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Analyse stations

Bijlage A

ln/eiding
Ter voorbereiding op de ontwerpopgave voor de herstructurering van station Maastricht za l ik een aantal stat ions
analyseren. Deze analyse zal worden gebruik om zowel de historische - als de prograrnrnatische ontwikkeling van
de desbetreffende stations in kaart te brengen . De aandachtspunten die hieruit naar voren kornen, zullen worden
beschreven en kunnen uite indelijk b ijdragen bij het afbakenen van de ontwerpopgave en het opstellen van het
Prograrnrna van Eisen (PvE) .

De analyse van station Maastricht zal naast de hiervoor genoernde analyses een uitvoeriger beeld proberen te
schetsen van de vervoerssituatie op en rond het station . Eventuele knelpunten kunnen alsrnede de stedelijke en
historische analyse, aanleiding geven voor richtlijnen die de ontwerpfase inle iden.

5

6

Bijlage A - Analyse stations

Criteria
De ontwikkeling van stationsgebieden speelt sinds de opkomst van het treinvervoer een belangrijke rol in de
stedelijke groei. Na een periode van relatieve rust is er, sinds de komst van de Hogesnelheidstrein begin jaren
'80, een vernieuwde interesse in deze gebiedsontwikkeling. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een groat
aantal renovaties en/of verbouwingen van stations in zowel het binnen- als het buitenland.

De aanpak van de diverse herstructureringsprojecten is op te delen in een aantal categorieen:

Het behoud van het oorspronkelijke station in combinatie met nieuwbouw. (Denk hier bijvoorbeeld aan
het renoveren van een oud stationsgebouw met de toevoeging van een nieuwe stationsoverkapping);
Amsterdam C.S., Zwolle, Antwerpen, Straatsburg, Leuven.

Het behoud van oorspronkelijke elementen in combinatie met nieuwbouw. (Denk hierbij aan een de renovatie
van een historische overkapping, perrons of restauratie en de toevoeging van een nieuw stationsgebouw);
's-Hertogenbosch, Sittard

Sloop van oorspronkelijk station in combinatie met nieuwbouw. (Hierbij wordt 'tabula rasa' opnieuw
begonnen met de ontwikkeling van het stationsgebouw); Rotterdam C.S., Breda, Amsterdam BijlmerArenA, Luik Guillemins

Er dient opgemerkt te warden dat binnen de diverse categorieen een grate diversiteit bestaat tussen de
uiteindelijke oplossingen . Zo is er binnen eerste categorie (behoud van oorspronkelijk station in combinatie
met nieuwbouw) een duidelijk verschil tussen de aanpak van station Amsterdam C.S . en station Antwerpen.
Waar men bij beiden heeft gekozen voor renovatie van het bestaande monumentale stationsgebouw heeft
men in Amsterdam gekozen voor een uitbreiding van de sporen parallel aan het bestaande spoor, terwijl men
in Antwerpen gekozen heeft voor een boortunnel o~der het bestaande station. Het verschil in aanpak komt
uiteraard voort uit architectonische-, locatie- en financiele(technische) overwegingen. Het eindbeeld ven de twee
benaderingen levert uiteraard een volkomen andere beleving van de stationslocatie op.

Om uit te zoeken welke elementen en criteria van belang kunnen zijn bij de ontwikkeling van de stationslocatie
van Maastricht, onderzoek ik een aantal stationsgebieden die de afgelopen tijd zijn geherstructureerd. De grate
hoeveelheid recente stationsontwikkelingen maakt het echter noodzakelijk een keuze te maken . Aan de hand
van een aantal criteria kies ik de te onderzoeken stations . Deze criteria en de daarop volgende analyse moeten
mij uiteindelijk een goed beeld opleveren van de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot het ontwikkelen
van een stationslocatie .
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k wil graag een maximale diversiteit behalen in de te onderzoeken stations, vandaar dat ik uit elk van de
bovengenoemde categorieen minimaal een station wil onderzoeken. Om inzicht te krijgen in het belang van de
grote van een station en het vaak daarmee samenhangende complexere stedelijke weefsel is de te verwerken
passagiersstroom een volgend criterium . Als ik bij de voorgaande

criteria de huidige situatie van station

Maastricht optel kom ik uiteindelijk tot de keuze voor de te onderzoeken station.

lk zal achtereenvolgens de stations van Zwolle , 's-Hertogenbosch, Amsterdam Bijlmer-ArenA en station Straatsburg
analyseren. Station Zwolle kent een grote overeenkomst in stationslay-out en historische ontwikkeling, tevens is
de stad Zwolle qua grote vergelijkbaar met Maastricht .
's-Hertogenbosch heeft een vergelijkbare problematiek als het gaat om de verbinding van twee stadsdelen die
gescheiden zijn door het spoor. De transformatie van station Amsterdam Bijlmer-ArenA kenmerkt zich door een
rigoureuze keuze en volharding voor een bepaalde ontwerprichting, waarbij dit tot het kleinste detail wordt
doorgevoerd. En station Straatsburg omdat men een kwaliteitsinjectie heeft gedaan zonder het oorspronkelijk
stations hierbij aan te tasten. Het voorbeeld dat een unieke oplossing niet ten koste hoeft te gaan van een
monumentaal pand.

De analyse zal antwoord proberen te geven op een aantal vragen. Zodoende hoop ik inzicht te krijgen in het
belang en oplossingrichting van bepaalde te maken keuzes .

1. Hoeveel reizigers maken gebruik van het station?

2. Wat is de verscheidenheid aan modaliteiten die het station aandoet?

3. Wat is de historische en programmatische ontwikkeling het station?

4 . Schets de layout en situering van het station in het stedelijke weefsel?

Station Maastricht is afwijkend, ten opzichte van de in de analyse meegenomen stations, in die zin dat er
recentelijk geen herstructurering heeft plaatsgevonden. De analyse zal dan ook een weergave van de situatie
zeals die op dit moment is . De hierboven geformuleerde vragen zullen in zekere zin ook van toepassing zijn op
de stationslocatie van Maastricht . In aanvulling op deze analyse zal de (openbaar)vervoerssituatie ter plaatse van
station Maastricht in kaart worden gebracht . Deze situatie alsmede eventuele knelpunten zullen in combinatie
met de overige analyses richtlijnen genereren die dienen als raamwerk voor het Programma van Eisen.

In aanvulling op de vier eerdere vragen, vraag 5 :

5. Wat is de vervoerssituatie ter plaatse van station Maastricht?

9
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afb. A.1 - Overzicht station Zwolle .
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Analyse station Zwolle

afb. A.2 - Stations Zwolle. (www .wikipedia.nl)

1 . Uit cijfers van Prorail blijk dater dagelijks ongeveer 30.000 reizigers gebruik maken van station Zwolle. Het
betreft hier een combinatie van zogenoemde uit- en instappers .

2. Het centrale station van Zwolle is een belangrijke schakel in het treinvervoer van het noorden en oosten van
Nederland . Er zijn 7 perronsporen, hiervan zijn er 5 eilandperrons en de overige 2 zijn zogenaamde kopperrons.
Verder zijn er nog 4 sporen die geen directe perrontoegang hebben. De lijn Utrecht-Amersdoort-ZwolleLeeuwarden/Groningen is de belangrijkste spoorverbinding die Zwolle aandoet daarnaast zijn er verbindingen
naar Enschede, Deventer en Emmen. Naast de trein maken diverse andere modaliteiten gebruik van station
Zwolle. De bussen en taxi's die station Zwolle aandoen, maken alle gebruik van de haltes die aan de voorzijde
van het station zijn gerealiseerd . Er zijn weinig speciale voorzieningen getroffen voor de regulering van deze
vervoersstromen.

3. Stationsgebouw
In 1863 werd begonnen met de bouw van het stationsgebouw en de indrukwekkende perronkap. Als belangrijk
knooppunt in het zich ontwikkelende spoorwegnet werd door de Staatsspoorwegen een station van klasse I in
Zwolle gebouwd. Het begrip klasse I station betekent formeel dat het een waterstaatontwerp is van individuele
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afb. A.3 - Perronoverkapping. (Jay Jorg)

afb. A.4 - Achteringang. (www.flickr.com)
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klasse. Dit geldt in mindere mate voor klasse II (b.v. Leeuwarden). De klassen Ill en IV waren standaardontwerpen.
Stations, maar ook andere nieuwe 'functiegebouwen', hadden toen nog geen eigen architectonische vormgeving.
De bouwers grepen terug op de toen geldende architectuur of op het werk van oudere architecten wat voor
Nederland de introductie van de zogenaamde neostijlen betekende. In deze neostijlen wordt gebruik gemaakt
van een aantal uitgezochte elementen die samen het gebouw zijn aanzien en karakter moeten geven. De stijl
wordt ook wel eclectisme, ook het Zwolse station is gebouwd in de eclectische stijl met een aantal opvallende
classicistische kenmerken en bestaat uit een in baksteen opgetrokken gepleisterd hoofdgebouw van twee
verdiepingen met strakke verticale en horizontale geleding. Rechts en links naast het hoofdgebouw bevinden
zich zeer langgerekte lage zijvleugels. Het ritme van de gevel is bepaald door de 18 boogvormige venster- en
deuropeningen welke de ongeveer 60 meter lange gevel verdelen.

Perronoverkapping
Geheel anders ligt de ontwikkeling bij de kap. Voor dergelijke constructies kon niet worden teruggegrepen op
andere voorbeelden omdat ze gewoon niet bestonden . Om een zo grote overspanning mogelijk te maken kon
geen beroep worden gedaan op traditionele bouwmaterialen als hout en steen. Met name in Engeland werd in de
19e eeuw veel ervaring opgedaan in het werken met nieuwe materialen als gietijzer en beton. Een van de meer
spectaculaire toepassingen van ijzer is de stationsoverkapping, ranke, slanke constructies die kwetsbaar ogen en
stations hun typische karakter geven. De kap in Zwolle is aansluitend op het station gebouwd (1868) en is een
gebogen hoge kap met een overspanning van 20, 11 meter, steunend op de muurdammen van het station en aan
de andere kant op gietijzeren kolommen . De kolommen zijn 5,06 meter hoog en zijn holle constructies opdat ook
het regenwater door de kolom naar het riool kan worden afgevoerd. De spanten van de kap zijn zogenaamde
sikkelspanten. Dit zijn spanten die bestaan uit een gebogen bovenrand en een iets plattere onderrand die
elkaar bij de opleggingen ontmoeten. De spanten worden onderling verbonden door diagonale trekstaven, die
d.m.v. spieverbindingen zijn bevestigd. De totale hoogte van de kap is 12,02 meter met een afstand van 2,87
meter tusseri onder- en bovenspant. In 1891 werd de open kap aan de west- en de oostzijde voorzien van een
glaswand. Tevens werden toen de lage perronkappen aangebracht. In deze eeuw is de oorspronkelijke lage luifel
vervangen.

Restauratie
De in 1992 begonnen restauratie en verbouwing van station Zwolle werd in 2004 afgerond . Om de stijgende
reizigersaantallen en de groeiende vraag naar winkelruimte te kunnen blijven faciliteren is besloten om station
Zwolle een grondige onderhoudsbeurt te geven. Er is gekozen voor uitholling van het bestaande ontwerp.
Hierbij is het exterieur van het stationsgebouw is geheel intakt gebleven terwijl het interieur geheel vernieuwd
is. Tevens is er aan de zijkant van het station een zogenaamd door Prorail 'paviljoenplein' genaamde aanbouw
gekomen. Deze nieuwe zijbeuk verschaft toegang tot de perrons en ontsluit tevens de voetgangerstunnel die
onder het spoor loopt. In het paviljoen bevinden zich verder kaartautomaten en de nodige winkelruimte. Tevens
zal er een NS balie komen waar de reizigers desgewenst informatie kunnen krijgen.
Ter aanvulling op de

reeds aanwezige historische stationsoverkapping is er een aantal nieuwe stalen

perron overka ppingen gerea Iiseerd.
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Achteringang
In 2004 heeft men besloten om de voetgangerstunnel een facelift te geven en hierbij de ingang van de tunnel te
voorzien van een nieuw gezicht, het zogenoemde Hanzeland. Er is een kantoorgebouw gerealiseerd dat tevens
dienst doet als entree voor de reizigers. De tunnel zelf heeft een nieuw verlichtingsplan gekregen en is voorzien
van een nieuwe afwerking.

4. Station Zwolle heeft sinds de opening in 1863 intensief deel uit gemaakt van de stad Zwolle.
De schrijver W.A. Elberts beschreef aan het begin van de 20e eeuw al in een van zijn 'Historische wandelingen
in en om Zwolle', 'De vreemdeling die te Zwolle per trein aankomt en den breeden schaduwrijken toegang naar
de stad opgaat met zijn villa's ter eene en de Buitensocieteit ter andere zijde, krijgt van de stad een hoogst
aangenamen indruk, die door den singel, de Sassenpoort en den wal nog verhoogd wordt'.
Te zien op de overzichtskaart dat het station goed ontsloten is door middel van
de autosnelweg A28 en de secundaire wegen. Door groei van de stad aan de zuidkant en tevens de realisering
van een aantal kantoorgebouwen is de doorloopfunctie van het station de laatste decennia toegenomen.

Conclusies
Het station voldoet in de eis van een schoon, veilig en gebruiksvriendelijk station. Echter is door de toevoeging
van het nieuwe element, het Paviljoen, voorbij gegaan aan de historische waarde van het station. Men heeft
dan wel getracht om het bestaande station respectvol te verbouwen maar door het probleem zowel letterlijk als
figuurlijk te verplaatsen naar de zijkant is men er niet in geslaagd het station in ere te herstellen. Daarbij is de
kwaliteit van architectuur van de perronoverkappingen maar vooral van het Paviljoen geen aanvulling op de stijl
die het station bezit.

Opgemerkt moet worden dat met de voetgangertunnel op dit moment gedaan wordt water kan, qua veiligheid,
uitstraling en ontsluiting. Maar het is overduidelijk dat het een oplossing is die op een 'modern' station niet
wenselijk is. Zowel in toegankelijkheid vanaf de zuidzijde als in ontsluiting van de perrons voldoet de tunnel niet
meer aan wat de consument tegenwoordig verwacht van een station.
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Analyse station s' -H ertogen bosch

afb. A.6 - Origineel ontwerp station 's-Hertogenbosch. (onbekend, www.flickr.com)
1 . Uit cijfer van Prorail blijk dat er dagelijks ongeveer 40.000 reizigers (exclusief overstappers) gebruik maken
van station 's-Hertogenbosch .

2 . Het centraal station van 's-Hertogenbosch is het zevende station van Nederland. Het station voorziet in
een knooppunt van spoorvervoer uit vier verschillende richtingen. De lijnen Amsterdam - 's-Hertogenbosch
- Maastricht en Nijmegen - 's-Hertogenbosch - Den Haag zijn de belangrijkste. Het station beschikt over vijf
perronsporen die alien te bereiken zijn middels de later toegevoegde loopbrug. Voor het station is in 1998 een
nieuw zogenaamd dynamisch busstation voor circa 20 bussen gerealiseerd . Dynamisch omdat middels schermen
actuele aankomst- en vertrekgegevens van de bussen te zien zijn. Voor het stationsgebouw bevindt zich ook een
rotonde waaraan de taxi's hun standplaats hebben. Zowel voetgangers als fietsers hebben rondom te maken met
een autoluw gebied wat de overzichtelijkheid ten goede komt.

3 . Het eerste station
In 's-Hertogenbosch werd het eerste station geopend op 1 november 1868 aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel.
Omdat 's-Hertogenbosch toen nog de vestingstatus had, moest men vrij zicht kunnen hebben op de polder
ten westen van de stad en mochten er buiten de vestingwerken geen bl ijvende, stenen bouwwerken staan. Het
station was daarom opgetrokken in houten vakwerkbouw. Het station lag in de wijk 't Zand, tegenover de oude
Sint Leonarduskerk. In het huidige 's-Hertogenbosch is dit ongeveer ter hoogte waar tot 2006 het CWI zat. In
1896 kreeg dit houten station de functie van tramstation.
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Het tweede station
In 1896 werd het houten gebouw vervangen door een monumentaal bakstenen station naar een ontwerp van
Eduard Cuypers. Dit station is een paar honderd meter zuidelijker gebouwd, de sporen werden wat westelijker
gelegd. Het station we rd verplaatst om vanuit de stad en de wijk een mooier aanzicht te krijgen. Men kon dan vanuit
de stad rechtstreeks het station inlopen. Het gebouw was 140 meter lang en was gebouwd in een neorenaissance
stijl. Boven in het station waren woningen voor machinisten, restauratiehouders en de stationschef. Dit tweede
station ging verloren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog .

Het derde station
In 1951 kwam er een bescheidener, modern stationsgebouw. Het was een ontwerp van architect Sybold van
Ravesteyn. De oorspronkelijke perronoverkapping bleef tot op heden behouden.

Het vierde station
Op 14 mei 1998 werd het station officieel geopend. Het betrof een zogenaamd passagestation, tevens werd
de overkapping uitgebreid naar het tweede eilandperron. Dit vierde station is een ontwerp van architect Rob
Steenhuis. Het station bestaat voornamelijk uit de passage -Passerelle- boven de perrons, die de feitelijke
stationshal en de toegang tot de perrons vormt. In 1998 werd, zoals al aangehaald, ook een nieuw busstation
en tevens stationsplein gerealiseerd. Het station vormt nu, voornamelijk door de Passerelle, een belangrijke
looproute tussen het centrum van 's-Hertogenbosch en het Paleiskwartier.

4 Station 's-Hertogenbosch was vroeger gesitueerd aan de buitenste rand van de stad.
Door een toenemende bevolkingsgroei is het station steeds meer in het hart van de stad komen te liggen. De
uiteindelijke beslissing om van station 's-Hertogenbosc een zogenoemd passage station te maken is hier dan ook
een logisch gevolg van. De barriere, die de spoorzone door de genoemde uitbreiding vormt, is op deze wijze
opgelost voor de voetganger. De bereikbaarheid van het station is voor zowel de bussen als het autoverkeer
goed bereikbaar. Er is een autoluw gebied gecreeerd rondom het station waardoor het ongemotoriseerde verkeer
veel bewegingsvrijheid heeft rondom het stationsplein. Er is maar in beperkte mate sprake van een eventuele
integratie van oud en nieuw, aangezien veel historische elementen zijn afgebroken na de Tweede Wereldoorlog.
De overkapping van de perrons is een authentiek element dat is vervlochten met het nieuwe station en dan met
name met de Passerelle.

Conclusie
lndien men spreekt van station 's-Hertogenbosch spreekt men eigenlijk over de Passerelle. Nagenoeg alle functies
als kaartverkoop, reizigersinformatie, winkelruimte en natuurlijk de ontsluiting van de perrons en het Paleiskwartier
worden gevormd door deze voetgangersbrug. Zoals al opgemerkt 'raakt' oud en nieuw elkaar nagenoeg niet,
echter waar dat wel het geval is, bijvoorbeeld bij de aansluiting van de brug op de bestaande overkapping en
de plaatsing van de nieuwe kolommen, is er eerder sprake van conflict dan van synergie. Stramienen die net niet
goed uitkomen en afwerking van details waar met net niet genoeg ruimt voor heeft. Het zijn deze wellicht details
die maken dat je het gevoel krijgt dat de schoen net niet lekker past en het op den duur gaat wringen.

De plaatsing van de bussen, taxi's en autoluwe zone draagt bij aan de overzichtelijkheid, veiligheid en uitstraling
van het station als geheel. De ontsluiting van het Paleiskwartier is er door de komst van de Passerelle een stuk
op vooruit gegaan, echter blijft deze zijde wel aanvoelen als een achterkant.
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afb. A.11 - Overzicht station Zwolle

alb. A.12 - Overzicht station Zwolle (Merlijn Hoek)

20

Bijlage A - Analyse stations

Analyse station Bijlmer

afb. A. 10 - Station Lijmer-ArenA (Bert, www.flickt.com)

1. In 2005, dus voor de verbouwing, betrof het aantal reizigers van Amsterdam Bijlmer ongeveer 8000 per dag.
Sindsdien is er echter veel veranderd in het betreffende gebied. Met de komst van de Amsterdam ArenA, De
Heineken Music Hall. Meubelhuis Villa ArenA etc ... is er een enorme stijging gekomen in het aantal reizigers.
lndien het hele stationsgebied klaar is, zullen er naar verwachting 60.000 reizigers per dag gebruik gaan maken
van dit station. Er is bij de realisatie van het nieuwe station rekening gehouden met een een piekbelasting, na
evenementen, van 25.000 reizigers per uur.

2 . Station Bijlmer - ArenA beschikt nu over 6 treinsporen en 2 metrosporen. De belangrijkste treinverbindingen
zijn die Bijlmer - ArenA aandoen zijn Utrecht-Amsterdam Centraal en Utrecht-Amsterdam Zuid-As/Schiphol.
Verder stoppen zijn er twee metrolijnen en ongeveer 20 buslijnen die Bijlmer - ArenA als halte hebben. De taxi's
hebben een standplaats gelegen aan de Bijlmer-zijde van het station. Voetgangers hebben in het gehele ArenAgebied een beschermde status wat leidt tot een erg aantrekkelijke langzaamverkeer omgeving.

3. Het eerste station
Het oorspronkelijke station is gerealiseerd toen de 'vernieuwende' stadwijk de Bijlmer in 1971 haar voltooiing
naderde. Het station was niet veel meer dan een bushokje . De ontsluiting van de sporen verliep via een
onaangename tunnel. Het experiment Bijlmer verliep niet zoals vooraf gewenst en de problemen stapelden zich
in snel tempo op. Het station Bijlmer leek daarbij als uithangbord van de wijk mee af te takelen. lndien je hier
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niet hoefde te zijn, kwam jeer liever niet.

Het nieuwe station
Door de sterke groei van de werk- en woongelegenheid in Amsterdam-Zuidoost en de nieuwe uitgaans- en
evenementenwijk ArenA werd duidelijk dat het tanende station Bijlmer niet meer toereikend was. De relatie tussen
de aan weerszijde gelegen stadsdelen van wezenlijk belang en werd daarom ook een van de uitgangspunten
van het nieuw te realiseren station. De samenwerkende architecten Grimshaw Architects en Arcadis Architecten
stelden zich ten doel een levendig, veilig en visueel aantrekkelijk stationgebied te ontwerpen waarin de reiziger
centraal staat. Onder de 10 meter boven het maaiveld gelegen perrons bevinden zich de kaartautomaten en de
reizigersinformatie, ook zijn hier enkele winkelruimten geplaatst. De extra brede perrons van 14,5 meter zijn te
bereiken via de lange roltrappen of glazen liften. De trein- en metroperrons hebben respectievelijk een lengte
van 340 en 155 meter.

In het voetgangersgebied dat loopt van de Bijlmer via het nieuwe station naar de Boulevard-ArenA bevinden
zich opvallend weinig obstakels. De in het oog springende kapconstructie met een totale oppervlakte van 18.500
vierkante meter wordt schijnbaar moeiteloos gedragen door een klein aantal ondersteuningen. de busterminal
en de taxi standplaats zijn gedeeltelijk onder de spoorviaducten geschoven, verder hebben ze logische situering
ten opzichte van het voetgangersgebied en zorgen ze mede daardoor nergens voor onveilige situaties.

4. Station Bijlmer stond vroeger erg slecht bekend wanneer het ging om veiligheid en overzichtelijkheid. De op
de auto geente Bijlmer was destijds gelegen aan de rand van de stad waardoor er, behalve voor de bewoners,
weinig te zoeken was. Door de verhoogde ligging vormde het spoor een nadrukkelijk aanwezige barriere in het
landschap. Dit gevoel werd versterkt door vormgeving van de enkele onderdoorgang die er gerealiseerd werd.
Met de stijgende criminaliteit in de Bijlmer werd het bereiken van de perrons door de smalle, donkere gangen
geen aanrader.

Ondanks de aanwezigheid van een aantal snelwegen was de bereikbaarheid van het gebied slecht, het ontbreken
van enerzijds goede secundaire wegen en anderzijds een modern station voor trein, bus en metro had hier
debet aan. Mede door de komst van de Amsterdam ArenA werden er meerdere initiatieven ontplooid om de wijk
erboven op te helpen. Er ontstond een mensenstroom richting Bijlmer - ArenA in plaats van andersom en dat was
een duidelijk positief signaal. Meerdere ondernemingen, waaronder de Heineken Music Hall, Pathe bioscopen en
Villa Arena durfden de gok te wagen en vestigden zich in Bijlmer - ArenA. Het probleem van de ontsluiting per
trein bleef echter bestaan totdat er werd besloten een nieuw station te realiseren.

De obstakels werden verwijderd en er ontstond een overzichtelijke open relatie tussen de Bijlmer en de Boulevard
ArenA. De eerst zo krappe onderdoorgang heeft plaatsgemaakt voor een ruimtelijk voetgangersplein van waaruit
ze de verschillende modaliteiten makkelijk kunnen bereiken. De architectonische vormgeving die is gekozen
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voor het station past perfect in het grootstedelijke netwerk van de Bijlmer-ArenA. De kolossale viaducten snijden
hoog door het gebied heen maar verstoren het niet omdat het een gebied is van kolossale gebaren. Er wordt een
eenheid bereikt tussen station en omgeving, waardoor de reiziger het overzicht behoud.

Conclusie
Een relatie tussen oud en nieuw lijkt er in eerste instantie niet te vinden bij dit station, aangezien het gehele
station in de plaats is gekomen voor het oude. Echter de relatie zit hem in het verbinden van 'oud' Amsterdam met
'nieuw' Amsterdam. In deze opzet zijn de makers van het station unaniem geslaagd. De kwaliteit van architectuur
en constructie is overal aanwezig en wordt doorgevoerd tot de kleinste details, tot aan bewegwijzering en
vuilnisbakken aan toe. Duidelijk wordt ook dat het optillen van het spoor niet altijd de zwaar ogende betonnen
gevaartes hoeft op te leveren zoals we die uit diverse steden kennen. Het stedelijke klimaat rechtvaardig hier een
dergelijke ingreep en daarmee zou elke kleinschaligere keuze ook in het niet vallen.

Net zoals bij 's-Hertogenbosch is er een duidelijke afbakening van het voetgangersgebied te ontdekken. De
voetganger bepaald in grote mate de opzet en relatie van de verschillende elementen, zoals perrons, faciliteiten,
bus ... etc. De keuze van materialen is een opvallend detail, aangezien er niet zo veel stations zijn die een houten
bekleding gebruiken als dakconstructie. Dit zorgt ondanks de enorme overspanningen en afmetingen voor een
vriendelijke en uitnodigende uitstraling.
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afb. A.15- Overzicht station Straatsburg

afb. A.16 - Doorsnede station Straatsburg (www.arep.com)
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Analyse station Straatsburg

afb. A 14 - Station Straatsburg (Arnoud Malon)

1. Ongeveer 30.000 treinpassagiers maken gebruik van station Straatsburg. Dit komt neer op een kleine 10
miljoen passagiers per jaar. Opvallend is dater per dag 200.000 mensen gebruik maken van het station om de
tram of bus te nemen.

2. Station Straatsburg beschikt over 13 perrons waarvan er 8 bereikbaar zijn via perrons . Ook heeft het station
2 ondergrondse tramhaltes en doen ongeveer 20 buslijnen het station aan. De bussen hebben in de nieuwe
situatie een nieuw busterminal gekregen vlak voor de toegevoegde glazen sch ii, hiernaast is er voor de taxi's een
aparte standplaats gerealiseerd. Auto's worden sinds de opening van het vernieuwde station geweerd rondom
het station en kunnen enkel langs de buitenste rand van het stationsplein rijden, wel is er onder het nieuw
aangelegde park een parkeergarage .

3. Het oorspronkelijke ontwerp van station Straatsburg werd geopend in 1878. Allereerst werd er voornamelijk
gebruik gemaakt van de tram. Ten tijden van de oorlog en vlak erna liep het gebruik van de tram sterk terug en
nam het gebruik van de trein in Straatsburg toe. Er wordt in die periode ook een aantal stationsoverkappingen
toegevoegd aan het stationsgebouw. Het station heeft geen passage functie dus er is geen verbinding met een
achter liggend gedeelte van de stad noodzakelijk . De perrons zijn opgetild tot niveau 1 en hierdoor vindt de
ontsluiting van de diverse perrons plaats vanaf het maaiveld. Diverse tunnels bieden de mogelijk om onder het
opgetilde spoor de perrons te bereiken.
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Doordat een sterk stijgend gebruik van het openbaar vervoer in Straatsburg wordt er besloten het stationgebied
een grondige opknapbeurt te geven. De tram wordt weer modaliteit nummer een en er zullen diverse nieuwe lijnen
worden aangelegd om het bus- en autovervoer in de stad terug te dringen. Omdat men op het stationsplein te
weinig ruimte heeft om alle gebruikers goed te kunnen faciliteren worden een aantal modaliteiten ondergronds
gebracht. Zo verdwijnen de trams onder de grond en kunnen de auto's enkel nog onder het nieuwe stadspark
parkeren. Omdat het oude station aan de spoorzijde geen uitbreidingsmogelijkheden heeft wordt er besloten het
station aan de voorzijde wat ademruimte te geven door middel van een glazen schil. Hierin zullen de bekende
functies die samengaan met het reizen, zoals kaartverkoop en informatie voorziening plaats gaan vinden .

4 . Het station bevindt zich aan de rand van de stad maar op een korte afstand van het oude stadscentrum . Het
station heeft nooit een fysieke barriere gevormd omdat er aan de spoorzijde van het station enkel en a Ileen maar
industrie te vinden was. Door toenemende druk op het stationsplein werd de bereikbaarheid vanaf de stad wel
steeds problematischer en was het aanzicht van het station rommelig.
Met de renovatie van het stationsgebied is hier voor het stedelijke weefsel een duidelijk verschil ontstaan.
Verscheidene modaliteiten zijn ondergronds gebracht en hierdoor is er een zee van ruimte vrij gekomen voor de
voetganger en fietser. De routes vanuit de historische stad worden nu logisch doorgezet op het stationsplein en
zorgen voor overzichtelijkheid. De, in Straatsburg, zeer veel gebruikte 'groene' tram is verdwenen en de auto's
hebben nog maar een zeer kleine speelruimte op het stationsplein. Bussen en taxi's zijn goed gereguleerd over
het nieuwe plein en hun haltes zijn overzichtelijk geplaatst aan de voorzijde van het station.

Con cl us ie
De aanpak rondom het station in Straatsburg heeft ontzettend goed uitgepakt en past erg in de filosofie van het
gemeente bestuur om een duurzame stad te worden. De technische uitwerking van de nieuwe kapconstructie is
feilloos. De integrale manier van ontwerpen: architectuur, constructie, bouwfysica en organisatie komen samen in
een enkel ontwerp van de glazen ingreep. Het wordt duidelijk dat deze denkwijze het mogelijk maakt meerdere
problemen aan te pakken met een beperkt aantal oplossingen. Dierdoor blijft het uiteindelijke beeld helder en
overzichtelijk maar worden er geen concessies gedaan ten aanzien van functionaliteit en binnenklimaat.

Ook hier heeft de keuze om de voetganger meer ruimte te geven zich uitbetaald. Door het nemen van een aantal
drastische maatregelen ten aanzien van de vervoersstromen ontstaat er voor iedereen meer ruimte. De nieuwe
schil en het historische stationsgebouw raken elkaar niet statisch, maar er is wel degelijk een duidelijke interactie
aanwezig. Over de keuze om reflecterend glas te gebruiken kun je twisten maar vooral 's avond levert het een
mooi beeld op . Een schitterend stadspark waaraan oud en nieuw samengaan.
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Conclusie analyse stations
Naar aanle iding van de analyse van een viertal stations kunnen een aantal algemene conclusies worden
getrokken.

Het valt in de eerste plaats op dat bij de herstructuring van de diverse stations de voetganger als belangrijkste
modaliteit behandeld worden. De omgeving van het station wordtvoor een groot deel ontdaan van obstakels
als kruisingen en parkeerplaatsen om een heldere en veilige situatie te kunnen garanderen voor de reiziger. Het
flaneren zoals ten tijden van het stoomtijdperk lijkt te herleven en mede door deze ontwikkeling wordt het station
voor de reiziger weer een plek om te verblijven .

Een tweede opvallend punt is het uit elkaar halen van de diverse vervoersstromen . Waar vroeger verschillende
modaliteiten , b ijvoorbeeld bus en taxi, ruimte deelde, wordt er nu voor elke afzonderl ijke modaliteit een op maat
gemaakt oplossing bedacht . Dit resu lteert in de praktijk vaak in het aanbrengen van verschillende niveau's voor
de diverse modaliteiten.

Ten derd e valt op dat reizigers, ongeacht wat de ontwerpers in gedachten hadden, altijd k iezen voor de snelste
danwel kortste route die b eschikbaar is. Dit gege ven is van groot belang bij d e planning van zowel winkelruimte
als het betrekken van een eventueel historisch gebouw bij een nieuwe stat ionsontwikkeling. Men moet de reiziger
middels actieve en passieve routing duidelijk maken wat de te volgen routes zijn . Deze routes moeten een
eenduidige routing b i nnen de layout van het station mogelijk maken .

Van belang is het herkennen van de sterke en minder sterke punten van de stationslocatie. lndien deze herkent
zijn kan er een gerechtvaard igd beslu it genomen worden over de toe te passen ingreep. Er is duidelijk geworden
dat indien men integraal te werk gaat, zoals te zien bij de voorbeelden van zowel Amsterdam Bij lmer-ArenA als
Straatsburg, het eindresultaat verreweg de sterkste indruk maakt.
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Analyse station Maastricht

afb. A.20 - Station Maastricht (Mary Wesseling)

1. Ongeveer 17 .000 treinpassagiers maken gebruik van station Maastricht. Dit komt neer op 6 miljoen passagiers
per jaar.

2 . Station Maastricht beschikt over 6 perrons waarvan er 4 direct bereikbaar zijn via perrons, de overige 2 perrons
zijn te bereiken via de loopbrug. De belangrijkste verbindingen die station Maastricht aandoen zijn Maastricht
- Amsterdam, Maastricht - Heerlen en Maastricht - Luik. De laatste jaren is er veel in het werk gesteld om de
aansluiting met Luik te verbeteren. De zogenoemde Brussel-Express heeft gezorgd voor een behoorlijke stijging
van het aantal passagiers die gebruik maken van de trein om naar Belgie te reizen.

Maastricht centraal vervult een belangrijk rol als het gaat om het busvervoer. Het busstation bestaat uit twee
eilandperrons, een voor het stadsvervoer en een voor het streekvervoer. Er zijn 15 buslijnen die station Maastricht
aandoen. Voor de hoofdingang van het station bevindt zich de taxistandplaats en hier is ook de fietsenstalling
gesitueerd.

Parkeerplaatsen voor automobilisten bevinden zich aan de noordzijde van het busstation en aan de oostkant van
het station.

3. Stationsgebouw
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Vanaf 1853 is Maastricht te bereiken per trein . Er kon toen nog niet gesproken worden over een stationsgebouw,
aangezien het alleen een in- en uitstapplaats was. Omdat dit gebied buiten de stadsgrenzen lag koos men voor
een simpel houten gebouw dat in tijden van oorlog snel afgebroken kon worden. Deze in- en uitstapplaats bevond
zich enkele honderden meters noordelijker ten opzicht van het huidige station. Er zijn hier drie verschillende
'kleine' stations gevestigd geweest.

Het eerste houten station dat gebouwd we rd op ongeveer 100 meter ten noorden van het huidige station werd in
1866 geopend. Het station bleek na opening echter veel te klein voor de vervoersstroom die inmiddels op gang
was gekomen. Men begon meteen te speculeren over de realisatie van een volwaardig stenen station echter
doordat er drie spoorwegmaatschappijen waren die gebruik moesten maken van het station kwam men niet tot
een eenduidig besluit aangaande ontwerp, locatie en kosten.

Tijdens de raadsvergadering van 25 november 1910 we rd er uiteindelijk besloten een volwaardig stenen station te
bouwen. De locatie was nag punt van hevige discussie omdat de Stationsstraat een overweg had met de kruising
van het spoor richting het oostelijk deel van de stad. Men heeft echter besloten om een spoorwegovergang iets
verderop te maken en het station als beeindiging van de Stationstraat te laten dienen. Het imposante bouwwerk
is ontworpen door architect H.G. van Heukelom. De overkapping van de perrons is voor een deel gelijktijdig
ontworpen met het eigenlijke station maar vormt zowel door vormgeving als door materiaalgebruik geen eenheid.
Het stationsgebouw is een uit baksteen opgetrokken neoclassicistisch bouwwerk terwijl de overkapping is een
gewapend betonnen constructie. De perronoverkapping van het in 1985 toegevoegde eilandspoor bestaat uit
een staalconstructie bekleed met stalen platen.

De gemeente Maastricht gaf direct nadat het stationsgebouw was opgeleverd de opdracht aan van Heukelom
om te bekijken of hij een voetgangersbrug kon ontwerpen die West- met Oost-Maastricht zou verbinden. Dit na
hevige kritiek op de ontstane situatie waarin de spoorwegovergang ter plaatse van het nieuwe station verwijderd
was en er nag geen alternatief geboden was. Er werd een stenen brug, in de volksmond 'de Passerelle' genoemd,
ontworpen en gebouwd. Vanaf de opening van deze brug in 1916 werd hij de passanten verfoeid. Oat men oak
in die tijd veel problemen ondervond van criminaliteit is te lezen in het volgende krantenartikel.

"Daar ans gebleken is, dat de toestand van den overdekten spoorwegovergang, alhier, van dien
aard is, dat doorgaans -en vooral bij warm weder- de lucht in dien overgang door aldaar liggende
faecalien, afval enz. dermate bezwangerd is, dat het publiek, hetwelk van die Passerelle gebruik
maakt, daarvan ernstigen hinder ondervindt, mogen wij U verzoeken verbetering van dien toestand
te willen bevorderen . "
Burgemeester en wethouders aan Nederlandse Spoorwegen, 1932

Pas in 1964 werd de eerste loopbrug afgebroken en kreeg de inmiddels aangelegde tunnel onder het spoor een
voetgangers- en fietsgedeelte. In 1985 kwam er echter, tot ongenoegen van veel mensen die zich het debakel van
de eerste loopbrug nag konden herinneren, een nieuwe loopbrug . Deze loopbrug zou het nieuw gerealiseerde
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eilandspoor ontsluiten en tevens de verbinden tussen Oost en West gaan vormen. De loopbrug werd opgebouwd
uit een stalen constructie met aan de oostzijde een stenen toegang. De aansluiting van de loopbrug op het
historische stationsgebouw getuigd van weinig respect voor de architectuur van het stationsgebouw. Een van de
doorgangen naar de perrons wordt nu bezet door de opgang naar de loopbrug. De materialisatie, afwerking en
algehele uitstraling van de loopbrug is van een dermate laag niveau dat het een wonder mag heten dat de brug
al bijna 25 dienst doet als verbinding tussen Oost- en West Maastricht.
4. Het station van Maastricht ligt stevig ingebed in het stedelijke weefsel. Historisch gezien valt op dat, zoals
al aangegeven, het station vroeger aan de rand van de stad lag. Door stijgende bevolkingsaantallen werd
het noodzakelijk om de stad uit te breiden. De belangrijkste uitbreiding van de stad heeft plaatsgevonden in
Oostelijke richting, over de Maas en voorbij het reeds aangelegde spoor richting Luik, Lanaken en Venlo. Door
deze uitbreiding kwam het station in het hart van de stad te liggen en werd meteen duidelijk dat er ook een
aantal negatieve aspecten komen kijken bij deze centrale ligging.

De stad Maastricht heeft een aantal barrieres die van het Noorden naar het Zuiden lopen. De rivier waar Maastricht
haar naam aan dank is na natuurlijk de oudste barriere van de stad. Gedurende de tijd van de Romeinen werd
deze geslecht door middel van een brug die tot op de dag van vandaag in gebruik is, de Sint-Servaasbrug. Een
tweede barriere is het sinds 1953 aanwezige spoor. Dit werd vooral een probleem toen men het huidige station
bouwde op de plaats van de in die tijd belangrijkste spoorovergang van de stad. Sinds de opening van het
nieuwe station in 1915 is er daarna geklaagd over de slechte verbinding tussen de verschillende stadsdelen. De
twee eerder genoemde bruggen, Passerelles, hebben hier, zeker voor het langzame verkeer, geen verandering
i n kunnen brengen. De derde barriere is de in 1960 aangelegde autosnelweg A2. lnmiddels zijn de plannen
voor de ondertunneling van deze snelweg in een vergevorderd stadium en moet er op deze plek vanaf 2016 een
stadboulevard en nieuw oostelijk stadcentrum gerealiseerd zijn.

Door een duidelijke toename van het aantal passagiers is de druk op de stationslocatie de afgelopen decennia
sterk vergroot. Aangezien er geen extra ruimte is gereserveerd die de toename van de modaliteiten zoals;
voetgangers, auto's en bussen zou moeten opvangen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Het busstation voor zowel
streek- als stadsvervoer ligt parallel aan het spoor tussen station en Parallelweg, hierdoor worden de reizigers
gedwongen een drukke rijbaan over te steken. De situering van de diverse bushaltes is, zeker voor een toerist,
onduidelijk en daarbij is de staat van het busstation slecht. Een glazen wachtruimte op de kop van het busstation
is sinds de opening in 1985 gesloten en vervallen.
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B-Profiel van Vrije Ruimte (PVR)

De afmetingen van de spoortunnel zijn afhankelijk van het Profiel van Vrije Ruimte. Onderstaande gegevens
komen uit het door Prorail opgesteld document genaamd : Ontwerpvoorschrift Profiel van vrije Ruimte.

ProRail

OVS00026

Proflel van Vrije Ruimte

Profiel van Vrije Ruimte - GC
Detail 1: ruimte voor stroomafnemer 1500 Volt
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Bi j Iage C- Belastingen
De windbelastingen zijn door de expressieve dakvorm niet uit standaard gevallen af te leiden. Per windrichting is
de belasting bepaald en zijn er aannames en keuzes gemaakt ten behoeve van de schematischer. Een en ander
wordt in deze Bijlage uitgelegd.

-Wind uit het oosten
-Wind uit het westen
-Wind uit het zuiden
-Wind uit het noorden

Als toevoeging op de definiering van de belasting uit scheefstand in de dwarsrichting, wordt hier de langsrichting
besproken.
-Scheefstand langsrichting

Algemeen
Windgebied 111; Bebouwd
volgens tabel A.1 NEN 6702 Pw = 0.64 kN/m 2
q> 1 = 1; Ceq=1

Cdim=0.86 (hoogste punt van de constructie is ca. 14m, breedte is grater dan 100m)
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Wind uit het oosten
De windbelasting is opgebouwd uit een aantal belastingcomponenten, te weten:
a . windwrijving
C 1=0,02 (uitsteeksel kleiner dan 40mm)

Pw;rep = 0,02.0.64 kN/m 2 x 0,86=0,011 kN/m 2

Dit levert bij dwarswind op de smalle boog een puntlast per secundaire Jigger van:
Fw =0,011 *4m (lengte element)*4, 5m(stramien)
Fw =0,20kN

Echter treedt er windwrijving op aan zowel de boven- als de onderzijde van de dakconstructie, dus moet deze
puntlast tweemaal worden meegenomen.

Fw;smal;tot=0, 4 0kN

Voor de brede boog, te weten 9 meter breed, is dit:

Fw;breed;tot=0,011.9.4,5.2=0,90kN

b. horizontale w inddruk/zujging

cp.=+o,s1-o,4
De constructiehoogte waartegen de wind-belasting waait bedraagt 500mm. Dit levert een windbelasting van:

druk

Pw;rep = +0,8.0.64 kN/m 2 .0,86.0,5m=0,22kN/m 1

zuiging

Pw;r•p = -0,4.0.64 kN/m 2 .0,86.0,5m=0, 11 kN/m 1

c.vertika le winddruk/zu iging
Er kunnen bij dit belasting geval twee situaties ontstaan. In het geval van oostenwind is er gekozen om dit
belasting geval met windzuiging te combineren (winddruk op de horizontale elementen wordt bekeken in het
belastinggeval 'wind uit het westen').
Er onstaat een lijnbelasting op de secundaire liggers te grootte van:

zuiging

Pw;rep = -1,3.0.64 kN/m 2 .0,86.4,Sm(stramien)
Pw;rep =-3,24kN/m 1

d. W indbelasting ETFE, druk/zu lging
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Voor tussengelegen waarden mag
linea1r worden ge"interpoleerd .

afb. C. 1 - Figuur A.Sb - NEN6702, Windvormfactoren
voor tweezijdig hellende overkappingen.
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afb. C.2 - Schematisch overzicht windbelastingen
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Bijlage C - Belastingen

De ETFE-banen zijn bevestigd aan de twee liggers waartussen ze zitten. Deze liggers zullen belast worden ten gevolgen
van de windbelasting op de ETFE-banen . Het is echter niet mogelijk een belastingpatroon te vinden, omdat de ETFEbanen een wisselende hoek ex ten opzichte van de horizontale vlakken hebben.

Er zijn daarom een aantal verschillende 'standaard' -situaties bekeken. Om dit aantal niet te groot te laten worden
en daardoor onnodig gecompliceerd , worden er drie gevallen onderscheiden .

a=0°, a=30°, a=60° (voor a=60 ° worden de vormfactoren uit de situatie a=30° worden aangehouden).

De afbeelding hiernaast maakt duidelijk dat indien de hoek groter wordt en de afstand d gelijk blijft, zoals in ons
geval is die afstand altijd 2 maal 2,Sm, de lengte van het element waarop windbelasting waait vergroot.

a = 0° levert een horizontaal vlak en daarmee een lengte van 2,Sm op. Door de twee randbalken wordt ieder de
helft van deze overspanning gedragen . De bijbehorende belastingen worden dan:

druk

Pw;r<p=+0,2.0.64 kN/m 2 .0,86. 1,25m=O, 13kN/m 1

zuiging

Pw;r<p= -1,3.0.64kN/m 2 .0,86.1,25m=-0,90kN/m 1

a = 30° levert een schuin vlak en daarmee een lengte van 2,Sm/cos30 °= 3,0m op . Door de twee randbalken wordt
ieder de helft van deze overspanning gedragen. De uiteindelijke lijnlast werkt onder een hoek van 30° op het
betreffende onderdeel. De bijbehorende belastingen worden dan:

druk

Pw;rep = +0,9.0.64 kN/m 2 .0,86.1,5m=0,75kN/m 1
Pw;rep

=

-1,3.0.64 kN/m 2 .0,86.1,5m=-1,08kN/m 1

a=60° levert een schuin vlak en daarmee een lengte van 2,5m/cos60 ° =5 ,0m op. Door de twee randbalken wordt
ieder de helft van deze overspanning gedragen. De uiteindelijke lijnlast werkt onder een hoek van 60 ° op het
betreffende onderdeel. De bijbehorende belastingen worden dan :

druk

Pw;r•p = +0,9.0.64 kN/m 2 .0,86.2,5m=1,25kN/m 1

zuiging

Pw;r•p = -1,3.0.64 kN/m 2 .0,86.2,5m=-1,80kN/m 1

Afhankelijk van de orientatie van de ETFE-baan zal er bij wind uit het oosten, een druk of een zuigkracht op de
rand ontstaan. Er zal per stramien van 4,Sm gekeken worden welke belasting, zoals hierboven aangegeven, het
beste overeenkomt met het ontwerp.

W indbelastin gen totaa l ult het oosten
Er is voor gekozen om bij het windgeval uit het oosten alle druk/zuiging op de onder-/bovenzijde van de boog
naar als druk op de bogen te zetten . Bij het windgeval uit het westen zal deze component als zuiging erop
worden gezet.
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op het 3D-Model. lndicatief.
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Bijlage C - Be lastingen

Wind uit het westen
Er wordt eenzelfde gedachtegang gevolgd als tijdens het belastinggeval wind uit oosten. Zoals al aangegeven
zal er i.p.v. windzuiging op de horizontale onderdelen nu winddruk worden toegepast .
Overzicht van de belastingen:
a. w indwrij vtng Cr=0,02 (u i tsteeksel kle iner dan 40mm)

Fw;smal;tot=0,40kN

Fw;breed;tot=0,011. 9.4,5.2=0, 90kN

b . horizontale windd ruk/zu ig in g , Cr-= +0,8/-0,4

druk

Pw;••P = +0,8.0.64 kN/m 2 .0,86.0,5m=0,22kN/m 1

zuiging

Pw;••P

= -0,4.0.64kN/m

2

.0,86.0,5m=O,11 kN/m 1

c .vertika le winddruk/zu ig ing
druk

Pw;rep

=

=+0,2.0.64 kN/m 2 .0,86.4,5m(stramien)=0.50kN/m 1

d . W in dbelas ti ng ETFE, druk/zu ig ing

(\ =00
druk
zuiging

Pw;••P = +0,2.0.64 kN/m 2 .0,86.1,25m=0, 13kN/m 1
Pw;rep =

-1,3 .0.64 kN/m 2 .0,86.1,25m=-0,90kN/m 1

( = 30 °
druk

Pw;••P = +0,9.0.64 kN/m 2 .0,86.1,5m=0,75kN/m 1

zuiging

Pw;rep = -1,3.0 .64 kN/m 2 .0,86.1 ,Sm=-1 ,08kN/m 1

(\ = 60°
+0,9.0.64 kN/m 2 .0,86.2,5m=1,25kN/m 1

druk

Pw;rep

zuiging

Pw;rep = -1,3.0.64 kN/m 2 .0,86.2,5m=-1,80kN/m 1

=
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Bij lage C - Be lastingen

Wind uit het zuiden

a. windwrijv1ng c ,=0,02 (u itsteekse l kle iner dan 40mm)
In tegenstelling tot de windwrijving in de dwarsrichtingen zal deze belasting een lijnlast (i .p.v. een puntlast) genereren op de secundaire liggers. Deze belasting grijpt steeds loodrecht aan op de zwakke as van de liggers.

Pw;rop = 0,02.0.64 kN/m 2

X

0,86=0,011 kN/m 2

Per secundaire ligger levert dat 0,011.4,5m(stramien)=0,05kN/m 1

p w;•m•l :tot= p w:breed;tot =O,OSkN/ml

b . horizontale winddruk/zuiging
De constructiehoogte waartegen de windbelasting waait bedraagt SOOmm. Dit levert een windbelasting van :

druk

Pw:••p = +0,8.0.64 kN/m 2 .0,86.0,5m=0,22kN/m 1

zuiging

Pw:••p

= -0,4.0.64

kN/m 2 .0,86.0,5m=0, 11 kN/m 1

c vertikale w inddruk/zuiging
De vertikale (lokaal loodrecht op het element) belasting is afhankelijk van de hoek die het dakvlak maakt. Er
worden drie verschillende gevallen gedefinieerd.

a=0°
druk
zuiging

= +0,2.0.64
Pw;<•p = -1,3 .0.64
Pw:rep

kN/m 2 .0,86.4,5m(stramien)=0,50kN/m 1
kN/m 2 .0,86.4,5m=-3,22kN/m 1

a= 15°
druk

Pw:r•p = +0,4.0.64 kN/m 2 .0,86.4,5m(stramien)=1,0kN/m 1

zuiging

Pw;rep = -1,3 .0.64 kN/m 2 .0,86.4,5m=-3,22kN/m 1

a=30°

= +0,9.0.64

kN/m 2 .0,86.4,5m(stramien)=2,25kN/m 1

druk

Pw:r•p

zuiging

Pw:rep = -1,3 .0.64 kN/m 2 .0,86.4,5m=-3,22kN/m 1

49

l.
afb. C 5 - Plaatsingen van windbelasting uit het
zuiden op het 30-Model. lndicatief.

afb. C.6 - Plaatsingen van windbelasting uit het
zuiden op de ETFE-banen. lndicatief.
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Bij lage C - Belastingen

d . W in dbe lasting ETFE, druk/zuig in g
De windbelasting die op de ondersteuning van de ETFE-banen werk t .g.v. de wind uit het zuiden, levert een druk
/zuigbelasting op loodrecht op de ETFE-banen. Aangezien de wind altijd onder een hoek van 0° graden langs
de ETFE-banen waait, zijn de vormfactoren +0,2(druk) en -1,3(zuiging) constant. De lengte van de ETFE-banen
loodrecht op de windrichting varieert echter wel door de veranderende hoek ten opzichte van de ETFE-ondersteuning. Er wordt weer een aantal varianten onderscheiden, te weten:

lengte van ETFE-baan is;

1=2,Sm (a=0°)
druk

Pw:••P = +0,2.0.64 kN/m 2 .0,86.(2,5/2)m=0, 14kN/m 1

zuiging

Pw;rep

= -1,3 .0.64 kN/m 2 .0,86.1,25m=-0,90kN/m 1

1= 4,0rn (a=50°)

druk
zuiging

Pw:••P = +0,2.0.64 kN/m 2 .0,86.(4,0/2)m=0,22kN/m 1
Pw:rep = -1,3 .0.64 kN/m 2 .0,86.2,0m=-1,44kN/m 1

1=5 ,Sm (u= ca.60°)

= +0,2.0.64

kN/m 2 .(5,5/2)m=0,30kN/m 1

druk

Pw"•P

zuiging

Pw:.. p = -1,3 .0.64 kN/m 2 .2,25m=-1,98kN/m 1

1= 7 ,3m (cx=70°)
druk

Pw:.. p = +0,2.0.64 kN/m 2 .0,86.(7 ,3/2)m=0,40kN/m 1

zuiging

Pw:.. p

= -1,3

.0.64 kN/m 2 .0,86.3,65m=-2,63kN/m 1

Deze lijnlasten worden ook onder de desbetreffende hoek op de ondersteuningsconstructie geplaatst. Om een
meest ongunstige situatie te verkrijgen worden de druk - en zuigbelastingen naar dezelfde zijde gericht, afhankelijk van de orientatie van de ETFE-banen.

Zodoende versterken de horizontaal ontbonden kracht van deze

belastingen elkaar i.p.v. dat ze elkaar opheffen .
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Bijlage C - Belastingen

Wind uit het noorden
Er wordt eenzelfde gedachtegang gevolgd als t ij dens het belastinggeval wind uit het zuiden. Zeals al aangegeven
zal er i. p .v. windzu ig ing op de horizontale onderdelen nu winddruk warden toegepast .
Overzicht van de belastingen :

Overzicht van de belastingen :

a. w indwrijving c ,=0,02 (uilsleekse l k leiner dan 40mm)

Pw;<ep = 0,02.0.64 kN/m 2 x 0,86=0,011 kN/m 2

Pe r secundaire ligger levert dat 0,011.4,Sm(stramien)=0,05kN/m 1
p w;smal;tot= p w ; b r eed;tot =0,0SkN/ml

b . horizonta le winddruk/zuiging
De constructiehoogte waartegen de windbelasting waait b edraagt SOOmm. Dit levert een windbelasting van :

druk

Pw;rep = +0,8.0.64 kN/m 2 .0,86.0,5m=0, 22kN/m 1

zuigin g

Pw;re p = -0,4.0.64kN/m 2 .0,86 .0 ,5m=O, 11 kN/m 1

c vertikale winddruk/zu ig ing
De vertikale (lokaa l loodrecht op het element) belasting is afhankel ijk van de hoek die het dakvlak maakt. Er
w a rd en dri e ve rsch illende g evall en gedefin ie e rd.

(\ =00
druk

Pw:re p = +0,2.0.64 kN/m 2 .0,86.4,5m(stramien)=0,50kN/m 1

zuiging

Pw;re p-=

-1,3

.0.64 kN/m 2 .0,86.4,5m=-3,22kN/m 1

(\ =15°

= +0,4.0.64

kN/m 2 .0,86.4,5m(stramien)-=1,0kN/m 1

druk

Pw;,.p

zuiging

Pw ;rep-= -1,3 .0 .64 kN/m 2 .0,86.4,5m-=-3,22kN/m 1

(\ -= 30°

druk

Pw;rep-= +0,9.0.64 kN/m 2 .0,86.4,5m(stramien)=2,25kN/m 1

zuiging

Pw;••p-= -1,3 .0.64 kN/m 2 .0,86.4,5m=-3,22kN/m 1
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Bijlage C - Belastingen

d . Windbelasting ETFE, druk/zu iging

De windbelasting die op de ondersteuning van de ETFE -banen werk t .g .v. de wind uit het noorden, levert een
druk /zuigbelasting op loodrecht op de ETFE-banen . Aangezien de wind altijd onder een hoek van 0° graden
langs de ETFE-banen waait, zijn de vormfactoren +0,2(druk) en -1 ,3(zuiging) constant . De lengte van de ETFEbanen loodrecht op de windrichting varieert echter wel door de veranderende hoek ten opzichte van de ETFEondersteuning. Er wordt weer een aantal varianten onderscheiden, te weten :

lengte van ETFE-baan is;

1= 2, Sm (n =0°)
druk

Pw;r•p = +0,2.0.64 kN/m 2 .0,86.(2,5/2)m=O, 14kN/m 1

zuiging Pw;r•p

= -1,3

.0.64 kN/m 2 .0,86.1,25m=-0,90kN/m 1

1=4,0m (fl =50°)
druk

Pw;rep

zuiging

Pw;••p

1=5,0m (f'

=

= +0,2.0.64
= -1,3 .0 .64

kN/m 2 .0,86.(4,0/2)m=0,22kN/m 1
kN/m 2 .0,86.2,0m=-1,44kN/m 1

ca .60 °)

druk

Pw;rep = +0,2.0.64 kN/m 2 .(5,0/2)m=0,30kN/m 1

zuiging

Pw;••P = -1,3 .0.64 kN/m 2 .2,5m=-1,98kN/m 1

1= 7,3m (n = 70 °)
druk

Pw;r•p = +0,2.0.64 kN/m 2 .0,86.(7 ,3/2)m=0.40kN/m 1
Pw;rep = -1,3 .0.64 kN/m 2 .0,86.3,65m=-2,63kN/m 1

Deze lijn lasten word en zetzoa Is bij wind u it het zu id en onderde desbetreffende hoek op de ondersteuningsconstructie
geplaatst. Om een meest ongunstige situatie te verkrijgen worden de druk- en zuigbelastingen naar dezelfde
zijde gericht (in dit geval tegengesteld aan wind uit het zuiden), afhankelijk van de orientatie van de ETFE-banen .
Zodoende versterken de horizontaal ontbonden kracht van deze belastingen elkaar i.p.v. dat ze elkaar opheffen,
wat de de meest ongunstige situatie genereert .
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Bijlage C - Belast1ngen

Belasting door scheefstand
Langsrichting
In de langsrichting wordt de stabiliteit gegarandeerd door een schoorconstructie per boog. ledere boog garandeert in tegenstelling tot de dwarsrichting, zijn eigen stabiliteit . Het oppervlak waaraan steun wordt verleend
varieert daardoor per boog. De verschillende afmetingen geven dus het gesteunde oppervlak.

Boog 1(9m) heeft een lengte van 270m en dus een oppervlak van 2430m2,
Boog 2 (4m) heeft een lengte van 157m en dus een oppervlak van 628m2,
Boog 3 (9m) heeft een lengte van 230m en dus een oppervlak van 2070m2,
Boog 4 (4m) heeft een lengte van 140m en dus een oppervlak van 560m2,
Boog 5 (9m) heeft een lengte van 195m en dus een oppervlak van 1755m2,

UGT;
Voor de uiterstegrenstoestand levert dat een Fequ van:

Boog 1 geeft (2430. (1,2.1,4+1,5.0,56))/250=24,5 kN
Boog 2 geeft (628. (1,2.1,4+1,5 .0,56))/250=6,3 kN
Boog 3 geeft (2070. (1,2 1,4+ 1,5 .0,56))/250=20,8 kN
Boog 4 geeft (560. (1,2.1,4+ 1,5.0,56))/250=5, 6 kN
Boog 5 geeft (1755. (1,2 . 1,4+1 ,5.0 ,56))/250=17,7 kN

BGT;
Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand levert dat een Feq van :

Boog 1 geeft (2430. (1,0.1,4+1,0.0,56))/250=19 kN
Boog 2 geeft (628. (1,0.1,4+1,0.0,56))/250=4,9 kN
Boog 3 geeft (2070. (1,0.1,4+1,0.0,56))/250= 16,2 kN
Boog 4 geeft (560. (1,0.1,4+1,0.0,56))/250=4,4 kN
Boog 5 geeft (1755. (1,0.1,4+1,0.0,56))/250= 13,8 kN

De kracht die voortkomt uit de scheefstand moet warden geplaatst in de desbetreffende windrichting . Er hoeft
dus geen belastingfactor meer te word en toegepast anders dan 1 ,0.

Omdat de kolommen ter plaatse van de smalle dakstrook momentvast zijn verbonden met de liggers is hier een
extra puntlast op de kolomuiteinden gezet. Er is voor zowel de UGT als de BGT een puntlast van 1 kN ( 6,3 kN
gedeeld door het aantal kolommen 6) per uiteinde gerekend.
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Bijlage D - Berekeningen profielen

Bijlage D

Berekening

Berekening constructie
Berekend in het verslag zijn de valgende elementen:(averige elementen zie Bijlage D, aver ige nummers warden
in de Bijlage uitegewerkt.
1. haafdliggers brede dakstraak (HEA340)
3 . secundaire liggers brede dakstraak (HEA260)
4 . diaganalen brede dakstraak (100*1 Omm 2 )
5. V-kalammen brede dakstraak (rand 219, 1*10)
9. kalammen smalle dakstraak (rand 219, 1 *10)

In deze Bijlage warden de resterende elementen berekend .
2. rand Ii ggers brede dakstraak (H EA340)
6. haafdliggers smalle dakstraak (HEA340)
7. secundaire liggers t .p .v. kalammen smalle dakstraak (HEA320)
8 . secundaire liggers tussen kalammen smalle dakstraak (HEA220)
10. verbindingsstaven brede/smalle dakstraak (rand 114,3*6,3)
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alb. D. 1 - Overzicht randliggers brede dakstrook.(rood)
steungevende elementen (groen)

2.lnteme krachten in randllggers brede dakstrook, HEA 340
Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, 5ysteem : Hoofd
5electie:

528 71,528 72,52933 .. 52983,53044,53046 .. 53052,53056,53061 .53122,52873 .52917 ,52984 .. 52988,53045,53053 .. 53055,
53123 .. 53176,52918 .. 52932,53017 .. 53043,53057 .. 53060,53177. .53222
Klasse : niet lineair UGT
Staaf

S3203
S3072
S3059
S3221
S3029
S3187
S3218
S3043
S3038
S3028
S3221
S3059

BG

I
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

UGT1
UGT1
UGT5
UGT1
UGT5
UGT1
UGT3
UGT5
UGT5
UGT5
UGT1
UGT5

-

e.g. en eneel.M'
e.g. en eneel.M'
wind noord
e.g. en eneel.M'
wind noord
e.g. en eneel.M'
wind west
wind noord
wind noord
wind noord
e.g. en eneel.M'
wind noord

N

dx

Vy

Vz

[ kN]

[m]

[kN]

[kN)

-73,23
113,63
-49,68
-54,31
-53,82
-31,75
-6,44
-36,96
-34, 14
-67,06
-54,47
-49,81

0,537
3,981
3,561
3,561
4,825
0,000
4,731
0,599
0,000

-1,50
1,03
-19,86
21,82
1,49
-2,93
0,59
3,88
-2,67
-0,92
21,34
-19 ,46

1,36
-0,43
-2,55
-1,57
-38,41
31,82
20,47
3,97
22,72
-7,90
2,73
1,78

2,576 1
0,000
0,000

afb. D.2 - lnterne krachten in randliggers
brede dakstrook, HEA340.
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Mx
[kNm]
-0, 15
0, 16
-0, 12
0, 15
-0, 14
-0,01
-0,46
0,37
0,04
-0,07
-0,36
0, 14

My

Mz

[kNm]

[kNm]

49,80
1, 13
-3,60
-0,46
-35,54
-76,34
107,06
-53,28
-93,04
124,95
-2,33
-2, 10

1,20
3,54
-1,21
1, 15
4,43
6,54
5, 18
-5,32
9,15
0,80
-75,97
69,04

Bij lag e D - Berekenin gen profie len

2 . Randliggers brede dakstrook
Dit is een uit cirkelelementen opgebouwde liggers. De ligger is scharnierend verbonden met de secundaire liggers van de brede dakstrook. Door deze secundaire ligger wordt oak knik-/kipsteund verleent (zie afbeelding
hiernaast).

profielkeuze: HEA-340 (5235)

Het profiel behoort tot profielklasse 1.

O p neembare kr achten .
M y;pl;d = M y;pl;d = f y;d W y;pl =235*1680*10 3 =394 ' 0 kNm
M,;pl;d = M,;pl;d = f,;d W,;pi =235*496*10 3 = 116,6 kNm
V,,pi;d=Aw *(fy;/./3) v'3) =0,58*fy;d *Aw =0,58*235*(13350-2(300-9,5-2*27)*16, 5= 7 55, 9kN
Vy;pl;d =1 16fy;d *b*t=
116*235*300*165=1349kN
f
I

I

I

N c;u;d =N pl;d =f y;d *A=235*13350=3137kN

Controle van de doorsnede:
Enkelvoudige krachten en momenten (l\IEN 6770, art 11.2):
My;s;/My;pl;d= 125,0/392,0=0,32 voldoet
M,;,;/M"pl;d= 7 5, 97 /116,6=0,65

voldoet

v",i v<;pl;d=38,41/755,9=0,05

voldoet

Combinatie van krachten en momenten (NEN 6770, art 11.3):
De combinatie van snedekrachten waarbij het moment (M) maximaal is, wordt getoetst.

lnteractieformule voor buiging om de sterke as: My;s;/My;pl;d < 1,
Aangezien:
V,;s;d < 0,5*Vqi;d =7,9<0,5*755,9

voldoet

Ns;d < 0,5*a, *Npl;d , waarbij a 1 =(A-2*b,*tilf A=(13350-2*300*16,5)/13350=0,26
6 7 ,0<0,5*0,26*3137kN=407 ,8kN

voldoet

Dus geldt: My;s)My,pl;d <1, levert,
My;siMy;pl;d= 125,0/392,0=0,32

voldoet

lnteractieformule voor buiging om de zwakke as: M,;,)Mz;pl;d <1,

Aangezien:
Vy;s;d < 0,25*Vy;pl;d =0,92<0,25*755,9

voldoet

Ns;d < 1,0*a,*Npl;d, waarbij a 1 =(A-2*b,*trl/A=(13350-2*300*16,5)/13350=0,26
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2. Verplaatsing van knopen, randliggers brede dakstrook
Knoop

K5924
K5181
K5638
K5839
K5916
K5299

BG

NL BGT5 - wind noord
NL BGT6 - tern peratuur
NL BGT3 - wind west
NL BGT2 - wind oost
NL BGT1 - e.g. en sneeuw
NL BGT2 - wind oost

Uy

Ux
[mm]

Uz
[mm]

[mm]

-53 7
'
41,9
-2 3
5,9
-0 4
-4 1
I

I

I

afb. D.3 - Vervormingen randliggers
b rede dakstrook, HEA340.

62

4, 1
-0 3
-51,5
47,5
-0 9
22,5
I

l

-8 7
-28 8
-13 3
-10 0
-66,1
18,1
l

I

I

I
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4,54 <0,26*3137kN =407 ,8kN

voldoet

Dus geldt: M ,:s;/M,;pl;d < 1, levert,
M,;s,/M z:pl;d=47 ,32/116 ,6=0,41

voldoet

Combinatie met dubbele bu ig ing met normaalkracht en afschuiving (NEN 6770, art 11 .3 .2 .):
Deze toets blijkt niet maatgevend voor de controle per snede , aangezien de maximale krachten zich niet ge li jkt ijdig in dezelfde snede voordoen.

Toetsing stab i li e i t:
Kip:

de relatieve slankheid is:
/\ rel = (' , t ((I max * h)/(b*t f)*(f y; d/E d ))

A.,.1 = 1,32 *\l ((4500*330)/(300*16,5)*(235/2, 1*10 5))

Are 1 =

0,76 -7

wk.
1p

kromme a volgens Tabel 24 is 0,835

Controle:
M y;max;s;d I wkip
. * M y; u,d = 125 I 0 ,835*394,0= 0,38 voldoet

Torsi estabi Iiteit:
Volgens NEN 6770, art 12.1 .2. ge ldt dat voor d e walsprofiel en IPE , HEA, HEB en HEM volgens NEN-EU 19 en
NEN-EU 53 hoeft geen toetsing van de torsiestabi liteit uitgevoerd te zijn .

Toets ing van de vervormingen :
de gehele ligger is getoetst op doorbu iging .
Eenzelfde gedachtegang als bij de hoofdliggers met betrekk ing tot de vervormingen wordt aangehouden .

u.,nd;d= ubij;d=0,004*L (ind ien de vervorming de bruikbaarheid kan schaden!)

de overspanning van de randligger is 18000mm waardoor de max imale vert ikale doorbuiging wordt :
u•ind;d= ubij;d=0,004*18000=72mm

toetsing :
66, 1 <72mm voldoet
De minimale hoogte van het dak is ?meter, waarmee de eis uit zou komen op : 1/250*7000 =28mm.
De maximale hoogte van het dak is 14,?meter, waarmee de eis uit zou komen op :
1/250*14700=58,8mm .

lndien we de ma ximale verp laatsingen zoals gegeven in de bovenstaande f iguur bekijken zien w e:
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afb. D.4 - Overzicht hoofdliggers smalle dakstrook.(rood)
steungevende elementen (groen)

6. lnterne krachten in hoofdligger smalle dakstrook, HEA 340
Niet-'lineaire berekening, Extreem Globaal, 5ysteem . Hoofd
5electie .
528 35 .. 528 68,5298 9 .. 53010,53223 .. 53256,53259 .. 53280,53611 .5361 S,53619,53622 .. 53624,53629 .. 53631 ,53641 ,53642,
53646,53648
Klasse niet lineair UGT
Vy
Vz
Mx
Mz
Staaf
BG
N
dx
kN
[kN
[le Nm)
kNm]
kN
m]
S3000
S3269
S2843
S2844
S3249
S3233
S2991
S3612
S3246
S3641
S2844

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

UGT5
UGT5
UGT4
UGT 4
UGT1
UGT1
UGT1
UGT1
UGT1
UGT1
UGT3

- wind noord
- wind noord
- wind zuid
- wind zuid
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- wind west

-238,64
179,28
-60,63
-52 ,44
-24,42
-39,62
-19,67
-15,76
-41 ,75
-1 ,78
-112,43

3,530
2,479
0,000
4,501
4,564
0,000
4,579
2,683
0,000
4,656
4,501

afb. D.S - lnterne krachten in hoofdliggers
smalle dakstrook, HEA340.
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1,73 1
-1 ,80
-9,15
9,37
-0,26
0,28
0,05 ,
-0,37 1
0,57
0,36 1
-5,84

13,06
5,16
5,87
-10,63
-64,21
55,75
1,64
-9,76
54,72
15,78
-29,66

0,06 1
-0,18 ,
0,02
0,06
0,26
0,29
-0,34
0,65
0,26
0,18
-0, 11

29,97 1
-12,47
-0,61
-23,98
-220,56
-173,28
51,73
134,03
-220 ,60
158,86
-65,68 !

'

0,20
0,46
7,69
8,64
-1 ,53
-2 ,36
.Q!22
0,83
-1,53
2,45
-9,20
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- ux:max:d=53,7 dit is een vervorming ten gevolge van wind uit het noorden. op deze plaatse is de hoogte 12,4m,
wat een eis oplevert van 50mm. Deze verplaatsing wordt gezien de beperkte overschrijding en de eerder genoemde overwegingen aangaande de vervormingen geaccepteerd.

- uy:max;d=51 ,5mm t .g .v. wind uit het westen. Deze verplaatsing op het hoogste punt van de dakconstructie waarbij we te maken hebben met de hoogste kolommaat van 14,?m. Er wordt aan de eis voldaan maar er wordt oak
opgemerkt dat een overschrijding van deze eis hier niet tot schade of een vergoot onveiligheidsgevoel zal
leiden .

6 . hoofdliggers smalle dakstrook (HEA340}
Het betreft een uit cirkelsegmenten opgebouwde ligger. Deze ligger is verbonden met twee soorten secundaire
liggers . De secundiare liggers die zijn verbonden met de kolommen en de secundaire liggers die hiertussen zitten. Alie secundaire liggers verlenen kip-/kniksteun.

profielkeuze : HEA-340 (5235)

Het profiel behoort tot profielklasse 1.

Opneembare krac hten :
M y;pl;d = M y;pl;d = f y;d W y;pl =235*1850*10 3 =434 ' 8 kNm
M,:rl:d = Mz:pl:d = fz:d Wz:pl =235*755,9*10 3 =177,6 kNm
V,:rl:d=Aw *(fy /-v'3) .fi) =0 ,58*fy:d*Aw =0,58*235*(1 3350-2(300-9,5-2*27)*16, 5= 7 55, 9kN
Vy;pl ;d=1 ' 16fy;d*b*t=
116*235*300*16
5=1349kN
I
'
'
N c; u;d =N p l;d =f y;d *A=235*13350=3137kN

Contro le van de doorsnede :
Enkelvoudige krachten en momenten (NEN 6770, art 11 .2) :

M Y,;/M y:pl:d= 220,6/433,8=0,51

voldoet

M,:,:/M,:pl:d=9,20/177,6=0,05

voldoet

vz;s;/ vz;pl;d=64,21/755,9=0,08

voldoet

Combinatie van krachten en momenten (NEN 6770, art 11 .3) :
De combinatie van snedekrachten waarbij het moment (M) maximaal is, wordt getoetst.

lnteractieformule voor buiging om de sterke as : M y:siM y:pl: d <1,
Aangezien :
V,:s:d < 0,5*V,,ri:d =54,72 < 0,5*755,9=378,0

voldoet
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N s;d < 0,5*a 1 *Npl;d , waarbij a 1 =(A-2*bi*t 1)/A=(13350-2*300*16,5)/13350=0,26
41,75<0,5*0,26*3137kN=407 ,8kN

voldoet

Dus geldt: My;s;/My;pl;d <1, levert,

voldoet

My;siMy;pl;d=220,6/433,8=0,51

lnteractieformule voor buiging om de zwakke as: M,:s;/Mz;pl;d <1,
Aangezien:
Vy;s;d < 0,25*Vy;pl;d =0,57<0,25*1349=337 ,2

voldoet

Ns;d < 1,0*a 1 *Npl;d , waarbij a 1 =(A-2*bi*t 1)/A=(13350-2*300*16,5)/13350=0,26
41,75<0,26*3137kN=407,8kN

voldoet

Dus geldt: M,;,jM,;pl;d <1, levert,
M,:siMz;pl;d= 1,53/177 ,6=0,008

voldoet

-De toets volgens NEN6770, art. 11.3.2 Dubbele buiging met normaalkracht en afschuiving, wordt niet uitgevoerd aangezien de buiging om de zwakke as, in combinatie met het maximale moment om de sterke as, heel erg
klein is. M,;,,d=1,53kNm.

Toetsing stab 1I ite it :
Kip:

de relatieve slankheid is:
.\., =

<; -../ ((Im.;

h)/(b*t 1)*(fyj Ed))

·\., = 1,32 *·v' ((4500*330)/(300*16,5)*(235/2, 1*10 5 ))

A re = 0,76 7 wk.1p kromme a volgens Tabel 24 is 0,835
1

Contra le:
My;max;si wk;p * My;u;d = 220,6 I 0,835*433,8= 0,61

voldoet

Torsiestabi lite it:

Volgens NEN 6770, art 12 .1.2 . geldt dat voor de walsprofie len IPE , HEA, HEB en HEM volgens NEN-EU 19 en
NEN-EU 53 hoeft geen toetsing van de torsiestabiliteit uitgevoerd te zijn .

6.Verplaatsing van knopen , hoofdligger smalle dakstrook
Knoop

K6072
K7251
K6198
K4833
K7262
K7252

I
NL
NL
NL
NL
NL
NL

BG

I
BGT5
BGT1
BGT5
BGT2
BGT1
BGT1

- wind noord
- e.g. en sneeuw
- wind noord
- wind oost
- e.g. en sneeuw
- e.g. en sneeuw

afb. D.6 - Vervormingen hoofdliggers
smalle dakstrook, HEA340.

Ux

[mm]

-21,2
37,0
-14,0
-4 ,6
20,4
36,3

I

Uy

[mm)
-29,6
25,3
-66,3
45,8
-2,8
37,2

I

Uz

[mm)
-32 ,2
23,0
-21,4
-13,7
-58,4
47,8

Bijla ge D - Berekeningen profielen

Toe t sing van de vervormingen :
de gehele ligger is getoetst op doorbuiging.

u.,nd;d= ub;i;d=0,004*L (indien de vervorming de bruikbaarheid kan schaden!)

De overspanning van de hoofdligger (smalle dakstrook) is 18000mm waardoor de maximale vertikale doorbuiging wordt: u.;nd;d= ubq;d=0,004*18000=72mm

toetsing:
58,4<72mm

voldoet

De minimale hoogte van het dak is ?meter, waarmee de eis uit zou komen op:
1 /250*7000 =28mm.

De maximale hoogte van het dak is 14,?meter, waarmee de eis uit zou komen op:
1 /250*14700=58,8mm.

lndien we de maximale verplaatsingen zoals gegeven in de bovenstaande figuur bekijken zien we:
- ux;max;d=37,0mm dit is een vervorming ten gevolge van eigen gewicht en sneeuw. Deze verplaatsing bevindt zich
aan het uiteinde van de golf, de hoogte van de kolom is ter plaatse 7034mm.
De conservatieve eis van 1/250 *7434m= 30mm, u.c. =1,23, deze overschrijding accepteren we aangezien de
constructie zonder problemen kan vervormen.

- uy;max;d=66,3mm t.g.v. wind uit het nnorden. Deze verplaatsing bevindt zich op een plaats waar de dakstroken
maximaal uit elkaar gaan. De hoogte van de kolom is 12200mm. De eis van 1/250 *12200=48,8mm, levert een
u.c. van 1,47. Er wordt niet aan de eis voldaan maar er wordt oak opgemerkt dat een overschrijding van deze eis
hier niet tot schade of een vergoot onveiligheidsgevoel zal leiden.
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afb. D.7 - Overzicht secundaire liggers smalle dakstrook.(rood)
steungevende elementen (groen)

afb. 0 .8 - Overzicht secundaire liggers smalle dakstrook
t .p .v. kolommen .(rood)
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7. secundaire liggers t.p.v. kolommen smalle dakstrook (HEA320)
Omdat er een groat verschil in belasting en krachten zit tussen de secundaire liggers die ter plaatse van een
kolom zitten of ligger tussen de kolommen is er een onderscheid in profielkeuze gemaakt. Deze beide ligger
zullen warden getoetst.

Deze secundaire liggers van de smalle dakstrook vormen de overbrugging van de hoofdliggers naar de kolommen. Ze warden derhalve relatief zwaar belast. De liggers zijn scharnierend verbonden aan de hoofdliggers en
momentvast aan de kolommen. Tevens warden ze gesteund door de hoofdliggers van de smalle dakstrook.

profielkeuze: HEA-320 (5235)

Het profiel behoort tot profielklasse 1.

Opneembare krachten :
My;pl;d = My;pl;d = fy;d Wy;pl =235*1628*10 3 =382,6 kNm
M,;pl;d = M,;pl;d = f,;d W,;pl =235*709,7*10 3 =166,8 kNm
V,;pl;d=Aw *(fy;/\/3),:3) =0,58*fy;d *Aw =0,58*235*(12440-2(300-9-2*27)*15,5=694 ,2kN
Vy;pl;d =116f y;d *b*t=
116*235*300*155=1268kN
f
I

I

I

Nc;u;d= Npl;d=fy;d * A=235* 12440=2923kN

Coritrole van de doorsnede :
Enkelvoudige krachten en momenten (NEN 6770, art 11.2):

My;s;/My;pl;d= 275,0/382,6=0,72

voldoet

M,;s;/Mz;pl;d= 118,5/166,8=0,71

voldoet

vz;s;/ vz;pl;d=145,3/694,2=0,21

voldoet

Dubbele buiging met normaalkracht en afschuiving (NEN 6770, art 11.3.2.):
Omdat er in deze elementen sprake is van een relatief grate buiging om de zwakke as wordt deze controle uitgevoerd. De snedekrachten behorende bij het maximale moment van staaf 549 (zie tabel)
warden gecombineerd.

-formule voor M

NV .

, .y,u,

d voor buiging om de sterke as is M.y,p,Id aangezien:

V,;s;d < 0,5*V,;pl;d =145,3 < 0,5*694,2=347,1

voldoet
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7. lnterne krachten in secundaire liggers t.p.v. kolommen , smalle dakstrook
Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, 5ysteem : Hoofd
5electie : 53652,5208 5, 5208 9,536 78, 536 74 ,52091,53680,53634,563,53667 ,551,553, 549,54 7,544,530,536
Klasse : niet lineair UGT

Staaf
S3678
S36
S53
S53
S49
S49
S53
S3652
S49
S53

I
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

N
[kN]

BG

UGT5
UGT1
UGT5
UGT4
UGT1
UGT1
UGT5
UGT1
UGT2
UGT4

- wind noord
- e.g. en eneeuw
- wind noord
- wind zuid
- e.g. en eneeuw
- e.g . en eneeuw
- wind noord
- e.g. en eneeuw
- wind oost
- wind zuid

-103,65
109,61

I
'

-2,97
-62, 13
-15, 18
-16,49
-6,24
64,18
-6,07
-62,66

dx

Vy

Vz

[m)

[kN)

[kN)

2,000
0,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

-26,86
15,32

19,35
-92, 21
47,33
7,45

-59,51
59,08
-41 ,65
40,37
58 ,99
29 ,39
-11 ,79
58,37

afb. D.9 - lnterne krachten in secundaire liggers
t.p.v. kolommen smalle dakstrook. HEA320.

72

-145,27
140,80
-64,58
80,85
-41, 13
17 ,81

Mx

I [kNm]
-0,06
0, 13
-0,98
-0, 10
0, 18
0,27

I

My
[kNm]
-28,55
0,00
-84,41
0,00

I

Mz
[kNtn]

53, 18
0,00

118,53

-1,09
0,93

-266,04
-118,92
-144,68

-0,20
0,54

81,37

0,00
-78,92
-76,35
117,53
-57,65
23,34

-25,41

-117,61

-274,99
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Ns;d < 0 ,5*a, *Npl;d , waa rbij a 1 =(A-2*bi*t 1)/ A=(12440-2*300*15,5)/ 12440=0,25
15, 18<0,5*0,25*2923kN=365,4kN

voldoet

- formule voor M N;Vz;u;d voor buiging om de zwakke as is Mql;d aangezien:

voldoet

Vy;s;d < 0,25*Vy;pl;d =41,65<0,25*1286 = 321,5

Ns;d < 1,0*a, *Npl;d = 15, 18<0,5*0,25*2923kN=365,4kN

voldoet

Aangezien we te maken hebben met doorsnedeklasse 1 en
geldt dat b>0,3h -7260>0,3*250=75 geldt voor de variabele:

/30 =(3 ,=1,0
ex 1 =ex 2 = 1,6 - l((N,;/l\Jp1;d)/(21n(N,;/Np 1;d))I
ex, =ex 2 = 1,6 - 1((15,18/2923)/21n(15,18/2923)) = 1,6

1 'O(My;siM y;pl;d) J .6 + 1,0 (Mz;si M"pl;d) 1,6 < 1
(278,0/382,6) 1 •6 + (78,92/166,8) 1 •6 =0,90 < 1

voldoet

Toetsing stablliteit:
Knik:
Lbucy =4000mm
Lbuc;z =4000mm
•\=4000/135,8=29,5-? ,\y;cel=29,5/93,9 =0,31
.\,=4000/74,9=53,4-? ,\y;cel=53,4/93,9 =0,57
Aangezien h/b=310/300=1,03<1,2 geldt:
knik om y-as kromme b, en knik om z-as kromme c.
CJ y;buc =0, 96 (kromme b)
CJz;buc=0,81 (kromme c)

Toetsing, (enkel druk)
Nc;s;/(CJy;buc*Nc;u) = 109 ,6kN/(0, 96 *2923kN)=0,04

voldoet

Nc;s;/(CJz;bu/Nc;u) = 109 ,6kN/(0,65*2923kN)=0,06

voldoet

Toetsing, druk& dubbele buiging (NEN6771, art. 12.3. 1. 1):

Oriedimensionale schematisering
lndien

de

constructie

gen,

moet

dien

het raamwerk

sionale

de

zodanig

krachtsverdeling

constructie

bij
is

de

wordt
zijn

bepaald

tweede-orde

beschouwd

en

belast

dat
voor

eerste-orde
de

driedimensionale

elastische berekening

evenwicht

in

buiging

vervormde

van

de

toestand

ontstaat

1n

constructie

krachtsverdeling
is

bereikt

bij

twee

als

richtin-

geheel.

ln-

als driedimeneen

belasting-

niveau van ten minste de rekenwaarde van de belasting, is geen nadere toetsing van de stabiliteit vereist.
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Kip: (buigend moment om sterke as)

de re latieve slankheid is :
Arel= C\/ ((lmax* h)/(b*trl*(fy; /Ed))
Arel= 1,32 *,( ((4000*310)/(300*15,5)*(235/2,1*10 5 ))
A re 1 = 0,72 -7 wk.1p kromme a volgens Tabel 24 is 0 ,84
Controle:
My;max;si w kip * M y;u, d = 278,0/ (0,84 * 382 ,0)= 0 ,87 voldoet

Kip : (op druk en buiging belaste staven)
-druk en buiging om de sterke as in een twee richt ingen geschoord systeem:
1'1 *(N c;s;/( w y;buc*N pl) + 1' 1 *(M y;e qu;s;/M y;u)

<

Nc;s;/( w ,;bu/N pl) < 1
geeft met My;equ;s;d -7 grootste waarde van
I 0, 1 (M y; B;s;d - My;A;s) + M y; mid;s;d I = I 0 , 1 *(0-0)+(274,0)1= 274,0kNm
10,4 My;B;s;d I = I 0,4*0 I = 0

1,1 * (132,4/0,96*2923) +1,1 * (274,0/382,6)=0 ,83 < 1
132,4/(0,81*2923) = 0,06 < 1

voldoet

voldoet

-druk en buiging om de zwakke as in een twee richtingen geschoord systeem:
1, 1 *(N c;s. /( wy;buc*Npl;d) + 1, 1 *(M ,;equ;s;/M ,,u) < 1
N c;s;/( w ,;buc*Npl;d) < 1
geeft met M ,,equ;s;d -7 grootste waarde van
I 0, 1 (M ,;B;s;d - M,;A;s)

+ M,,mid;s;d I = I 0 , 1*(0-0)+(118,5)1= 118,5kNm

10,4 Mz;B;s;d I =I 0,4*0 I = 0

1,1 * (132,4/0,96*2923) +1,1 * (118,5/166,8)= 0,83 < 1

voldoet

Torsiestabi I iteit:

Volgens NEN 6770, art 12.1 .2 . geldt dat voor de walsprofielen IPE, HEA, HEB en HEM volgens NEN-EU 19 en
NEN-EU 53 hoeft geen toetsing van de torsiestabiliteit u itgevoerd te zijn .

Toets ing van de vervorm ingen :
De secundaire liggers liggen tussen de hoofdligger (getoetst in onderdeel 6. hoofdligger smalle dakstrook), h ierdoor zijn de verplaatsingen gelijk aan de verplaatsingen van deze liggers en aangezien we beredeneerd hebben
dat deze verplaatsingen voldoen , ge ldt nu hetzelfde.
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afb. D. 10 - Overzicht secundaire liggers smalle dakstrook
tussen kolommen.(rood)

8 lnterne krachten in secundaire liggers tussen kolommen, smalle dakstrook
Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, Systeem : Hoofd
Selectie : S31,S33 .. S35,S37 .S43,S45,S46,S48 ,SSO,S52,S54,S55,S57 ,561,562,564,565,5102,5208 3,52084,5208 6,S2C
52092 ,52095 ,52097 ,52098 ,52107 ,52116,52120,52124,52132,53617 ,53625,53627 ,53643,53647 ,53653,53666,5367
53682,53683
Klasse · niet lineair UGT
BG
dx
Vy
Vz
N
Staaf
Mx
I My I Mz
[kNm)
(kNm]
(kNm]
(kN]
[m]
[kN]
(kN)

I

862
862
857
857
852
852
83625
852
83683
852
857
840

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

I

UGT1
UGT5
UGT1
UGT1
UGT1
UGT1
UGT3
UGT3
UGT5
UGT1
UGT1
UGT1

- e.g. en eneeuw
- wind noord
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- wind west
- wind west
- wind noord
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw

-94,22
46,61
-8,57
-8,58
-8,20
-8,44
-3,49
-11,01
-18,05
-8,36
-8,62
-45,32

2,400
0,000
0,000
4,000
4,000
0 ,000
0 ,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000

afb. D. 11 - lnterne krachten in secundaire liggers
tussen kolommen smalle dakstrook . HEA220.
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1,20
-2,99
-7,13
7,11
-0,61
0,62
0,00
-0 ,21
0,00
0,00
-0,01
-0,01

-2,87
-2,53
15,59
-15,60
-19,02
19,02
5, 18
-9,18
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,02
-0,01
-0,01
0,00
0,00
-0,04
0,04
0,00
0,00
-0,01
-0,01

13,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,38
19,02
15,54
14,41

-5,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,72
0,67
-7,26
5,31

Bijlage D - Berekeningen profielen

8. secundaire liggers tussen kolommen smalle dakstrook (HEA220)

Deze secundaire liggers van de smalle dakstrook zijn scharnierend verbonden aan de hoofdliggers van de smalle
dakstrook. De liggers worden ook gesteund door de hoofdliggers van de smalle dakstrook.
profielkeuze: HEA-220 (5235)

Het profiel behoort tot profielklasse 1.

Zoals te zien is in de hiernaa st afgebeeld tabel, zijn de krachten in de betreffende liggers klein. Het gekozen
profiel is dan ook praktisch om de detaillering conform de overige liggers mogelijk te maken.

Verdere toetsing blijft achterwegen .
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afb. D.12 · Overzicht koppelstaven tussen de
dakstroken. (rood)

10. lnterne krachten in verbindingsstaven brede en smalle dakstrook, buis114,3*6.3
Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, 5ysteem : Hoofd
5el'ectie.
51 .. 516,52070,52073,52075,52076,52078,52079,52082,52071,52072,5207 4,52077 ,52080,52081,52422,52699,526S
526 78 ,52671,52670,526 77 ,52700,52701,52697 ,52689,52691,52693,52695,52688 ,52690,52692,52694,52696,5267S
526 72 ..526 76,52684,S2687,52686,S2685
Klasse : niet lineair UGT
Vy
Vz
N
dx
Staaf
BG
Mx
I My I Mz
{kNm]
[kNm]
[kNm]
[kN]
[m]
[kN]
[kN]

I

S2672
S2700
S2701
S2690
S2690
S2701
S2081
S2690
S2685
S2691

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

I

UGT5
UGT1
UGT1
UGT1
UGT1
UGT1
UGT5
UGT1
UGT3
UGT1

- wind noord
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- e.g. en eneeuw
- wind noord
- e.g. en eneeuw
- wind west
- e.g. en eneeuw

-122,86
128,27
119,41
-37,73
-39,22
119,28
-6,57
-38,48
-15,53
16,62

0,000
0,000
2,576
8,405
0,000
0,000
2,501
4,203
2,526
2,576

afb. D. 73 · lnterne krachten in koppelstaven tussen dakstroken.
Buis rond 114,3*6,3.
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-0,01
-0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,26
0,21
-0,21
-0,42
0,43
0,21
-0,23
0,00
-0,24
-0,23

-1,00
-0,98
0,97
-0,06
-0,06
0,97
-0,66
-0,06
-0,91
0,82

-0,02
-0,01
-0,01
0,00
0,00
-0,01
-0,02
1,00
0,00
0,00

-0,02
0,01
0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
-0,03
0,02

Bij lage D - Berekeningen profielen

10 . verbindingsstaven brede/smalle dakstrook (rand 1 14 ,3*6 ,3)

Deze verbindingselementen maken deel uit van stabiliteitssysteem in de dwarsrichting. De smalle dakstroken
ontlenen dwarsstabiliteit aan de brede dakstroken midddels deze verbindingsstaven.

gekozen profiel is een buiskolom o 114,3*6,3, 5355

De profielklasse is 1, aangezien:
1

d/t < 50 a / = 114,3/6,3= 18, 1 <50* (v\./f y:d) 2 = 18, 1<50*(\.1 235/355) 2 = 17, 1< 33,1

Het betreft een trek/druk element dat de randliggers van de brede dakstrook (HEA 340) verbind met de
hoofdliggers van de smalle dakstrook (HEA340) om zodoende de dwarsstabiliteit te waarborgen. De staaf heeft
een stramien van h.o.h. 9,0m.

co ntro le

Toetsing:
N,;s;d I N,;u;d = 128kN/ (A*fy;d)=(128*10 3 /(2138*355)=0 , 16

voldoet

5tabiliteitsproblemen doen zich bij op trek belaste elementen niet voor.

De kolom wordt getoetst op druk, de imperfecties zijn verwerkt middels de scheefstand en worden in rekening
gebracht (restspanningen) middels de toetsingsregels .

De bovenstaande tabel met interne krachten zegt niet a lies, aangezien de verbindinsstaven nogal een varierende
lengte hebben. 5taaf 52690, blijkt de hoogste drukkracht in combinatie met de lengte te hebben, namelijk:
a.) N c; s;d =39,22 met een lengte van 8,4meter

uit bovenstaande gegevens volgt 5taaf 52672:
b .) Nc;s;d=122,8kN met een lengte van 2,8meter

beide staven zullen worden getoetst, waarbij wordt aangenomen dat lbuc=l,ys

a.) Toetsing (lengte 8,4meter)
N c;s;/

( W y;buc * N c;u;d )

knikstabiliteit: buisprofiel dus C.\:buc = w,;buc
lbuc;y=lbuc;z= 8400mm
i = i =V(I/ A) = "1(313*1 0 4 /21 38)=38,3
y

'
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Ay=8400/38,3=219,3-? Ay;rel=219,3/76,4 =2,87

CJy;buc=

CJz;buc =0,113 (kromme a)

Toetsing:
N,,,,/(wy;bu/Nc;u) = 39,22/(0, 113*2138*355*10-3 )=0,46

voldoet

b.) Toets ing (lengte 2 ,8meter)
N c;s;/ (CJ y;buc * N c;u;d )

knikstabiliteit: buisprofiel dus CJy;buc=~Jz;buc
lbuc;y = lbuc;z = 2800mm
i y =i z =\/(I/A)= , ( (313*10 4 /2138)=38,3
Ay=2800/38,3=73,1-? Ay;rel=73,1/76,4 =0,96

CJy;buc=

CJz;buc =0,694 (kromme a)

Toetsing
N,,,;/(wy;bu/Nc;u) = 122,8/(0,694*2138*355*10- 3 )=0,23

vol do et

Vervo rmlngen

De aansluitingen van het verbindingselement zitten scharnierend vast aan respectievelijk de randligger van
de brede dakstrook en de hoofdligger van de smalle dakstrook. Hierdoor zal het element mee gaan in de
vervormingen die het opgelegd krijgt.
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koppelplaatje
i.v.m. kipstabiliteit 'Gaffel'

k3=119
A

,-

'- - 0

0

co

II

':::!

~1

II

~

e2=35 k2=40 tw=9,0

koppelplaatje
i.v.m. kipstabiliteit 'Gaffe!'

ra=150

-

-

- -

0

<:t

e1=40
~

N

+
+
+

s1=70

II

~

s1 =70
e1=40

tw=9,5 k1 =55
5 e2=50

afb. E.1 - Details aansluiting Hoofdligger smalle dakstrook
(HEA 340) - 5ecundaire ligger smalle dakstrook (HEA 320)
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Boutgroep A

a2=90
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Bijlage E - Berekeningen details

Bijlage E

Bereken ing details

Toets ing Deta ils
secundaire ligger (HEA320) - hoofdligger (HEA340)
Het betreft een scharnierende (gaffe!) verbinding die een dwarskracht en een normaalkracht moet overbrengen.
De maximale schuifkracht die moet warden overgebracht is 146,27kN, de normaalkracht is 101,0kN.

Er word en bouten toegepast met afmeting M20 en kwaliteit 8.8, de draad gaat door het afschuifvlak. De controle
bestaat uit een toetsing van een boutrij in het liggerlijf (HEA-320) genaamd boutgroep A en een toetsing van een
boutrij in het lijf van de hoofdligger (HEA-340) genaamd boutgroep B. Het momentennulpunt is aangehouden in
het lijf van de randligger vanwege de geringe torsiestijfheid en de asymmetrische belasting.

In boutgroep A ontstaat er een moment t.g.v. de excentriciteit.

Boutgroep A:
De krachten op de bouten warden opgedeeld in een vertikaal gedeelte (Fs:d) en een horizontaal gedeelte (Fs;d;h).
De horizontale kracht is de som van het horizontale aandeel van het moment door de afschuifkracht en de normaalkracht.

Op de boutrij A werkt:
een dwarskracht van V s;d= Rs;d= 146 ,27kN
een moment M 1 ;s;d = (k 1 +tj2)*Rs;d=(55+9,5/2)*146,27=8,7kNm
een normaaltrekkracht van F,;s;d=101,0kN

De maatgevende bout is de bovenste bout, de krachten hier zijn:
-vertikaal gedeelte (Fs:d):
dwarskracht V s:d= R,:d= 146,27 /3 =48,8kN

-horizontaal gedeelte (Fs;d;h):
moment M 1 ;s;/2*s 1 = 8,7/0, 14=62,'1 kl\J
normaa lkracht F,_s;d= 101 /3=33,?kN

combinatie:
F,d,=,f (F 2sdv+F 2 sdh)= , / (48,8) 2 +(62, 1 +33,7) 2 =107,SkN
''

''

''

G rensafsch uifvlak:
Het afschuifvlak gaat door de draad van de bout (M20). De bouten zijn dubbelsnedig. De grensafschuifkracht
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wordt:

Fv;u;d=2(0 ,48* Cl' <ed;/ft;b;/ Ab)=2(0,48*1*800*245*10•3 )= 188,2kN
Toetsing:
Fs;d/ Fv;u,d= 107 ,5/188,2=0,57

voldoet

Stuikcapaciteit:
Vertikale stuikcapaciteit:

Fc;u;d;v= 2* 0.. c* 0.. red;\ *ft;d* db;nom *t
Cl' c is de kleinste waarde van:
C\'c =1,0
Cl' c=e /(3*d 9 no)=40/(3*22)=0,60
Cl' c=s/(3*dg;no)-1/4=(70/66)-1I4=0,81

ac =f,;b:/f,;d=800/360=2,22

Cl' red;l=1, aangezien e 2 =50 is groter dan 1,5*d 9 ;nom =1,5*22=33
t = t w;HEA320= 9 ,Omm
Dit levert :
Fc;u;d;v =2*0,60*1 *360*20*9 ,0*10· 3 = 77 ,8kN

horizontale stuikcapaciteit :

Cl' c is de kleinste waarde van:
Cl' c= 1,0
Cl' c=ft;b;/ft;d=800/360=2 ,22

Dit levert:

Fc:u;d;v =2* 1*1 *360*20*9,0*10· 3 =1 29 ,6kN

Toetsing:
Grensstuikkra cht volg ens de elliptische meth o d e .
\/(Fs;d/ Fc;u;d;)2+( Fs;d;/ Fc;u;d;h) 2 = \o,'(48,8/77,8) 2 +( 9 5,8/129,6) 2 = 0,97

De grensstuikracht van de hoeksta len
horizontaal is maatg eve nd:

Fc;u;d;h=2* Cl' c*Cl' red; \*ft;d* d b;nom*t
Cl' c is de kleinste waarde van:
exc=1,0
ex c= e/(3*dg;nom)= 50/(3*22) = 0 , 7 6
ex c=f,;b:/f,;d= 800/360= 2 ,22
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voldoet
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Dit levert:
Fc;u;d;v=2*0,76*1*360*20*9,0*10- 3 =104kN per hoekstaal, aangezien we te maken hebben
met een dubbelhoekstaal 2*104kN=208kN
toetsing:
Fs:d:/ Fc:u:d:h =(129,6)/208=0,62

voldoet

Afschuiving van het liggerlijf (HEA-320):
Door de raveling is de ligger verzwakt, er wordt bekeken of de grensafschuifkracht voldoende is om de belasting
te kunnen dragen. De dwarskracht is Vs:d=Rs:d=146,27kN.

Er moet gelden: V,;/Vu;d<1,
Vu:d=(0,6*f,:/A 0 • .Jlym, met voor A 0 . ,
A 0 .,=t*(lv+l 1 +1 2 -n 9 *d 9 ;nom), hierin is
lv=140
11 =5 ,O*dg;nom =5*22= 11 O>a 1 =40=1 1
12 =2,5*dg;nom =2,5*22 =55<a 2 =90, gee ft
A 0 .,=9,0*(140+40+55-(3*22))=1521 mm 2
Vu:d=(0,6*360*1521)/1,25=263kN

toetsing:
V,;/Vu:d= 146,27 /263,0=0,56

voldoet

Bovenstaande toetsing betekend oak dat de hoekstalen voldaan, immerser zijn twee hoekstalen met een grotere
lijfdikte waarbij de overige variabele constant zijn.

Boutgroep B.
De krachten op de bouten warden opgedeeld in een vertikaal gedeelte (Fs;d)' een horizontaal gedeelte (Fs;d,h) en
een Trekkracht(F1;u)·

Op de boutgroep B werkt:
een dwarskracht van Vs:d=Rs:d=146,27kl\J
een moment M 2 :s:d per boutrij van groep B = 1/2*V,:/k 3 =1/2*146,27*119/2=4,35kNm
een normaaltrekkracht van F,:s:d=101,0kN

De maatgevende bout is de onderste bout, de krachten hier zijn:
-vertikaal gedeelte (Fs;d):
dwarskracht Vs:d= Rs:d= 146,27 /6=24,5kN

-horizontaal gedeelte (Fs;d:h):
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moment M 2 :s:/r/(r/+r/ +r/)= (4,35*0 , 18)/(0,035 2 +0, 1F+0, 18 2)= 17, 12kN

-treknormaalkracht F,:s:d= 101,0kN

combinatie:
Fs:d;r = 'V' (F 2s; d;v +F 2s; d;h)=

(24,5)2+(17, 12) 2=29, 9kN

G rensafschuifvlak:
Het afschuifvlak gaat door de draad van de bout (M20) . De grensafschuifkracht wordt:
F•:u:d=0,48* ex red:2*f,:b:d*Ab:s =0,48* 1*800*245*10-3=94,1 kl\I
Toetsing :

voldoet

Trekcapaciteit :
F,:u:d=O, 7 2* ex red:/f,:b:d *Ab:s =0, 72*1*800*245=141 kN
Toetsing :

voldoet

Toetsing combinatie afschuiving en trek:
Fv;u/Fv;u;d+Fu/(1,4*F,;u)= 29,9/94, 1+(101,0/1,4*141 )=0,83

Stuikcapaciteit :
Vertika le stu ikcapaciteit :

ex c is de kleinste waarde van :
ex c = 1,0
0

c

=s/(3*d g;nom)-1 /4=(70/66)-1 /4 = 0,81

ex c =f,:b:/ ft:d=800/360=2 ,22

ex red: i = 1, aa ngezien k/d 9 :nom =40/22=1 ,8d 9 :nom
t=tw;HEA360=9 ,5mm
Dit levert:
Fc;u;d;v =2*0,81*1*360*20*9.5*1o -3=110,8kN

horizonta le stuikcapaciteit :
Fc; u;d ;h =2*o c*o red;1 *f t,d *d b ;nom *t

ex c is de kleinste waarde van:
C\'c =1,0

ex c = k/3*dg;nom=40/(3*22)=0,60
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voldoet
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0: red;l = 1' aangezien e/dg;nom =35/22=1 ,59dg;nom

Dit levert:

Fc;u;d;v =2*0,60* 1 *360*20*9,5*10·3 =82,1 kN

Toetsing:
Grensstuikkracht volgens de elliptische methode.
" (F s;d/

Fc; u;d)2+( Fs;d/ Fc;u;d;h)= .../(24 ,5/11 0,8) 2 +( 17, 12/82, 1) 2 =0 ,30

voldoet

De hoekstalen zijn al getoetst bij de controle van boutgroep A, stuik van het liggerlijf is niet maatgevend.
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Verstevigingsschot 145x1 Omm2 t.p.v.
oplegging secundaire liggers op kolommen

M2~

M2~
HEA 320_ _ _ __

Buis rond 219,1x10

afb. E.2 · Details Onderflensinklemming Secundaire ligger
smalle dakstrook (HEA320) - kolom smalle dakstrook (Buis rond
219*10)
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Krachtsinleiding secundaire ligger smalle dakstrook op kolommen (buis rond 219, 1 x6,3)

Ter plaatse van de momentvaste aansluiting van de secundaire liggers (smalle dakstrook) op de kolommen
werken de volgende krachten.

Fd;max=339, 15kN
My:s:d= 274,99

Het maximale moment dat door de kolommen wordt opgenomen bedraagt My;s;d=44,83kNm

Toetsing:
F,:/Fu:d<1
(F,;/1 ,5*Fu;d)+(My;si1 ,5*My;u;d)<1

-v/oeien van het lijf:
De rekenwaarde voor de spanning in de flens ten gevolge van het moment is :
CTl;d=Mc:siWY =27 4, 99kNm/1480*10 3 = 185,8N/mm 2
lengte d 1 =2t 1\l/(b/t)* '-/(fy, 1,/fy;w;d)* \/(1 -(a 1,/fy;l;d) 2 )
=2* 15, 5* 1/(300/9 ,0)* ../(235/235)* •/( 1-( 185,8/235)2)= 1 09 ,6mm

c=2*d +tw , met d =(r,/ 2-r)* •./2+t 1=((27*../2-27)* •/ 2)+15,5)=31,3mm levert:
0

0

c=2*31,3+9 ,0= 71,6mm

Dit levert voor de capaciteit ten aanzien van vloeien van het lijf:

-lokaal plooien van het lijf:

Fu:i:d= 0, 5*tw 2*v'( Ed *f y) *lv1(t/t) +3 *(tjtiJ*(c/(h-2t 1))1
De waarde van c/(h-2t 1) moet kleiner zijn dan 0,2, Dit Ieve rt 71,6/(310-2*15,5)=0,26 > 0,2
dus in de formule moet voor deze term 0,2 worden gebruikt.
Fu;i;d=0,5*9,0 2 *vi'(2, 1.10 5 *235) *l\';(15,5/9,0)+3*(9,0/15,5)*0,2)1=472kN

-globaal plooien van het lijf:

Het lijf wordt beschouwd als een gedrukte staaf met een effectieve breedte van b 01 en een kniklengte lbuc·
b 01 = v'(h 2 +c 2 )= •/ (310 2 + 71,6 2 )=318,2mm>actuele breedte van de ligger waardoor de b 01 =b=300mm gebruikt mo et
worden.
De kniklengte lz;buc=h=310,
i,=,/ (l/A)= .J(1/12*b*h 3 /b*h)= .../( 1/12*h 2 )= ./( 1/12*tw 2 )= ,,/( 1/12*9,0 2 )=2,60
.\, = lz; bji, =310/2,60= 119 ,2
.\,

01

=.\/.\ 0 =119,2/93,9=1,26 Tabel 24, kromme c levert w,,buc=0,41
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Bijlage E - Berekeningen details

Fu;3;d = w z;buc *b ef*t w *fy;d =0 ' 41 *300*9 / 0*235=260kN

Toetsing:
voldoet niet

F,/Fu;d=339, 15kN/260=1,30<1
(F,/1 ,5*Fu;2;d)+(My;s/1 ,5*My;u)=

339' 1 5/(1,5*472)+(27 4' 99*10 6/(1,5*1480 . 10 3*235)= 1,01<1

voldoet niet

Er warden verstevigingen in de ligger aangebracht om de krachten naar de kolommen over te dragen. De schotten warden zo gedimensioneerd dat ze de totale kracht kunnen opnemen. De schotten hebben de afmetingen
145x1 Omm en warden aan de fl ens en het lijf gelast.

Fschot;u;d=2*(145*10*235.10 3)=681,5kN

toetsing:
voldoet

F,;/ Fschot;u;d=339, 15/681,5=0,49

Boutverbinding ligger kolom:
Aanwezig moment is My;s;d=44,83kNm
de trekkracht in de zwaarst belaste boutrij (M20, 8.8) is:
F1;s;d=My;s/s 1 =44,83.10 6 /300=149kN
Per bout geldt dan 149/2=75kN

toetsing:
F1,,,/ F1;u;d' waarbij F1;u;d =0,7 2* o: •ed;/F,;b;d *Ab;s =0, 72*1*800*245=141 kN
voldoet
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Bijlage F

Gegevens 30 -model

De gegevens die benodigd zijn om de profielen te dimensioneren zijn stuk voor stuk gegeven naast het te toetsen profiel. Aangezien bij de behandeling van de belastingen en de belastingcombinaties duidelijk werd dat het
een grote hoeveelheid aan data oplevert, heb ik ervoor gekozen om per element de maximale reactiekrachten
te vermelden. Hier zal volledigheidhalve nog wat aanvullende gegevens worden getoond met betrekking tot
het model, belastingen en de het krachtsverloop. Het krachtsverloop zal indicatief worden getoond middels een
aantal afbeeldingen waarop de momenten-, dwarskracht- of normaalkrachtlijn is getekend.
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1. Project
Licentienaam
Nationale norm
Constructle
Aantal knopen :
Aantal staven :
Aantal platen :
Aantai gebruikte doorsneden :
Aantal belastinggevallen :
Aantal gebrui kte materialen :
Projectbestandsnaam
Project bestandspad
Project
Onderdeel
Omschrfjving
Auteur
Datum
Gravitatieversnelling [m/sec2)
Versie
Functionaliteit

TU/e
NEN
Raamwerk XYZ
2497
1334

0
7
20
2
30sept uiterste kr 2.esad
D:\Studie(30m aart)\O 1-AFSTUDEREN(30m aart)\tekeningen\Es a
wp

-

03. 08. 2010
9,810
Scia Engineer 9.0.389
Niel lineariteit
lnitiele vervormingenen kromming
II. orde - geometrisch niet-lineair
Staaf lokale niet-lineariteit
Staal
Plastische scharnieren
Be las tingfactoren:
Gamma f;g - fund. com bi 2 1.35
Gamma f;g - fund. com bi 1 1.20
Gamma f;g - gunstig 0.90
Gamma f;q 1.50
Levensduur 50
NEN - momentaan factor 0.50
Model factor 'Wateraccum ulatie'1.30

Combi omschrijving

2. Materialen
Naam
Type
Thermisch uitz. [m/mK]
Massa eenheid [kg/m3]
E-mod [MPa]
Poisson - nu
Onafhankelijke G-modulus
G-mod [MPa]
Log. decrement
Therm. exp. (brand) [m/mK]
Speclfleke hltte [J/gK]
Thermlsche gelelding [W/mK]
Fu [MPa]
Fy [MPa]

S235
Staal
0,01e-003
7850,00
2, 1000e+05
0,3
x

8,0769e+04
0,025
0, 14e-003
6,0000e-01
4,5000e+01
360,0
235,0

Naam
Type
Thermlsch uitz. [m/mK]
Massa eenhe id (kg/ml ]
E-mod [MPa]
Poisson - nu
Onafhankelijke G-modulus
G-mod [MPa)
Log . decrement
Therm . exp. (brand) [m/mK]
Specifieke hitte [J/gK]
Thermlsche geleidlng [W/mK]
Fu [MPa]
Fy [MPa]

94

S355
Staal
0,01e-003
7850,00
2, 1000e+05
0,3
x

8,0769e+04
0,025
0, 14e-003
6,0000e-01
4,5000e+01
510,0
355,0
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3. Doorsneden
Naatn
Type
Bron omschrijving
Onderdeelmateriaal
Bouwwijze
Knlk y-y, z-z
Afbeelding

CS4
CFCHS108X6.3
RautaruukkiOyj I Structural Hollow Sections EN10219/ Ed.2007
S355
koudgevorm d
b

b

'

0
A [m2 ]
A y, z [m2]
I y, z [tn 4]
I w [m6], t [m4]
Wei y, z [m3]
Wpl y, z [m3]
d y, z [mm)
c YLCS, ZLCS (mm]
alpha [deg]
AL [m2/m]

2,0130e-03
1,2815e-03
2,6123e-06
O,OOOOe+OO
4,8380e-05
6,5240e-05
0
0
0,00
3,3927e-01

Na am
Type
Bron omschrijving
Onderdeelmateriaal
Bouwwijze
Knik y-y, z-z
Afbeelding

1,2815e-03
2,6123e-06
5,2047e-06
4,8380e-05
6,5240e-05
0
0

CS?
FL120X10
Stahl im Hochbau/ 14.Auflage Band I/ Teil 1
S235
gewalst
c

c

7

I
I
A [m 2]
A y, z [m2]
I y, z [m 4 ]
I w [m6], t [m4]
Wei y, z [ml]
Wpl y, z [ml]
d y, z [mm]
c YLCS, ZLCS [mm]
alpha (deg]
AL [ m2/m]
Na am
Type
Bron omschrijving
Onderdeelmateriaal
Bouwwijze

1,2000e-03
1,0059e-03
1,0000e-08
O,OOOOe+OO
2,0000e-06
3,0000e-06
0
60
0,00
2,6000e-01

I

1,0000e-03
1,4400e-06
4,0000e-08
2,4000e-05
3,6000e-05
0
5

CS11
HEA340
Profil Arbed I Structural shapes I Edition Octobre 1995
S235
gewalst
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Project
Onderdeel
Omschrjjving
Auteur

I

bl
7

I
A (m 2]
A y, z [m2]
I y, z [m4 )
I w [m&], t [m4]
Wei y, z [m3]
Wpl y, z [m3]
d y, z [mm]
c YLCS, ZLCS [mm]
alpha [deg)
AL [m2/m)
Naam
Type
Bron omschrijving
Onderdeelmateriaal
Bouwwljze
Knik y-y, z-z
Afbeelding

1,3400e-02
8,6440e-03
2,7700e-04
1,8307e-06
1,6800e-03
1,8500e-03
0
150
0,00
1,7944e+OO

Na am
Type
Bron omschrijving
Onderdee lmateriaal
Bouwwijze
Knlk y-y, z.z

l

2,8775e-03
7,4400e-05
1,2700e-06
4,9600e-04
7,5600e-04
0
165

CS12
HEA260
Profil Arbed I Structural shapes I Edition Octobre 1995
S235
gewalst
b

c

I

I
A [m2]
A y, z [m2)
I y, z (m4 )
I w [m6], t [m4]
Wei y, z [m3]
Wpl y, z [ml]
d y, z [mm]
c YLCS, ZLC S (mm)
alpha [deg]
AL [m2/mJ

c

8 ,6800e-03
5,7111 e-03
1,0500e-04
5, 1788e-07
8 ,3600e-04
9 ,2000e-04
0
130
0,00
1,4836e+OO i

-

"

1,7087e-03
3,6700e-05
5,2400e-07
2,8200e-04
4,3000e-04
0
125

CS14
HEA320
Profil Arbed I Structural shapes I Edition Octobre 1995
S235
gewalst
b
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Afbeelding

I ·
I

A [m2]
A y, z [m2]
ly,z[m4]
I w [m&], t [m4]
Wei y, z [ml]
Wpl y, z [m 3]
d y, z [mm]
c YLCS, ZLCS [mm]
alpha [deg]
AL [m2/m]
Naam
Type
Bron omschrijving
Onderdeelmateriaal
Bouwwijze
Knlk y-y, z-z
Afbeelding

1,2400e-02
8,0892e-03
2,2900e-04
1,5168e-06
1,4800e-03
1,6280e-03
0
150
0,00
1,7554e+OO

2,5391 e-03
6,9900e-05
1,0800e-06
4,6600e-04
7, 1000e-04
0
155

CS13
HEA220
Profil Arbed I Structural shapes I Edition Octobre 1995
S235
gewalst
b

c

'

I ·
A (m2 ]
A y, z [m2]
I y, z [m4]
I w [ms], t [m4]
Wei y, z [m3]
Wpt y, z [m 3]
d y, z [mm]
c YLCS, ZLCS [mm)
alpha [deg]
AL [m2/m]
Na am
Type
Bron omschrljving
Onderdeelmateriaal
Bouwwijze
Knik y-y, z.z

6,4300e-03
4, 1855e-03
5,41 OOe-05
1,9384e-07
5, 1500e-04
5,6800e-04
0
110
0,00
1,2550e+OO

1,3082e-03
1,9600e-05
2,8500e-07
1,7800e-04
2,7200e-04
0
105

CS15
CFCHS219.1X10
RautaruukkiOyj I Structural Hollow Sections EN 10219 I Ed .2007
S235
koudgevorm d
b
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Onderdeel
Omschrijving
Auteur

Afbeelding

c) ·
6,5690e-03
4, 1820e-03
3,5984e-05
O,OOOOe+OO
3,2847e-04
4 ,3756e-04
0
0
0,00
6,8829e-01

A [m2]
A y, z [m2]
I y, z [m4 ]
I w [m&], t [m4]
We i y, z [ml]
Wpl y, z [m 3]
d y , z [mm]
c YLCS , ZLCS [mm]
alpha [deg]
AL [m2/m]

4, 1820e-03
3,5984e-05
7, 1805e-05
3,2847e-04
4,3756e-04
0
0

4. Belastinggevallen
Naam

BG1
BG2
BG3
BG4
BG5
BG6
BG?
BG8
BG9
BG10
BG11
BG12
BG13
BG14
BG15
BG16
BG17
BG18
BG19

Omschrijving

eg
eg afwerking
sneeuw
wind oosten
wind oost etfe
wind westen
wind west etfe
wind zuiden
wind zuiden etfe
wind noorden
wind noorden
etfe
scheefst UGT
oost
scheefst BGT
oost
scheefst UGT
west
scheefst BGT
west
scheefst UGT
zuid
scheefst BGT
zuid
scheefst UGT
noord
scheefst BGT
noord

Actie type

Lastgroep

Belastingtype

Permanent
Permanent
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel

e .g .
e.g .
sneeuw
wind
wind
wind
wind
wind
wind
wind
wind

Eigen gewicht
Standaard
Statisch
Sta ti sch
Statisch
Sta ti sch
Statisch
Statisch
Sta ti sch
Statisch
Statisch

Permanent

scheefst

Standaard

Permanent

scheefst

Standaard

Permanent

scheefst

Standaard

Permanent

scheefst

Standaard

Permanent

scheefst

Standaard

Permanent

scheefst

Standaard

Permanent

scheefst

Standaard

Permanent

scheefst

Standaard

98

Spec

Richting

Duur

'Master
belastinggE

-Z

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Kort
Kort
Kort
Kort
Kort
Kort
Kort
Kort
Kort

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
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BG20

Omschrijving

I tern peratuur
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Project
Onderdee l
Omschrijving
Auteur

Actie type

IVariabel

Lastgroep

Itempera!

Belastingtype

IStatisch

Spec

Richting

Duur

I Standaard

IKort

Belastinggevallen

Coeff.

5. Combinaties
Naam

Omschrijving

Type

[-]
Combi1

Combi2 - e.g. en sneeuw

Combi3 - wind oost

Combi4 - wind west

Combi5 - wind zuid

Combi6 - wind noord

Combi7 - e.g. en sneeuw

e.g. totaal

e.g. en sneeuw

wind oost

wind west

wind zuid

wind noord

e.g . en sneeuw

Lineair- UGT

Lineair - UGT

Lineair - UGT

Lineair - UGT

Lineair - UGT

Lineair- UGT

Lineair- BGT

99

BG 1 - eg

1,35

BG2 - eg afwerking

1,35

BG 12 - scheefst UGT oost

1,00

BG1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG3 - sneeuw

1,50

BG 12 - scheefst UGT oost

1,00

BG1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG4 - wind oosten

1,50

BG5 - wind oost etfe

1,50

BG 12 - scheefst UGT oost

1,00

BG 1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG6 - wind wes t en

1,50

BG7 - wind west etfe

1,50

BG14 - scheefstUGT west

1,00

BG1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG8 - wind zuiden

1,50

BG9 - wind zuiden etfe

1,50

BG16 - scheefstUGT zuid

1,00

BG 1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG10 - wind noorden

1,50

BG11 - wind noorden etfe

1,50

BG18 - scheefst UGT noord

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG3 - sneeuw

1,00

BG 13 - scheefst BGT oost

1,00

'Master'
belastlnggeval

I Geen

Ill' 11 11 11 11 11

NEMETSCHEK

Sci a
Naam

Combi8 - wind oost

Combi9 - wind west

Com bi 10 - wind zuid

Combi11 - wind noord

Combi12 - temperatuur

Project
Onderdeel
Omschrijving
Auteur

wp

Omschrijving

wind oost

wind west

wind zuid

wind noord

tern peratuur

Type

Lineair - BGT

Lineair - BGT

Lineair- BGT

Lineair - BGT

Lineair - BGT

Belastinggevallen

Coe ff.
[-)

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG4 - wind oosten

1,00

BG5 - wind oost etfe

1,00

BG 13 - scheefst BGT oost

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG6 - wind westen

1,00

BG 7 - wind west etfe

1,00

BG15 - scheefstBGTwest

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG8 - wind zuiden

1,00

BG9 - wind zuiden etfe

1,00

BG17 - scheefst BGT zuid

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG10 - wind noorden

1,00

BG11 - wind noorden etfe

1,00

BG 19 - scheefst BG T noord

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG 17 - scheefst BG T zuid

1,00

BG20 - temperatuur

1,00

6. Niet-lineaire combinaties
Naam

1 Omschrijving

Type

Belastlnggevallen

Coeff.
[-]

NL UGT1 - e.g . en eneeuw

e .g. en sneeuw

Uiterste Grenstoestand

BG1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG3 - sneeuw

1,50

BG12 - scheefstUGT oost

1,00
1,20
1,20
1,50
1,50

100
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Project
Onderdeel
Omschrijving
Auteur

Type

Omschrijving

NL UGT2 - wind oost

wind oost

Uiterste Grenstoestand

NL UGT3 - wind west

wind west

Uiterste Grenstoestand

NL UGT4 - wind zuid

NL UGT5 - wind noord

NL BGT1 - e.g. en sneeuw

NL BGT2 - wind oost

NL BGT3 - wind west

NL BGT4 - wind zuid

wind zuid

wind noord

eg en sneeuw

wind oost

wind west

wind zuid

Uiterste Grenstoestand

Uiterste Grenstoestand

Bru Lkbaarheidsgrenstoestand

Bruikbaarheidsgrenstoestand

Bruikbaarheidsgrenstoestand

Bruikbaarheidsgrenstoestand

Belastinggevallen

Cotiff.
[·)

BG 12 - scheefst UGT oost

1,00

BG1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG6 - wind westen

1,50

BG 7 - wind west etfe

1,50

BG14 - scheefstUGT west

1,00

BG1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG8 - wind zuiden

1,50

BG9 - wind ZL1iden etfe

1,50

BG 16 - scheefst UGT zuid

1,00

BG1 - eg

1,20

BG2 - eg afwerking

1,20

BG 10 - w ind noorden

1,50

BG 11 - wind noorden etfe

1,50

BG 18 - scheefst UGT
noord

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG3 - sneeuw

1,00

BG13 - scheefstBGToost

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG4 - wind oosten

1,00

BG5 - wind oost etfe

1,00

BG 13 - scheefst BGT oost

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG6 - w ind westen

1,00

BG7 - wind west etfe

1,00

BG 15 - scheefst BGT west

1,00

BG1 - eg

1,00

BG2 - eg afwerking

1,00

BG8 - wind zu iden

1,00

BG9 - wind zuiden etfe

1,00

BG17 - scheefst BGT zuid

1,00
1,00

101

111111 111111

NEMETSCHEK
111Sci
a
Naam

wp

Project
Onderdeel
Omschrijving
Auteur

Omschrijving

NL BGT5 - wind noord

wind noord

NL BGT6 - tern peratuur

tern peratuur

7. Resultaatklasses
Na am

Alie UGT

Alie BGT

Lijst

NL UGT1 - e.g. en eneeuw

Lineair BGT

Lijst
Combi7 - e.g. en sneeuw

NL UGT2 - wind oost

Combi8 - wind oost

NL UGT3 - wind west

Combi9 - wind west

NL UGT4 - wind zuid

Combi10- wind zuid

NL UGTS - wind noord

Combi11 - wind noord

Combi7 - e.g . en sneeuw

Com b i 12 - ternperatuur

Combi8 - wind oost

Lineair UGT

Naam

niet lineair UGT

NL UGT1 - e.g . en eneeuw

Combi9 - wind west

NL UGT2 - wind oost

Combi10 - wind zuid

NL UGT3 - wind west

Combi11 - wind noord

NL UGT4 - wind zuid

Com bi 12 - temperatuur

NL UGTS - wi.nd noord

Combi1

niet lineair BGT

NL BGT1 - e.g. en sneeuw

Combi2 - e.g. en sneeuw

NL BGT2 - wind oost

Combi3 - wind oost

N L BGT3 - wind west

Combi4 - wind west

N L BGT4 - wind zui d

CombiS - wind zuid

NL BGTS - wind noord

Combi6 - wind noord

NL BGT6 - temperatuur
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Als aanvulling op de krachten en vervormingen die reeds gegeven zijn voor alle elementen (zie hoofdstuk 5 van
het verslag en Bijlage C voor deze gegevens) worden hier wat afbeeldingen getoont die het krachtverloop in
de constructie weergeven. Het betreft afbeeldingen van niet-lineaire berekeningen waarbij de maximale UGT
zichtbaar is.

afb. F.1 - Momenten om de y-as, hoofdliggers brede dakstrook.

103

afb. F.2 · Normaalkracht, hoofdiggers brede dakstrook.

l

.

afb. F.3 · Moment y-as randliggers brede dakstrook.
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afb. FA - Dwarskracht, randliggers brede dakstrook.

l

•

./ /Jf"//4/'/#P'/ J'fj

,//#//#1'//;>
....· .

,fb. E5 · Momeo'Y-" '°"""d'"" ligg•" b'"d" d'k"mok

. . .. . .
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. . . .. .· .· ..

.

. . ..

. -:+-. .

/

. . . .· ..· .

~,.~

afb. F.6 - Normaalkracht(trek) diagonalen

afb. F.7 - Normaalkracht in de koppelstaven tussen de dakstroken
(stabiliteit)
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afb. F.8 - Normaalkracht kolommen smalle dakstrook

L

•

.
.
.

:>-.. . .
,,..,. .
I

.

.

. .x

\

afb. F.9 - Moment z-as kolommen smalle akstrook.
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'

lC.'
afb. F.10 - Vervorming totale constructie bij wind uit het oosten.
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afb F 11 - Vervorming totale constructie bij wind uit het westen .
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