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VOORWOORD 
 
De behandelde stof is hoofdzakelijk gericht op de draag-
constructies voor gebouwen van één bouwlaag met een 
overspanning tot ca. 15 m. (hallen) én voor gebouwen 
met meerdere bouwlagen (verdiepingbouw). 
 
Het is een introductie van het vakgebied waarbij begin-
selen en begrippen worden behandeld, toegelicht met 
voorbeelden. De behandeling van de stof is vooral in 
aanvang begripsmatig en kwalitatief, later kwantitatief 
(cijfermatig). Met de opgedane kennis moet men in staat 
zijn om van in de praktijk veel voorkomende gebouwen 
de draagconstructie te herkennen en het functioneren te 
begrijpen. Tevens leidt de kennis tot het kunnen ontwer-
pen van de draagconstructie van een gebouw op basis 
van en integraal met de ruimtelijke opzet. 
In het vervolg van de studie vindt een uitgebreidere en 
deels kwantitatieve behandeling plaats. De kennis daar-
van moet leiden tot het kunnen ontwerpen van de 
draagconstructies van gebouwen op basis van en inte-
graal met de ruimtelijke opzet. 
 
De gedetailleerde kennis op het gebied van draagcon-
structies die nodig is voor de voorbereiding van de reali-
sering van een bouwplan, is het werkterrein van specia-
listen en behoort niet tot het algemene deel van de 
bouwkundeopleiding. 
Voor veel studenten bevat dit dictaat een groot aantal 
nieuwe begrippen. Onthouden van de tekst lijkt ons on-
begonnen werk. Het 'omzetten' ervan in beelden of het 
bedenken van een tweede voorbeeld, lijkt ons een me-
thode om je het vak eigen te maken. 
 
De inhoud van dit dictaat is mede verkregen door de 
hoofdstukken 14 t/m 16 uit het dictaat Draagconstructies 
1B (A.J. Hogeslag, W.M. Kamerling) over te nemen met 
enkele aanvullingen. 
 
ir. J.M. Gerrits 
september 2007 
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0. OVERZICHT VAN DRAAGCONSTRUCTIEVE TERMEN EN DEFINITIE (ontleend aan NEN 6702) 

term / begrip   omschrijving 

aangesloten onderdelen - onderscheid wordt gemaakt in eenzijdig aangesloten onderdelen en tweezijdig aangesloten onder-

afschot - de helling ten opzichte van het horizontale vlak, die is aangebracht om te zorgen voor een goede 
afvoer van hemelwater e.d. 

asymmetrische verbinding - verbinding van ten minste twee enkelvoudige onderdelen, waarbij de onderdelen die niet in het 
middenvlak liggen, niet spiegelsymmetrisch ten opzichte van dat middenvlak zijn geplaatst. 

bebouwde omgeving - aanduiding van de aard van het omliggende terrein in een sector, waarvan sprake is indien de 
ruwheidslengte in die sector groter of gelijk is aan 0,7 m. 

belasting - elke oorzaak van krachten op of van vervormingen in een bouwconstructie. 

belastingscombinatie - verzameling van verschillende soorten belastingen, belastingsgevallen en/of belastings-configuraties 
die gelijktijdig kunnen optreden. 

belastingsconfiguratie - samenstel van verschillende vrije belastingen, waarvan de aangrijpingspunten zijn vastgelegd 
(bijvoorbeeld naar aanleiding van een invloedslijn of invloedsvlak). 

belastingsfactor - partiële factor waarmee de representatieve waarde van een belasting moet worden vermenigvul-
digd om de rekenwaarde van die belasting te verkrijgen. 

belastingsgeval - algemene benaming om onderscheid tussen soorten van belastingen aan te geven, bijvoorbeeld het 
belastingsgeval "wind" of het belastingsgeval "eigengewicht". Grootte en richting komen hierin niet 
ter sprake. 

bijkomende doorbuiging - het deel van de totale doorbuiging die de bouwconstructie (of het dragend bouwconstructie-
onderdeel) ondergaat na een bepaalde fase tijdens de bouw. 

bijzondere belasting - belasting die een mogelijk maatgevend effect heeft op de bouwconstructie, maar waarvan de kans 
klein is dat deze gedurende de referentieperiode zal optreden. 

bijzondere belastingscombinatie - aanvullende belastingscombinatie van permanente, veranderlijke en een bijzondere belasting, die 
gebruikt wordt bij de beoordeling van de uiterste grenstoestand. 

bouwconstructie - ieder deel van een bouwwerk dat is bestemd om belasting te dragen. 

bouwlaag - een deel van een gebouw dat bestaat uit een of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de 
afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 m in hoogte verschil-
len. 

bouwwerkhoogte - afstand tussen het hoogste punt van een bouwwerk en de gemiddelde hoogte van het aansluitende 
terrein rondom het bouwwerk. 

bruikbaarheidsgrenstoestand - grenstoestand die gebruikt wordt bij de toetsing aan de eisen voor vooropgesteld gebruik. 

centrische verbinding - verbinding waarbij de projectie van de lengteassen van de enkelvoudige onderdelen op het midden-
vlak, in één punt samenkomen. 

doorbuiging - vervorming loodrecht op het vlak waarop de belasting werkt. 

doorbuiging in de eindtoestand - het deel van de totale doorbuiging waarvan mag worden verwacht, dat deze op den duur kan op-
treden. 

dynamische belasting - belasting  die versnellingen van meer dan 0,5 m/s2 kan veroorzaken in de bouwconstructie of on-
derdelen daarvan. 

eenzijdig aangesloten onderdeel - onderdeel dat ter plaatse van een verbinding slechts aan één zijde met een ander onderdeel is 
verbonden. 

eigengewicht - het gewicht van de constructiedelen en het gewicht van de niet-dragende elementen, die perma-
nent op het beschouwde constructieonderdeel rusten, hetzij direct, hetzij indirect. 

excentrische verbinding - verbinding waarbij de projectie van de lengteassen van de enkelvoudige onderdelen op het midden-
vlak, niet in één punt samenkomen. 

extreme belasting - waarde voor de veranderlijke belasting waarvan de kans op overschrijding gedurende de referentie-
periode van de bouwconstructie klein is. 

fundamentele belastingscombinatie - algemeen van toepassing zijnde belastingscombinatie van permanente en veranderlijke belastingen 
die gebruikt wordt bij de beoordeling van de uiterste grenstoestand. 

gelamineerd hout - constructiedeel dat is samengesteld uit houten planken (lamellen) die laagsgewijs met behulp van 
lijm tot één geheel zijn gevoegd; onderscheid wordt gemaakt in horizontaal en verticaal gelami-
neerd hout. 

geotechnische constructie - constructie van grond of constructie in grond waarvoor de sterkte- (of gewicht) en vervormingei-
genschappen van grond en de belastingen uit de grond van belang zijn voor de bepaling van de 
interactie tussen het bouwwerk, waaronder begrepen vorenbedoelde constructies van en in grond, 
en de ondergrond bij het weerstaan van de daarop uitgeoefende actie (welke kan bestaan uit een 
kracht en of verplaatsing). 
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term / begrip   omschrijving 

gezaagd hout - hout zoals dat uit een boom is gezaagd, en desgewenst verder mechanisch is bewerkt zonder toe-
passing van lijmtechnieken. 

grenstoestand - toestand waarbij het effect van de belasting(en) en de respons van de bouwconstructie de gestelde 
eisen juist niet overschrijden. 

gronddruk - door gronddelen en grondwater uitgeoefende druk 

hoofddraagconstructie - een deel van de bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het bezwijken van constructieon-
derdelen die niet in de directe nabijheid van het bezweken onderdeel zijn gelegen. 

horizontaal gelamineerd hout - gelamineerd hout waarbij de vlakverbindingen tussen de lamellen, evenwijdig aan het neutrale vlak 
van het onderdeel open 

houtachtig plaatmateriaal - plaatmateriaal dat volgens de definities van 3.1 uit NEN 6764 kan worden ingedeeld onder één van 
de verzamelnamen triplex, OSB of spaanplaat 

incidentele belastingscombinatie - algemeen van toepassing zijnde belastingscombinatie van permanente en veranderlijke belastingen 
die gebruikt wordt bij de beoordeling van de bruikbaarheidsgrenstoestand 

klimaatklasse - een classificatie waarmee de invloed van het vochtgehalte en de temperatuur op de materiaaleigen-
schappen wordt weergegeven 

kruip - toeneming van de vervorming van een materiaal in de tijd bij gelijkblijvende belasting 

lasthoek (α) - kleinste hoek tussen de lengteas van een constructieonderdeel (staaf) en de richting van de kracht 
die op een verbindingsmiddel wordt uitgeoefend 

lijm - substantie die in staat is om materialen (onderdelen) samen te houden door adhesie 

materiaalgebonden norm - norm waarin, toegespitst op een enkel materiaal, rekenkundige bepalingsmethoden voor het toet-
sen van uiterste grenstoestanden dan wel bruikbaarheidsgrenstoestanden zijn beschreven 

modificatiefactor (kmod) - factor waarmee de invloed van de belastingsduurklasse en/of de klimaatklasse op een materiaalei-
genschap in rekening wordt gebracht 

momentane belasting - waarde (met gemiddelde en standaardafwijking) voor de veranderlijke belasting die men zeer waar-
schijnlijk op een willekeurig tijdstip zal aantreffen 

momentane belastingscombinatie - aanvullende belastingscombinatie van permanente en veranderlijke momentane belastingen die 
gebruikt wordt bij de beoordeling van de bruikbaarheidsgrenstoestand 

NEN - door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm 

onbebouwde omgeving - aanduiding van de aard van het omliggende terrein in een sector, waarin de ruwheidslengte kleiner 
is dan 0,7 m 

opgelegde vervorming - vervorming die krachten in de bouwconstructie veroorzaakt 

overwegend statische belasting - belasting die als statische belasting in rekening kan worden gebracht 

permanente belasting - belasting die gedurende de referentieperiode slechts beperkt in grootte varieert, of een belasting 
waarvan de grootte tot een limiet nadert 

plaatsgebonden belasting - belasting waarvan de ruimtelijke verdeling vastligt over de hele bouwconstructie 

quasi-statische belasting - belasting die geen versnellingen van meer dan 0,5 m/s2 in de bouwconstructie of onderdelen daar-
van veroorzaakt, waardoor deze voor de bepaling van de krachtsverdeling als een statische belas-
ting mag zijn beschouwd 

referentieperiode - beoogd tijdsbestek waarin de bouwconstructie moet blijven voldoen aan de eisen 

rekenwaarde - de getalswaarde van een belasting die bij de toetsing van een constructie moet zijn aangehouden, 
en die wordt bepaald door de representatieve waarde  te vermenigvuldigd met een modificatiefac-
tor  en vervolgens te delen door een materiaalfactor 

rekenwaarde van de belasting - de, bij de toetsing van een bouwconstructie, aan te houden waarde voor de belasting. De reken-
waarde van de belasting is het product van een representatieve waarde van de belasting en een 
belastingsfactor 

relaxatie - het afnemen van spanningen in een materiaal in de tijd bij gelijkblijvende afmeting 

representatieve waarde - getalswaarde van een belasting, waarbij de veronderstelde onderschrijdingskans 5 % bedraagt 
wanneer de toetsing betrekking heeft op de uiterste grenstoestand, of waarbij de veronderstelde 
onderschrijdingskans 50 % bedraagt wanneer de toetsing betrekking heeft op de bruikbaarheids-
grenstoestand 

representatieve waarde van de 
belasting 

- voorgeschreven basisbelasting waaruit met behulp van de belastingsfactor een rekenwaarde voor 
de belasting wordt bepaald 

ruwheidslengte - maat voor de ruwheid van het terrein ten aanzien van de wind 

sector - onderdeel van het terrein rondom een bouwwerk, dat zich over een hoek van circa 90° rondom het 
bouwwerk uitstrekt tot een afstand tussen 10 maal de bouwwerkhoogte en ten hoogste 1 km 
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term / begrip   omschrijving 

sector - onderdeel van het terrein rondom een bouwwerk, dat zich over een hoek van circa 90° rondom het 
bouwwerk uitstrekt tot een afstand tussen 10 maal de bouwwerkhoogte en ten hoogste 1 km 

statische belasting - belasting die geen versnellingen van meer dan 0,5 m/s2 teweegbrengt in de bouwconstructie of 
onderdelen van de bouwconstructie en waarvan het aantal belastingswisselingen gedurende de 
referentieperiode kleiner is dan 10 000 

sterkteklasse - een classificatie op basis van de mechanische eigenschappen. Voor hout  een classificatie waarin 
een partij gezaagd hout, gelamineerd hout of houtachtig plaatmateriaal op basis van de mechani-
sche eigenschappen wordt ingedeeld 

symmetrische verbinding - verbinding van ten minste drie enkelvoudige onderdelen, waarbij de onderdelen die niet in het 
middenvlak liggen, spiegelsymmetrisch ten opzichte van dat middenvlak zijn geplaatst 

tijdsafhankelijke doorbuiging - de toeneming van de doorbuiging in de tijd bij gelijkblijvende belasting 

tijdsonafhankelijke doorbuiging - doorbuiging die onmiddellijk optreedt ten gevolge van een belasting 

totale doorbuiging - som van de tijdsafhankelijke doorbuiging en de tijdsonafhankelijke doorbuiging 

tweezijdig aangesloten onderdeel - onderdeel dat ter plaatse van een verbinding aan twee evenwijdige zijden met andere onderdelen is 
verbonden 

type - classificatie voor gelamineerd hout, waarmee de invloed van het vochtgehalte en de temperatuur 
op het delaminatiegedrag wordt weergegeven en waarmee de toelaatbare klimaatklasse voor het 
materiaal wordt bepaald 
OPM.   De typeaanduidingen van gelamineerd hout zijn met de bijbehorende criteria vastgelegd in 
NEN 6763 

uiterste grenstoestand - grenstoestand die wordt gebruikt bij de toetsing aan de eisen ten aanzien van constructieve veilig-
heid 

veld - deel van het vloeroppervlak met een eigen draagsysteem: A. het oppervlak dat belasting op de 
desbetreffende wand of kolom afdraagt;B. het oppervlak tussen de wanden of kolommen 

veranderlijke belasting - belasting die gedurende de gehele referentieperiode niet altijd aanwezig is, of belasting waarvan de 
verandering als functie van de tijd niet meer verwaarloosbaar klein is in vergelijking tot het gemid-
delde 

verbinding - combinatie van onderdelen die met elkaar één samenhangend geheel vormen; onderscheid wordt 
gemaakt in symmetrische verbindingen, asymmetrische verbindingen, centrische verbindingen, 
excentrische verbindingen en vingerlassen 

verbindingsmiddel - deel van een verbinding waarmee de koppeling van de enkelvoudige onderdelen tot stand wordt 
gebracht 

verplaatsing - de verandering van de plaats van een punt 

verplaatsingshoogte - de opwaartse verschuiving van het profiel van de windsnelheid ten opzichte van het aansluitende 
terrein, indien de wind stroomt over terrein dat dicht is bezet met obstakels 

verticaal gelamineerd hout - gelamineerd hout waarbij de vlakverbindingen tussen de lamellen, loodrecht op het neutrale vlak 
van het onderdeel staan 

vervorming - de verandering van vorm (volume en/of gedaante) van een lichaam of bouwconstructie 

vingerlas - lijmverbinding waarbij - ter verkrijging van een groter hechtoppervlak - de kopse kanten van de te 
verbinden delen van meer dan één onderling evenwijdig V-vormige inzagingen zijn voorzien 

vochtweerstandsklasse - classificatie waarin een houtachtig plaatmateriaal moet zijn ingedeeld voor het bepalen van de 
toelaatbare klimaatklasse en de modificatiefactoren voor de sterkte 

vrije belasting - belasting die binnen bepaalde grenzen een willekeurige, ruimtelijke verdeling over de bouwcon-
structie kan hebben 

windbelasting - veranderlijke verdeelde vrije belasting die voor de bepaling van de krachtsverdeling in een bouwcon-
structie beschouwd moet zijn als een quasi-statische belasting 

windstuwdruk - de door de wind veroorzaakte extreme waarde als functie van de hoogte boven het aansluitende 
terrein in Nederland 

windvormfactor - invloed van de afmetingen en vorm van een bouwwerk 

zeeg - vorm die bewust is aangebracht in bijvoorbeeld daken en vloeren om ongewenste effecten van 
doorbuigingen of hoekverdraaiingen geheel of gedeeltelijk te compenseren 

Voor nog meer termen en definities zie: 

- Algemene termen in de bouw. Nederlands Normalisatie-instituut, december 1991, UDC 69:001.4, ISBN 90-5254-066-7 

- Bouwbesluit. VROM, paragraaf 1.1 Begripsbepalingen 
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Steel Study House, Zoetermeeer, 2003. Archipelontwerpers. 
(www.archipelontwerpers .nl en BouwenMetStaal nr.175) 

Het Gebouw, Utrecht, 2005. Stanley Brouwn en WVAU architec-
ten (Bertus Mulder) (www.pietersbouwtechniek.nl en Bouwen-
MetStaal nr.189) 
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2. INLEIDING 
 
Gebouwen bestaan uit ruimten en materiaal. Het materi-
aal kan onderscheiden worden in bouwconstructies en 
installaties. 
 
Met installaties worden bedoeld: riolering, waterleiding, 
verwarming, liften, roltrappen, mechanische ventilatie, 
installaties ten behoeve van brandveiligheid, enz. Er 
wordt in dit dictaat niet op ingegaan. 
 
De bouwconstructie kan verschillende technische func-
ties vervullen en heeft grote invloed op de verschijning 
van een gebouw. In dit dictaat wordt op één technische 
functies ingegaan, namelijk dragen. Deze functie kan 
vervuld worden door bouwdelen die alleen voor dit doel 
worden gemaakt en door bouwdelen die zowel een 
scheidende als dragende functie hebben. De scheidende 
functie heeft o.a. betrekking op: 
− klimaat (temperatuur, zon, regen, wind); 
− privacy (zien, horen); 
− geluid van buiten (verkeer); 
− ongedierte (knaagdieren, insecten); 
− diefstal; 
− bodemvocht; 
− brand (uitbreiding voorkomen of vertragen). 
De dragende functie heeft betrekking op het overbren-
gen van belastingen. De constructie of delen van de con-
structie mogen onder invloed daarvan: 
− niet bezwijken; 
− niet teveel doorbuigen; 
− niet in trilling komen. 
Alle bouwconstructies moeten aan deze sterkte- en stijf-
heideisen voldoen. Toch behoren niet alle delen van de 
bouwconstructie tot de draagconstructie. Dat hangt af 
van de gevolgen van bezwijken. 
 
EEN DEEL VAN DE BOUWCONSTRUCTIE BEHOORT 
TOT DE DRAAGCONSTRUCTIE ALS BEZWIJKEN 
TOT GEVOLG HEEFT DAT OOK ANDERE DELEN VAN 
DE BOUWCONSTRUCTIE BEZWIJKEN. 
 
De constructiedelen die niet tot de draagconstructie be-
horen, zoals verplaatsbare scheidingswanden, ramen en 
deuren, alsmede installaties en inventaris zoals tafels en 
stoelen, moeten ook bepaalde sterkte- en stijfheideigen-
schappen bezitten. Wanden kunnen bijvoorbeeld belast 
worden door wind, door stoten, door aan de wand opge-
hangen kastjes e.d. 

Om deze constructiedelen en -elementen zo te kunnen 
ontwerpen dat aan sterkte- en stijfheideisen wordt vol-
doen, is dezelfde kennis nodig als voor draagconstruc-
ties. 
Draagconstructies zijn dus enerzijds de constructiedelen 
met een dragende functie ten behoeve van andere con-
structiedelen, anderzijds is het een kennisgebied ten 
behoeve van het voldoende sterk en stijf maken van 
alles wat van materiaal is, zowel van het gebouw als van 
de inventaris. 
 
Voorbeelden van de delen van de bouwconstructie inge-
deeld naar dragende en scheidende functie: 
-Alleen dragen • kolommen 
 • balken 
 • spanten 
 • fundering 
-Scheiden + dragen • vloeren 
 • dragende wanden 
-Alleen scheiden • wanden waarop geen vloeren  
    of daken rusten 
 • plafonds 
 • deuren en ramen 
 • glas 
 • enz. 
 
Bij het ontwerpen van alle delen van een bouwconstruc-
tie moet dus aandacht worden besteed aan het aspect 
‘sterkte en stijfheid’, ongeacht of de belastingen groot of 
klein zijn. 
 
De belastingen kunnen zowel verticaal als horizontaal 
zijn. De door de zwaartekracht veroorzaakte verticale 
belasting is altijd aanwezig, daar wordt meestal intuïtief 
al rekening mee gehouden. Niet minder belangrijk zijn 
de horizontale belastingen; ze worden veroorzaakt door 
wind, gebruik, aanrijding en dergelijke. 

Gedeeltelijk instorting van Termial 2E op de Parijse luchthaven 
Roissy/Charles de Gaulle, 2004 
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Het bepalen van voor de sterkte en stijfheid benodigde 
afmetingen van een constructiedeel, vindt in het alge-
meen plaats op een analytische wijze. Hierbij wordt de 
constructie ‘vertaal’ in een schema. Vervolgens worden 
bepaald: 
− de krachten die hierop werken; 
− de inwendige krachten en buigende momenten als 

gevolg van de uitwendige krachten; 
− de afmetingen van doorsneden en verbindingen. 
Er zal begripsmatig en kwalitatief op worden ingegaan. 
 
Niet alleen de eisen van sterkte en stijfheid zijn bepalend 
voor de plaats en de afmetingen van de doorsnede van 
een draagconstructie-element.  
Eveneens van belang zijn: 
− De invloed op het beeld van het gebouw, omdat het 

zichtbare deel van de draagconstructie een ordenende 
en structurerende invloed op het gebouw heeft. 

− Geluidsisolatie van vloeren en wanden. 
− Brandveiligheid. 
− Afmetingen van handelsproducten. 
 
Krachten hebben niet alleen invloed op de bouwcon-
structie maar hebben ook een grote invloed op het ont-
werp en de indeling van gebouwen. Als er geen krachten 
waren, zouden gebouwen niet op de grond hoeven te 
rusten, willekeurige vormen kunnen hebben en onbe-
perkt van afmetingen kunnen zijn. 
 
De grote invloed van krachten op de ruimtelijke indeling 
blijkt bijvoorbeeld bij het situeren van grote kolomvrije 
ruimten in een gebouw met verdiepingen. Bij plaatsing 
onder in het gebouw zijn hiervoor zulke omvangrijke 
constructieve voorzieningen nodig dat voor deze ruimten 
meestal een andere plaats wordt gekozen. 
Het feit dat de bovenkant van vloeren horizontaal wordt 
gemaakt en wanden verticaal, wordt veroorzaakt door de 
richting van de zwaartekracht. Draagconstructies hebben 
dus een grote invloed op het ontwerp van een gebouw. 
Het zijn niet uitsluitend toevoegingen om instortingen te 
voorkomen, maar vormen een integraal onderdeel van 
het ontwerp. 

Ook het ontwerpen van het materiële deel van een ge-
bouw behoort tot de taak van de architect. Voor deelge-
bieden laten veel architecten zich bijstaan door specialis-
ten. De specialisten voor draagconstructies worden con-
structeurs genoemd. Het zijn veel gespecialiseerd civiel 
ingenieurs. Zij werken vaak mee aan het doelmatig en 
volgens goede principes opzetten van de draagconstruc-
tie in relatie tot het ruimtelijk ontwerp en het beoogde 
beeld van het gebouw en ruimten. Dat gebeurt niet in 
alle gevallen. Sommige architecten doen dat voor betrek-
kelijk eenvoudige gebouwen zelf. Bij welke mate van 
complexiteit de samenwerking al tijdens de ontwerpfase 
plaatsvindt, hangt mede af van de kennis, ervaring en 
instelling van de betrokkenen. Vindt de inschakeling van 
een constructeur pas plaats nadat vorm, plaats en struc-
tuur van de draagconstructie geheel is vastgesteld, dan 
is de constructeur nog slechts de uitwerker die er voor 
moet zorgen dat de gekozen constructie voldoet aan de 
door de overheid gestelde eisen t.a.v. sterkte en vervor-
ming. In dat geval verzorgt de constructeur alleen de 
werktekeningen en statische berekeningen van de dra-
gende bouwdelen. 

a. vloeren en dragende buitenwanden van grote elementen in 
geprefabriceerd beton; 

b. skelet van ter plaatse gestort beton; 
c. staalskelet met staalplaat betonvloeren. Ruimtelijke massa’s 
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Het is noodzakelijk om bij hoge gebouwen en dakcon-
structies van grote afmetingen en/of bijzondere vorm 
vroegtijdig een adviseur in te schakelen. Bij vroegtijdig 
inschakelen van een constructeur zijn de gekozen oplos-
singen niet alleen afhankelijk van de architect, maar 
worden mede bepaald door de specifieke deskundigheid 
van de constructeur. 
In de praktijk worden dan ook bij verschillende gebou-
wen, waarvan de afmetingen en de bestemmingen vrij-
wel identiek zijn, geheel verschillende keuzen gedaan, 
met betrekking tot bijvoorbeeld materiaal, constructie-
systeem en uitvoeringswijze, en dat niet alleen uit archi-
tectonische overwegingen. Dit verschil ontstaat mede 
omdat de betrokkenen bij voorkeur een oplossing leve-
ren op het gebied van hun specifieke deskundigheid. 
 
Vergelijk het advies van een chirurg tot opereren en het 
door een internist voorschrijven van rust en een genees-
middel, voor behandeling van dezelfde kwaal. Voor het 
kiezen van een bepaalde van een behandeling is het 
advies van de huisarts van groot belang, vooral omdat 
deze naast de medische ook de psychologische en socia-
le factoren mee weegt. In dit voorbeeld is de huisarts 
enigszins te vergelijken met de architect en zijn de chi-
rurg en internist te vergelijken met de bouwtechnische 
aspecten. 
 
Zoals reeds is opgemerkt, kunnen draagconstructies in 
verschillende materialen en volgens verschillende con-
structieve systemen worden gemaakt. De keuze daaruit 
wordt beïnvloed door: 
a. Programmatische eisen. 

Deze resulteren grotendeels in een ruimtelijk ontwerp 
dat in contouren wordt getekend. Aangevuld met 
eventuele eisen in verband met aanpasbaarheid. Met 
aanpassen wordt hier bedoeld: anders indelen, uit-
breiden, wijzigen van bestemming en moderniseren. 

b. Het gewenste beeld. 
Een belangrijk aspect is hierbij of de draagconstructie: 
− zichtbaar; 
− niet zichtbaar, maar wel afleesbaar; 
− of onzichtbaar moet zijn. 
Onderscheid kan nog worden gemaakt in gedeeltelijk 
zichtbaar en gedeeltelijk onzichtbaar, bijvoorbeeld de 
primaire delen zichtbaar en de delen daartussen niet. 
Deze keus zou beïnvloed kunnen worden door de 
complexiteit van de bouwmassa. Een ontwerper zou 
bij een eenvoudige bouwmassa voor zichtbaarheid 
kunnen kiezen, en bij een complexe voor onzichtbaar-
heid. 

c. Kennis en ervaring. 
Alle deelnemers in het ontwerpproces hebben een min 
of meer specifieke deskundigheid. Dit heeft tot gevolg 
dat bij het ontwerp van de draagconstructie in eerste 
instantie wordt gedacht aan systemen, materialen en 
methoden waarmee de deelnemer vertrouwd is. 

 
De benodigde technische kennis voor het ontwerpen van 
draagconstructies kan worden onderscheiden in de vol-
gende deelgebieden: 
a. materiaalkunde 
b. mechanica 
c. regelgevende documenten 
d. vervaardiging 
e. bouwfysica 

ad a. Materiaalkunde. 
Onderscheid wordt hier gemaakt in de eigenschappen 
van materialen en het materiaal als product om mee te 
bouwen. 
a. materialen 

− soorten; 
− gedrag onder belasting (sterkte, vervorming) zowel 

onder normale omstandigheden als bij brand; 
− duurzaamheid; 
− kwaliteiten; 
− thermische lengteverandering; 
− invloed van vocht bij de afmetingen. 

b. producten 
− in welke vormen is een materiaal verkrijgbaar; 
− kwaliteiten; 
− gebruikelijke afmetingen; 
− verbindingsmiddelen. 

De meest toegepaste materialen voor draagconstructies 
zijn: beton, metselwerk, staal en hout. 
 
ad b. Toegepast Mechanica. 
Het deel van de toegepaste mechanica dat op gebouwen 
van toepassingen is, wordt op Bouwkunde ook wel 
Krachtswerking in gebouwen genoemd. 
De constructie wordt ‘vertaald’ in een systeem dat toe-
gankelijk is voor statische berekeningen. De systeemlij-
nen zijn de zwaartelijnen van de samenstellende delen, 
zoals van kolommen en balken. Verbindingen waarvan 
de hoeken tussen de samenstellende delen niet kunnen 
veranderen noemt men inklemmingen. Als de hoeken 
wel kunnen veranderen worden het scharnieren ge-
noemd. 
Onderwerpen zijn onder andere: 
− samenstellen en ontbinden van krachten; 
− evenwicht; 
− trek, druk, schuif, buiging, wringing; 
− spanningen, vervormingen, knik, kip, plooi. 
Deze kennis is nodig voor het ontwerpen van systemen 
die weerstand kunnen bieden aan krachten en tezamen 
met de andere deelgebieden voor het bepalen van de 
vorm en afmetingen van samenstellende delen en van 
verbindingen. 
 
ad c. Regelgevende documenten 
In het Bouwbesluit is met betrekking tot de betrouw-
baarheid en de bruikbaarheid van draagconstructies een 
serie ‘normen’ van toepassing verklaard. Ze worden aan-
geduid met de TGB (Technische Grondslagen voor Bouw-
constructie). Het is een Nederlandse normenreeks waar-
van de nummers beginnen met NEN 67. Thans is van 
toepassing de TGB 1990. Gezien de verschijning van de-
ze documenten in 1991, wordt elke norm die een deel 
van de TGB bestrijkt aangeduid met het nummer van de 
norm met daar achter het jaar van publicatie, b.v. NEN 
6700:1997. 
In Europees verband wordt momenteel gewerkt aan de 
opstelling van de Eurocodes, de reeks Europese normen 
voor de toetsing van de constructieve veiligheid van 
bouwwerken. Inmiddels zijn alle delen nu als Europese 
voornorm (ENV) gepubliceerd en is een begin gemaakt 
met de conversie in Europese norm (EN). Deze Europese 
normen zullen naar verwachting in dit decennium suc-
cessievelijk de verschillende delen van deze reeks  TGB’s 
gaan vervangen. 
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ad d. Vervaardiging. 
Het kunnen maken van bepaalde constructies is afhanke-
lijk van de beschikbaarheid van: 
− de benodigde materialen en producten; 
− mensen met de benodigde kennis en ervaring; 
− op materiaal, constructie en deskundigheid afgestemd 

gereedschap en uitrusting. 
Ontwerpers moeten weten wat in dit opzicht normaal is 
en wat in bijzondere gevallen haalbaar is. 
 
De keus van een bepaalde constructiemethode wordt 
ook beïnvloed door de ‘seriematigheid’. Bij de bouw van 
enkele woningen bijvoorbeeld, zal doorgaans voor ande-
re materialen en een andere uitvoeringswijze worden 
gekozen dan bij een serie van 200 gelijke woningen. 
Bij de realisering van gebouwen wordt onderscheid ge-
maakt in ‘ruwbouw’ en ‘afbouw’. De draagconstructie 
behoort tot de ruwbouw. Niet dragende wanden, ramen 
e.d. behoren tot de ‘afbouw’. Deze begrippen zijn van 
belang bij de uitwerking van een ontwerp, omdat daarbij 
rekening moet worden gehouden met de bouwvolgorde 
 
ad e. Bouwfysica. 
De invloed van bouwfysica op het ontwerp van een 
draagconstructie blijkt uit de volgende voorbeelden: 
− condens in de constructie kan nadelig zijn voor de 

duurzaamheid, dus voor de veiligheid; 
− geluidsoverdracht via de dakconstructie, of via de vloe-

ren van naast elkaar gelegen woningen en tussen een 
galerijvloer en een woning, moet worden beperkt. 

 
In de onderste vloer van het getekende voorbeeld ont-
staan zowel binnen als buiten scheuren in de betonnen 
vloer. Omdat het deel van de vloer dat aan het buitenkli-
maat wordt blootgesteld, uitzet door verwarming en/of 
bevochtiging en krimpt door afkoeling en/of droging. Het 
binnen gelegen deel van de vloer is niet aan deze veran-
deringen blootgesteld. Bij krimp ontstaan trekspanningen 
in het buitengelegen deel en bij uitzetting in het binnen 
gelegen deel van de vloer. Deze trekspanningen zijn zo 
groot dat scheuren ontstaan. 

Deel van de draagconstructie van een woongebouw. 

uitkragende vloer is ongun-
stig i.v.m. de overdracht van 
contactgeluid en thermische 
geleiding 

Zonder de kennis kan niet oordeelkundig worden geko-
zen. Het resultaat van de keuzen moet zijn: 
a. Een geschikt constructiesysteem voor de overdracht 

van verticale en horizontale krachten. 
b. De aard van de verbindingen, zoals scharnierend, 

buigvast of demontabel. 
c. Het materiaal voor elk dragend deel; bijvoorbeeld 

metselwerk, beton, staat, hout, doek. 
d. De globale afmetingen van de doorsnede van de dra-

gende elementen. 
e. Toevoegingen/aanpassingen aan/van de draagcon-

structie ten behoeve van een eventueel scheidende 
functie. 

f. Toevoegingen/aanpassingen aan/van de scheidings-
constructie ten behoeve van een eventueel dragende 
functie. 

g. Principe oplossingen van de aansluitingen tussen 
scheidende bouwdelen en dragende bouwdelen. 

 
Toelichting op punt d. 
Voor het vergelijken van varianten en het min of meer 
definitief kiezen van de draagconstructie moeten de af-
metingen van de doorsneden van onderdelen van de 
draagconstructie ongeveer bekend zijn. Deze bepaling 
gebeurt door schatten. Hierbij wordt voor de dikte van 
vloeren en de afmetingen van de doorsneden van balken 
een voorlopige waarde aangenomen in verhouding tot de 
overspanning. Bijvoorbeeld 1/30 voor de dikte van een in 
het werk gestorte betonnen vloer. 
Is de keus bepaald, dus is het ontwerp in de fase van 
het definitief ontwerp, dan worden de afmetingen veel 
door middel van betrekkelijk elementaire statische bere-
keningen vastgesteld. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de vereiste deskundigheid 
van een architect erg breed moet zijn om in staat te zijn, 
uitgaande van de contouren en het gewenste beeld, het 
materiële deel van het ontwerp van een gebouw te ma-
ken. 
 
Voor het ontwerpen van een draagconstructie voor een 
gebouw moeten de volgende gegevens beschikbaar zijn: 
a. het ruimtelijk deel van het ontwerp. Waarbij tevens 

wordt aangegeven welke wanden permanent zijn en 
welke dat niet zijn, de te verwachten uitbreidingen 
van het gebouw en wensen met betrekking tot veran-
derbaarheid. 

b. de gewenste expressie zowel aan de buitenzijde als 
aan de binnenzijde van het gebouw. 

c. verschillende projectgebonden technische gegevens 
zoals: 
− de draagkracht van de bodem; 
− brandveiligheidsmaatregelen. 
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Naast deze projectgebonden gegevens wordt de keus 
van een draagconstructie beïnvloed door verschillende 
algemene factoren. Vijf factoren worden hierna aange-
tipt. 
1. De associatie die een materiaal in een bepaalde omge-

ving heeft, bijvoorbeeld: 
Beton: solide, eigentijds; 
Staal: modern, hightech, progressief; 
Metselwerk: duurzaam, degelijk, behoudend; 
Hout: landelijk, rustiek, verbinding van 
 natuur en techniek. 
Niet alleen ontwerpers ook opdrachtgevers kunnen 
voorkeur hebben voor bepaalde materialen en con-
structies omdat men de indruk heeft dat daarmee het 
gewenste imago van het bedrijf wordt uitgedrukt of 
bevestigd. 

2. Relatie met scheidingsconstructies en installaties: de 
invloed van een constructieve oplossing op de geluids-
isolatie en het verloop van leidingen en kanalen. 

3. Uitvoeringsmogelijkheden: opslag op het terrein, ge-
bruik van hijsmiddelen en beperkingen met betrekking 
tot gewicht en/of afmetingen. 

4. Economische overwegingen: zo laag mogelijke inves-
tering of zo laag mogelijke jaarkosten (investering, 
onderhoud, verzekering, aanpassen en slopen). 

5. De grootte van het gebouw, c.q. de aard van het 
bouwbedrijf. Kleine gebouwen worden meestal door 
een plaatselijk timmer- en bouwbedrijf gemaakt. Grote 
gebouwen daarentegen door een nationaal werkend 

Bij draagconstructies van gebouwen worden, evenals in 
de gehele bouw veel vaktermen gebruikt. Het kennen 
van deze termen is van groot belang. Ze zijn namelijk 
gebruikelijk bij de communicatie tussen bij het bouwen 
betrokken personen. Bij niet begrijpen is men buiten-
staander. Onjuist gebruik is nog erger. 
Het bekent raken met de begrippen is niet eenvoudig 
omdat: 
− het om een groot aantal vaktermen gaat; 
− het begrip niet altijd voor de hand liggend is; 
− veel vaktermen uit oude technieken, gebruikt worden 

bij hedendaagse technieken; 
− de bouwpraktijk en de overheid (voorschriften) soms 

met een bepaald begrip niet hetzelfde bedoelen; 
− voor eenzelfde begrip soms verschillende benamingen 

worden gebruikt (balk, bint, ligger); 
− de grenzen tussen begrippen niet altijd duidelijker zijn 

(ligger, spant); 
− begrippen onjuist worden gebruikt. 

Het gewenste beeld: constructie is niet zichtbaar, de plaats is 
goed afleesbaar.  
(FMO kantoren, Den Haag, Driessen Architecten, 2003) 

Het gewenste beeld: draagconstructie bepaalt het beeld. 
(Brandweerkazerne, Houten, Samyn & Partners, 2000) 

Het gewenste beeld: constructie is niet zichtbaar, de plaats is 
niet afleesbaar. (Maggie Cancer Care Centre, Dundee, Schot-
land, Frank O. Gehry, 2003) 

Het gewenste beeld: draagconstructie bepaalt het beeld. 
(Kantoorgebouw De Brug, Rotterdam, De Jong Hoogveld De Kat 
Architekten, 2004) 
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Enz. Tot de huidige techniek met snoerloos elektrisch handgereedschap en met bouwkranen. 
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3. MATERIALEN EN PRODUCTEN 
 
Vroeger werd met materialen gebouwd die ter plaatse 
beschikbaar waren. Hierdoor ontstonden streekeigen 
bouwmethoden. Langs rivieren kon materiaal uit andere, 
langs de rivier gelegen streken worden gebruikt omdat 
bouwmateriaal met vlotten en schepen kon worden aan-
gevoerd. 
 
De methode van bouwen werd voor een groot deel be-
paald door het kunnen maken van verbindingen tussen 
de verschillende onderdelen van een gebouw. De bouw-
methode was dus mede afhankelijk van de ontwikkeling 
van gereedschap. 
 
Nadat ander materiaal ter beschikking kwam, werd toch 
nog lange tijd voortgegaan met de bekende methode. 
Toen bijvoorbeeld baksteen beschikbaar kwam werd het 
niet direct toegepast om dragende wanden van steen te 
maken, maar werd het aanvankelijk gebruikt voor het 
vervangen van met leem bepleisterd vlechtwerk bij de 
vakwerkbouw en bij het houten stadhuis als brandschei-
dende wand tussen de woningen. De vloeren rustten niet 
op de gemetselde wand maar op houten stijlen zoals bij 
het toenmalige houten huis. Het vasthouden aan wat 
men kende was begrijpelijk omdat de kennis was geba-
seerd op moeizaam verkregen ervaring. 
 
Interessant in dit verband zijn de bouwmethoden die de 
Europese kolonisten in Noord-Amerika toepasten. Deze 
bleven aanvankelijk bouwen zoals men in het land van 
herkomst gewend was. Pas na de aanleg van spoorlijnen 
(1850-1890) kwam daarin geleidelijk verandering. Thans 
worden in geheel Noord-Amerika woningen en overeen-
komstige kleinschalige gebouwen met dezelfde materia-
len en dezelfde technieken gebouwd. 
 
Vrijwel alle materialen kunnen thans over de hele wereld 
vervoerd worden. De eigenschappen van de materialen 
zijn wetenschappelijk onderzocht. Kennis van materialen 
is gebaseerd op ervaring en objectief (getalsmatig) weer 
te geven eigenschappen. 
 
De feitelijke materiaalkunde wordt behandeld in het vak 
Materiaalkunde. In dit dictaat wordt de aandacht meer 
gericht op de bouwproducten, dus de vorm, afmetingen 
en kwaliteiten, waarin de materialen voor het bouwen 
beschikbaar zijn. Het zijn globale gegevens omdat ze 
voortdurend aan verandering onderhevig zijn, als gevolg 
van ontwikkelingen in onderzoek, maar ook in verwer-
king waardoor de vraag wijzigt en dus de productie 
wordt aangepast. 
 
Alle materialen hebben zogenaamde gunstige en ongun-
stige draagconstructieve eigenschappen. Kennis van bei-
den is nodig om de gunstige eigenschappen te benutten 
en tekortkomingen door de ongunstige te voorkomen. Of 
een eigenschap gunstig is of ongunstig hang soms ook 
van de toepassing af. Een groot gewicht is ongunstig als 
de constructie daardoor zwaarder en/of duurder wordt 
en gunstig als weerstand geboden moet worden aan op-
waartse windkrachten. 
 
Een belangrijk aspect bij de keus van een materiaal is 
duurzaamheid. Dat is een eigenschap die niet alleen af- 

hankelijk is van het materiaal zelf doch ook van de om-
standigheden waarin het verkeert en van de verlangde 
gebruiksduur. Vurenhout bijvoorbeeld zal in een normaal 
binnenklimaat niet rotten, maar toegepast als schutting-
paal in de Nederlandse bodem is dat wel het geval. Een 
gebruiksduur van 1 of 2 jaar levert bij deze toepassing 
evenwel geen problemen op. 
 
In het geval een materiaal wordt toegepast dat in de 
betreffende omstandigheden niet of onvoldoende duur-
zaam is, dan wordt het materiaal verduurzaamd, zoals 
bij hout door impregneren, of beschermd, zoals bij staal 
door verzinken en/of verven. 
 
De technieken zijn zover ontwikkeld dat het in principe 
mogelijk is met elk materiaal een geheel gebouw te con-
strueren. In de praktijk evenwel, heeft elk materiaal een 
veel voorkomend toepassingsgebied, zoals hierna aange-
geven. 
 
Metselwerk - een combinatie van baksteen, kalkzand-
steen of betonsteen met mortel - is vooral geschikt voor 
het opnemen van drukkrachten en wordt veel gebruikt 
voor wanden. 
 
Beton is vooral geschikt voor het opnemen van druk-
krachten (wanden en kolommen) en door een oordeel-
kundige combinatie met staal ook voor het opnemen van 
buiging (vloeren en balken). Beton wordt voor alle 
draagconstructies toegepast.  
 
Metalen draagconstructies zijn meestal van staal. Staal 
wordt vooral toegepast voor dakconstructies met grote 
overspanningen, voor hallen, voor skeletten van gebou-
wen met verdiepingen en voor zwaar belaste onderdelen 
zoals moerbalken en kolommen. 
 
Houten draagconstructies zijn meestal van vurenhout. 
De belangrijkste toepassingen zijn dakconstructies en 
hallen. 

Detail van een gietijzeren kolomkop van de Alabama State Capi-
tol, 1851 (www.robinsoniron.com) 
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De laatste decennia hebben vernieuwingen plaatsge-
vonden zowel met betrekking tot materiaalafmetingen 
als verwerking. Kalkzandsteen en betonsteen worden 
evenals gasbeton in grote afmetingen geproduceerd 
als zogenoemde blokken en elementen. Deze zijn bo-
vendien strak en maatvast, waardoor de voegen 
slechts 2 à 3 mm dik behoeven te zijn. De speciaal 
voor deze toepassing ontwikkelde mortel wordt lijm-
mortel genoemd.  
 
In plaats van de traditionele naam ‘metselwerk’ worden 
ook andere namen gebruikt, nl.: 
  - Steenconstructies (NEN); 
  - Stapeltechnieken (SBR); 
De nieuwe namen zijn geïntroduceerd om aan te geven 
dat het gaat om wanden van alle formaten kunststeen 
(baksteen, kalkzandsteen, betonsteen en gasbeton). 
 
Blokhutbouw, met wanden van op elkaar gestapelde 
houten balken, is eveneens een stapelbouwmethode, 
doch wordt niet onder dit begrip gerangschikt. 

3.1. METSELWERK 
 
Bij meer dan de helft van de thans in aanbouw zijnde 
woningen zijn de dragende wanden van metselwerk. 
Meestal zijn het gebouwen van enkele lagen. In het re-
cente verleden zijn er ook woongebouwen van 8 à 10 la-
gen mee gemaakt. Thans worden de wanden van deze 
gebouwen, op grond van economische overwegingen, 
meestal van beton gemaakt. 

In het begin van deze eeuw werden kelders ook nog 
gemetseld en werden stenen vloeren gemaakt door het 
slaan van trog-gewelfjes tussen stalen balken. In het 
verleden werden ook bruggen, gewelven en koepels van 
metselwerk gemaakt. 

Traditioneel bestaat metselwerk uit stenen die met één 
hand gepakt kunnen worden (afmetingen circa 50 x 100 
x 210 mm) en mortelvoegen met een dikte van 5 à 10 
mm. De mortel, die tijdens het verwerken plastisch is, 
voegt zich naar de oneffenheden van de contactvlekken 
van de stenen en vangt het verschil in afmetingen op. 
Na het verharden van de mortel worden de krachten 
door de gehele doorsnede overgedragen en niet alleen 
door enkele contactpunten, wat het geval zou zijn bij 
koud stapelen. 

Kalkzandsteenblokken. 
(www.calduran.nl) 

Kalkzandsteenelementen ( www.calduran.nl) 
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Baksteen wordt voornamelijk gebruikt voor het in het 
zicht komend metselwerk, ook wel schoon werk ge-
noemd. Metselwerk dat wordt gepleisterd wordt vuil 
werk genoemd. Uit economische overwegingen wordt dit  
vuil metselwerk veelal van kalkzandsteen gemaakt. 
 
Bij schoon metselwerk wordt, door de plaats van koppen 
en strekken ten opzichte van elkaar, een bepaald voe-
genpatroon verkregen; de zogeheten metselverbanden. 

halfsteens- 
verband 

klezoor- 
verband 

staand 
verband 

vlaams- 
verband 

Gemetselde baksteenwand Gelijmde baksteenwand 

Tevens is het ook mogelijk bakstenen te verlijmen, al 
dan niet voorzien van wapening in de lintvoeg. Aan de te 
verlijmen bakstenen, de lijmmortels en de uitvoering 
worden speciale eisen gesteld. 
 
De druksterkte van metselwerk is voor een groot deel 
afhankelijk van de sterkte van de stenen of blokken en 
voor een klein deel van de sterkte van de mortel. (ca 
20% voegen). Bij gelijmde bakstenen (ca 8% voegen) 
en blokken (dus weinig voegen) is de invloed van de 
voegen nog kleiner dan bij metselsteen.  
De treksterkte van metselwerk is zeer gering, en dus ook 
de buigsterkte. 
 
Ook de uitvoering van het metselwerk heeft invloed op 
de sterkte. De voegen moeten namelijk geheel gevuld 
zijn. De metselaar noemt dat vol en zat gemetseld. De 
stootvoegen in de opeenvolgende lagen mogen niet bo-
ven elkaar zijn gelegen. En ook de ontmoeting van wan-
den moet in verband worden gemetseld, om te voorko-
men dat er doorgaande verticale voegen tussen twee 
wanden ontstaan. 

Het vol en zat metselen (www.nina-hbot-stichting.nl) 
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3.2. BETON 
 
Er zijn vele soorten beton. Als de soort niet nader is aan-
gegeven wordt in het algemeen bedoeld een steenachti-
ge materiaal dat wordt verkregen door een oordeelkun-
dig mengsel van cement, zand en grind met water tot 
een plastische massa te mengen, dat in een 
“bekisting” (mal) te storten en daarna te laten verhar-
den. De volumieke massa bedraagt 2200 kg/m3 (onge-
wapend). Beton is vooral geschikt voor het opnemen van 
drukkrachten. De druksterkte is afhankelijk van vele fac-
toren (zie het vak Materiaalkunde). Een lage waarde is 
15 N/mm2 en een hoge 80 N/mm2. Normaal voor op de 
bouwplaats gestort beton is 20 à 30 N/mm2 en voor in 
een fabriek vervaardigd beton 40 tot 50 N/mm2. De trek-
sterkte is circa 10% van de druksterkte en daardoor be-
palend voor de buigsterkte, die dus ook gering is. 

Het staal is nu niet meer passief, zoals bij gewapend beton, 
maar actief. 
 
 
Breuk als gevolg van trekspanningen kan ook worden 
voorkomen door het nemen van maatregelen waardoor 
geen trekspanningen in het beton ontstaan. Dit kan wor-
den bereikt door de doorsnede van het beton onder 
drukspanning te brengen. Het aldus verkregen product 
wordt voorgespannen beton genoemd. 
 
De voorspanning (drukspanning) kan in principe worden 
verkregen door met een lange bout, aangebracht in een 
uitgespaard kanaal, druk op de kopvlakken uit te oefe-
nen door het aandraaien van een moer. Als de drukspan-
ning die hierdoor ontstaat gelijk of groter is dan de trek-
spanning ten gevolge van de belasting, is de resulteren-
de spanning een drukspanning, zodat het beton niet zal 
scheuren. 

De meest gangbare methode om de gevolgen van de 
geringe treksterkte op te heffen is het aanbrengen van 
stalen staven -wapening genoemd (bewapening is oor-
logstuig)- in de zones, waarin ten gevolge van belastin-
gen trekspanningen kunnen optreden. Beton hecht goed 
aan staal. De toepassing en verwerking van betonstaal is 
betrekkelijk eenvoudig. In vrijwel alle gebouwen (klein 
en groot) worden constructiedelen van gewapend beton 
toegepast. De combinatie van beton en staal is zo ge-
bruikelijk dat bij het woord betonconstructies vrijwel 
iedereen denkt aan gewapend beton. De volumieke mas-
sa bedraagt 2400 kg/m3 (gewapend).  

Beton dat niet op buiging of trek wordt belast, wat kan 
voorkomen bij dragende wanden, wordt meestal niet 
gewapend. Ongewapend beton functioneert als dragend 
metselwerk. 

Praktische worden in plaats van een lange bout, staven 
of kabels van speciaal staal toegepast, dat vier maal zo 
sterk is als gewoon wapeningsstaal. Het voorspanstaal 
wordt met speciaal voor dit doel ontwikkelde verankerin-
gen bevestigd. Om het voorspanstaal tegen corrosie te 
beschermen wordt de overgebleven ruimte in de kanalen 
door middel van injecteren gevuld met specie (een ce-
ment-zand-watermengsel). 
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Naast de methode van staven of kabels in een uitsparing 
van reeds verhard beton, wordt voorgespannen beton-
nen ook vervaardigd door draden of strengen vóór het 
betonstorten onder trekspanning in een bekisting te 
brengen. Na verharding van het beton en het “aflaten” 
van de trekkracht op het beton, staat het betonelement 
permanent onder drukspanning. Het is een werkwijze die 
in fabrieken wordt toegepast voor het maken van bal-
ken, vloerplaten en funderingspalen. De aanhechting 
tussen beton en staal moet zeer goed zijn. Daarom 
wordt een groep draden of strengen gebruikt in plaats 
van één of enkele dikke staven. Bij dezelfde hoeveelheid 
voorspanstaal hebben draden en strengen namelijk een 
groter aanhechtingsoppervlak. 

Het maken van voorgespannen beton vereist speciale 
uitrusting en deskundigheid. Het wordt vooral toegepast 
bij in fabrieken vervaardigde balken, vloerelementen en 
funderingspalen (voorgerekt staal). Toepassing op de 
bouwplaats (nagerekt staal) komt bij gebouwen weinig 
voor. Bij bruggen en andere civieltechnische werken 
wordt het veel toegepast. 
 
Een derde mogelijkheid om de gevolgen van de geringe 
treksterkte op te heffen is het toevoegen van vezels aan 
de betonspecie. De vezels zijn van staal, glas of kunst-
stof (polypropyleen, aramide of koolstof). Toepassing 
van “vezelversterkt beton” in draagconstructies vindt 
nog niet incidenteel plaats. 

Voorgespannen beton wordt dus volgens twee verschil-
lende methoden gemaakt. De methode met staven of 
kabels door sparingen in reeds verhard beton wordt 
voorgespannen beton met nagerekt staal genoemd. De 
methode waarbij onder spanning gebrachte draden in 
beton worden ingestort, wordt voorgespannen beton 
met voorgerekt staal genoemd. 
 
De voor een bepaald draagvermogen benodigde afme-
tingen van de doorsnede van balken en vloeren van 
voorgespannen beton kunnen worden gereduceerd door 
de voorspanning excentrisch aan te brengen. De groot-
ste voorspanning wordt dan aangebracht op die plaats in 
de doorsnede waar de grootste trekspanningen zouden 
ontstaan als het constructiedeel niet was voorgespan-
nen. 

Staal in nieuwe beton roest niet, dit is te danken aan de 
hoge alkaliteit van het beton (de pH-waarde is 12 à 13). 
Door de indringing van CO2 uit de lucht wordt de alkali-
teit van beton minder. Is de zuurgraad (pH) van het aan 
de wapening grenzende beton gedaald tot minder dan 
9,5 dan wordt het staal niet langer door het beton be-
schermd. Met het gevolg dat bij aanwezigheid van zuur-
stof en water het staal gaat roesten. Het roesten van de 
wapening is nadelig voor de sterkte en het uiterlijk van 
betonconstructies, omdat: 
− het oppervlak van de doorsnede van het staal kleiner 

wordt; 
− de hechting tussen staal en beton vermindert; 
− stukken beton losgerukt worden omdat roest een veel 

groter volume heeft dan het verroeste deel van het 
staal; 

− bruine vlekken op het betonoppervlak ontstaan. 
Het is daarom van het grootste belang dat de wapening 
van beton dat in de buitenlucht wordt toegepast, wordt 
bedekt door een betonlaag van voldoende dikte en grote 
dichtheid, waardoor CO2 en/of O2 slecht indringen 
(voldoende cement, goede korrelopbouw, lage water-
cementfactor, goed verdichten en goed nabehandelen). 
Dit is het gemakkelijkst te bereiken door een betoncon-
structie in elementen in een fabriek te laten maken. 

voorgespannen beton met nagerekt staal 

voorgespannen beton met voorgerekt staal 
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Een andere belangrijke oorzaak van roesten van wape-
ning is de aanwezigheid van chloride in het beton. Chlo-
ride kan in het beton aanwezig zijn in het geval dat, ten 
behoeve van een snellere verharding, teveel calciumchlo-
ride aan de betonspecie is toegevoegd. Chloride kan ook 
het reeds verharde beton binnendringen als gevolg van: 
− dooizouten die op bruggen en viaducten worden ge-

bruikt voor gladheidbestrijding in de winter en/of 
− blootstelling van het beton aan lucht waarin chloor 

voorkomt, zoals aan zee. 
 
In een normaal binnenklimaat komt roesten van wape-
ning praktisch niet voor omdat het binnen vol doende 
droog is. Bij betonconstructies in het buitenklimaat komt 
vroegtijdig roesten van de wapening dikwijls voor. De 
oorzaak daarvan is een onvoldoende dikte en/of een te 
lage kwaliteit van de betonlaag die de wapening omhult 
(de dekking) en/of de aanwezigheid van de te brede 
scheurtjes in de dekking. Op buiging belaste constructie-
elementen van gewapend beton, hebben namelijk in de 
trekzone kleine scheurtjes. Het bepalen van de scheur-
wijdte is een criterium bij de statische berekening van 
constructies in gewapend beton. 
 
De dekking op de wapening levert dus een bijdrage aan 
de verbinding tussen wapeningsstaal en beton en be-
schermt het staal. De bescherming heeft bij beton in 
vochtige omstandigheden vooral betrekking op het voor-
komen van voortijdige corrosie van de wapening. Voor 
beton in gebouwen moet de dekking het staal bescher-
men tegen te snelle verhitting in het geval van brand. 
Omdat bezwijken van de constructie kon optreden als de 
staaltemperatuur is gestegen tot 500 °C bij gewapend 
beton en tot 350 °C bij voorgespannen beton. Bij onbe-
schermd staal dat wordt blootgesteld aan een ontwikkel-
de brand zijn deze temperaturen al binnen 10 minuten 
bereikt; terwijl geëist wordt dat de draagconstructie niet 
binnen 60, 90 of 120 minuten bezwijkt; afhankelijk van 
de hoogte van het gebouw. 

Betondekking (NEN 6720 - Voorschriften Beton, 1995) 

Ter plaatse gestort beton kan in principe in alle vormen 
en afmetingen gemaakt worden. Wel zijn er voorkeurs-
maten voor balken en kolommen in verband met rationa-
lisatie van de bekisting. Daarnaast moeten minimumma-
ten worden aangehouden, voortvloeiend uit uitvoerings-
en kwaliteitsoverwegingen. Dit heeft betrekking op de 
mogelijkheid van verdichten, het aanbrengen van wape-
ning en voldoende dekking op de wapening. 
Doorsneden moeten in principe rechthoekig zijn, met 
uitzondering voor kolommen, die evengoed rond kunnen 
zijn, mits standaardmaten worden aangeboden. 
Sponningen en dergelijke zijn duur ten aanzien van de 
bekisting. Indien ze worden toegepast moeten ze ro-
buust gedetailleerd worden, opdat bij het storten een 
goede vulling van de bekisting kan worden bereikt. Voor 
beton van goede kwaliteit moet de betonspecie namelijk 
zo weinig mogelijk water bevatten en mag er geen ont-
menging optreden. 
 
Geprefabriceerd beton wordt zowel in standaard als in 
maatwerk vervaardigd. Een veel gebruikt standaardpro-
duct zijn de systeemvloeren. Hierin worden vijf typen 
onderscheiden. Zie hoofdstuk Vloeren en balken. 

balkbreedte b (mm)   balkhoogte hb en hb1 (mm)  

200 450  1200 650 400 

250 500  1000 600 350 

300 600  900 550 300 

350 700  800 500 250 

400   700 450 200 

   cursief is tweede voorkeur 

constructiedeel  

betondekking (mm) 

milieuklasse 
1 

(droog) 

milieuklasse 
2 

(vochtig) 

milieuklasse 
3, 4 en 5 
(overigen) 

plaat of wand 15 25 30 

balk, poer of 
console 25 30 35 

kolom 30 35 40 
    

mm  
nabewerkt oppervlak   +5  

oncontroleerbaar oppervlak    +5  

f ’ck < 25 N/mm2    +5  

toeslagen   
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De kwaliteit van een gereed betonnen constructiedeel is 
niet af te lezen aan visuele kenmerken. De wapening is 
door beton bedekt, zodat de afmetingen, de lassen en 
de dekking niet op het oog gecontroleerd kunnen wor-
den. Van twee stukken beton die precies hetzelfde uiter-
lijk hebben, kan de één twee maal zo sterk zijn als de 
ander. De poreusheid van het betonoppervlak, wat van 
belang is voor de bescherming van het staal, is al even-
min met het blote oog vast te stellen. 
De kwaliteitscontrole bestaat bij een ter plaatse gestorte 
betonconstructie uit kwaliteitsverklaringen (certificaten) 
op de betonspecie en het wapeningsstaal en een perma-
nent toezicht tijdens de uitvoering. Bij fabrieksproducten 
hoort een kwaliteitsverklaring (bijvoorbeeld een KOMO-
certificaat). 

Van een gereed constructiedeel kan met kleine draagba-
re toestellen zowel de plaats en afmetingen van de wa-
pening als de betonkwaliteit worden beoordeeld (wape-
ningsdetector, proefhamer). Een volledige beoordeling 
van de kwaliteit is op deze wijze niet mogelijk, het geeft 
wel een indicatie. 

Wapeninsdectec-
tor 
 
 
 
 
Proefhamer 
(langsdoorsnede) 

Bij het ontwerpen van betonconstructies moet ook reke-
ning worden gehouden met krimp en kruip. 
  
Krimp wordt onderverdeeld in verhardingskrimp en dro-
gingskrimp (zie het vak Materiaalkunde). Het is gebruike-
lijk om gebouwen die langer zijn dan 40 m door middel 
van dilatatievoegen te verdelen in constructief zelfstandi-
ge delen van 30 à 40 m lengt. Het doel is de krimp zo 
min mogelijk tegen te werken, omdat alleen bij verhin-
derde krimp scheurvorming kan ontstaan. In ongewa-
pende wanden die langer zijn dan ongeveer 5 m ont-
staan zichtbaar krimpscheuren, omdat de krimp geheel 
of gedeeltelijk wordt verhinderd door de balken of vloe-
ren waarop de wanden worden gestort. 
 
Kruip is de toename van de vervorming (doorbuiging van 
balken, verkorting van kolommen) in de loop van de tijd 
onder invloed van de belasting. De eindtoestand wordt in 
het algemeen pas na vele jaren bereikt. De grootte van 
de kruip is afhankelijk van vele factoren en kan wel 
tweemaal zo groot zijn als de direct na belasten optre-
dende elastische vervorming (totaal dus 3x). 
 
Omdat er verschillende soorten beton zijn en verschillen-
de uitvoeringen van betonconstructies, wordt door toe-
voegen aan het woord ‘beton’ een nadere aanduiding 
gegeven. Voorbeelden zijn: 
 
Naar wijze waarop door toevoegingen de sterkte van het 
materiaal en of de constructies wordt beïnvloed: 
− gewapend beton; 
− voorgespannen beton; 
− vezelversterkt beton. 
 
Naar samenstelling: 
− lichtbeton; in plaats van grind is een lichte korrel toe-

gepast (zoals lava, geëxpandeerde kleikorrels of geëx-
pandeerde vliegaskorrels; 1400 kg/m3); 

− korrelbeton; een beton met weinig fijne toeslagstoffen 
(zand). 

 
Naar wijze van uitvoeren: 
− ter plaatse gestort of in het werk gestort beton; bijzon-

dere uitvoeringen zijn: 
− stampbeton; ongewapend beton, dat aardvochtig 

wordt verwerkt en verdicht door stampen. 
− vacuümbeton; hierbij is na het storten het niet voor 

verharding benodigde water weggezogen. 
− geprefabriceerd beton; de constructieonderdelen zijn 

vooraf vervaardigd en worden in het werk gemonteerd. 
 
Het woord ‘beton’ komt ook voor in: 
− asfaltbeton; een mengsel van bitumen en steenkorrels, 

toegepast in de wegenbouw en als vloerafwerking. 
− gasbeton; een schuimachtige, onder stoomdruk in au-

toclaven verhardend, kunststeen in blokken of platen 
(fabrieksproduct; 450 tot 840 kg/m3). 

− schuimbeton; bestaat uit cement, water, fijne toeslag-
stoffen, schuimmiddel en lucht; lijkt uiterlijk op gasbe-
ton, wordt ter plaatse gestort (400 tot 1600 kg/m3). 

 
 
 
Sterkteklasse- 
notatie 
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3.3 . STAAL 
 
Van alle metalen, zoals koper, aluminium en zink, wordt 
staal het meest gebruikt voor draagconstructies. Con-
structiestaal is een ijzerlegering met ten hoogste 0,25% 
koolstof. Evenals bij de andere constructiematerialen 
worden verschillende kwaliteiten onderscheiden. Voor 
draagconstructies van gebouwen wordt gewoonlijk de 
staalsoort S235 toegepast (zie het vak Materiaalkunde). 
Het materiaal heeft geen uiterlijke kenmerken waaraan 
de kwaliteit afleesbaar is. 
 
De volumieke massa van staal is 7850 kg/m3. Voor de 
sterkte- en de elastische eigenschappen is in de normen  
vastgelegd dat deze voor trek en druk gelijk zijn en onaf-
hankelijk van de hoek tussen spanningen en walsrich-
ting. De schuifsterkte is 58% van de trek- of druksterkte. 
Het materiaal vertoont geen kruip, zodat de vervorming 
van een staalconstructie niet tijdsafhankelijk is. 
Staal wordt in strippen, platen en in vele profieldoorsne-
den gemaakt, afgestemd op de functie. Voor op buiging 
constructiedelen is het materiaal in een vorm gebracht, 
waarbij de weerstand tegen buigen groot is ten opzichte 
van het materiaalgebruik, zoals bij I-profielen. Voor op 
druk belaste delen zijn dit buisprofielen. 
Alle gesloten profielen of deze nu rond, vierkant of recht-
hoekig zijn worden buisprofielen genoemd. 
 
Er zijn thans drie methoden voor het vormen van profie-
len: 
− warm walsen; 
− koud vormen; 
− lassen. 
Vroeger werden ook profielen gegoten. 
 
Van de warmgewalste profielen zijn de profielafmetingen 
met de bijbehorende massa per strekkend meter vastge-
legd in normen (zie ook tabellenboeken). Dit geldt ook 
voor de plaats en de diameter van boutgaten. 
Bij de warmgewalste profielen is er verschil in dikte van 
lijf en flenzen. Het laten walsen van zelf ontworpen pro-
fielen is binnen zekere grenzen in uitzonderingsgevallen 
mogelijk. 
De gebruikelijke maximale handelslengten zijn: 
− 15 m voor profielen tot 300 mm hoogte; 
− 20 m voor grotere profielen. 

UPE-profiel                              UPN-profiel 
(www.stahlwerk-thueringen.de) 

IPE-profiel (www.stahlwerk-thueringen.de) 

HEB-profiel (www.stahlwerk-thueringen.de) 
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Koudgevormde profielen zijn (open) profielen en buizen 
die uit koud– of warmgewalste dunne staalplaat (met of 
zonder coating) worden gevormd. De materiaaldikte 
varieert tussen 0,5 en 6 mm en is over de gehele profiel-
doorsnede gelijk. Scherpe hoeken zijn niet mogelijk. De 
omgezette randen en rillen bij open profielen verhogen 
de weerstand tegen plooien. 
Er worden drie vormmethoden onderscheiden: 
− rolvormen voor massaproductie in grote lengten; rol-

vormen wordt ook koudwalsen genoemd; 
− persen voor beperkte lengtematen; 
− zetten voor kleine aantallen en beperkte lengten. 
Met de laatste methode kunnen, ook bij kleine hoeveel-
heden, zelf ontworpen profielen worden gemaakt. 
 
De koudgevormde profielen worden onderscheiden in 
staafvormige en plaatvormige profielen.  
 
Koudgevormde staafvormige profielen worden voorna-
melijk gebruikt voor lichte delen van staalconstructies, 
zoals gordingen, stijl- en regelwerk voor wanden en lich-
te vakwerkliggers. Ook complete bouwsystemen, zoals 
de draagconstructies van tuinbouwkassen en loodsen, 
worden van koudgevormde staalprofielen gemaakt. 
Deze koudgevormde staalprofielen zijn per kg staal voor-
deliger dan die van de walsprofielen. 

De plaatvormige elementen hebben in het algemeen een 
materiaaldikte van 0,5 tot 1,75 mm. Er zijn veel verschil-
lende profielvormen. 
Deze geprofileerde gecoate staalplaten worden toege-
past voor daken, wanden en vloeren. Bij vloeren in com-
binatie met beton de staalplaatbetonvloeren ook wel 
staalbetonvloeren genoemd. De verstijvingrillen, ook wel 
dimpels genoemd, verhogen de weerstand tegen plooi-
en. 
 
Gelaste profielen worden gemaakt uit walsprofielen. Toe-
passing vindt plaats voor: 
− grotere afmetingen dan walsprofielen; 
− profielen met verlopende hoogte; 
− asymmetrische profielen. 
Een bekend voorbeeld zijn de zogenoemde raatliggers. 
Raatliggers kunnen heel makkelijk worden getoogd, ge-
zeegd en gebogen. Voor de sterker gebogen raatbalken 
worden de helften uit verschillende walsprofielen gesne-
den. Hierdoor kan men de tandbreedtes en tandsteken 
goed op elkaar afstemmen. Gebogen raatbalken zijn in 
allerlei krommingen te leveren: cirkelvorm, ellipsvorm en 
paraboolvorm. De overige toepassingen komen betrekke-
lijk weinig voor in gebouwen. Per kg staal zijn de kosten 
aanmerkelijk hoger dan die van walsprofielen. 

Rolvormen of walsen. 

Persen. 

Zetten. 

 

Staafvormige koudgevormde profielen. 

Plaatvormige koudgevormde profielen. 

Raatligger met evenwijdige randen (www.grunbauer.nl) 

In hoogte verlopend profiel 

Asymmetrisch profiel                          Walsprofiel met 2 coupes 

coupe profiel 
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Staal is een goede warmtegeleider. Deze eigenschap kan 
van invloed zijn op de keus van de plaats van de draag-
constructie-elementen ten opzichte van de scheidings-
constructie. In het geval een deel van een draagcon-
structie door een wand of dak heen steekt, kan bij lage 
buitentemperaturen aan de binnenzijde condens op het 
staal ontstaan. Dit is niet alleen hinderlijk, doch vereist 
een adequate behandeling tegen corrosie.  
Een staalconstructie die geheel in het binnenklimaat ver-
keert, kan onbehandeld blijven. Toch wordt meestal een 
eenvoudig verfsysteem toegepast ter overbrugging van 
de bouwperiode en om esthetische redenen.  
Staal dat aan corrosie onderhevig is, zoals bij toepassing 
buiten, moet worden beschermd. Grote constructiedelen 
worden meestal geverfd, kleine delen geverfd of ver-
zinkt. 

Ook in het geval van brand is de goede warmtegeleiding 
een nadeel omdat deze eigenschap tezamen met het 
grote geëxposeerde oppervlak ten opzichte van de mate-
riaaldoorsnede (I-profiel), tot gevolg heeft dat de materi-
aaltemperatuur snel stijgt. Aangezien staal boven de 
400° veel minder sterk is als bij normale temperatuur, 
bezwijken onbeklede staalconstructies bij brand in het 
algemeen vrij snel. Ook beton met eenzelfde hoge mate-
riaaltemperatuur als waarbij een staalconstructie be-
zwijkt is veel minder sterk dan beton bij normale tempe-
ratuur. Toch bezwijken betonconstructies in het alge-
meen pas na een lange blootstellingduur, omdat de 
warmte slechts langzaam indringt. Dit is te danken aan 
zowel de veel geringere thermische geleiding als een 
klein geëxposeerd oppervlak ten opzichte van de materi-
aaldoorsnede (rechthoekige doorsnede). 
 
Snelle opwarming van staalprofielen die aan brand wor-
den blootgesteld kan worden voorkomen door een bekle-
ding. Vergelijk de bescherming van het wapeningsstaal 
van betonconstructies, door de dekking. 

Verhuisbedrijf Transeuro Nijman, Rotterdam, 2001 

Academie voor architectuur, Nanterre, Frankrijk, 1972 

Vullen of omhul-
len met beton 

warmte-isolerend 
bekleden 

brandwerende coating 

oppervlak stralen 
en behandelen 

brandwerende verf 
of coating 

afwerking in 
gewenste kleur 

Enkele brandveilige maatregelen 

Sterkteklasse 
notatie 
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3.4.  HOUT 
 
In Nederland zijn ongeveer honderd verschillende hout-
soorten in de handel. Zodat voor vrijwel elke toepassing 
wel een geschikte houtsoort verkrijgbaar is. Voor draag-
constructies in gebouwen wordt meestal vurenhout ge-
bruikt; het is één van de soorten Europees naaldhout. 
Het merendeel van het hier gebruikte vuren wordt als 
gezaagd hout geïmporteerd uit Zweden en Finland. De 
volumieke massa van hout is afhankelijk van de sterkte-
klasse. 

handelsnaam Dennen Vuren Grenen 

boomnaam  Zilverden Fijnspar Grove den 

botanische 
naam 

Abies Alba Mills Picea Abies Pinus Sylvestris 

Frans Sapin Epicéa Pin Sylvestre,  
Pin Commun 

Duits Tanne 
(Edeltanne, 
Weisstanne) 

Fichte Kiefer 

Engels (Silver) Fir, 
Whitewood 

(European) 
White Spruce 

Scotchpine 

b h  b h 

44 125  63 175 

44 150  63 200 

50 150  75 150 

50 175  75 175 

50 200  75 200 

63 150  75 225 

63 160  75 275 

Gangbare houtmaten 
(ongeschaafd; in mm) voor 
houtconstructies 

Alle mechanische eigenschappen van hout zijn afhanke-
lijk van de vezelrichting. Deze eigenschap wordt aniso-
tropie genoemd. De treksterkte loodrecht op de vezel-
richting is enkele procenten van de treksterkte evenwij-
dig met de vezel. De druksterkte loodrecht op de vezel is 
ongeveer 1/8 van die evenwijdig aan de vezel (NEN6760 
-2001). 
 
De sterkte van hout is niet alleen afhankelijk van de 
sterkteklasse waarin een partij hout wordt ingedeeld, 
maar ook van de temperatuur en het vochtgehalte van 
het materiaal.  
Een partij hout als hier bedoeld, bestaat uit één soort 
hout die, volgens vastgestelde sorteringsregels, visueel 
of mechanisch is gesorteerd. 
 
Indeling in een bepaalde sterkteklasse vindt plaats op 
grond van: 
− de buigsterkte; 
− de elasticiteitsmodulus evenwijdig met de vezel; 
− de volumieke massa. 
Het rekening houden met de invloed van de materiaal-
temperatuur bestaat hierin dat houtconstructies niet 
permanent mogen worden blootgesteld aan temperatu-
ren die hoger zijn dan 60°C. 
 
De invloed van het houtvochtgehalte wordt in rekening 
gebracht door de rekenwaarden voor de mechanische 
eigenschappen te verlagen: 
− voor de sterkte als het vochtgehalte groter is dan 18%; 
− voor de vervorming als het vochtgehalte groter is dan 

12%. 
 
Zwellen en krimpen ten gevolge van verandering van 
vochtgehalte is in de vezelrichting verwaarloosbaar klein, 
behalve bij reactiehout (ontstaat door een groeistoring). 
Loodrecht op de vezelrichting is zwellen en krimpen aan-
zienlijk. Dit heeft tot gevolg dat er bij de detaillering re-
kening mee moet worden gehouden. 

Hout is niet homogeen. Dit wordt veroorzaakt door 
kwasten, niet-rechtlijnig vezelverloop en verschillen in 
breedte van de groeiringen. Deze onregelmatigheden 
hebben invloed op de sterkte-eigenschappen. Zoge-
naamd foutvrij hout is veel sterker dan het handelspro-
duct. Afhankelijk van de mate waarin onregelmatigheden 
voorkomen, wordt Europees naaldhout ingedeeld in de 
kwaliteitklasse A, B, C en D waarbij A de minste onregel-
matigheden bevat. Deze sortering geschiedt visueel, dus 
op uiterlijke kenmerken. Voor normaal constructiewerk 
(vloerbalken, gordingen e.d.) wordt kwaliteitklasse C 
gebruikt (=C18). Als het hout er regelmatig moet uitzien 
of een kleine doorsnede van belang is, wordt kwaliteit-
klasse B toegepast (=C24). (zie KVH 2000 en NEN6760) 

Mechanische eigenschappen 

Krimpen en zwellen van vurenhout  

Gezaagd Europees naaldhout is in vele afmetingen ver-
krijgbaar. “Kopmaten” groter dan 75 x 275 mm en leng-
tematen groter dan 6 m zijn slechts zeer beperkt voorra-
dig. Grote maten, zoals bijvoorbeeld een kopmaat van 
300 x 300 mm en een lengte van 12 m, zijn in het alge-
meen afkomstig uit Midden-Europa of Noord-Amerika 
(zeer lange levertijd). Toepassing hiervan is uitzonde-
ring. 
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Hout kan verlengd worden door middel van gelijmde 
“vingerlassen”. Dit maakt ook kwaliteitsverbetering mo-
gelijk. Hierbij wordt het gedeelte met te grote afwijkin-
gen uitgezaagd waarna de afgezaagde einden met vin-
gerlassen aan elkaar worden verbonden. 

Triplex is opgebouwd uit drie of meer elkaar kruisende 
fineerlagen. Platen samengesteld uit meer dan drie lagen 
worden ook wel aangeduid met “multiplex”. De officiële 
naam is evenwel triplex, ongeacht het aantal fineerlagen. 
Triplex dat geschikt is voor toepassing in draagconstruc-
ties wordt constructietriplex genoemd. Door de gelaagde 
opbouw en de elkaar kruisende fineerlagen, is triplex 
homogener en minder anisotroop dan gezaagd hout.  
 
De houtachtige plaatmaterialen wordt zowel direct ge-
bruikt, bijvoorbeeld als beschot voor vloeren, daken en 
wanden, als in combinatie met gezaagd of gelamineerd 
hout.  

Een andere vorm van kwaliteitsverbetering is het lamine-
ren van het hout. Hierbij worden gevingerlaste planken 
van kunstmatig gedroogd hout met een dikte van 45  of 
50 mm, op elkaar gelijmd (horizontaal lamineren). 
Door lamineren ontstaat een aanzienlijk homogener pro-
duct. Waardoor de rekenwaarde voor de sterkte groter is 
dan van de afzonderlijke planken waarvan het gelami-
neerde hout is gemaakt.  
Gelamineerd hout wordt gemaakt tot een max. hoogte 
van ca 1800 mm en een max. breedte van 215 mm. 
Moet de hoogte en/of breedte groter zijn, dan worden 2 
gelamineerd liggers tegen elkaar gelijmd.  
Een gelamineerde ligger kan tegen nagenoeg dezelfde 
kosten zowel in gebogen vorm als een rechte ligger ver-
vaardigd worden. 
Gelamineerd hout is ongeveer 3 x zo duur als gezaagd 
hout. Het wordt dus alleen toegepast als de benodigde 
afmetingen te groot zijn voor gezaagd hout of gebogen 
vormen gewenst zijn.  

Drie houtachtige plaatmaterialen die geschikt zijn voor 
draagconstructieve doeleinden, t.w.: 
− triplex: plaat die is opgebouwd uit samengelijmde fi-

neerlagen; 
− OSB (Oriented Strand Board): plaat die is opgebouwd 

uit samengelijmde schaafspanen; 
− constructief spaanplaat en hoge-sterkte spaanplaat: 

plaat die is opgebouwd uit samengelijmde houtspaan-
ders; 

De plaatafmetingen zijn veelal, 1,20 x 2,40 m of 1,22 x 
2,44 m (4 bij 8 feet) in verschillende dikten tot ca. 40 
mm.  

Gordingkap 

Sporenkap 

Sterkteklasse- 
notatie 
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Een veel toegepaste combinatie van constructietriplex en 
gezaagd hout, zijn de zogenoemde triplex ribpanelen. 
Deze kunnen enkelhuidig of dubbelhuidig zijn. Ze worden 
vooral toegepast in dakconstructies. Het triplex wordt 
met lijm of draadnagels aan het hout verbonden. De 
grootste afmetingen van triplex ribpanelen in gelijmde 
uitvoering zijn 2,4 x 7,2 m. 
 
Bij dun gelamineerd lijmhout worden 3.2 mm dikke ge-
schilde fineerlagen op elkaar gelijmd en bij hoge tempe-
ratuur op elkaar geperst. Hierdoor wordt de fineerlaag 3 
mm dik. Dun gelamineerd lijmhout is ook bekend onder 
de naam Laminated Veneer Lumber (LVL) of de merk-
naam Kerto.  
Bij de platen liggen de fineerlagen kruislings op elkaar. 
Plaatbreedte 1.82 en 2.50 m; dikte van 21 tot 90 mm; 
lengte tot ca 20 m. 
Bij de balken liggen de fineerlagen parallel aan elkaar. 
Samengestelde balken, zoals I-profielen en kokerliggers, 
zijn door verlijming mogelijk. 

In opkomst zijn de gemodificeerde houtsoorten die een 
hitte– of chemische behandeling hebben ondergaan. 
Hierdoor zijn de minder duurzame naald– en loofhout-
soorten, zoals vuren, duurzaam geworden en is de vorm-
stabiliteit sterk toegenomen. Momenteel worden deze 
gemodificeerde houtsoorten nog niet voor draagcon-
structieve doeleinden toegepast. 
 
 
De gemakkelijke bewerkbaarheid van hout wordt helaas 
vaak misbruikt. De ongeremdheid in het toepassen van 
niet-standaard afmetingen, groeven, sponningen, schui-
ne kanten en dergelijk werkt namelijk kostenverhogend. 
In de landen waar bouwen met hout een gewoonte is, 
vindt relatief weinig bewerking plaats. 
 
Aspecten die bijzondere aandacht behoeven in verband 
met verantwoorde toepassing van hout: 
− Hout is brandbaar (biij kleine afmetingen). 
− Vele soorten kunnen onbehandeld niet worden toege-

past op plaatsen waar het hout vochtig blijft (water, 
bodem, relatieve luchtvochtigheid gedurende lange tijd 
groter dan 85%). 

− Het veranderen van de afmetingen van de doorsnede 
ten gevolge van verandering van het vochtgehalte van 
het hout. Voor hout in normale gebouwen is het ver-
schil tussen kleinste en grootste afmeting ongeveer 
1%. 

− De anisotropie, dat wil zeggen dat vele eigenschappen 
afhankelijk zijn van de vezelrichting. 

− De vervorming van belaste constructies neemt in de 
loop van de tijd toe, en kan wel twee maal zo groot 
worden als de elastische vervorming die optreedt direct 
na het aanbrengen van de belasting. 

Breedte/hoogte (mm) 

200 225 260 300 360 400 450 500 600 

27 X X        

33 X X X       

39 X X X X      

45 X X X X X     

51 X X X X X X    

57 X X X X X X X   

63 X X X X X X X X  

69 X X X X X X X X X 

75 X X X X X X X X X 

 
Dikte 
(mm) 

Balkafmeting (dun gelamineerd lijmhout) 
 
De kwaliteit van gelamineerd hout en van houtachtige 
plaatmaterialen kan niet worden beoordeeld op uiterlijke 
kenmerken. Deze producten moeten worden geleverd 
met een kwaliteitsverklaring (zoals een KOMO-certifi-
caat).  
 
De materiaaleigenschappen van de houtachtige plaatma-
terialen wijken sterk af van die van gezaagd hout en 
gelamineerd hout (zie NEN6760-2001). 

Serpentine Pavilion, Hyde Park, London, 2005 
(volledig vervaardigd met Dun Gelamineerd Lijmhout [Kerto]) 
(habitarportugal.arquitectos.pt en www.architectenwerk.nl) 
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trilnaald 

bekisting- 
plaatvloer 

betonkubel (inhoud ca. 1 m3 
betonmortel = ca. 2400 kg) 

ankers voor 
een kolom 

bekisting voor 
een sparing 

elektra-
leidingen bovenwapening t.b.v. 

negatief moment 

Betonstorten op een bekistingplaatvloer 

Vervaardiging gelamineerde houten ligger. (Heko Spanten bv) 
 
Per meter spant worden de lamellen (=planken) met 20 ton 
tegen de mal getrokken. 
 
Maximale afmetingen van de liggers/spanten: 
− recht: 300 x 2000 mm, lengte 38 m. 
− gebogen: 160 x 1500 mm, lengte 24 m, kleinste radius 1800 

mm kwart cirkel; hoogteverschil top en voet 4500 mm. 
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4. VLOEREN EN BALKEN 
 
Draagconstructies kunnen op verschillende manieren 
worden ingedeeld: 
− Naar bouwdelen. 

Funderingen, vloeren, wanden, kolommen en daken. 
− Naar krachtswerking (mechanica). 

Druk, trek, buiging, statisch bepaald, statisch onbe-
paald, enzovoort.  

− Naar materiaalsoort. 
Metselwerk, beton, staal, hout, kunststof, doek, enzo-
voort. Bouwbedrijven, toeleveringsbedrijven en advi-
seurs zijn vaak gespecialiseerd in draagconstructies 
van één of enkele materialen. 

− Naar constructiesysteem. 
Balken/liggers, kolommen, portalen/raamwerken, bo-
gen, truiconstructies, platen/schijven en dergelijke. 

− Naar uiterlijk. 
Vlakvormige constructiedelen en lijnvormige construc-
tiedelen. 

 
In dit dictaat is een indeling gekozen naar bouwdelen, 
omdat verondersteld is dat in dit stadium van de studie 
dat het meest praktisch is. Voor de volgorde is dan: 
− vloeren / balken; 
− wanden / kolommen; 
− dakconstructies; 
− funderingen. 
Er is veel meer informatie dan hier behandeld kan wor-
den. Bij de beperking is rekening gehouden met het in-
leidend karakter van dit studieonderdeel. 
 
Vloeren worden thans meestal van beton gemaakt. Soms 
van hout en soms als staalplaatbetonvloeren. 
 
Betonnen vloeren worden onderscheiden in: 
− in het werk gestorte vloeren 
− geprefabriceerde vloeren of systeemvloeren. 
 
Bij de in het werk gestorte betonvloeren wordt de beton-
specie op een bekisting of werkvloer gestort. Een bekis-
ting is een vloer van hout of staal die na het verharden 
van het beton wordt verwijderd. Een werkvloer is een 
circa 50 mm dikke laag beton die op de bodem wordt 
gestort. (stampbeton)  De bovenkant is de onderkant 
van de later daar op te storten constructievloer. Globaal 
is de toepassing van in het werk gestorte betonvloeren 
beperkt tot verdiepingsvloeren in de seriematige bouw 
en begane grondvloeren. 
 
Voor verdiepingsvloeren in de seriematige bouw zijn 
speciale bekistingen en werkmethoden ontwikkeld, waar-
door de bekisting snel gesteld en weggenomen kan wor-
den en tevens geschikt is om vele malen te gebruiken.  
 
Onder begane grondvloeren is in veel gevallen een kruip-
ruimte aanwezig voor het onderbrengen van leidingen 
voor riolering, gas en water. In het geval geen kruip-
ruimte nodig is, kan de vloer op een tussen de funde-
ringsbalken aangebrachte grondaanvulling worden ge-
stort. Na het verharden draagt de vloer z’n krachten af 
aan de funderingsbalken. De grondaanvulling met werk-
vloer kan beschouwd worden als een bekisting die niet 
verwijderd wordt na het verharden van het beton. 

Tunnelbekisting voor in het werk gestort betonvloeren en -wanden 

Traditionele tafelbekisting voor in het werk gestorte betonvloeren 

Snelbouw tafelbekisting voor in het werk gestorte betonvloeren 
(www.neo.de) 
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Betonnen systeemvloeren worden onderscheiden in twee 
groepen: 
a. Vloeren van elementen die direct na het “leggen” 

belast kunnen worden. 
- plaatvloeren, waaronder de kanaalplaatvloeren; 
- kanaalelementenvloeren; 
- ribbenvloeren. 

 
b. Vloeren die zijn samengesteld uit elementen en be-

tonspecie. Ze kunnen pas belast worden na het ver-
harden van de betonspecie. 
- bekistingsplaatvloeren (oude benaming is breed-

plaatvloeren); 
- combinatievloeren. 

 
Een combinatievloer wordt in het werk samengesteld uit 
voorgespannen betonnen liggers en vulelementen van 
lichtbeton of polystyreenschuim. De elementen zijn, in 
tegenstelling tot de elementen van de overige systeem-
vloeren, zonder hijskraan te leggen. Over deze elemen-
ten wordt een betonlaag gestort. De combinatievloer 
wordt veel toegepast in kleinschalige woningbouw. 

Voor openingen in vloeren, zoals een kruipgat in een 
begane grondvloer of een trapgat in een verdiepings-
vloer, moeten aanpassingen worden gemaakt of voorzie-
ningen worden getroffen; de zogenoemde ravelingen. 
Deze oplossing is verwant aan de constructie van vloer-
balken bij het trapgat in de traditionele houten vloer. 
 
De dikte van een betonvloer is afhankelijk van de grootte 
van de overspanning en de grootte van de belasting. 
Voor een in het werk gestorte gewapend betonvloer is 
een dikte van 1/30 van de overspanning (l) gebruikelijk. 
Overspanningen zijn meestal niet groter dan 7,20 m. 
 
Hiervoor is een vloerdikte nodig van ongeveer 7,20: 30 
= 0,24 m. Een dergelijke vloer heeft een gewicht van 
0,24 x 24 = 5,76 kN/m2. Vloeren met grotere overspan-
ningen zijn niet alleen zwaarder doch hebben bovendien 
het nadeel van een grote doorbuiging, mede onder in-
vloed van kruip. Gemetselde wanden die op de vloer 
rusten, zullen daardoor meestal scheuren tenzij speciale 
voorzieningen hiertegen zijn getroffen.  

Bekistingplaatvloeren 
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Traditionele balk– en vloerbekisting voor tpg beton 
 
Een tussenondersteuning kan een balk zijn die op kolom-
men is opgelegd. In het getekende geval moet een ge-
wapend betonnen balk een hoogte hebben van ca. 1/12l 
en een breedte van ongeveer de halve hoogte. De balk 
vermindert de vrije hoogte van de ruimte onder de vloer 
en is hinderlijk voor onder de vloer gelegen leidingen. 
Bovendien moet voor de balk een relatief dure bekisting 
worden gemaakt. Deze bezwaren zouden kunnen leiden 
tot het kiezen van een vlakke-plaatvloer die in het mid-
den alleen door een aantal kolommen wordt onder-
steund. Zo’n vloer moet iets dikker worden. De dikte 
wordt 1/28l in plaats van 1/30l. In een vlakke-plaatvloer 
ontstaat ter plaatse van de kolom een concentratie van 
krachten. Om te voorkomen dat de schuifspanningen die 
hierbij ontstaan te groot worden, wordt de vloer ter 
plaatse van de kolom zo nodig dikker gemaakt. 
 
Voor een vloer van geprefabriceerde betonplaten is een 
lijnvormige ondersteuning nodig, dus een balk of een 
wand. De constructiehoogte van de balk is bij toepassing 
van een kanaalplatenvloer, de afstand van onderkant 
balk tot onderkant vloer. Bij een bekistingplaatvloer is 
het de afstand van onderkant balk tot bovenkant vloer, 
evenals bij een in het werk gestorte vloer. 

Constructiehoogte bij  Constructiehoogte bij  
vloeren uit groep a vloeren uit groep b 

Bij houten vloeren bestaat de draagconstructie uit vloer-
balken en een circa 20 mm dik beschot. Vroeger waren 
dat planken met groef en messing tegenwoordig con-
structietriplex (underlayment) of OSB. 
 
De wand-vloerverbinding is afhankelijk van het gekozen 
materiaal voor de wanden. Bij wanden van metselwerk is 
het in Nederland gebruikelijk dat de balken op de wan-
den worden gelegd waarna tussen de balken verder 
wordt opgemetseld. Het vloerbeschot ligt tegen de ste-
nen wanden. Vanaf circa 1960 wordt de combinatie van 
stenen en wanden met houten vloeren weinig meer toe-
gepast. Bij wanden met een houten draagconstructie, 
zoals bij “houtskeletbouw”, worden wel houten vloeren 
toegepast; de vloerbalken met het triplex vloerbeschot 
lopen in dat geval door tot de buitenzijde van de wand-
constructie. 

Tot overspanningen van circa 5,00 m kan meestal een 
enkelvoudige balklaag worden toegepast. Bij grotere 
overspanningen wordt overgegaan op het moerbalk-
kinderbalk principe. Een moerbalk wordt ook wel een 
onderslagbalk genoemd. De moerbalk kan zowel van 
hout als van staal zijn. De kinderbalken worden of op de 
moerbalken gelegd of ertussen, zodanig dat de boven-
kant van kinderbalken en moerbalken gelijk worden ge-
houden. 
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Staalplaatbetonvloeren bestaan uit een geprofileerde 
staalplaat waarop een betonlaag wordt gestort. Door de 
staalplaten een zodanige vorm te geven dat deze schuif-
vast aan het beton worden verbonden, ontstaat een sa-
menwerking waarbij de staalplaat als wapening kan fun-
geren. Als de staalplaten niet schuifvast met het beton 
zijn verbonden, doen ze alleen dienst als verloren bekis-
ting.  
 
Voor overspanningen tot ca 2 m worden zwaluwstaart-
platen (16 mm hoog) gebruikt, die verschillende functies 
kunnen hebben: 
− verloren bekisting; 
− wapening; 
− montageplaat voor leidingen van vloerverwarming; 
− drukverdelende laag bij de uitvoering, die het isolatie-

materiaal beschermt tegen beschadigingen; 
− dichting die voorkomt dat specie weglekt in het isola-

tiemateriaal. 
Standaard worden de platen afgewerkt met kifbeton
(=zand, cement en fijnkorrelig grind). Plaat+beton= 50 
mm hoog. 

Stiftdeuvels om een grote schuifkracht tussen de staalplaat en 
het beton over te kunnen brengen 

Staalplaatbetonvloer over een stalen ligger 

Staalplaatbetonvloer met geïntegreerde stalen ligger (ASB) 

kifbeton 
 
 
 
 
zwaluwstaartplaten 
 
 
 
 
 
houten balklaag 

Zwaluwstaartplaten in de renovatiebouw (www.reppel.nl) 

Zwaluwstaartplaten en Wing systeemvloeren 

Zwaluwstaartplaten en Infra+ vloersysteem 

Staalplaatbetonvloeren worden meestal toegepast in 
combinatie met een staalskelet (verdiepingbouw). Over-
spanningen tot 6-8 m zijn mogelijk, mede afhankelijk 
van het soort beton. 
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5. WANDEN EN KOLOMMEN 
 
Wanden worden gemaakt van metselwerk, beton, hout 
+ plaatmateriaal en staalprofielen + plaatmateriaal. 
Kolommen worden gemaakt van metselwerk, beton, 
hout of staal. 
 
Gemetselde wanden zijn primair geschikt voor het over-
brengen van verticale en horizontale krachten in het vlak 
van de wand. 
Met de term ‘gemetselde wanden’  wordt bedoeld steen-
constructies, die zijn vervaardigd van metselwerk. Met-
selwerk is een materiaal dat is vervaardigd van stenen, 
blokken of elementen van baksteen, niet-gebakken 
kunststeen of natuursteen, aaneengevoegd door een 
metselmortel of lijmmortel. 
Niet-gebakken kunststeen kunnen kalkzandsteen of cel-
lenbeton (=gasbeton) zijn. 

Dwarswanden en verstijvingwanden, die een breedte 
hebben van tenminste 1/5 van de wandhoogte, hebben 
een gunstige invloed op het draagvermogen van de 
langswand, mits de afstand l1 kleiner is dan h en l2 klei-
ner dan 2h. 

De vloeren en daken die wanden zijdelings steunen mo-
gen onder invloed van belasting, bijvoorbeeld veroor-
zaakt door wind loodrecht op de wand, niet kunnen ver-
plaatsen. Dit kan worden bereikt door de vloer of het 
dak ook te verbinden aan een of meer wanden die lood-
recht op de te steunen wanden staan. 

De constructief benodigde wanddikte is niet alleen af-
hankelijk van de belasting en de materiaal-eigen-
schappen doch ook van de verhouding wandhoogte / 
wanddikte; de zogenoemde slankheid. Uitleg hiervan 
vereist meer voorkennis dan in dit stadium van de studie 
verondersteld mag worden. Het komt erop neer dat het 
draagvermogen van een wand van bepaalde hoogte, bij 
afnemende wanddikte meer afneemt dan in evenredig-
heid met de afname van de wanddikte. Bij een bepaalde 
sterkte van het metselwerk zal een 3,00 m hoge wand 
met een dikte van 0,15 m slechts de helft van het draag-
vermogen hebben van een wand met een dikte van 0,20 
m. En een wand met een dikte van 0,10 m slechts 1/8 
deel van een wand met een dikte van 0,20 m. 
 
Voor de wandhoogte wordt aangehouden de afstand 
waarop de wand horizontaal wordt gesteund door vloe-
ren en dak. 

wand-
hoogte

d = penantbreedted

d

d

d

volgens NPR 6791
per penant >= 0.3 m
totale penantlengte >= 3.20 m
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De krachten in metselwerk boven een opening in een 
wand moeten worden opgevangen en afgevoerd naar 
wandgedeelten naast de opening. Hiervoor worden twee 
constructieprincipes toegepast: de boog en de balk. 
Boogconstructies zijn typische overspanningconstructies 
voor metselwerk. Ze worden evenwel zelden meer toe-
gepast, vanwege de hoge kosten van vervaardiging en 
de voorkeur voor rechte lijnen. 

Bij gelijke belasting kan een wand met dwars- of verstij-
vingwanden dunner zijn dan een wand die als niet ver-
stijfd moet worden beschouwd. 
Het bepalen van de wanddikte van een dragende wand 
is zeer gecompliceerd. Het is mede afhankelijk van de  

wandhoogte, wel/geen spouwmuur, openingen en rand-
voorwaarden. (zie NPR 6791) 
De dikte van niet-dragende gemetselde wanden kan  in 
de ontwerpfase bepaald worden met behulp van het 
verouderd onderstaand overzicht. 

Ook als geen boog is gemetseld, zal de belasting vaak 
afgedragen worden door boogwerking in het metsel-
werk. Hiervoor moet voldoende metselwerk boven de 
muuropening aanwezig zijn en moeten naast de opening 
zowel verticale als horizontale krachten afgegeven kun-
nen worden. Aan de horizontale krachten kan op twee 
manieren weer-stand worden geboden: 
- Door voldoende breedte en bovenbelasting van het 

metselwerk naast de opening waardoor het niet weg-
geschoven kan worden. 

- Door een trekstang aan de onderzijde van de boog. 
Bij het eerste principe en een rechte begrenzing van de 
bovenzijde van de opening, moeten voorzieningen wor-
den getroffen om te voorkomen dat stenen naar bene-
den vallen. Metselwerk bezit immers maar weinig trek-
sterkte, vooral loodrecht op de lintvoegen, en de stenen 
hangen in zekere zin aan de onderzijde van de onzicht-
bare boog. 

boogprincipe 

balkprincipe 
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De gebruikelijke praktische oplossingen hiervoor zijn: 
- Tot openingen van 0,60 m loopt het metselwerk ge-

woon door. 
- Tot openingen van 0,80 m wordt volstaan met een 

halfsteens rollaag. 
- Tot openingen van 1,00 m wordt volstaan met een 

één steens-rollaag. 
In geen enkel geval mogen geconcentreerde lasten on-
der de denkbeeldige boog aangrijpen. 

Als de horizontale reacties niet geleverd kunnen worden 
door de wand naast de opening, moet een trekstang 
worden toegepast. Deze is per definitie van staal. In de 
handel zijn in beton ‘verpakte’ trekstangen verkrijgbaar. 
Het beton heeft een rechthoekige doorsnede, aangepast 
aan de afmetin-gen van de metselstenen. Het opvangen 
van de onderste stenen door middel van rollagen is nu 
niet meer nodig en de afmetingen van het metselwerk 
naast de opening kunnen kleiner zijn, omdat dit wandge-
deelte nu alleen verticaal wordt belast. Deze met beton 
omhulde trekstangen worden in de praktijk lateien ge-
noemd. Ze worden tegenwoordig vaak van voorgespan-
nen beton gemaakt. 
 
In plaats van een overspanningconstructie van een 
(denkbeeldige) boog met trekstang worden ook wel bal-
ken boven openingen gelegd. Deze balken worden even-
eens lateien genoemd. Uitvoering vindt plaats in beton of 
staal. Deze balkvormige lateien zijn noodzakelijk als de 
vloer direct boven de opening op de wand rust en bij 
geconcentreerde lasten op kleine afstand boven de ope-
ning. 

steens-rollaag 

Slechts het gestippelde gebied rust op de latei. In ver-
band met de boogwerking moet de “rechtstand” b vol-
doende groot zijn. 

Is de “rechtstand” b  klein, dan moet wapening in de  
lintvoegen van het metselwerk aangebracht worden 
(betonstaal in voegen metselwerk), anders kan bezwij-
ken optreden volgens het rechter figuur. 

Een betonlatei zet bij stijgende temperatuur sterker uit 
dan het omringende metselwerk, waardoor scheuren 
ontstaan. De lineaire uitzettingscoëfficiënten zijn ver-
schillend. 
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Betonnen wanden worden toegepast bij iets minder dan 
de helft van de woningbouw. Het merendeel wordt ter 
plaatse gestort. De dikte is in dat geval ongeveer 0,20 
m. Bij ongeveer 5%  van de woningen worden de wan-
den vervaardigd van grote geprefabriceerde elementen. 
De wanddikte van de elementen varieert tussen de 0,10 
en 0.20 m. In de kleinschalige utiliteitsbouw zijn wanden 
van beton minder gebruikelijk vanwege de hoge kosten 
van de bekisting door het ontbreken van seriematigheid.  

Tevens kunnen onder de oplegging van lange lateien van 
beton scheuren ontstaan als gevolg van krimp van het 
beton. Bij geprefabriceerde lateien van beton opgelegd 
op speciaal vilt is deze kans kleiner. 

Soms is ook onder een muuropening een latei nodig. 
Bijvoorbeeld bij een laag gelegen brede opening voor 
een garagedeur in een wand, die is geplaatst op en ge-
metselde fundering op staal. 
 
Een gemetselde wand kan maar een beperkte lengte 
bezitten omdat anders scheuren ontstaan. Dit wordt ver-
oorzaakt door trekspanningen die een gevolg zijn van 
verhinderde lengteveranderingen. Verkortingen (deze 
leiden tot trekspanningen) worden veroorzaakt door af-
koeling en/of droging van de wand. Deze verkorting 
vindt niet plaats in de onder de grond gelegen fundering 
waarop de wand staat. Praktisch worden voor de afstan-
den tussen de verticale bewegingswegen, die ook dilata-
tievoegen worden genoemd, de volgende waarden aan-
gehouden: 
- voor baksteen metselwerk ten hoogste 15 m. 
- voor metselwerk in kalkzandsteen en betonsteen ten 

hoogste 10 m. 
Het verschil wordt veroorzaakt doordat zowel de thermi-
sche uitzettingscoëfficiënt van baksteen als het krimpen 
en zwellen bij verandering van vochtgehalte van bak-
steen kleiner is dan van kalkzandsteen en betonsteen. 
In bakstenen wanden van oude gebouwen komen geen 
dilatatievoegen voor, toch zijn deze wanden niet ge-
scheurd door de genoemde oorzaken (misschien wel 
door gebreken aan de fundering). Dit is te danken aan 
de vroeger gebruikte metselmortel die een veel lagere 
hechtsterkte bezit dan de thans toegepaste metselmor-
tels. Hierdoor kunnen alle voegen een beetje vervormen 
zonder dat zichtbare scheuren ontstaan. 

Dilatatievoegen in kalkzandsteen Transport en montage van geprefabriceerde wanden 
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Wanden in ter plaatse gestort beton zijn arbeidsintensief 
vanwege het stelwerk, vlechtwerk, aanbrengen van lei-
dingen en eventuele sparingen. Het toepassen van een 
systeembekisting kan kostenbesparend zijn. 
Bij het plaatsen van de wandbekisting op een reeds ge-
storte vloer zijn van belang de aanslagen voor de bekis-
ting (kimmen of kimblokken). 

Kim en kimblokken 

Het gebruik van hout voor de draagconstructie van wan-
den is in Nederland niet gebruikelijk. Het wordt toege-
past bij circa 5% van de woningbouw. In de utiliteits-
bouw komt het praktisch niet voor. 

De draagconstructie van deze wanden bestaat uit stijlen 
met een doorsnede van 40 à 50 mm x 90 à 140 mm, een 
onder- en bovenregel en plaatmateriaal. Het plaatmateri-
aal is meestal constructietriplex. Het triplex heeft de vol-
gende functies: 
− afsluiting; 
− voorkomen dat een wand schrankt ten gevolge van 

horizontale krachten in het vlak van de wand; 
− voorkomen dat de wandstijlen ten gevolge van vertica-

le belasting uitknikken in het vlak van de wand. 

De stijlafstand is, afhankelijk van het vereiste draagver-
mogen, veelal 0,40 of 0,60 m. Alleen in wanden die vloe-
ren dragen worden boven openingen lateien toegepast. 
De lateien worden ondersteund door ingekorte stijlen. 
Dit soort wanden is constructief te beschouwen als een 
schijf, net zoals wanden van metselwerk. Voor thermi-
sche isolatie, geluidsisolatie, brandveiligheid alsmede 
binnen- en buiten afwerking zijn oordeelkundige toevoe-
gingen aan deze houtconstructie nodig. 

Wandbekisting 

Stellen van de wandbekisting 

Tunnelbekisting 
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Kolommen van beton worden in het werk gestort of in 
een fabriek vervaardigd en in het werk gemonteerd. De 
doorsnede kan kleiner zijn dan bij metselwerk. Elke door-
snedenvorm is in principe mogelijk. Rechthoekig en vier-
kant komt het meest voor, gevolgd door rond. 
Door het aanbrengen van wapening neemt het draagver-
mogen van een kolom toe. Hierdoor kan bij een bepaal-
de belasting met een kleinere doorsnede worden vol-
staan en kan een kolom ook op buiging worden belast.  
Buiging in een kolom kan worden veroorzaakt door wind-
belasting op het gebouw en/of door inklemming van 
balken of vloeren. 
Kolommen in ter plaatse gestort beton zijn aanzienlijk 
sneller te vervaardigen dan wanden in ter plaatse gestort 
beton. 

Ook met staal kunnen wanden worden gemaakt die als 
schijfvormige constructies functioneren. Het principe is 
vergelijkbaar met de wanden die worden samengesteld 
uit houten stijlen, met boven- en onderregel. In plaats 
van hout worden koudg-vormde profielen toegepast met 
een materiaaldikte van 1 - 2 mm. Voor de stijlen worden 
C-profielen gebruikt en voor de boven- en onderregel U-
profielen. Toepassing als dragende wand komt in Neder-
land (nog) niet voor, o.a. wel in USA, Canada en Austra-
lië. 
In Nederland wordt al jaren getracht de staalskeletbouw 
woningen van de grond te krijgen. Af en toe wordt expe-
rimentele project gerealiseerd. 

Corus Star-Frame, Velsen-Noord, 1997 

Woning Delbecq, Ukkel, Brussel, 2004 
(www.infosteel.com) 

Kolommen worden gemaakt van metselwerk, beton, 
staal of hout. 
 
Kolommen van metselwerk zijn betrekkelijk groot van 
doorsnede, ze kunnen geen buiging opnemen. De door-
snede is meestal rechthoekig. 

Demontabele kolombekisting 

Aanbrengen bekistingvloer 
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Houten kolommen zijn meestal rechthoekig van doorsne-
de. Ze worden toegepast als enkele staaf, dubbele staaf 
en soms vierdelig. Dit is mede afhankelijk van de verbin-
ding aan de balken. Toepassing vindt plaats bij hallen; 
en vrijwel niet bij verdiepingbouw. 
 
Bij kleinschalige gebouwen zoals woningen en woonge-
bouwen worden meestal geen kolommen maar dragende 
wanden toegepast. Toepassing van kolommen komt voor 
bij: 
− verdiepinggebouwen waarvan de verdiepingen vrij in-

deelbaar moeten zijn (kantoren); 
− gebouwen met grote overspanningen voor het dragen 

van grote balken of spanten. 

Stalen kolommen worden meestal van breedflens-
profielen (HE-serie) gemaakt, daarnaast van buis, zowel 
rond als rechthoekig van doorsnede. Bij verdiepingbouw 
zal het staal meestal niet zichtbaar kunnen zijn als ge-
volg van de bekleding die wordt geëist uit het oogpunt 
van brandveiligheid. 

Houten samengestelde boomvormige kolom (specialistenwerk) 
 
 
Voor een voorlopige bepaling van de afmetingen van de 
doorsnede van kolommen zijn goede vuistregels moeilijk 
op te stellen, omdat: 
− en geen relatie is tussen de lengte van de kolom en de 

grootte van de belasting; 
− met een theoretische lengte (de zgn. kniklengte) moet 

worden gerekend die afhankelijk is van het totale con-
structiesysteem. 

HE-kolommen; excentrisch belast 

Stalen samengestelde boomvormige kolom met gegoten knopen 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_Airport) 

Ronde holle buiskolommen; centrisch belast 
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weg te gooien blad 
 
funderingen 

Lunchen op een dwarsbalk van het GE Buil-
ding, Rockefeller Center, New York in 1932 
tijdens de bouw (Charles C. Ebbets; 
www.kahlil.org/artcom) 

Montage van randbalk op console (staalcon-
structie; www.rpbw.com) 

Montage van geprofileerde 
stalen dakplaten op staalcon-
structie 
(www.bakkermontage.nl) 
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6. FUNDERINGEN 
 
De fundering is het deel van een draagconstructie waar-
mee de krachten die op een gebouw werken naar de 
bodem worden overgebracht. 
 
Hoe gefundeerd moet worden is afhankelijk van: 
- de eigenschappen van de bodem, zoals het draagver-
mogen en de samendrukbaarheid; 

- de aard van het gebouw, zoals belasting per m2 grond-
oppervlak en de mate waarin het gebouw gevoelig is 
voor vormveranderingen van de bodem (optreden van 
zettingen en zettingverschillen). 

 
Het draagvermogen van de bodem hangt vooral af van 
de grondsoort. Op mergel (Zuid-Limburg) alsmede zand- 
en grindlagen (o.a. Veluwe) kan in het algemeen direct 
gefundeerd worden. Op veen (grote delen van Noord- en 
Zuid-Holland) kan niet gefundeerd worden omdat veen 
weinig draagkracht heeft en sterk samendrukbaar is. In 
dat geval moeten de krachten doorgegeven worden naar 
dieper gelegen zand- of grindlagen. Op klei (in het noor-
den en zuidwesten van Nederland, en langs de grote 
rivieren) kan soms wel en soms niet direct worden ge-
fundeerd. 
 
Voor een relatief licht gebouw, waarbij enige vormveran-
dering van het grondpakket niet bezwaarlijk is, zoals bij 
een klein woonhuis of een van hout of staal geconstru-
eerde loods, kan soms op vaste klei gefundeerd worden. 
In het geval dat er onder een dunne kleilaag een veen-
laag voorkomt, is dat ook bij deze gebouwen niet moge-
lijk en moeten evenals bij veengrond de krachten wor-
den doorgegeven naar dieper gelegen vaste lagen. 

In sommige delen van Nederland komt de draagkrachti-
ge laag dus aan het oppervlak in andere delen is de 
draagkrachtige laag afgedekt met niet draagkrachtige 
lagen. De totale dikte van de niet- of weinig draagkrach-
tige lagen bedraagt op sommige plaatsen wel 25 m. De 
niet-draagkrachtige lagen zijn doorgaans opgebouwd uit 
verschillende grondsoorten. 
 
De in ons land meest voorkomende grondsoorten zijn: 
grind, zand, klei en veen. Grind, zand en klei zijn minera-
len, het zijn verweringsproducten, in ons land door wa-
ter, landijs of wind afgezet. Veen is een organisch mate-
riaal van plantaardige oorsprong en ter plaatse ontstaan. 
 
De Nederlandse bodem is zowel in verticale als in hori-
zontale zin sterk heterogeen van samenstelling. In zeer 
grote delen van ons land verschillen daardoor de bodem-
eigenschappen van plaats tot plaats. Om te weten hoe 
op een bepaalde plaats moet worden gefundeerd is het 
noodzakelijk een grondonderzoek uit te laten voeren 
door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Dit onderzoek 
zal voor gebouwen in hoofdzaak bestaan uit het maken 
van sonderingen. 

Geotechnisch profiel als resultaat van het onderzoek (opbouw grondlagen, sondering en grondboringen (noordoever 
Willemstunnel, Rotterdam) 
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 Het maken van een sondering bestaat uit het in de bo-
dem wegdrukken van een gestandaardiseerde conus 
(oppervlak = 1000 mm2) onder het gelijktijdig meten van 
de weerstand. De gemeten weerstanden (de conusweer-
stand) worden grafisch weergegeven in een sondeerdia-
gram. Uit de conusweerstand kan het plaatselijke draag-
vermogen van de grondslag worden afgeleid.. 

handsondeerapparaat 

Een deel van de sonderingen (ongeveer 1 van de 4) 
wordt gecombineerd met het meten van de plaatselijk 
wrijving (kleef), die ook in het sondeerdiagram wordt 
uitgezet. De verhouding tussen de plaatselijke wrijving 
en de plaatselijke conusweerstand (het kleefgetal = 
plaatselijke wrijving / plaatselijke conusweerstand) is 
karakteristiek voor de grondsoort en daarmee een identi-
ficatiemiddel. Dit kleefgetal wordt eveneens in het son-
deerdiagram weergegeven. Door de grote heterogeniteit 
van de bodem moeten, om voldoende informatie te krij-
gen, sonderingen op betrekkelijk kleine onderlinge af-
stand worden gemaakt (circa 20 m tot maximaal 30 m). 
Zijn nauwkeurige waarden van de grondeigenschappen 
(voor funderingen van gebouwen is dat praktisch alleen 
de samendrukbaarheid) gewenst, dan moeten deze in 
een laboratorium worden bepaald. De daarvoor nodige 
ongeroerde monsters worden ontleend aan een boring, 
waarbij ongeroerde grond aan de bodem wordt getrok-
ken. 
 
Afhankelijk van de hiervoor genoemde factoren (bodem-
eigenschappen en aard van het gebouw) wordt een fun-
dering op staal of een fundering op palen toegepast. 

De afstand tussen sondering 1 en sondering 2 is ca. 20 meter 

Grondboring en sondering 
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Geotechnisch profiel in relatie tot een onderkelderd gebouw 
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6.1. FUNDERING OP STAAL 
 
Een fundering met een geringe diepte wordt een funde-
ring op staal genoemd. De term 'op staal' is misleidend, 
aangezien (op eventueel wapeningsstaal na) geen staal 
gebruikt wordt. 
Bij funderingen op staal geven wanden en/of kolommen 
via een vergroot oppervlak de krachten rechtstreeks af 
aan de bodem. Toepassing is alleen mogelijk als de 
draagkrachtige laag niet te diep ligt (minder is dan 1.5 m 
onder het maaiveld). 
 
Ontgraven moet met zorg geschieden omdat de funde-
ring op ongeroerde grond moet rusten. Een eventuele 
aanvulling moet zeer goed verdicht worden. Zand is bij-
voorbeeld door trillen goed te verdichten. 
 
De onderkant van een fundering onder een buitenwand 
moet tenminste 0,7 m onder het terreinoppervlak (maai-
veld) liggen, omdat bij een geringere diepte de bodem 
onder de fundering kan bevriezen. Daarbij kan de bodem 
iets omhoog komen als gevolg van ijslenzen die in de 
bevroren grond kunnen ontstaan. Door ongelijkmatige 
bevriezing en vooral dooi ontstaat ongelijkmatige vorm-
verandering, waardoor schade aan het gebouw kan ont-
staan. 
 
Op plaatsen waar de draagkrachtige laag dieper is gele-
gen dan 0,7 m onder het maaiveld, moet uiteraard die-
per worden gefundeerd. Wordt de diepte groter dan 1,0 
à 1,2 m, maar niet groter dan 3 m, dan wordt ontgraven 
tot de draagkrachtige laag en vindt een aanvulling met 
zand plaats tot 0,7 m onder het maaiveld. Dit zand wordt 
laagsgewijs aangebracht en verdicht met trilplaten. Men 
spreekt dan van een fundering op staal met bodem-
verbetering, of ook wel van een fundering op zandstor-
ting of grondvervanging. 
Indien de bovenste bodemlagen bestaan uit zand met 
een losse verpakking, zouden te grote en onregelmatige 
zettingen kunnen ontstaan door verandering van de pak-
king (klinken). Om dit te voorkomen wordt een diepte 
verdichting toegepast met behulp van trilapparatuur. 
 
Van de verschillende uitvoeringen van de funderingen op 
staal, komt de betonnen stroken-fundering met rib veel 
voor. De aanleg-breedte is afhankelijk van de belasting 
en de bodemge-steldheid. Bij een ééngezinswoning is 
een breedte van 0,50 à 1,00 m normaal. Voor de bepa-
ling van de juiste breedte maakt de constructeur een 
berekening waarbij voor elke strekkende meter fundering 
wordt bepaald hoe groot de belasting is. Op grond van 
ervaringen met gebouwen in de naaste omgeving en/of 
onderzoek wordt vastgesteld hoe groot de toelaatbare 
spanning op de grond is. Als ontwerpspanning kan wor-
den aangehouden 0,1 N/mm2 voor zand en 0,03 N/mm2 
voor klei. De benodigde breedte bedraagt: 
 
b =   belasting/m                        (ontwerpberekening) 
 toelaatbare grondspanning 
 
Principeberekening (zie NEN 6740 - Geotechniek): 
− rekenwaarde van de belasting Fs;d = belastingfactor x 

representatieve waarde van de belasting = Fs;d=γf Fs;rep 

− rekenwaarde draagkracht Fr;d = representatieve waar-
de belasting / materiaalfactor = Fr;d=Fr;rep/γm. 

Funderen op staal 

Funderen op staal met grondverbetering 

rib 

plaat 

>=0.7m en <=1.5m 

>
=

0.
7m

 



Funderingen - 41 - 

Bij de bepaling van de toelaatbare grondspanning wordt 
zowel rekening gehouden met het draagvermogen als 
met zettingen. Het is van groot belang dat de optreden-
de zettingen gelijkmatig zijn om scheefstand en het ont-
staan van scheuren te voorkomen. De belastingen zijn 
vaak ongelijkmatige en de bodem is meestal ongelijkma-
tig van samenstelling. De ene plaats is namelijk gemak-
kelijker samendrukbaar dan de andere. Soms is de onge-
roerde grond al ongelijkmatig van samenstelling, doch 
meestal wordt hinderlijke ongelijkmatigheid van de bo-
dem veroorzaakt door de aanwezigheid van gedempte 
sloten of putten. Op deze plaatsen is de bodem meer 
samendrukbaar. Waar een weg gelopen heeft, een terpje 
of dijk heeft gelegen, is de grond vaster, dus minder 
samendrukbaar. Om aan de ongelijkmatigheden tege-
moet te komen wordt aan de funderingsstrook een rib 
toegevoegd. Hierdoor wordt de plaatselijk grotere belas-
ting gespreid door de buigstijfheid van de rib en de 
meeste belasting afgegeven aan de minst samendrukba-
re grond onder de funderingsstrook. 
 
Bij een gelijkmatige belasting en een homogene onge-
roerde grond zullen geen buigspanningen in de funde-
ring ontstaan. In dat geval kan een fundering van met-
selwerk of stampbeton verantwoord zijn. De belasting 
wordt dan alleen in de breedte gespreid. 

Onregelmatige 
belastingen 

Typische zettingsscheuren 

Fundering op staal met metselwerk 

In sommige gevallen moet de breedte van de funde-
ringsstrook zo groot zijn dat het gebouw op een door-
gaande plaat komt te staan. Dit kan bijvoorbeeld voorko-
men bij gebouwen met een aantal verdiepingen op zand-
grond of woningen op kleigrond. 

Fundering op staal met stampbeton 

Fundering op staal met vloer op grondslag 

Ter plaatse gestorte 
vloer op een fundering 
van schuimbeton 

Principe plaatfundering  
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Het bepalen van de afmetingen, de inheidiepte en het 
draagvermogen van heipalen geschiedt aan de hand van 
de resultaten van het bodemonderzoek (sondeerdia-
grammen). Het interpreteren daarvan is uiteraard het 
werk van deskundigen. Voor het draagvermogen van op 
stuit geheide palen geven de volgende getallen een indi-
catie. 
 
De maximale lengte van prefab betonpalen wordt be-
paald door de vereiste sterkte (buigend moment) ten 
behoeve van het transport. Knikgevaar is bij heipalen 
niet aanwezig, dankzij de zijdelingse steun van de grond-
lagen. 

6.2. PAALFUNDERINGEN 
 
Op plaatsen waar de draagkrachtige laag te diep ligt 
voor een fundering op staal, wordt een paalfundering 
toegepast. De palen zijn in het algemeen niet langer dan 
25 m. Een paallengte van 12-18 m komt veel voor. Het is 
gebruikelijk dat de punten van de palen over een lengte 
van 1,00 à 1,50 m in de draagkrachtige (zand-)lagen 
worden geslagen. Dit noemt men op stuit heien. De pa-
len danken hun draagvermogen aan een combinatie van 
puntweerstand en wrijvingsweerstand (positieve kleef) in 
de draagkrachtige grondlagen. 
 
Er zijn veel paalfunderingsystemen ontwikkeld. In dit 
dictaat wordt alleen ingegaan op vooraf vervaardigde 
(geprefabriceerde) betonnen palen en houten palen, die 
door heien in de grond worden gebracht. Andere syste-
men zijn bijvoorbeeld de in de grond gemaakt betonnen 
palen. Bij dit type paalsysteem gaat het vooral om het 
verminderen van trillings– en geluidshinder en het ver-
groten van de draagkracht. (bijv. Vibro– en Fundexpa-
len)  

Houten palen moeten geheel onder water blijven om 
rotten te voorkomen. Door het tekort aan zuurstof treedt 
dan, ondanks het hoge vochtgehalte van het hout, geen 
rot op. Om de kop van de houten palen onder water te 
houden worden de bovenste delen van de palen meestal 
van beton gemaakt.  
Het toepassen van dergelijke betonnen oplangers is na-
melijk veel goedkoper dan het diep in de grond leggen 
van de funderingsbalken. De betonnen oplangers worden 
buigvast verbonden met de funderingsbalken van het 
gebouw. 

Betonnen oplanger 

d

>= 3d

palen

funderingsbalk

In verband met de uitvoering moet de onderlinge af-
stand van de palen tenminste 3 maal de dwarsafmeting 
van de palen zijn. 

paal doorsnede in 
mm 

Fr;d in kN   
(draagkracht in 
uiterste grens-

toestand) 

max. verkrijg- 
bare lengte in 

m 

hout punt ø 110 57 23 

hout punt ø 130 80 22 

hout punt ø 140 92 20 

hout punt ø 160 121 19 

beton 180x180 194 16 

beton 220x220 290 20 

beton 250x250 375 23 

beton 290x290 504 27 

beton 320x320 614 29 
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In het geval dat een terrein voor, tijdens of na de bouw 
wordt opgehoogd, worden de slappe lagen in de loop der 
jaren samengedrukt. Door de wrijving tussen palen en 
de zakkende grondlagen worden de palen extra belast. 
Dit wordt aangeduid als negatieve kleef. De gebruiksbe-
lasting op een paal wordt in dat geval bepaald door het 
draagvermogen te verminderen met de negatieve kleef. 
De vermin-dering kan zeer groot zijn (soms meer dan 
50%). 
 
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat bij 
lichte gebouwen in het algemeen niet met kortere palen 
kan worden volstaan maar met minder palen en of dun-
nere palen. In het geval dat meerdere draagkrachtige 
lagen op verschillende diepten voorkomen en de eerste 
laag dunner is dan de tweede, dan kan het voorkomen 
dat voor een licht gebouw de palen steun vinden in de 
eerste laag, terwijl dat voor een zwaar gebouw de twee-
de of zelfs de derde laag kan zijn. 
 
Tijdens het heien wordt controle uitgeoefend door het 
meten van de weerstand die een paal ondervindt bij het 
inheien. Nadat de paal op enkele meters na is ingeheid 
wordt met horizontale strepen of onderlinge afstand van 
0,25 m een verdeling op de paal aangebracht. Door na 
te gaan hoeveel slagen van het blok nodig zijn om de 
paal 0,25 m te doen zakken, kan worden vergeleken hoe 
het verschil in indringingsweerstand is voor palen ter 
plaatse van de sonderingen en de palen die op enige 
afstand daarvan worden geheid. Deze vorm van controle 
wordt kalenderen genoemd. 

Soms wordt overwogen om een deel van een gebouw op 
staal te funderen en een deel op palen, bijvoorbeeld 
omdat een gedeelte van het gebouw een veel geringer 
gewicht heeft. Om scheefzakken en scheurvorming te 
voorkomen, moet op de scheiding tussen de funderings-
systemen een dilatatievoeg worden ontworpen. Con-
structief gezien worden het twee aparte gebouwen die 
tegen elkaar geplaatst zijn; met een verschil in zetting-
gedrag. 
 
Voorkeur voor betonnen of houten palen wordt in het 
algemeen bepaald door economische overwegingen. 
Sinds de invoering van slanke palen van voorgespannen 
beton, worden veel minder houten palen toegepast.  
 
Houten palen komen vooral in aanmerking bij: 
- een relatief dunne vaste zandlaag; 
- kleine projecten; 
- lange palen met een relatief geringe belasting; 
- moeilijk begaanbaar bouwterrein. 

De overgangsconstructie tussen de funderingspalen en 
het gebouw wordt gevormd door balken en/of vloeren 
van gewapend beton. De breedte van de balken is mini-
maal de breedte van de palen + 0,10 à 0,15 m; de palen 
staan namelijk nooit precies in een rechte lijn. De hoogte 
van de balken bedraagt meestal tenminste 1/12 van de 
afstand tussen de palen. Een grotere hoogte kan nodig 
zijn in verband met een minimale afstand onder het ter-
reinoppervlak en de aansluiting van wanden en vloeren. 
Bij onderheide vloeren van hallen, waaronder geen 
kruipruimte nodig is, worden de vloeren doorgaans 
rechtstreeks op de palen gestort. Zo nodig wordt de 
vloer ter plaatse van de paal dikker gemaakt om te voor-
komen dat de vloer over de paal ponst. 

Zandpalen worden gebruikt voor verticale drainage. Het 
zijn dus geen funderingspalen. Toepassing vindt plaats 
bij ophogingen ten behoeve van wegenaanleg en derge-
lijke, op slecht doorlatende grond; met het doel het in-
klinken van de grond te versnellen. Zanddrains is daarom 
een betere naam. 

vierkante
 heipaal
(beton)

ronde
heipaal
(hout)

symbolen paalbeëindiging 

dilateren anders een scheur 
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5.3. KELDERS 
 
Kelders worden evenals funderingsbalken meestal van 
gewapend beton gemaakt. Kelders zijn duur per m3 ge-
bouwinhoud, omdat er grondwerk voor moet worden 
verricht, een bouwput worden droog gehouden, dikwijls 
een grondkerende constructie om de bouwput  moet 
worden aangebracht en een bekisting moet worden ge-
maakt. Als toch ontgraven moet worden, omdat een 
fundering op staal kan worden aangelegd op een diepte 
van 3 à 4 m beneden maaiveld, kan het zinvol zijn om 
het ontwerp van het gebouw af te stemmen op het ge-
bruik van een kelder. In het geval het gebouw op palen 
gefundeerd moet worden, is het in het algemeen econo-
mischer het gebouw een bouwlaag hoger te maken dan 
om een kelder te ontwerpen. 
In verband met de waterdichtheid is de minimum dikte 
van kelderwanden en -vloeren 0,20 m. 

Wanneer de vloer aanzienlijke inklemmingsmomenten 
moet opnemen, bijvoorbeeld van een ingeklemde kolom, 
dan kan het nodig zijn de vloer ter plaatse van de kolom 
van één of twee balken te voorzien. 
 
In het geval onder een kolom twee of meer palen nodig 
zijn, wordt op de palen een blokvormige overgangscon-
structie gestort. Het wordt een poer genoemd. Afhanke-
lijk van het aantal palen wordt over een 2-, 3- of 4-
paalspoer gesproken. 
 
Bij het inheien van de palen is het niet mogelijk elke paal 
even diep te heien daarom worden de palen afgehakt op 
de hoogte van de onderkant van de balk of vloer, het 
wordt koppensnellen genoemd. De hierbij vrijkomende 
langswapening uit de palen wordt in de balk of vloer 
opgenomen. 
 
De werklijn van de belasting op de palen en de werklijn 
van de paalreactie liggen in de praktijk nooit precies in 
elkaars verlengde. Afwijkingen van 0,10 m, als gevolg 
van onvermijdelijke uitvoeringsonnauwkeurigheden, zijn 
geen zeldzaamheid. De wringing en buiging die hierdoor 
ontstaan kan bijvoorbeeld worden afgegeven aan dwars-
balken of buigvast met de balk verbonden vloeren. In 
het geval dat deze niet aanwezig zijn, kan bijvoorbeeld 
om de 2 à 3 palen een dubbele paal met korte dwarsbalk 
(poer) worden geplaatst. 
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7. VERBINDINGSMIDDELEN 
 
In dit dictaat zullen de gebruikelijke materialen en pro-
ducten uitvoeriger besproken worden die voor het ver-
vaardigen van bouwconstructies een dragende functie 
hebben. Deze materialen en producten worden in ver-
schillende stadia van bewerking op de bouwplaats aan-
gevoerd. Sommige producten, zoals balken van gezaagd 
hout en metselsteen worden zonder veel bewerking toe-
gepast. In andere gevallen zoals bij stalen vakwerkspan-
ten hebben de constructie-elementen vooraf een bewer-
king ondergaan in een werkplaats. Zowel bij het samen-
stellen van constructie-elementen als bij het samenvoe-
gen ervan op de bouwplaats tot een constructiesysteem, 
worden verbindingen gemaakt. Daarbij worden verbin-
dingsmiddelen gebruikt, die, functioneel gezien, net zo 
belangrijk zijn als de te verbinden delen. 
 
Het doel van dit hoofdstuk is om de veel voorkomende 
verbindingsmiddelen te leren kennen. Bij de indeling is 
uitgegaan van het te verbinden materiaal. 
 
In plaats van de benaming 'verbindingsmiddelen' wordt 
ook 'bevestigingsmiddelen' gebruikt. Dat hangt af van de 
gewoonte in de betreffende bedrijfstak. 
 
7.1. VERBINDINGSMIDDELEN IN METSELWERK 
 
In traditioneel metselwerk komen weinig constructieve 
verbindingsmiddelen voor. Metselmortel wordt niet als 
zodanig opgevat omdat metselwerk bestaat uit stenen of 
blokken en mortel. Spouwankers die bij een spouwmuur 
het buitenblad koppelen met het binnenblad, zijn verbin-
dingsmiddelen met een constructieve functie. De koppe-
ling zorgt ervoor dat beide bladen tezamen weerstand 
bieden aan krachten die buiging in de wand veroorzaken. 
Buiging ontstaat door wind loodrecht op de wand en als 
gevolg van excentrische druk in het vlak van de wand. 
Ook in het geval van centrische druk moet een wand 
weerstand tegen buiging bezitten, omdat druk in het vlak 
van een wand tot gevolg kan hebben dat de wand knikt. 
En de knik begint met zijdelings uitbuigen. Door het dra-
gende binnenspouwblad te koppelen aan het buitenblad 
wordt de weerstand tegen buigen vergroot waardoor het 
draagvermogen toeneemt. Praktisch worden 4 à 6 an-
kers per m2 toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de verbinding van gemetselde wanden aan dakcon-
structies en aan traditionele houten vloeren worden ver-
schillende soorten ankers gebruikt. De vorm en de toe-
passing bepaalt de naam, zoals haakanker en strijk-
balkanker. Bij de oudere bouw met massieve buitenwan-
den steken de ankers vaak door de wand heen, zoge-
noemde schotelankers. De verschillende soorten balkan-
kers beletten het naar buiten buigen van de wand. Het 
naar binnen buigen wordt voorkomen door de vloerdelen 
die tegen de wand aanliggen. De ankers worden met 
draadnagels aan de balken bevestigd. 

Er zijn veel verbindingsmiddelen om constructiedelen 
aan metselwerk te bevestigen. Ze worden tijdens het 
metselen daarin opgenomen, zoals muurplaatankers, of 
in een geboord gat aangebracht. In principe kunnen de-
ze ankers alleen op trek worden belast. 
Schuifkrachten tussen de houten muurplaat en het met-
selwerk worden overgebracht door wrijving. De moeren 
van de ankers moeten daarom 'met beleid' aangedraaid 
worden. De kracht die een verbindingsmiddel in metsel-
werk kan opnemen, is niet alleen afhankelijk van het ver-
bindingsmiddel doch eveneens van het materiaal waar-
van het metselwerk is gemaakt (zachte steen, harde 
steen, en dergelijke). 

Houten balken en gordingen worden bij metselwerk van 
kleine stenen in uitsparingen van het metselwerk opge-
nomen. 

Spouwanker Ø 4mm van roestvast staal 
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Bij metselwerk met blokken worden speciale voor dat 
doel ontwikkelde oplegschoenen gebruikt. Ze worden 
aan het metselwerk verbonden met ankers in geboorde 
gaten en aan het hout met draadnagels. Voor verbinding 
van houten balken aan bestaand metselwerk kunnen zo-
wel de hiervoor genoemde oplegschoenen worden ge-
bruikt als oplegschoenen die in een uitgekrabde voeg ha-
ken. Oplegschoenen zijn gemaakt van circa 2 mm dik 
verzinkt staal. 

7.2. VERBINDINGSMIDDELEN IN BETONCON-
STRUCTIES 
 
Verbindingen in betonnen elementen hebben vooral be-
trekking op de verlenging van wapeningsstaven. Een ge-
bruikelijke methode voor de koppeling van wapenings-
staven is de overlappingslas. Hierbij lopen de staven 
over een zekere lengte langs elkaar. Het beton hecht aan 
beide staven en zorgt voor de koppeling tussen de sta-
ven. 

Voor het verbinden van constructieonderdelen van een 
ander materiaal aan reeds verhard beton worden 
meestal gaten in het beton geboord waarin ankers wor-
den geplaatst. De ankers worden onderscheiden in sprei-
dankers en lijmankers. 
 
Spreidankers, ook wel keilbouten genoemd,  klemmen 
zich vast in het gat, doordat een conisch deel van het 
anker, zich verplaatst bij aandraaien van bout of moer. 
Deze ankers oefenen daardoor een zijdelingse kracht uit 
op het beton. Dit leidt tot beperkingen m.b.t. de afstand 
tot de rand van een betonnen element. Bij de eenvou-
digste typen spreidankers berust de weerstand tegen uit-
trekken op wrijving tussen anker en gatwand. Deze 
weerstand tegen uittrekken kan bij ankers die in de trek-
zone van een balk of vloer zijn aangebracht, zeer sterk 
gereduceerd worden als gevolg van scheurvorming. Om 
dat nadeel te beperken zijn voor de toepassing in trek-
zone's speciale ankers ontwikkeld. 
 
Bij lijmankers, ook wel chemische ankers genoemd, 
wordt een lijmmortel op basis van cement of kunsthars 
in het gat gebracht, waarin het anker wordt geplaatst. 
Pas na verharding van de lijmmortel kan het anker wor-
den belast. Een lijmanker oefent geen zijdelingse kracht 
uit op het beton, zoals een spreidanker. Lijmankers zijn 
ongeschikt voor toepassing in de vloer- of balktrekzone. 

Mechanische verbindingsmiddelen voor het in de lengte 
koppelen van wapeningsstaven zijn verkrijgbaar in ver-
schillende uitvoeringen; het worden koppelmoffen ge-
noemd. Wapeningsstaven kunnen aan de wapening in 
reeds verhard beton worden verbonden indien daarvoor 
ankerbussen zijn ingestort. Zowel bij de koppelmoffen 
als de ankerbussen worden de staven met conische 
schroefdraad aan het verbindingselement bevestigd. 

Wapeningsstaven worden soms verlengd door elektrisch 
lassen of stuikdruklassen. Het wordt zelden toegepast op 
de bouwplaats maar wel in een fabriek voor geprefabri-
ceerd betonnen elementen. 

koppelmof 

ankerbus 

spreidanker 

lijmanker 

overlappingslas 

elektrisch gelast 

stuikdruklas 
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Voor het overbrengen van grote krachten, zoals bij een 
inklemming van een kolom met voetplaat, worden 
meestal ankers van rondstaal of draadeinden ingestort. 

Latten en dergelijke werden soms bevestigd met slag- en 
schietapparaten. Bij beide wordt een hardstalen pen in 
het beton gedreven. Bij slagapparaten gebeurt dat met 
hamerslagen en bij schietapparaten met springstof. Te-
genwoordig gebruikt men voornamelijk hiervoor slag-
pluggen. 

Slagpluggen (www.fischer.de) 

Ophanging centrale verwarmingsbuizen 

Ankerrails 

slagapparaat 
compleet met 
slagdoorn 
 
 
slagdoorn 

 Inklemmingen in  Inklemming in 
 beide richtingen 1 richting 
 
Voor het verbinden van onderdelen van de afbouw en 
leidingen kunnen bevestigingsmiddelen worden inge-
stort, zoals: 
-   klossen van kunststof 
-   schroefhulzen 
-   ankerrails 

Schroefhulzen met anker, 
toe te passen in die geval-
len, waarin hogere eisen 
aan de verankering wor-
den gesteld 

 

Schroefhuls met flens, voor de bevesti-
ging op de bekisting (www.demu.nl) 

Het gat dient voor het aanbren-
gen van de gewenste verankering 

Zelfsnijdende betonanker (www.heco-schrauben.de) 

Een kruitschiethamer met magazijn (www.powerseurope.nl) 
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Het op de bouwplaats onderling verbinden van stalen 
constructie-elementen gebeurt meestal met schroefbou-
ten en in uitzonderingsgevallen met voorspanbouten. 
Bouten zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en 
afmetingen. Voor staalconstructies zijn diameters van 
12-27 mm gebruikelijk. 

7.3. VERBINDINGSMIDDELEN IN STAALCON-
STRUCTIES 
 
Het merendeel van de definitieve verbindingen, die in 
werkplaatsen worden gemaakt, worden gelast, waarbij 
een continu metallische overgang ontstaan tussen de te 
verbinden delen. Afhankelijk van het proces wordt hierbij 
wel of geen toevoegmateriaal gebruikt. 
Bij het handlassen met (beklede) elektrode wordt in een 
naad tussen de te verbinden onderdelen, met behulp van 
een elektrische vlamboog, vloeibaar staal gebracht waar-
bij de randen van de naad tot smelten worden gebracht. 
Na stolling zijn beide delen tot een geheel verbonden. 
Dit proces is toepasbaar voor alle staalsoorten met een 
materiaaldikte die groter is dan 3 mm. 
Bij MIG/MAG-lassen (resp.  Metal Inert Gas en Metal Ac-
tive Gas) wordt een elektrische vlamboog getrokken tus-
sen de mechanisch continu aangevoerde lasdraad en het 
werkstuk. Het lasbad wordt door een schermgas, een ge-
vulde draad of een combinatie hiervan beschermd tegen 
de atmosfeer. Het MIG-proces wordt uitsluitend bij het 
lassen van “niet-ijzer metalen” zoals aluminium en koper 
legeringen toegepast. Met het MIG/Mag-proces kunnen 
de gangbare metalen met een materiaaldikte van groter 
dan 0,5 mm worden gelast. Ten onrechte wordt het 
MIG/MAG-lassen van CO2-lassen genoemd. 

handlassen met (beklede) elektroden 

MIG/MAG-lassen 
 
( www2.caometalektro.nl/kennisweb/lassen/las1.htm) 

Twee soorten lassen worden onderscheiden: de stompe 
las en de hoeklas. 

stompe las 

hoeklas 

Uit overwegingen van de sterkte van de verbinding gel-
den voor bouten bepaalde minimum onderlinge afstan-
den en bepaalde afstanden tot de einden en randen. De 
plaats van een bout wordt ook beïnvloed door het kun-
nen aanbrengen van de bout en het aandraaien van de 
moer. 

Kolom (HE180A) en ligger (IPE220) verbinding 

symbool voor een bout 
 
symbool voor een las 
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Onder geschoten montage vallen de schietnagels en 
schietbouten, die d.m.v. kruit, gas of plunjer in het ma-
teriaal geschoten worden. 
Schietnagels worden o.a. gebruikt voor het bevestigen 
van dunne platen aan staalprofielen en als bevestiging 
van dunnen platen onderling. 
 
Voor het toepassen van plaatschroeven, plaatbouten en 
schietnagels is speciaal gereedschap nodig. Ze worden 
daardoor voornamelijk toegepast bij bouwwerken waar-
voor speciale bedrijven worden ingeschakeld. Bij kleine 
gebouwen, die door een lokaal bouwbedrijf worden ge-
maakt, wordt vrijwel uitsluitend elektrisch gelast en ge-
bout. 

schuifspanning
voorspanning

wrijving

open ruimte

contactdruk

verschuiving

B. voorspanboutA. schroefbout

open ruimte

De wijze waarop de krachten worden overgedragen is bij 
de schroefbout en voorspanbout geheel verschillend. 
Bij de schroefbout maakt de steel van de bout contact 
met de gatwand. Dit geeft stuikspanning in de contact-
vlakken tussen boutsteel en de te verbinden delen en 
schuifspanning in de boutsteel. Bij voorspanbouten wor-
den de oppervlakken van de te verbinden delen zo stevig 
tegen elkaar gedrukt dat de krachtsoverdracht plaats-
vindt door wrijving. De wrijvingscoëfficiënt m is normaal 
0,3. Bij voorbehandeling en speciale zorg 0,5. In een 
voorspanbout ontstaan trekspanningen als gevolg van 
het gecontroleerd aandraaien van de moer. De uitvoe-
ring vereist grote zorgvuldigheid; het is specialistenwerk. 
Voorspanbouten worden vooral toegepast bij verbindin-
gen die niet mogen verschuiven en verbindingen die wis-
selend belast worden. 

Flow drill bolt 

Hollow bolt 

Voor de volledigheid worden ook de klinknagels en stift-
deuvels nog vermeld. Ze worden niet toegepast in de 
kleinschalige bouw. 
In staalconstructies van bestaande gebouwen worden, 
naast geboute, veel geklonken verbindingen aangetrof-
fen. De hiervoor gebruikte klinknagels zijn ronde stalen 
staafjes die aan de ene zijde een vaste kop hebben. 
Door klinken wordt aan de andere zijde een kop ge-
vormd. De nagels worden hiervoor tot 500 à 700°C ver-
hit (roodgloeiend). Voor gebouwen is deze techniek ge-
heel verdrongen door elektrisch lassen en bouten. 

sluitkop

zetkop

steel

Voor het verbinden van staalprofielen met een ter plaat-
se te storten betonnen plaat worden stiftdeuvels op de 
profielen gelast. Stiftdeuvels zijn te vergelijken met korte 
bouten zonder schroefdraad. Ze worden aan de warmge-
walste profielen verbonden door weerstandlassen. Hier-
bij worden de contactvlakken door middel van een elek-
trische stroomstoot vastgesmolten. Stiftdeuvels worden 
toegepast bij constructies waarbij een samenwerking 
tussen beton en staal vereist is. Bij deze toepassing 
moeten de stiftdeuvels schuifkrachten overbrengen. 

Plaatschroeven en plaatbouten zijn zelftappend en al dan 
niet zelfborend. Ze worden gebruikt voor het verbinden 
van dunne metalen platen aan staalprofielen. 

Speciaal ontworpen om elementen aan vierkante of 
rechthoekige buisprofielen te bevestigen zijn de Flow drill 
en the Hollow bolts. Bij de Flow drill wordt met een 
doorn een gat in de wand geslagen om vervolgens in dit 
gat een draad te tappen. De Hollow bolts zijn in wezen 
spreidankers. 
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dun 
op 
dik 

staal 
op 

hout 

dun 
op 

dun 

    Zelftappende schroef ø 6,3 mm, onderlegring  ≥ ø 16 mm, 
1 mm dik met elastomeer 

    Zeskant plaat schroef ø 6,3 of 
6,5 mm met onderlegring  ≥ ø 16 mm, 
1 mm dik met elastomeer 

    Zelfborende schroef in de diameters: 
ø 4,22 mm of 4,8 mm 
ø 5,5 mm 
ø 6.3 mm 

    Draadsnijdende schroef ø 8 mm met onderlegring  ≥ ø 16 
mm en 1 mm dik met of zonder elastomeer 

    Houtschroeven ø 6 mm met onderlegring  ≥ ø 16 mm en 1 
mm dik 

    Schietnagels ø 4,5 mm 
Dikte onderconstructie ≥ 6 mm. 

 
<< toepassinggebied  

Zelftappende schroef 
aan te brengen na 
vóórboren 

Schroef met grove spoed en gereduceer-
de boorpunt t.b.v. bevestiging van stalen 
trapezium profielen onderling 

Schroei met grove spoed en boorpunt 
afgestemd op bevestiging van staten 
trapeziumprofiel op koudgewalste 
profielen 

 

Schroef met fijne spoed en 
boorpunt afgestemd op 
bevestiging van stalen 
trapeziumprol iel op warm-
gewalste profielen 

Houtschroef met grove spoed en snijkerf te bevestiging 
van stalen trapezium profiel op houten ondergrond 

Schroef met extra schroefdraad onder de 
kop ter bevestiging van sandwich-panelen 
op stalen ondergrond  

Montage houten stabiliteitsverbanden (GLC houtconstructies, bv, 
Arnhem) 
 
 
 
 
Montage stalen vakwerkligger  
(Willy Naessens Construct nv, Wortegem-Petegem, België) 
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7.4. VERBINDINGSMIDDELEN IN HOUTCON-
STRUCTIES 
 
Verbindingen in moderne houtconstructies worden ge-
lijmd of gemaakt met metalen verbindingsmiddelen. Van 
de ambachtelijke- of timmermansverbindingen worden 
een enkele maal tand- en hielverbindingen toegepast. 

Het te lijmen hout wordt vooraf kunstmatig gedroogd 
(vochtgehalte ca. 15%) en daarna geschaafd. Gelijmd 
kopshout kan geen krachten overbrengen. Lijmen wor-
den toegepast voor: vingerlassen, schuine lassen, gela-
mineerd hout, constructietriplex, triplex ribpanelen en 
liggers met LVL-ribben en een lijfplaat van OSB. 
 
De kwaliteit van een lijmverbinding is niet afleesbaar aan 
uiterlijke kenmerken. Bedrijven die beschikken over een 
'lijmcertificaat', hebben de deskundigheid en de uitrus-
ting om betrouwbare lijmverbindingen te vervaardigen. 
Niet het product maar het vervaardigingprocédé is ge-
certificeerd. 

tandverbinding             hielverbinding                 tand-hielverbinding

Gelijmde verbindingen die krachten moeten overbren-
gen, kunnen alleen worden gemaakt door daarin gespe-
cialiseerde bedrijven. Als lijmsoort worden thermohar-
dende kunstharslijmen gebruikt. Een voor dit doel ge-
schikte lijmsoort is resorcinolformaldehydelijm. De be-
kende witte houtlijm polyvinylacetaat is een niet-
vochtbestendige thermoplastische lijm. Daardoor is ze 
ongeschikt voor draagconstructies. 

schuine liplas              vingerlas              volle doorsnedevingerlas
                                                                       (blokvingerlas)

Metalen houtverbindingsmiddelen zijn in een grote ver-
scheidenheid beschikbaar. Eerst wordt een opsomming 
gegeven daarna volgen per soort enkele gegevens, zoals 
het toepassingsgebied. 
1      draadnagels 
2     nieten 
3     stiften 
4     houtschroeven 
5     houtdraadbouten 
6     moerbouten 
7     kramplaten 
8     ring- en plaatdeuvels 
9     hechtplaten 
10   plaatstalen houtverbindingsmiddelen 

ad.1 Draadnagels zijn stukjes staaldraad die zijn voor-
zien van een kop en een punt. De meeste hebben een 
gladde schacht. Geprofileerde nagels worden toegepast 
in twee uitvoeringen. Draadnagels worden ten onrechte 
soms spijkers genoemd. Deze voorlopers van de draad-
nagels waren gesmeed en hadden een tapse schacht 
met vierkante doorsnede. 
Voor toepassing in draagconstructies is de dunste nagel 
2,1 mm en de dikste 8,6 mm. De kortste is 40 mm en de 
langste 260 mm. 
In principe worden nagels alleen op schuifkracht belast. 
Van gladde nagels is de weerstand tegen uitrekken ge-
ring. Draadnagelverbindingen worden het meest toege-
past voor het verbinden van dun hout, triplex of staal op 
dik hout. Ze worden zowel bij kleine als grote construc-
ties toegepast. Bij grote constructies meestal in combina-
tie met stalen platen. 
 
Alle draadnagels kunnen met een hamer worden aange-
bracht. Voor nagels die dik zijn in relatie tot de houtdik-
te, moet worden voorgeboord om splijten van het hout 
te voorkomen. Nagels tot een doorsnede van circa 4mm 
kunnen met speciale machines worden aangebracht. 
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ad.2 Een niet is een U-vormig gebogen draad of stripje 
(kram). De materiaaldikte varieert tussen 1,4 en 2 mm. 
Nieten worden met speciaal gereedschap aangebracht. 
Ze worden toegepast voor licht belaste verbindingen, 
zoals de bevestiging van constructietriplex aan hout. 

zijn 6-12 mm. Houtdraadbouten worden vooral toege-
past voor de verbinding van stalen onderdelen en hout. 
In het hout moet worden voorgeboord. Aanbrengen door 
inslaan is zeer nadelig voor de sterkte. Bij de bevestiging 
van hout op hout wordt een sluitring toegepast met een 
diameter van tenminste 3 maal de diameter van de hout-
draadbout. Deze grote maat is nodig omdat het hout 
loodrecht op de vezel anders te veel zou worden inge-
drukt. 

ad.3 Stiften zijn ronde gladde stalen pennen met een 
diameter van 8 - 24 mm. Ze worden met een hamer of 
moker in een voorgeboord gat geslagen. De diameter 
van het gat is iets kleiner dan de diameter van de stift. 
Het stifteinde dat wordt ingeslagen is enigszins schuin 
afgewerkt om het inbrengen mogelijk te maken. Het 
principe is verwant aan de nagelverbinding. Er kunnen 
ook in het hout gelegen staalplaten (dikte 5 à 10 mm) 
mee worden bevestigd. De boorgaten in het staal zijn 
uiteraard passend voor de stiften. 

ad4 Houtschroeven worden gebruikt voor het verbinden 
van staal op hout. De dikte van voor dit doel gebruikte 
schroeven is 3,5 - 7,0 mm en de lengte 31 - 101 mm. 

ad.6 Bouten worden in de houtbouw vaak moerbouten 
en in de staalbouw meestal schroefbouten genoemd. Bij 
houtconstructies worden onder kop en moer altijd sluit-
ringen gebruikt. Ze hebben een diameter van tenminste 
3 maal de diameter van de bout (zie houtdraadbouten). 
De boutgaten in het hout hebben een diameter die 0,5 
mm groter is dan de diameter van de bout. Bij belasting 
van een boutverbinding ontstaat verschuiving van de te 
verbinden delen. Bij het relatief zachte Europese naald-
hout is dat 2,5 à 3,5 mm; daarom worden bouten 
meestal in combinatie met ringdeuvels of kramplaten 
toegepast. De gebruikelijke boutdiameters zijn 10-30 
mm. Bouten hebben het voordeel t.o.v. draadnagels en 
houtdraadbouten dat de verbindingen gemakkelijk te 
demonteren en opnieuw te monteren zijn. 

ad.7 Kramplaten zijn staalplaatjes met een dikte van 1-
1,5 mm, die van driehoekige omgezette tanden zijn 
voorzien. Ze worden altijd in combinatie met bouten 
toegepast. (De naam kramplaat is misleidend omdat 
'kram' doet denken aan een U-vormig gebogen staafje). 
De tanden van de platen worden in het hout geperst. 
Toepassing is daarom alleen mogelijk bij niet te hard 
hout zoals Europees naaldhout. Er zijn acht afmetingen 
waarvoor toepassingsregels en sterktegegevens zijn be-
paald.  
De tweezijdig getande uitvoering wordt gebruikt voor 
hout-op-hout verbindingen in bijvoorbeeld vakwerkspan-
ten.  

ad5 Houtdraadbouten zijn te vergelijken met grote hout-
schroeven. Ze worden ingedraaid met een sleutel in 
plaats van met een schroevendraaier. Gangbare diame- 
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De éénzijdige getande uitvoering wordt toegepast voor 
de verbinding van staal en hout of voor demontabele 
hout-op-hout verbindingen. In het laatste geval worden 
per contactvlak twee eenzijdige kramplaten, met de vlak-
ke zijde tegen elkaar, aangebracht. Het boutgat in de 
eenzijdige kramplaat moet passend zijn voor de bout, 
omdat de boutsteel de kracht overdraagt van staal op 
kramplaat of, in het geval van het gebruik van twee een-
zijdige kramplaten, van kramplaat op kramplaat. 

ad.8 Ringdeuvels zij stalen ringen, gemaakt van een 
naar twee zijden iets taps toelopende strip. Verkrijgbaar 
met diameters van 73 en 112 mm. Plaatsing gebeurt in 
vooraf gefreesde ronde groeven. Ringdeuvels zijn daar-
door geschikt voor verbindingen in hardhout. Een bout 
met sluitplaten houdt de contactvlakken van de staven 
tegen elkaar. Voor de verbinding van staal en hout kun-
nen plaatdeuvels worden gebruikt. Ze hebben een dia-
meter van 67 mm.  

Plaatdeuvels zijn ronde stalen platen met aan één zijde 
een omgezette rand en in het midden een boutgat, dat 
passend moet zijn voor de bout omdat bij plaatdeuvels 
de bout deelneemt aan de krachtsoverdracht. 

ad.9 Hechtplaten zijn verzinkte stalen platen die aan één 
zijde zijn voorzien van door uitponsen en ombuigen ver-
kregen tanden. De platen zijn in verschillende afmetin-
gen verkrijgbaar en worden voornamelijk toegepast als 
knoopplaten in vakwerkspanten, waarvan alle staven in 1 
vlak liggen. Het aanbrengen gebeurt in werkplaatsen 
met speciale persen. Het inslaan van de tanden met een 
hamer is niet mogelijk. 

ad.10 Plaatstalen houtverbindingsmiddelen worden ver-
vaardigd in een groot aantal typen. De plaatdikte is 1,5 à 
2 mm. Na het vervaardigen worden de verbindingsmid-
delen verzinkt. Bevestiging aan hout gebeurt met gepro-
fileerde nagels en aan steen met ankers in geboorde 
gaten. 
De eenvoudigste vorm is een plaatje met nagelgaten, 
dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt als knoopplaat 
voor lichte spanten, dus voor hetzelfde doel als waarvoor 
hechtplaten worden gebruikt. Aanbrengen kan evenwel 
op de bouwplaats met een gewone hamer. 
De fabrikanten hebben elk plaatstalen verbindingsmiddel 
een naam gegeven, afhankelijk van de constructiedelen 
waarvoor het verbindingsmiddel is ontwikkeld: 
-   balkschoen 
-    gordingklos 
-    gordinglas en dergelijke. 
Enkele typen zijn verkrijgbaar in roestvast staal, onder 
andere voor het gebruik in veestallen. 
 
Voor houtverbindingen met lijm, nieten en hechtplaten is 
speciale uitrusting vereist. De overige genoemde hout-
verbindingsmiddelen kunnen worden aangebracht met 
het gereedschap dat gebruikelijk is bij het lokale bouw-
bedrijf. Verschillende kleine timmer- en bouwbedrijven 
beschikken over nieten nagelmachines. 
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Type metalen ver-
bindingsmiddel 

Toepassingsgebied Bijzonderheden 

draadnagel aansluiten van relatief dun hout op dikker 
hout of van dun hout onderling 
  

lage materiaalkosten, eenvoudige werkwijze 
  

nieten hout van geringe dikten, spaanplaat/triplex/
OSB-houtverbinding 
  

snelle, relatief goedkope gestapelde opbouw 
  

nagelplaten eventueel met verstijvingsruggen; delen in 
één vlak verbinden zoals vakwerkspanten; 
hout met geringe afmetingen 
  

lichte eenvoudige constructies van niet te zwa-
re houtsoorten; prefab spanten 

hechtplaten statisch bepaalde prefab houtconstructies; 
krachten zijn alleen over te dragen in het vlak 
van de verbinding 
  

lichte eenvoudige constructies van niet te zwa-
re houtsoorten; prefab spanten 

stiftverbindingen gestapelde opbouw van de te verbinden de-
len, maar ook bruikbaar voor hout van gerin-
ge afmetingen 
  

geringe vervormingen 

houtschroeven lichtere staal-op-houtverbindingen eenvoudige en relatief goedkope oplossing 
  

houtdraadbouten zwaardere staal-op-houtverbindingen dunne verbindingen; versterken en/of verstij-
ven van een bestaande constructie 
  

boutverbindingen alleen toelaatbaar als grote vervormingen 
acceptabel zijn 
  

demontabele verbindingen 

kramplaten hout-op-houtverbindingen van zachte hout-
soorten 

kramplaat geeft stijfheid aan de verbinding; 
kramplaat plus hout bepalen de sterkte van de 
verbinding; grote persdruk bij aanbrengen van 
kramplaat noodzakelijk 
  

ringdeuvels hout-op-hout verbinding voor alle hout-
soorten 

goede en eenvoudige montage en demontage; 
ringdeuvel plus hout bepalen de sterkte van de 
verbinding 
  

plaatdeuvels staal-op-houtverbinding voor alle hout-
soorten en indien montage van plaat-deuvels 
niet mogelijk is. 
  

goede en eenvoudige montage en demontage; 
plaatdeuvel plus bout plus hout bepalen de 
sterkte van de verbinding 

plaatstalen schoenen opleg- of verbindingsconstructie van houten 
onderdelen.  
Type A: krachtsoverdracht via de oplegvlak-
ken.  
Type B: krachtsoverdracht via de oplegvlak-
ken en de plaatverbindingsmiddelen 
  

geringe vervormingen 

dunne plaatstalen 
schoenen 

verbindingen van elkaar in hetzelfde vlak ont-
moetende houten constructiedelen 

hierbij geen doorsnedeverzwakking,  steekna-
gels, raveelconstructie of loefconstructies 

Overzicht toepassingsgebied van de verbindingsmiddelen bij houtconstructies 
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8. VERBINDINGEN 
 
8.1. INLEIDING 
 
Draagconstructieve verbindingen zijn de aansluitpunten 
van de constructie-elementen en waar krachten overge-
dragen worden. De verbindingen in constructiesystemen 
en in constructiestructuren worden ook wel knopen ge-
noemd. 
De verbindingen met de ondersteuningen worden opleg-
gingen genoemd. De wijze waarop de krachten bij de 
opleggingen worden overgedragen, worden randvoor-
waarden genoemd. 
 
Constructief gezien zijn verbindingen net zo belangrijk 
als de te verbinden elementen. Een constructeur zal er 
vaak meer tijd aan besteden dan aan de te verbinden 
elementen. 
 
De technische eisen die aan verbindingen worden ge-
steld zijn: 
1. Krachten overbrengen 
2. Maatafwijkingen kunnen opvangen 
3. Eenvoudig en betrouwbaar uit te voeren 
4. Controleerbaar na vervaardiging 
5. Demontabel 
 
Een constructieve verbinding is een: 

Een rol kan in principe alleen krachten overbrengen 
loodrecht op het steunvlak. 
 
Een scharnier kan trek-, druk-, schuifkrachten overbren-
gen. De elementen hoeven ten opzichte van elkaar niet 
te kunnen draaien zoals een deur in een kozijn. 
 
Een inklemming kan buigende momenten overbrengen 
van het ene element op het andere en meestal ook 
schuif-, trek- en drukkrachten. 

De hoek tussen de elementen verandert daarbij in prin-
cipe niet. De 'knoop' als geheel kan wel een kleine ver-
draaiing ondergaan vanwege de vervormbaarheid van 
de elementen waarop het ingeklemde element is aange-
sloten. 
Inklemmingen worden ook wel 'buigvaste' of 'buigstijve' 
verbindingen genoemd. 

a. Inklemming in y- en z-richting b. Inklemming in y-richting 
     en scharnierend in z-richting 
 
Verbindingen kunnen in de ene richting een inklemming 
zijn en in de richting loodrecht hierop als een scharnier 
worden beschouwd. De verbinding van figuur b kan 
slechts in één richting een buigend moment overbren-
gen. 

Onderscheid kan worden gemaakt tussen verbindingen 
van elementen die van hetzelfde materiaal zijn - zoals 
een stalen balk aan een stalen kolom - en verbindingen 
tussen elementen van verschillende materialen - zoals 
een houten balk aan een betonnen kolom. 
 
De wijze waarop verbindingen worden gemaakt is onder 
meer afhankelijk van: 
a. de soort van de te verbinden materialen (metsel-

werk, beton, staal of hout): 
b. de eisen die het constructiesysteem aan de verbin-

ding stelt, wat resulteert in een verbindingstype (rol, 
scharnier of buigvast) 

c. uitvoering in een werkplaats (lassen, lijmen) of op 
een bouwplaats (bouten e.d.) 

d. het transport in de werkplaats en naar én op  de 
bouwplaats (buiten het element uitstekende delen en 
afmetingen) 

e. het monteren (uitvoerbaarheid en maatafwijkingen) 
en eventueel kunnen demonteren 

f. de gewoontes van de constructeur en/of het bedrijf 
dat de constructie maakt. 

 
Bij in het zicht komende verbindingen kan ook de be-
hoefte aan expressie een rol spelen. Soms wordt dat 
bereikt door een bepaald accent te leggen. Bijvoorbeeld 
door een verbinding die in het statisch systeem als een 
scharnier wordt opgevat, uit te voeren als een element 
waarvan zichtbaar is dat het kan draaien. 

rol                      scharnier                  inklemming

buigvast of buigstijf
(ookwel inklemming)

scharnier
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Scharnierende opleggingen 
(gaffelverbinding) 

Bij in het zicht komende verbindingen kan ook de be-
hoefte aan expressie een rol spelen. Soms wordt dat be-
reikt door een bepaald accent te leggen. Bijvoorbeeld 
door een verbinding die in het statisch systeem als een 
scharnier wordt opgevat, uit te voeren als een element 
waarvan zichtbaar is dat het kan draaien. 
 
Nadat keuzen zijn gedaan met betrekking tot: 
− de structuur van de draagconstructies en 
− materialen en producten voor de verschillende ele-

menten (vloer, balk, kolom e.d.) 
− wordt het constructiesysteem vastgesteld. 
 
De aard van de verbindingen neemt daarbij een centrale 
plaats in. Essentieel is het als scharnier of buigstijf be-
schouwen van de verbindingen. De keus wordt zowel 
bepaald door: 
− het systeem dat wordt gekozen voor de afdracht van 

horizontale krachten, als 
− het verschil in kosten. 
 
De kosten van buigstijve verbindingen zijn meestal ho-
ger dan van scharnierverbindingen. Een uitzondering 
hierop zijn de verbindingen bij in werk gestorte beton-
constructies, daarbij zijn scharnieren arbeidsintensiever 
dan buigstijve verbindingen. In het geval dat bij buigstij-
ve verbindingen in b.v. een staalconstructie de staaf-
doorsneden kleiner kunnen zijn dan bij scharnierverbin-
dingen, dan zijn er besparingen op materiaalhoeveelheid 
en gebouwinhoud doch meerkosten door de complexere 
verbindingen. 

In dit hoofdstuk zullen voorbeelden van verbindingen 
worden gegeven. Het zijn niet meer dan mogelijke op-
lossingen en slechts bedoeld om de verschillen en over-
eenkomsten te verduidelijken in de 'doorstroming' van 
krachten. 
De gedetailleerde uitwerking wordt in de praktijk 
meestal gedaan in samenwerking met het productiebe-
drijf, omdat dan rekening kan worden gehouden met be-
schikbare materialen, machines e.d. Het productiebedrijf 
doet dat in overleg omdat een constructief detail ook be-
invloedt wordt door de aansluitende constructie van 
wanden, vloeren of daken. 

De waarden van een verbinding in esthetisch opzicht is 
buiten beschouwing gelaten en suggesties voor accentu-
ering van een verbinding worden niet gegeven. Niet om-
dat deze aspecten onbelangrijk zijn, maar omdat ge-
meend is dat de kennis m.b.t. het technisch functioneren 
daaraan vooraf moet gaan. 
 
Opleggingen 
 
Verbindingen die overwegend verticale krachten moeten 
overbrengen, zoals vloeren op wanden en balken op ko-
lommen, worden opleggingen genoemd. 
 
Bij de detaillering van een oplegging wordt er rekening 
mee gehouden dat bij de oplegging van stalen balken of 
prefab betonbalken op stenen wanden of betonnen ko-
lommen grote randspanningen ontstaan. Dit is een ge-
volg van de hoekverdraaiing van de balk. Oplegvlakken 
worden daarom altijd iets teruggehouden van de rand. 
Desondanks is de op een oplegoppervlak uitgeoefende 
druk niet gelijkmatig. Hierdoor kan het voorkomen dat 
het oplegoppervlak vergroot moet worden, of dat voor 
dit wandgedeelte sterker materiaal moet worden toege-
past. De ongelijkmatigheid kan worden verminderd. door 
het gebruik van een vervormbare oplegplaat van neo-
preen of vilt. 

Bij stalen balken kan een gelijkmatige oplegdruk worden 
verkregen met behulp van een stalen oplegplaat met 
centreerstrip. 

Geprefabriceerde betonnen vloerplaten worden in 'aard-
vochtige' specie gelegd of opgelegd op een rubber- of 
viltstrook. Deze materialen voegen zich naar de oneffen-
heden van de contactvlakken, waardoor de krachtsover-
dracht gelijkmatiger is. 

F
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Gedetailleerde informatie over de oplegging en veranke-
ring van dak- en vloerplaten op de ondersteuningcon-
structies kan worden ontleend aan door de producenten 
beschikbaar gestelde documentatie. 
 
Rolopleggingen 
 
Verbindingen die als een rol worden opgevat komen 
alleen voor bij opleggingen. Theoretisch wordt een ligger 
uitgevoerd met één scharnier en één of meer 
rolopleggingen. Het doel van rolopleggingen is: 
− het vermijden van grote horizontale krachten op 

ondersteuningen die een gevolg zijn van lengtever-
andering door temperatuursverandering, belastingen, 
krimp (bij beton) en kruip (bij voorgespannen beton). 

− éénduidigheid met betrekking tot de afgifte van 
horizontale krachten. 

Lichtbelaste onderdelen kunnen op een strak en glad op-
pervlak 'koud' worden opgelegd. Dit komt voor bij dak-
platen van gasbeton, staal of triplex ribpanelen op een 
stalen of houten spant. 

Een roloplegging kan een balk of vloer niet horizontaal 
steunen, daarom moet bij een roloplegging de onder-
steunende kolom of wand aan de onderzijde worden in-
geklemd, met het gevolg dat deze een relatief grote 
doorsnede moeten hebben. Bij gebouwen worden dan 
ook relatief weinig echte rolopleggingen toegepast. 

De behoefte aan een roloplegging kan zich voordoen bij 
een balk opgelegd op gemetselde wanden die in het ver-
lengde van de balk staan, zoals bij onderstaande figuur. 

De gevolgen van een starre oplegging van beide steun-
punten worden nagegaan voor een stalen balk van het 
profiel IPE360 met een lengte van 10m. Verondersteld 
wordt dat de balk wordt geplaatst bij een temperatuur 
van 20°C en dat op een koude winterdag het staal af-
koelt tot -10 C. 
Door de temperatuurdaling wil de balk korter worden. 
Als dit niet wordt belemmerd, is de grootte van de ver-
korting: 

 
 

Als deze verkorting volledig zou worden verhinderd ont-
staat een trekkracht in de balk ter grootte van: 

 
 
 
 

 

De doorsnede van het staalprofiel IPE360 is:  A = 7270 mm2 
De lineaire uitzettingscoëfficiënt van staal is: α= 12.10-6 K-1 
De elasticiteitsmodulus van constructiestaal is: E = 210.103 N/mm2. 
 
In dit geval wordt een groot deel van de verkorting ver-
hinderd, omdat de lengte van de funderingsbalk veel 
minder wijzigt dan de lengte van de stalen balk. De fun-
deringsbalk is immers in de grond gelegen en koelt daar-
door veel minder af. Het gevolg is dat bij een star beves-
tigde stalen balk, tijdens het afkoelen scheuren ontstaan 
in het metselwerk van één of beide opleggingen. Dit kan 
worden voorkomen door de balk op een neopreen- of  

6 3T 30 12.10 10.10 3, 6 m m.. . −= Δ = × × =Δ α

Δ × ×
= = =

= =

3

3

E.A. 210.10 72700 3, 6
F

10.10

549600 N 550 kN



- 58 - Verbindingen 

 Let op!          Een tekening bij een alinea in dit hoofdstuk verduidelijkt alleen het behandelde aspect. 
 Het zijn dus géén complete details waarbij met alle aspecten rekening is gehouden 

viltplaat te leggen. Deze materialen vervormen gemak-
kelijk, waardoor de weerstand tegen verschuiven relatief 
klein is. Om scheuren door de veel kleinere kracht te 
voorkomen wordt ter plaatse van de oplegging dun be-
tonstaal in de lintvoegen opgenomen. (In plaats van een 
vervormbare laag van neopreen of vilt, kan ook gebruik 
worden gemaakt van teflon glijopleggingen. Teflon heeft 
een lage glijdingsweerstand). 

Een geheel andere methode, om krachten door uitzetten 
en krimpen te voorkomen, is het ontwerp zodanig wijzi-
gen dat één van de ondersteuningen als pendelkolom 
kan worden opgevat. Een pendelkolom biedt in het ge-
heel geen weerstand aan lengteverandering van de balk, 
omdat dat type kolom onder en boven een scharnier 
heeft. In feite vervult de pendelkolom dus de functie van 
een roloplegging. Een groot verschil met een rolopleg-
ging is, dat een pendelkolom horizontale krachten kan 
afgeven aan de balk. 

Bij opleggingen van balken, waarbij de oplegkracht 
wordt overgebracht door de onderzijde van de balk, 
moet worden voorkomen dat de balk kantelt. Alleen bij 
balken met een grote breedte en kleine hoogte verhin-
derd de balk dit zelf. 
Bij relatief hoge balken moet de verbinding dat voorko-
men; bijv. door een 'gaffeloplegging', inmetselen enz. 

Plaatranden 
 
Bij vloer- en dakplaten worden ook de langsnaden tus-
sen de platen meestal beschouwd als scharnieren. De 
plaatranden worden onderling verbonden om te voorko-
men dat deze onafhankelijk van elkaar kunnen doorbui-
gen. Dit verschijnsel wordt 'wisselen' genoemd. Bij be-
tonplaten worden de geprofileerde voegen gevuld met 
betonspecie. Bij triplex ribpanelen wordt in de zijkanten 
van de panelen een lat (veer genoemd) in groeven aan-
gebracht. Bij geprofileerde staalplaten worden de randen 
onderling verbonden met blindklinknagels. 

8.2. METSELWERK 
 
Metselwerk wordt vrijwel alleen toegepast voor wanden. 
Daardoor wordt het in draagconstructies voornamelijk 
toegepast in constructiesystemen die worden ontworpen 
volgens het schijvenprincipe. 

De horizontale schijven (de vloeren en daken) worden 
gewoonlijk van beton of hout gemaakt. 
De verbindingen tussen de vloeren en wanden alsmede 
tussen de daken en wanden, worden meestal opgevat 
als scharnieren. 
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Het koppel dat de 'schuinstaande wand' op de vloer uit-
oefent veroorzaakt buiging in de vloer, zodat weerstand 
wordt geboden aan de horizontale kracht. 
Slechts in het geval dat de horizontale kracht klein is en 
zowel het gewicht als de wanddikte groot zijn, kan deze 
wijze van krachtsoverdracht voldoende zijn om een ge-
bouw bestand te doen zijn tegen horizontale krachten. 
Doorgaans zullen horizontale krachten worden afgege-
ven aan wanden die in de richting van de kracht staan. 

Ook de verbinding van een betonnen vloer met een ge-
metselde wand kan een buigend moment overbrengen, 
mist de wand dik genoeg is. Het moment ontstaat als de 
hoek tussen vloer en wand zou willen veranderen. Bij 
een eindoplegging doet zich dat voor als gevolg van de 
hoekverdraaiing van de vloer. Het kan zich ook voordoen 
in het geval een vloer een kleine horizontale verplaatsing 
ondergaat als gevolg van windkracht op het gebouw. 
Een kleine horizontale verplaatsing ontstaat alleen als er 
geen wanden in de richting van kracht staan om dit te 
verhinderen. 

Kleine buigende momenten kunnen worden overge-
bracht door de combinatie van gewicht en wanddikte. 
Een tuinmuur bijvoorbeeld, die voldoende dik en zwaar 
is, waait niet om. De wind veroorzaakt in de tuinmuur 
een buigend moment; dat het grootst is bij de funde-
ring. Kantelen kan alleen worden voorkomen als een te-
genwerken koppel van voldoende grootte kan worden 
geleverd, dus bij voldoende gewicht en wanddikte. Voor 
een ontwerp is een praktische vuistregel: d >= h/10 

8.3. BETONCONSTRUCTIES 
 
De bij beton voorkomende verbindingen worden in dit 
dictaat onderverdeeld in: 
- In het werk gestort beton; 
- Geprefabriceerd beton. 
 
8.3.1. In het werk gestort beton 
 
De in het werk gestorte betonconstructies worden ook 
wel monolietconstructies genoemd omdat de verschillen-
de constructie-elementen aan elkaar worden gestort. 
Hierdoor zijn buigvaste verbindingen eenvoudiger te ma-
ken dan scharnierverbindingen. Dit heeft tot gevolg dat 
bij in het werk gestorte betonconstructies veel buigvaste 
verbindingen voorkomen. 
De opleggingen van vloeren op gemetselde wanden 
worden meestal beschouwd als scharnieren. 
 
Het bewust maken van een scharnier verbinding wordt 
o.a. toegepast bij boogconstructies, omdat het aangrij-
pingspunt van de oplegkracht bij bogen een relatief gro-
te invloed heeft op de krachtsverdeling. 

De verschillende delen van een in het werk te storten 
constructie kunnen praktisch niet in één arbeidsgang 
worden gestort. Bij een kelder voorbeeld, wordt eerst de 
vloer gestort. Nadat deze voldoende is verhard - waar ca 
1 à 2 weken tijd voor nodig is - worden de wanden ge-
stort. Vervolgens 1 à 2 weken later de vloer die op de 
kelderwanden rust. 

Ook kolommen en wanden worden eerst gestort en na-
dat deze voldoende zijn verhard wordt de vloer, eventu-
eel met balken, daarop gestort. 
Afwijkingen van deze werkwijze komen regelmatig voor. 
Tussengelegen tijden worden bijvoorbeeld bekort door 
het toepassen van snelverhardende cement of het ver-
warmen van het beton. Zeer grote constructiedelen, zo-
als b.v. een 100m hoge liftschacht, worden soms in één 
arbeidsgang gestort door het gebruik van een 'glij-
bekisting'. 
De plaats waar vers beton wordt gestort tegen beton dat 
reeds gedeeltelijk is verhard, wordt een stortnaad ge-
noemd. 
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Als deze stortnaden zonder extra zorg voor het uiterlijk 
worden gemaakt, zijn ze meestal storend. Dat is alleen 
een bezwaar bij in het zicht komende betonconstructies. 
Door het expressief maken van de stortnaden kan aan 
dit bezwaar tegemoet gekomen worden. Dit kan worden 
gedaan door ter plaatse van de naden een groef in het 
beton te maken. De juiste keuze van de plaats van een 
stortnaad wordt in dat geval niet meer alleen bepaald 
door arbeidstechnische en constructieve overwegingen, 
maar ook door esthetische overwegingen. Tijdig overleg 
hierover tussen alle betrokkenen is dus vereist. 
 
Bij in het werk gestorte constructies met kolommen 
wordt onderscheid gemaakt tussen: 
− lijnvormige constructies; waarbij de vloeren door bal-

ken worden ondersteund en 
− puntvormige constructies; waarbij de vloeren recht-

streeks door kolommen worden ondersteund. 

Lijnvormige constructies 
 
Voor de balk/kolom verbinding worden drie mogelijkhe-
den onderscheiden, die verschillende consequenties heb-
ben. 
− De balk en de kolom zijn even breed; 

− relatief eenvoudige bekisting 
− zichtbaar stortnaad 
− lastig te wapenen omdat de wapening van kolom 

en balk elkaar kruisen 
− eenvoudige aansluiting met eventuele scheidings-

wand door vlakke zijkant. 
 
− De balk is breder dan de kolom; 

− iets gecompliceerder bekisting (door aansluiting 
bekistingbodem op kolom) 

− onzichtbaar stortnaad mogelijk 
− wapeningsstaven van balk en kolom hinderen el-

kaar niet. 
− gecompliceerde aansluiting van eventuele schei-

dingswanden door niet vlakke zijkant. 
 
− De balk is smaller dan de kolom. 

− relatief zeer bewerkelijke bekisting 
− zichtbare stortnaad 
− wapeningsstaven hinderen elkaar niet 
− eenvoudige aansluiting met eventuele scheidings-

wand. 

lijnvormige constructies 

puntvormige constructies 
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puntvormige constructies 
 
De verbindingen in een vlakke plaatvloer hebben betrek-
king op de aansluiting van de vloeren aan de kolommen, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen middenko-
lommen en randkolommen. 
Stortnaden die storend zichtbaar zijn, behoeven niet 
voor te komen. 
 
De verbinding van de vloer aan de kolom vindt plaats op 
de volgende manieren: 
a met kolomkop 
b met kolomplaat 
c met kolomkop en -plaat 
d zonder kolomkop of -plaat 
e verborgen kolomplaat. 
 
De complexiteit van de bekisting is het grootst bij de uit-
voering 'kolomkop met/zonder -plaat' en het kleinst bij 
'zonder kolomkop of -plaat' en ’verborgen kolomplaat’. 
Toch wordt in veel gevallen een kolomplaat toegepast 
omdat de buigende momenten in de vloer het grootst 
zijn ter plaatse van de kolommen. Door de kolomplaat 
wordt de vloerdikte dus aangepast aan de grootte van 
het buigend moment. Een tweede reden voor het toe-
passen van een kolomplaat is het verkrijgen van een zo-
danig grote vloerdoorsnede dat afschuiven van de vloer 
langs de kolom wordt voorkomen (ponseffect). 
Deze doorsnede is afhankelijk van de afmetingen van de 
doorsnede van de kolom direct onder de vloer en de 
vloerdikte ter plaatse van de kolom. 
Afschuiving kan ook worden voorkomen door het op de-
ze plaats instorten van een stalen hulpconstructie of een 
kolomkrans te maken. Hierdoor kan de onderkant van 
de vloer vlak blijven waardoor de vloerbekisting eenvou-
diger is, de wandaansluitingen onder de vloer eenvoudi-
ger zijn enz. 

Bij de verbinding van de rand van een balkloze beton-
vloer met een randkolom, moet de vloer over een af-
stand van circa de kolomdikte over de kolom heen ste-
ken, omdat anders onvoldoende schuifkracht kan worden 
overgebracht. 
In het geval dat overstek op bezwaren stuit, dus dat 
buitenkant van de vloer gelijk moet zijn met de buiten-
kant van de kolom, dan moet een randbalk worden toe-
gepast. Deze kan onder of boven de vloer uitsteken. In 
het laatste geval is de bekisting aanmerkelijk eenvoudi-
ger. 

Verborgen kolomplaat. Bijvoorbeeld een stalen hulpconstructie 
in de ter plaatse gestorte betonvloer ter plaatse van de kolo-
maansluiting. 

Spanningsverdeling over vlakke plaatvloer 

Vlakke plaatvloer op kolommen; hoge piekspanningen en afge-
vlakte piekspanningen t.g.v. kolomplaat 

Ponseffect 
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Droge verbinding 

8.3.2. Geprefabriceerd beton 
 
Verbindingen tussen geprefabriceerde betonnen elemen-
ten waarbij betonspecie wordt gebruikt, worden 'natte 
verbindingen' genoemd. Een natte verbinding kan pas 
worden belast na het verharden van de specie. 
 
Naast de natte verbindingen staan de 'droge verbindin-
gen'. Deze zijn zodanig ontworpen, dat onmiddellijk na 
het monteren krachten kunnen worden overgebracht. De 
vrije oplegging is hiervan een voorbeeld. 
 
Bij sommige verbindingen worden stalen onderdelen in-
gestort, die in het werk door middel van elektrisch lassen 
worden verbonden. 
 
Constructies van geprefabriceerd beton onderscheiden 
zich in het algemeen van in het werk gestorte betoncon-
structies door de voegen tussen de constructie-elemen-
ten; en bij verdiepinggebouwen door de consoles voor 
de verbinding van de balken van een verdiepingsvloer 
aan de kolommen. 
 
Bij gebouwen met kolommen worden vloerconstructies 
van geprefabriceerd beton meestal uitgevoerd met bal-
ken. In enkele gevallen geven de vloerplaten de krachten 
direct af aan de kolommen. 
 
 
 
Verbindingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd als dro-
ge scharnierverbindingen, omdat dit het eenvoudigst is. 
Droge verbindingen hebben bovendien het voordeel dat 
ze later te demonteren zijn. Dit is namelijk veel eenvou-
diger dan het slopen van een prefab betonconstructie 
met natte verbindingen, die in dat opzicht vergelijkbaar 
is met een in het werk gestorte betonconstructie. Boven-
dien kan een deel van de gedemonteerde elementen in 
principe opnieuw gebruikt worden. 
 
 
 
Van geprefabriceerde betonconstructies worden in dit 
hoofdstuk alleen verbindingen in skeletten van kolom-
men en balken behandeld. Bij deze constructies is het 
gebruikelijk dat bij gebouwen 
tot drie bouwlagen, de kolom-
men buigvast met de fundering 
worden verbonden - ten behoe-
ve van de weerstand tegen ho-
rizontale krachten - terwijl alle 
overige verbindingen scharnie-
ren zijn. De kolommen lopen in 
dat geval zonder onderbreking 
door van de fundering tot het 
dak. De balken van de verdie-
pingsvloeren worden d.m.v. 
consoles aan de kolommen ver-
bonden. De dakbalken worden 
op de koppen van de kolom-
men gelegd. 

wapening in sleuven

voegvulling met fijn beton

vullingbeton

Natte verbindingen 
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Voor de buigvaste verbinding van een kolom van gepre-
fabriceerd beton met een in het werk gestorte fundering 
wordt meestal één van de volgende drie methoden geko-
zen: 
a. kolom in een diepe inkassing 
b. met stekken of 
c. met stalen voetplaat. 
 
Bij de methoden met diepe inkassing, moet de funde-
ringsconstructie tenminste 0,30 à 0,40 m buiten de ko-
lom uitsteken. In het algemeen is dit alleen mogelijk bij 
een, al dan niet door palen ondersteunde, funde-
ringspoer. De diepte van de inkassing varieert tussen 1,2 
en 2 maal de dwarsafmeting van de kolom. De juiste 
waarde is afhankelijk van de verhouding tussen moment 
en normaalkracht. Na het stellen van de kolom wordt de 
ruimte tussen de kolom en de wanden van de inkassing 
gevuld met beton. Het is dus een natte verbinding. 
 
Bij een zogenaamde stekkenverbinding, worden de on-
dereinden van de kolommen van kokervormige sparin-
gen voorzien. De stekken zijn staven betonstaal met een 
diameter van 20 à 25 mm en een lengte van circa 2,00 
m. De helft daarvan wordt in de fundering ingestort. Het 
boven de fundering uitstekende deel wordt in de kolom 
opgenomen. De stekken worden zo dicht mogelijk bij de 
buitenkant van de kolom geplaatst, omdat dan de groot-
ste weerstand tegen buiging wordt verkregen. Na het 
stellen van de kolom wordt de voeg tussen de fundering 
en de kolom, alsmede de ruimte tussen de stekken en de 
sparingen in de kolom, gevuld met een cementgebonden 
specie. Het is een zogenaamde natte verbinding. 
 
 
Een verbinding met een voetplaat is verwant aan een 
verbinding van een stalen kolom aan een betonnen fun-
dering. Een buiten de kolom uitstekende stalen plaat, is 
voor het storten van de kolom aan de kolomwapening 
verbonden door middel van elektrisch lassen. De voet-
plaat wordt aan de fundering verbonden met ingestorte 
ankerbouten. De kolom wordt op hoogte en 'te lood' ge-
steld door middel van stelmoeren onder de voetplaat. De 
voeg tussen de stalen voetplaat en de betonnen funde-
ring wordt gevuld met cementgebonden specie. 
 
 
 
Alleen bij een verbinding met stekken kan het oppervlak 
waarop de kolom wordt bevestigd dezelfde doorsnede 
hebben als de kolom. Ook verlengen van een kolom is 
met dit type verbinding mogelijk. 
 
 
 
Voor een scharnierende verbinding van een geprefabri-
ceerde betonnen kolom met een in het werk gestorte 
fundering kan een ondiepe inkassing of een dook worden 
toegepast. 
 
De ondiepe inkassing is 0,05 à 0,10 m diep. De funde-
ring moet 0,15 à 0,20 m buiten de kolom uitsteken. Na 
het stellen worden de voegen gedicht op overeenkomsti-
ge wijze als bij de diepe inkassing. Een verbinding met 

Kolom in diepe inkassing 
(toepasbaar bij een vloer 
op grondslag) 



- 64 - Verbindingen 

 Let op!          Een tekening bij een alinea in dit hoofdstuk verduidelijkt alleen het behandelde aspect. 
 Het zijn dus géén complete details waarbij met alle aspecten rekening is gehouden 

Balkopleggingen van geprefabriceerd beton zijn meestal 
scharnierverbindingen. Op het oplegoppervlak wordt een 
plaat neopreen gelegd, zoals onder 'opleggingen' is be-
sproken. 
Uit de kolom of console steken 2 stekken, die in sparin-
gen van de balk worden opgenomen. Ze hebben ten doel 
de kantelveiligheid van de balk te verzekeren. Geheel 
aangieten van deze stekken zou strijdig zijn met de ge-
wenste beweeglijkheid van de oplegging (krimp, kruip, 
temperatuur), daarom wordt alleen het bovenste deel 
aangegoten en het onderste deel gevuld met vervorm-
baar materiaal. De kantelveiligheid is pas verkregen als 
de cementspecie is verhard. Voor het direct verkrijgen 
van kantelveiligheid kunnen in plaats van stekken, 
draadeinden worden toegepast, waardoor de balk met 
behulp van een plaat en moeren op de kolom of console 
kan worden vastgeklemd. 
In het geval dat de uit de kop van de kolom of uit het 
bovenvlak van de console stekende stekken bezwaarlijk 
zijn voor het ontkisten en/of het transport en de monta-
ge, dan kunnen in plaats van stekken op deze plaats 
draadeinden worden bevestigd in draadbussen, die wor-
den verankerd aan in de kolom opgenomen draadeinden. 

Verbinding B3 

Verbinding B2 

Verbinding B1 

verticale doorsnede van een gebouw

als schema met scharnierende verbindingen

B1

B3

B2
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8.4. STAALCONSTRUCTIES 
 
Bij gebouwen worden staalconstructies voornamelijk toe-
gepast voor hallen en voor verdiepinggebouwen die wor-
den ontworpen met skeletten van kolommen en balken. 
In deze paragraaf ligt het accent op de principes die 
worden toegepast bij de verbindingen in constructiesys-
temen die worden vervaardigd van warm gewalste I-
profielen. Deze profielen zijn vooral geschikt voor belas-
ting op buiging. De flenzen zijn het belangrijkst voor het 
opnemen van het buigend moment en het lijf is het be-
langrijkst voor de dwarskracht. Bij buigvaste verbindin-
gen moeten dus zowel de flenzen als het lijf krachten 
overbrengen, terwijl bij scharnierverbindingen die voor-
komen in op buiging belaste constructie-elementen, het 
lijf het belangrijkst is voor de krachtsoverdracht. Of een 
verbinding als buigstijf of als scharnier wordt uitgevoerd 
is afhankelijk van: 
− het gekozen constructiesysteem voor de afdracht van 

horizontale krachten (geschoord raamwerk of onge-
schoord raamwerk). 

− de kosten van de verschillende uitvoeringen omdat bij 
buigstijve verbindingen de vervaardigingkosten hoger 
zijn, doch meestal lichtere profielen kunnen worden 
gebruikt. 

 
Praktisch wordt vaak een combinatie toegepast, waarbij 
voor de afdracht van horizontale krachten wordt uitge-
gaan van een geschoord raamwerk (bijv. met stabiliteits-
verbanden) terwijl de verbindingen een buigend moment 
kunnen overbrengen. Daarbij wordt er niet van uitge-
gaan dat de verbindingen even sterk zijn als de aanslui-
tende profielen, doch dat de vervaardigingkosten ervan 
gering zijn. De verbindingen zijn dan niet geheel buigstijf 
doch brengen wel een buigend moment over, waardoor 
lichtere profielen kunnen worden toegepast. Het doel is 
het minimaliseren van de som van vervaardigings- en 
materiaalkosten. De in dit geval toegepaste verbindingen 
worden 'semi-stijve en niet volledige sterke verbindingen' 
genoemd. Verbindingen in staalconstructies hebben dus 
een glijdende overgang tussen scharnier en buigstijf. 
 
De gedetailleerde uitwerking van een verbinding wordt 
sterk beïnvloed door overwegingen m.b.t. vervaardiging 
en montage. Vermeden wordt dat op de bouwplaats 
elektrisch gelast moet worden, omdat de vereiste kwali-
teit onder de daar heersende omstandigheden (nat, 
koud, wind, vuil, beperkte uitrusting e.d.) veel moeilijker 
verkregen kan worden dan in een daarvoor uitgeruste 
werkplaats. 
Bij het in de werkplaats gereedmaken van constructie-
elementen wordt gezaagd, geboord en elektrisch gelast. 
Het lassen is het meest arbeidsintensief en wordt dus 
beperkt tot zo min mogelijk constructie-elementen, zodat 
zoveel mogelijk profielen alleen maar gezaagd en ge-
boord behoeven te worden. In werkplaatsen waar de lig-
gers en kolommen met een rollenbaan getransporteerd 
worden, mag tenminste één zijde van het profiel geen 
uitsteeksels bezitten. 
 

Hierna worden een aantal verbindingen besproken, 
waarbij de aandacht vooral wordt gericht op de krachts-
doorstroming. Complete details zien er meestal ingewik-
kelder uit, omdat voorzieningen nodig zijn voor de aan-
sluitingen van de vloer-, wand- en/of dakconstructie. 

verticale doorsnede van een gebouw

als schema met scharnierende verbindingen

1

3

2

als schema met buigstijve verbindingen

8

4

7

6

5
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Verbinding 1: kolom - betonnen fundering en drukkrachten zijn waarmee de voetplaat aan de ene 
kant van de fundering wordt getrokken en aan de andere 
kant er tegenaan wordt gedrukt. De trekkracht kan door 
twee ankers worden overgedragen en de drukkracht 
door drukspanningen in het contactvlak tussen voetplaat 
en voegvulling. De voetplaat wordt hierdoor gebogen en 
moet daarom relatief dik zijn. Bij zware constructies wor-
den de voetplaten daarom versterkt. 
 
 
Verbinding 3: kolom - ligger 

Beschouwd als scharnier. 
Bevestigd met twee ankers (ingestorte ankers, spreidan-
kers of lijmankers). 
Stelmoeren onder de voetplaat. 
Ankermoeren boven de voetplaat. 
 
Stelruimte in verticale zin; onder de voetplaat een voeg 
van tenminste 30 mm, die na het stellen wordt gevuld 
met cementspecie. 
Stelruimte in horizontale zin: is alleen nodig bij ingestor-
te ankers; zie tekening voor een mogelijke uitvoering. 
Krachtsoverdracht: 
− drukkracht, via voetplaat en voegvulling naar beton; 
− schuifkracht, d.m.v. wrijving tussen voetplaat en 

voegvulling mede dankzij aangedraaide ankermoeren; 
− trekkracht, via voetplaat en ingestorte ankers. 
 
 
Verbinding 2: kolom-betonnen fundering 

Beschouwd als buigvast om beide assen. 
Bevestigd met tenminste vier ankerbouten. 
Stelmoeren, ankermoeren, stelruimte en overdracht van 
schuifkracht kan worden vergeleken met verbinding 1. 
 
Het buigend moment uit de kolom veroorzaakt aan de 
ene kant van de voetplaat druk en aan de andere kant 
trek. Door combineren daarvan met de normaalkracht 
(meestal druk) kan bepaald worden hoe groot de trek-  

Deze verbinding kan worden beschouwd als een semi-
stijve-verbinding. Stijf, omdat ook de flensen van de lig-
ger aan de kopplaat zijn gelast. Semi, omdat de door-
stroming van krachten uit de flenzen van de ligger via 
kopplaat en bouten naar de flenzen van de kolom, be-
perkt is. Dit is een gevolg van het geringe aantal bouten, 
de relatief kleine 'inwendige hefboomsarm' en het ver-
vormen van de flenzen van de kolom bij grote trek- en 
drukkrachten. 

De verbinding wordt beschouwd als een scharnier, om-
dat alleen het lijf van de ligger is verbonden. Uitvoering 
kan plaatsvinden met een op de kop van de ligger gelas-
te plaat of met hoekstalen die met bouten zijn bevestigd. 
 
 
Verbinding 4: kolom - ligger 
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Deze verbinding wordt beschouwd als buigvast. Ze is 
verwant aan de verbinding 5. 
 
 
Verbinding 8: kolom - ligger 

Verbinding 5: kolom - ligger 

Deze verbinding kan worden beschouwd als een volledig 
stijve verbinding. De getrokken flens van de ligger is, via 
de kopplaat, met 4 bouten verbonden met de flens van 
de kolom. Het verbuigen van deze flens wordt belet door 
de ingelaste verstijvingschotten. Beter kies een zwaarder 
profiel (minder arbeid). 
 
Verbinding 5 variant: kolom - ligger 

Bij deze verbinding is de hoogte van de ligger ter plaatse 
van de kolom vergroot. De verbinding is vergelijkbaar 
met de semi-stijve knoop van de verbinding 3. 
Door de grotere hoogte kunnen grotere buigend momen-
ten worden overgebracht, waardoor dit type verbinding 
een volledig stijve knoop kan zijn. 
 
Verbinding 6: kolom - ligger 

Deze verbinding wordt beschouwd als een scharnier. 
Door het aanbrengen van verstijvingschotten in de ligger 
kunnen grotere drukkrachten worden overgebracht, om-
dat de dwarskracht (die voornamelijk door het lijf van de 
ligger wordt overgebracht) dan via de schotten 'door-
stroomt' naar de flenzen van het kolomprofiel. 
 
 
Verbinding 7: kolom - ligger 

De koppelstrip van deze buigstijve hoekverbinding zit 
in de weg bij het direct op de balk bevestigen van dak-
platen van b.v. gasbeton of geprofileerd staal. Dat is 
niet het geval als de ligger op de kolom wordt gelegd 
zoals bij de verbinding kolom - ligger 5. Hoewel een 
koppelstrip die een op de ligger gelaste kopplaat ver-
bindt met de flens van de kolom, in de weg kan zitten 
voor de wandplaten. Bij een scharnierverbinding, die 
verwant is aan de verbinding kolom - ligger 5, doet dit 
probleem zich niet voor. 
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Verbinding: ligger - ligger 
 
Elkaar ontmoetende liggers worden op elkaar gelegd of 
met de bovenzijde in één vlak gehouden. Op elkaar leg-
gen komt veel voor bij dakconstructies, die worden sa-
mengesteld uit gordingen en spanten of liggers. Bij 
vloerconstructies wordt de bovenzijde meestal in één 
vlak gehouden, o.a. omdat de totale constructiehoogte 
dan geringer is; wat bij een gebouw met een aantal ver-
diepingen een grote invloed heeft op de hoogte van het 
gebouw. 

Bij balken op elkaar kunnen beide liggers doorlopen. 
Stuiklassen in de te ondersteunen ligger worden ter 
plaatse van de ondersteuning of naast de ondersteuning 
gemaakt. 
De oplegkracht wordt overgebracht door het contact tus-
sen de flenzen, doch moet 'doorstromen' van het relatief 
dunne lijf van het ene profiel naar het eveneens relatief 
dunne lijf van het andere profiel. Hiervan wordt alleen 
door de dicht bij de lijven gelegen delen van de flenzen 
een bijdrage geleverd. Bij grote krachten kan deze sprei-
ding onvoldoende zijn, waardoor verstijvingschotten toe-
gevoegd moeten worden. 
Bevestiging vindt in het algemeen plaats met twee of 
vier bouten.  

In het geval dat aan beide zijden een ligger wordt aan-
gesloten, dan kan de verbinding als een scharnier of als 
buigstijf worden uitgevoerd. Het essentiële verschil daar-
bij is het wel of niet kunnen 'doorstromen' van de trek en 
druk in de flenzen van de te ondersteunen ligger. Voor 
de gedrukte onderflens is een goede passing voldoende. 
De getrokken bovenflenzen kunnen aan elkaar worden 
verbonden door middel van een lasplaat. Deze wordt op 
de bouwplaats bevestigd met voorspanbouten, omdat bij 
schroefbouten een verschuiving kan optreden waardoor 
de verbinding minder werkzaam is. De boven de balken 
uitstekende koppelstrippen en delen van de bouten, kun-
nen zo bezwaarlijk zijn voor vloer- of dakplaten, dat voor 
een scharnier verbinding wordt gekozen, waarbij alleen 
het lijf wordt aangesloten. Het maken van het ‘hapje’ 
van de aansluitende ligger is arbeidsintensief, dus duur. 
 
Portaalspant 

Bij tegen elkaar aansluitende balken kan alleen de dra-
gende balk doorlopen. Bij aansluiting aan één zijde 
wordt deze verbinding beschouwd als een scharnier. Het 
kan zelfs geen semi-stijve verbinding zijn, omdat het 
doorgaande I-profiel weinig weerstand biedt tegen ver-
draaien. Het maken van het ‘hapje’ van de aansluitende 
ligger is arbeidsintensief, dus duur. 

Het getekende constructiesysteem wordt zowel por-
taalspant, raamspant, kniespant als driescharnierspant 
genoemd. Het laatste in het geval als zowel de verbin-
dingen tussen de kolommen en de fundering als de  
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verbinding van de top geen buigend moment kan over-
brengen. 
Kenmerkend voor deze constructiesystemen zijn de buig-
stijve verbindingen tussen kolommen en regels. Hierdoor 
kan het systeem weerstand bieden aan horizontale 
krachten in z'n vlak en behoort daarmee tot de groep 
'ongeschoorde raamwerken'. 
 
De verbindingen tussen kolom en fundering en bij de top 
kunnen zowel buigvast als een scharnier zijn. In het ge-
val dat alle verbindingen tussen de stalen elementen 
buigvast zijn gemaakt door middel van elektrisch lassen, 
dan moet een deel van de verbindingen op de bouw-
plaats worden gelast, omdat het geheel te groot is om te 
vervoeren. 

Bij deze buigvaste verbindingen moeten de flenzen trek- 
en drukkrachten kunnen overdragen van het ene ele-
ment naar het andere. Deze krachten lopen niet in el-
kaars verlengde, zodat een evenwicht makende trek- of 
drukkracht in de hoek gaat werken. Het lijf van de pro-
fielen is daarvoor meestal niet voldoende en de flenzen 
van de profielen hebben de neiging te gaan vervormen. 
Beide oorzaken tezamen hebben tot gevolg dat de hoek-
verbinding een veel kleiner buigend moment kan over-
brengen dan de profielen. Dit evenwichtsvraagstuk kan 
worden opgelost door het aanbrengen van een zgn. 
stuikplaat die de hoek tussen de flenzen in tweeën deelt. 
In de plaat van de getekende verbinding, werkt een 
drukkracht die evenwicht maakt met de krachten in de 
flenzen. 
 
Een oplossing van geheel andere aard is het vergroten 
van de hoogte van het profiel ter plaatse van de hoek, 
waardoor de krachten veel kleiner worden. Aan de bo-
venzijde is alleen dat deel van de flens nodig dat dicht bij 
het lijf is gelegen. Aan de onderzijde zijn de drukkrach-
ten, die evenwicht moeten maken met de elkaar onder 
een hoek ontmoetende drukkrachten in de flenzen, veel 
kleiner dan bij de niet vergrote doorsnede.  

Zo nodig kunnen op deze plaatsen schotten in het profiel 
worden gelast, waardoor de afdracht aan het lijf gelijk-
matiger plaatsvindt. 
Dit soort overwegingen gelden ook voor een buigvaste 
verbinding van de twee regels ter plaatse van de top. 

Door in deze constructiesystemen boutverbindingen te 
maken kan elektrisch lassen op de bouwplaats worden 
vermeden. Voor het verdelen van het constructiesysteem 
in elementen wordt rekening gehouden met de krachts-
werking, vervaardiging en vervoerbaarheid. 
Het eenvoudigst is het vervoer van rechte elementen. 
Een bezwaar daarvan is dat boutverbindingen worden 
toegepast op de plaats van grote buigende momenten, 
waardoor ter plaatse van de (getrokken) flenzen veel 
bouten nodig zijn omdat de flenskrachten moeten 
'doorstromen'. 
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Bij een verdeling met montagelassen in de regels, kun-
nen de buigende momenten in de geboute verbindingen 
veel kleiner zijn. Het vervoer is minder eenvoudig en de 
verbindingen zijn meer zichtbaar dan in een hoek van de 
constructie. Deze geboute verbindingen kunnen worden 
uitgevoerd met aan de profielen gelaste kopplaten of 
door het afzonderlijk verbinden van lijf en flenzen. 

plek waar de las moet komen een geconditioneerde 
ruimte moet zijn. Dit werkt sterk kostenverhogend. Om 
deze reden wordt aan boutverbindingen de voorkeur ge-
geven. 
 
De knooppunten in stalen vakwerkspanten worden tradi-
tioneel beschouwd als een scharnier. In werkelijkheid 
zijn ze meestal zo uitgevoerd dat ze buigvast zijn. Dit 
maakt een stalen vakwerk eerder veiliger dan onveiliger. 
Het in acht nemen van de buigstijfheid is te complex 
voor handmatige berekeningen; doch wel mogelijk bij 
computerberekeningen. Vrijwel alle profieldoorsneden 
worden toegepast (strip, rondstaal, buis, hoekstalen T-
profiel, U-profiel en I-profiel). De verbindingen die in een 
werkplaats worden gemaakt worden elektrisch gelast. 

 Bij uitvoering als driescharnierspant worden de verbin-
dingen van de kolommen met de fundering en van de re-
gels ter plaatse van de top uitgevoerd als een scharnier. 
De verbinding kolom - fundering is bij de kolommen 
reeds besproken. Bij de verbinding aan de top nemen de 
flenzen niet deel aan de krachtsoverdracht. In principe 
kan worden volstaan met het op beide bovenregels las-
sen van een kopplaat en deze te verbinden met twee 
bouten. Door deze verbinding wordt weliswaar een klein 
moment overgebracht. In het algemeen maakt dit con-
structies, voor overspanningen tot 15 à 20 m, niet onvei-
liger. Voor grote constructies, kan dit wel het geval zijn, 
zodat de krachtsoverdracht in dat geval bewust op een 
klein gebied wordt geconcentreerd. 
 
Om op de bouwplaats te kunnen lassen moeten speciale 
voorzieningen getroffen worden. Tijdens het lassen mo-
gen geen ongerechtigheid in de las komen, omdat an-
ders de las niet betrouwbaar is. Dit houdt in dat op de  
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8.5. HOUTCONSTRUCTIES 
 
Deze worden doorgaans gemaakt van staven van ge-
zaagd hout of gelamineerd hout die een rechthoekige 
doorsnede hebben. De verbindingen worden gemaakt 
met lijm of met mechanische (metalen) verbindingsmid-
delen. 
 
Bij het ontwerpen van houtverbindingen wordt, net als 
bij de verbindingen in de andere materialen, uitgegaan 
van het scharnierend of buigvast moeten zijn van de ver-
binding. Voorts moet rekening worden gehouden met 
een groot aantal factoren, zoals: 
 
− De dikte en breedte van de staven wordt niet alleen 

bepaald door de grootte van de over te brengen 
krachten doch ook door de verbindingen. Bij nagelver-
bindingen worden bijv. dunne staven aan dikke beves-
tigd en bij kramplaat- en ringdeuvelverbindingen komt 
het voor dat de houtdoorsnede moet worden vergroot 
vanwege de afmetingen van de verbindingsmiddelen. 

 
 
− De lage materiaalsterkte loodrecht en onder een hoek 

met de vezelrichting hebben invloed op het ontwerp 
van een verbinding. Trekspanningen loodrecht op de 
vezels moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 
Drukspanningen loodrecht op de vezels vereist 
meestal een relatief groot contactvlak. 

 
 
− In het geval dat het 'werken' van hout wordt verhin-

derd kunnen krimpscheuren ontstaan. De verandering 
van de hoogte van een doorsnede van een construc-
tie-element in een normaal verwarmd gebouw be-
draagt circa 7 mm/m. De grootste hoogte komt voor 
in aug./sept., omdat de relatieve luchtvochtigheid in 
een gebouw dan het hoogst is. De kleinste hoogte 
komt voor in jan./feb., omdat de relative vochtigheid 
dan het laagst is. Krimpen en zwellen in lengterichting 
is zo gering dat het in dit verband verwaarloosd kan 
worden Bij houtconstructies die aan het buitenklimaat 
zijn blootgesteld, zoals bij een manege, een niet ver-
warmde opslagloods, een luifeldak e.d. treedt in de 
winter een zwelling op, omdat de luchtvochtigheid van 
de buitenlucht in de winter hoger is dan in de zomer. 

 
 
− Vervorming is een bijzonder aspect van mechanische 

verbindingsmiddelen. Onder belasting, ontstaat name-
lijk een verschuiving van 1 à 3 mm. Dit heeft o.a. tot 
gevolg: 
− dat lijmverbindingen niet versterkt kunnen worden 

met bijv. draadnagels; omdat lijmverbindingen die 
verschuiven geen kracht meer kunnen overbren-
gen, 

− dat de vervorming van de constructie, bijv. de 
doorbuiging van een vakwerkspant, erdoor wordt 
vergroot. 
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Bij als scharnier beschouwde verbindingen moet het ont-
staan van een inwendige hefboomsarm worden verme-
den door een of meer van de volgende maatregelen: 
− aantal verbindingsmiddelen proberen te beperken; 
− verbindingsmiddelen concentreren; 
− toepassen van slobgaten. 

Buigvaste hoekverbindingen worden in houtconstructies 
als volgt gemaakt: 

a. een gebogen deel in een staaf van gelamineerd hout 

b vingerlasverbindingen tussen de elkaar onder een 
hoek ontmoetende staven 

c verbindingsmiddelen in of door het contactvlak van 
brede langs elkaar lopende staven 

d het buigvast aan de te verbinden elementen bevesti-
gen van een 'knoopplaat'. 

e het toevoegen van een extra staaf (schoor) 

Uit de figuren blijkt dat bij het niet nemen van deze 
maatregelen de hoekverdraaiing van de balk ter plaatse 
van de oplegging de kolom op buiging belast. 
 
Een gebogen deel in een constructie-element van gela-
mineerd hout kan opgevat worden als een buigvaste 
verbinding. Alle houtvezels lopen evenwijdig aan elkaar, 
het werken wordt dus niet belemmerd. 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het ont-
staan van trekspanningen loodrecht op de vezels. Ze 
treden op als de krachtswerking tot gevolg heeft dat de 
hoek tussen de staafdelen groter wordt. Overschrijden 
de trekspanningen loodrecht op de vezels een bepaalde 
waarde dan ontstaan scheuren in het hout. Te grote 
trekspanningen loodrecht op de vezels kunnen worden  

Samengestelde kolommen 

gaffelverbinding 

nagelverbinding 

klos 
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vermeden door het toepassen van een grote krom-
testraal. Indien dit niet mogelijk is, kan scheurvorming 
worden vermeden door het inlijmen van stalen staven. 
Vergelijk met de krachtswerking in een stuikplaat bij een 
buigvaste hoekverbinding tussen stalen I-profielen en 
met het wapenen van beton. 
 
Vingerlassen zijn ontwikkeld voor het in de lengte aan 
elkaar verbinden van houten staven. Een vingerlas is een 
plaatselijke verzwakking omdat gelijmd kopshout vrijwel 
geen sterkte bezit, terwijl ca. 20% van het oppervlak van 
de doorsnede uit gelijnd kopshout bestaat. Deze ver-
zwakking wordt niet in rekening gebracht bij vingerlas-
sen in gezaagd hout, omdat een vingerlas niet ter plaat-
se van een kwast wordt gemaakt en de optredende ver-
zwakking niet groter is dan wordt veroorzaakt door de 
kwasten. 

Bij vingerlassen die worden toegepast voor het verlen-
gen van gezaagd of gelamineerd hout, wordt het werken 
van het hout niet belemmerd omdat de houtvezels in 
elkaars verlengde lopen. Bij het vingerlassen van een 
hoek wordt het werken van het hout gelijkmatig belem-
merd; het leidt daardoor niet tot scheuren. De sterkte 
van de verbinding is lager dan bij staven die in elkaars 
verlengde lopen omdat de richting van de bij buiging 
optredende spanningen een hoek met de houtvezels 
maakt. Hoe minder de hoek tussen de vezelrichtingen 
afwijkt van 180°, des te kleiner is het sterkteverlies. 
Door het toepassen van een tussenstuk, waardoor in een 
hoekverbinding twee vingerlassen voorkomen, is de af-
wijking van 180° gehalveerd t.o.v. een verbinding met 
één vingerlas. Dit wordt dan ook vrijwel altijd toegepast. 
 
Als het buigend moment de hoek tussen de staven ver-
groot, ontstaan trekspanningen loodrecht op de vezel-
richting; zoals besproken voor een gebogen hoek in ge-
lamineerd hout. 

Bij gelamineerd hout wordt de verzwakking wel in reke-
ning gebracht, omdat het kwastaandeel in een doorsne-
de kleiner is dan in gezaagd hout en de kwasten die in 
de lamellen voorkomen niet vermeden kunnen worden. 
De effectieve breedte is afhankelijk van het kopshout-
aandeel in de vingerlas. Veelal is de effectieve breedte 
0,8 maal de breedte van de doorsnede. 

Een hoekverbinding in gelamineerd hout die 'buigvast' 
wordt gemaakt door het om en om op elkaar lijmen van 
de lamellen van de twee staafdelen, heeft een geringe 
sterkte omdat: 
− de doorsnede verzwakking in het gunstigste geval 

50% bedraagt, gelijmd kopshout brengt immers geen 
krachten over; 

− het hout wordt belast op rol-afschuiving, omdat de 
houtvezels ook dwars worden belast, waarbij ze ge-
makkelijk over elkaar rollen vanwege de lage 
'rolschuifsterkte' (vergelijk de lage sterkte loodrecht 
op de vezels). 

Buigvaste verbindingen worden ook gemaakt met me-
chanische verbindingsmiddelen. Ze zullen doorgaans op 
de bouwplaats worden gemaakt. Belangrijke verschillen 
met gelijmde buigvaste verbindingen zijn: 
a. de grote constructiehoogte ter plaatse van de verbin-

ding, ter verkrijging van een inwendige hefboomsarm 
van voldoende grootte; 
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b de mogelijkheid dat scheuren ontstaan in het geval 
dat het werken van het hout wordt belemmerd; dit 
laatste doet zich voor als de houtvezels van de te 
verbinden delen niet in elkaars verlengde lopen en de 
afstand tussen de 'puntvormige' verbindingsmiddelen 
(stiften, ringdeuvels) relatief groot is. 

 
Ad a. 
De grote afmetingen van de verbindingen blijkt uit ne-
venstaande figuur. In dit voorbeeld is de verbinding ge-
maakt ter plaatse van het grootste buigend moment. 
Voor krachtswerking is dit niet ideaal, het is wel prak-
tisch omdat de samenstellende delen in dat geval recht 
kunnen zijn (gunstig is voor vervaardiging en vervoer). 
 
Ad b. 
De scheuren kunnen zowel in de kolom als de regel ont-
staan omdat ze elkaar het krimpen in de breedte belem-
meren. Het wel of niet ontstaan van scheuren is afhan-
kelijk van de diameter van de cirkel waarop de verbindin-
gen zijn geplaatst en van de grootte van de krimp. Dat 
laatste is afhankelijk van het verschil tussen het hout-
vochtgehalte tijdens het maken van de verbinding en het 
laagste later optredende houtvochtgehalte. Algemene 
voorspellingen zijn niet te geven. Aanbevolen wordt de 
diameter van de cirkel waarop de verbindingsmiddelen 
worden geplaatst niet te groot te kiezen bijv. max. 1,00 
m. én de verbinding niet bloot te stellen aan beregening 
en/of zonbestraling. 
Deze beperking is bij grote constructies, waarin dus gro-
te buigende momenten optreden, strijdig met de behoef-
te aan een grote diameter van de cirkel waarop de ver-
bindingsmiddelen worden geplaatst. Aanpassing van het 
constructief ontwerp volgens nevenstaande schema's 
geeft aanzienlijk kleinere momenten op de verbindingen, 
mede afhankelijk van het ruimtegebruik. 
Het ontstaan van een scheur door de beschreven oor-
zaak heeft niet tot gevolg dat de constructie bezwijkt, 
doch de sterkte van de verbinding is wel afgenomen, 
omdat niet alle verbindingsmiddelen meer deelnemen 
aan de krachtsoverdracht. 
 
De voor een buigvaste houtverbinding vereiste inwendi-
ge hefboomsarm van voldoende grootte kan ook worden 
verkregen met behulp van een triplex (of stalen) knoop-
plaat. Deze oplossing wordt toegepast bij relatief kleine 
houtdoorsneden dus bij gezaagd hout. De afmetingen 
van triplex knoopplaten zijn maximaal de standaardaf-
metingen van triplex (1,22x2,44 m). Om de hefbooms-
arm (die in beide staven in de richting van de staafas 
loopt) zo groot mogelijk te maken, worden de verbin-
dingsmiddelen geconcentreerd aan de einden van een 
contactvlak tussen staaf en plaat. Voor de verbindings-
middelen worden gewoonlijk nagels gebruikt. 
De knoopplaten worden in hun vlak op buiging belast. 
Dit heeft invloed op de benodigde plaatdikte. Om plooien 
van plaatranden waarin drukspanningen optreden te 
voorkomen, worden deze van een verstijvingrib voorzien. 
Bij een kniespant komt het knooppunt voor op de plaats 
van het grootste buigend moment. Dit is relatief ongun-
stig. Door toepassing van schuin geplaatste stijlen kan 
het moment ter plaatse van de knie aanzienlijk worden 
gereduceerd. 

‘Klokverbindingen’ worden tegenwoordig niet meer toegepast 

Schema’s met momentenlijnen t.g.v. verticale belasting 
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Het buigvast maken van een hoek door toevoeging van 
een of meer staven wordt gedaan met drukstaven, met 
trekstaven of met staven die zowel op druk als trek kun-
nen worden belast. 
 
De schoorstaaf van de hiernaast getekende figuur is een 
drukstaaf omdat met de tandverbinding alleen druk-
krachten overgebracht kunnen worden. De schoorstaaf 
wordt op druk belast bij een kracht van rechts. De ver-
binding van de linkerstijl met de regel wordt hierdoor op 
trek belast en de stijl zal onder de regel willen verschui-
ven. De scharnierverbinding stijl/regel moet dus ook op 
deze trek- en schuifkracht worden ontworpen. Omdat bij 
de getekende drukschoor alleen weerstand wordt gebo-
den aan een horizontale kracht van rechts, moet voor 
een horizontale kracht van links een drukschoor aange-
bracht worden in de rechterhoek. 
 
Bij het toepassen van een op trek belaste staaf zijn ver-
bindingsmiddelen nodig. De staaf kan b.v. bestaan uit 
planken die met draadnagels aan de stijl en regel wor-
den bevestigd. Bij nagelverbindingen worden dunne ele-
menten op dikke genageld. Dunne elementen zijn relatief 
breed. Dat is ook nodig, omdat voor het plaatsen van 
veel nagels een groot contactvlak beschikbaar moet zijn. 
Per nagel kan immers maar een kleine kracht worden 
overgebracht. 
 
De verbinding kan een even grote trek- als drukkracht 
overbrengen; de planken evenwel een veel grotere trek-
kracht dan drukkracht. De drukkracht is beperkt vanwe-
ge knikgevaar van de dunne planken. Knik kan worden 
tegengegaan door het vergroten van de buigstijfheid van 
de planken. Praktisch wordt dit gedaan door het met na-
gels bevestigen van een rib tussen de twee planken. 
 
Als de schoorstaaf trek en druk kan overbrengen, is voor 
het getekende portaal maar één schoor nodig. Toch zal 
het ontwerp, uit overwegingen van symmetrie, meestal 
in beide hoeken een schoor hebben. 
 
 
Ook de buigstijve hoek van een kniespant kan met 
schoorstaven worden ontworpen. De verbindingen kun-
nen op de bouwplaats worden gemaakt. Deze oplossin-
gen komen vooral in aanmerking als de afmetingen van 
in de fabriek gelijmde spanthelften te groot zijn om over 
de weg te vervoeren. 
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In het begin van dit deel over houtverbindingen zijn al 
enkele opmerkingen gemaakt over scharnierverbindin-
gen. Toepassingsvoorbeelden worden hierna gegeven. 
 
Kolom/balkverbindingen worden op vele manieren ont-
worpen. Enkele principes zijn: 
a enkele kolom met dubbele balk 
b dubbele kolom met enkele balk 
c balk tegen doorgaande kolom 
d balk op kolom 
e balk door kolom 
Bij de verbindingen a, b en c moeten alle krachten door 
verbindingsmiddelen worden overgebracht. Bij d wordt 
de balk loodrecht op de vezelrichting belast. Bij e wordt 
de kracht uit de bovenste kolom rechtstreeks doorgege-
ven aan de onderste kolom; tussen het bovenvlak van de 
balk en de kolom is enige ruimte om het werken van de 
balk niet te hinderen. 
 
 
Verbinding kolom/fundering van een eenvoudig skelet 
van kolommen en balken. 
 
De fundering/vloer constructie is meestal van beton. Het 
gaat dus om de aansluiting van een houten kolom aan 
een stenen vloer. Meestal wordt het hout vrij gehouden 
van de stenen vloer om te voorkomen dat het kopse 
hout van de kolom vocht opzuigt; bijv. door inwendige 
condensatie. Een van de gebruikelijke oplossingen hier-
voor is het gebruik van een overgangselement van een 
plank hout (houtsoort van duurzaamheidklasse I en gro-
te sterkte loodrecht op de vezelrichting), om te voorko-
men dat het hout van het spant (duurzaamheidklasse IV) 
vocht uit het beton opzuigt. Drukkrachten uit de kolom 
worden rechtstreeks via de hardhouten plank op het be-
ton overgebracht. Trekkrachten kunnen van de kolom 
naar de verticale stalen strips (=ankerstips) worden 
overgebracht d.m.v. bouten of stiften en van de strips 
naar het beton door het aanstorten in een sparing met 
niet krimpende mortel. Door de sparing groter te maken 
dan de afmetingen van het staal, ontstaat stelmogelijk-
heid.  
 
 
Voet van een kniespant. 
 
Door de plaatselijke verhoging (opstorting) van de be-
tonvloer wordt voorkomen dat het houten spant in con-
tact komt met water dat eventueel op de betonvloer 
staat. Tussen het beton en het houten spant wordt een 
plank hout gelegd (houtsoort van duurzaamheidklasse I 
en grote sterkte loodrecht op de vezelrichting), om te 
voorkomen dat het hout van het spant (duurzaamheid-
klasse IV) vocht uit het beton opzuigt. 
 
Stelmogelijkheid wordt verkregen door aanpassing van 
de plankdikte en ruime sparingen voor de ankerstrippen. 
Na het stellen van de spanten wordt de ruimte tussen de 
sparingen en strippen gevuld met een niet krimpende 
mortel. 
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Top van een kniespant. 
Bij een symmetrisch kniespant en een symmetrische be-
lasting is het theoretisch voldoende om de spantdelen 
tegen elkaar te laten steunen omdat de kracht in het 
topscharnier dan horizontaal is. Bij een schuine kracht, 
die b.v. wordt veroorzaakt door windbelasting, moet de 
verticale component van de kracht van het ene spant-
deel naar het andere worden overgebracht. Hiervoor kan 
een soort 'ophanghaak' worden toegepast. Praktisch 
wordt het geen haak maar een I-vormig stuk staal, om-
dat de wind zowel van links als van rechts kan komen. 
Het topscharnier moet ook een trekkracht kunnen over-
brengen. Deze kracht kan ontstaan bij wind evenwijdig 
aan de nok van het gebouw en windoverdruk in het ge-
bouw. De trekkracht kan overgebracht worden met twee 
koppelstrippen die met ankernagels aan het hout worden 
bevestigd. 
 
Kantelen wordt voorkomen door inmetselen zoals bij de 
ouderwetse houten vloerbalken van woningen, door het 
toepassen van een kolom met een 'gaffelvormig' boven-
eind e.d. 
 
Een oplegoppervlak moet relatief groot zijn omdat de 
druksterkte van hout loodrecht op de vezel gering is. In 
het geval dat onvoldoende opleglengte beschikbaar is, 
kan het balkeinde worden opgelegd op de kop van een 
ingelijmde stalen staaf die van schroefdraad is voorzien. 
Deze verdeelt de oplegkracht via een stalen plaat over 
het oplegoppervlak. Door de ingelijmde staaf wordt de 
oplegkracht in de hoogte over de balk verdeeld. 
 
Een scharnier als lengteas in een ligger komt voor bij de 
zogenaamde scharnierliggers of Gerber-liggers. Voor de 
scharnieren in liggers van gezaagd hout (doorsneden 
bijv. 75 x 200 mm) worden handelsproducten gebruikt. 
Deze zijn van verzinkt staal en worden met nagels aan 
het hout bevestigd. Deze zogenaamde gordinglassen 
hebben meestal een Z-vorm. Het hout wordt haaks be-
eindigd. 
 
Voor de scharnieren in liggers van gelamineerd hout 
worden de stalen verbindingselementen per geval ont-
worpen en gedimensioneerd. Bij het getekende model 
werkt geen koppel op de verbinding zoals bij het Z-
vormige model, omdat de verticale krachten in het meta-
len verbindingsstuk in elkaars verlengde liggen. De hou-
ten balken worden schuin beëindigd. Deze vlakken moe-
ten op een paar mm van elkaar blijven om het werken 
van het hout (in de breedte) niet te verhinderen. Om de-
ze reden mogen de onder- en bovenvlakken van de sta-
len huls alleen contact maken met de vlakken waaraan 
kracht wordt afgegeven. Zo nodig kan voor de lengte-
koppeling een afzonderlijke strip worden toegevoegd. 
Ook deze mag het 'werken' niet frustreren. 
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Ook de stalen onderdelen voor de verbinding van twee 
ligger die elkaar loodrecht ontmoeten, worden per geval 
ontworpen. Ook hier geldt weer: voorkom trek loodrecht 
op de vezels en verhindert het werken niet. Daarom wor-
den bij de dragende de verbindingsmiddelen bovenaan 
geconcentreerd en bij de te dragen balk aan de onderzij-
de. 
 
Knooppunten in vakwerkconstructies. 
 
Vakwerkconstructies worden meestal van staal of van 
hout vervaardigd, en soms in een combinatie van deze 
materialen. Ze worden het meest toegepast voor: 
− de afdracht van verticale krachten op daken, dus als 

liggers of spanten en voor 
− de afdracht van horizontale krachten op skeletachtige 

constructies; de zgn. stabiliteitsverbanden. 
 
Voordelen van vakwerkliggers t.o.v. vollewandliggers 
zijn: 
− geringer materiaalverbruik; 
− visueel minder massief; 
− bij toepassing als stabiliteitsverband is een grote con-

structiehoogte mogelijk (grote inwendige hefbooms-
arm) waardoor de vervormingen relatief klein zijn. 

 
Nadelen van vakwerkliggers in vergelijking met volle-
wandliggers zijn: 
− veel reken- en tekenwerk in vergelijking met volle-

wandliggers; 
− de constructeur moet specifieke kennis bezitten om via 

een compromis tussen statische zuiverheid en eenvoud 
van bewerking een economische constructie te detaille-
ren; 

− voor horizontale overspanningconstructies (plat of vrij-
wel plat dak) is de constructiehoogte van een vakwerk 
circa twee maal zo groot als van een vollewandligger. 

 
Voor de bepaling van de grootte van de staafkrachten 
worden de knooppunten beschouwd als scharnieren. Een 
uitgangspunt bij de knooppuntvorming is het door één 
punt gaan van de zwaartelijnen van de staven. Afwijkin-
gen daarvan (zgn. excentrische aansluitingen) veroorza-
ken buigende momenten in de staven. Toch wordt dit 
wel toegepast als het knooppunt daardoor zoveel een-
voudiger wordt dat ondanks de (eventueel) grotere 
staafdoorsneden tengevolge van de buiging, toch een ef-
ficiëntere constructie kan worden verkregen. 
 
 
De krachtsoverdracht in knooppunten vindt plaats via: 
− knoopplaten of de 
− onderlinge verbinding van staven. 
 
Bij de overdracht via knoopplaten brengen de in één 
punt samenkomende staven de krachten die erin werken 
over op een knoopplaat. Deze knoopplaat kan één of 
meerdelig zijn. 
Bij een verbinding met doorlopende randstaaf brengt de 
knoopplaat minder kracht over dan bij een onderbroken 
randstaaf. Bij de doorlopende randstaaf wordt alleen het 
verschil tussen de krachten links en rechts aangesloten.  
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De randstaaf wordt alleen dan met een onderbreking uit-
gevoerd als ter plaatse van een knooppunt een knik in 
de rand voorkomt en in het geval dat in de randstaaf een 
lengtelas gemaakt moet worden omdat de handelsleng-
ten niet groot genoeg zijn voor de totale lengte. Een 
lengtelas is ook de plaats om (eventueel) over te gaan 
op een andere staafdoorsnede. 
 
De krachtsdoorstroming in een vakwerkknooppunt waar-
bij de staven onderling worden verbonden, is van zoveel 
factoren afhankelijk dat slechts voorbeelden zijn te ge-
ven: 
a. De wandstaven worden op elkaar aangesloten en de 

resultante van de kracht in de wandstaven wordt 
aangesloten aan de rand. 

b. De wandstaven worden elk op de rand aangesloten. 
De verticale component van de krachten in de wand-
staven wordt via de randstaaf overgedragen van de 
ene naar de andere wandstaaf. 

 
Gedetailleerde uitwerking van verbindingen vindt door-
gaans plaats bij het productiebedrijf, omdat dit in staat is 
rekening te houden met de beschikbare materialen, ma-
chines e.d. De ontwerper van het gebouw maakt voor de 
vakwerkconstructie doorgaans alleen een overzichtsteke-
ning. 

detail 1: met ingelaten stalen knoopplaat in ligger en diagonalen 

Detail 2: met rondstaal (diagonalen) tegen de ligger 

Detail 2, variant: met rondstaal (diagonalen) door de ligger 

1 

2 

Knooppunt in horizontaal stabiliteitsverbanden 
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8.6. MONTAGEVOLGORDE VAN DE CONSTRUCTIE-
VE ELEMENTEN 
 
Op deze en volgende bladen zijn voorbeelden gegeven 
over de montagevolgorde van de constructieve elemen-
ten om te komen tot een constructiesysteem (fragment). 
Van belang is het tijdstip dat een verbinding wordt aan-
gebracht. Dit in verband met montage van deze verbin-
ding (bereikbaarheid met een kraan en van de montage-
ploeg). 

Geprefabriceerde betonnen elementen met cellenbetonnen dak- en  horizontale wandplaten. 
(voorzieningen t.b.v. de montage zijn niet getekend) 
1. trottoirtegels (=maaiveld); 2. randbalk (=vorstrand); 3. betonnen heipaal; 4. begane grondvloer; 5. vier stekeinden; 
6. dakrandbalk 
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Houten gelamineerde dakligger met samengestelde kolom van gezaagd hout. 
(voorzieningen t.b.v. de montage zijn niet getekend) 
1. trottoirtegels (=maaiveld); 2. randbalk (=vorstrand); 3. betonnen heipaal; 4. begane grondvloer; 5. twee sparingen. 
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Houten gelamineerde dakligger met samengestelde kolom van gezaagd hout en buigvaste hoek. 
(voorzieningen t.b.v. de montage zijn niet getekend) 
1. trottoirtegels (=maaiveld); 2. randbalk (=vorstrand); 3. betonnen heipaal; 4. begane grondvloer; 5. twee sparingen. 
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Stalen portaal (spant) met geprofileerde dakplaten en geprofileerde horizontale wandplaten. 
(voorzieningen t.b.v. de montage zijn niet getekend) 
1. trottoirtegels (=maaiveld); 2. randbalk (=vorstrand); 3. betonnen heipaal; 4. begane grondvloer; 5. twee stekein-
den; 6. koppelstaven (mede t.b.v. stabiliteit) 
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9. CONSTRUCTIESYSTEMEN 
 
Een draagconstructiesysteem is een samenstel van con-
structie-elementen dat in staat is de verticale en horizon-
tale krachten die op een gebouw werken, aan de aarde 
af te dragen. De wijze waarop een systeem in een ge-
bouw wordt toegepast is de constructiestructuur. 
Een systeem is bepaald door: 
− de elementen (materiaal, vorm, afmetingen); 
− het schema. 
 
Het schema van een systeem geeft aan: 
− de hartlijnen van de elementen; 
− de aard van de verbindingen tussen de elementen on-

derling en van de elementen aan het lichaam waaraan 
het systeem bevestigd is (bijv. scharnierende verbin-
ding, buigvaste verbinding); 

− de systeemmaten. 
 
Het schema is, samen met de uitwendige, eveneens ge-
schematiseerde belastingen van het systeem het model 
voor de berekening van de inwendige krachten volgens 
de Mechanica. 
De systeemmaten zijn meestal de nominale lengten van 
de samenstellende elementen; soms wordt de vrije 
hoogte aangeven (bijv. bij kolommen). De nominale 
lengten zijn niet de werkelijke lengten van de elemen-
ten; deze kennen wij pas als de verbindingen gedetail-
leerd zijn. 
 
Door de grote verscheidenheid aan constructieve ele-
menten zijn vele draagconstructieve systemen mogelijk. 
Bij het samenstellen van een systeem dient rekening ge-
houden te worden met: 
− de door de elementen op te nemen en over te brengen 

krachten; 
− de verkrijgbaarheid van de elementen (vorm en leng-

te); 
− het transport van de elementen of het systeem; 
− de montage; 
− de economie. 

Enkele veel voorkomende lineaire systemen zijn de vrij-
opgelegde ligger en de ligger ondersteund door kolom-
men. 
De vrijopgelegde ligger, zoals een ligger opgelegd op 
een muur: 
− de latei boven een muuropening (bijv. raamopening); 
− een houten balklaag op een gemetselde muur. 
De ligger die ondersteund wordt door kolommen. Dit 
samenstel wordt 'spant' genoemd. Zijn de kolommen 
buigvast (ingeklemd) met de ligger verbonden, dan spre-
ken wij van raamwerk(spant) of portaal(spant). Indien 
de hoek tussen kolom en ligger groter dan 90° is en de 
verbindingen zijn buigvast (momentstijf), dan spreken 
wij van kniespanten. Een verfijning in de naamgeving is 
de aanduiding van het aantal scharnierpunten in het 
spant, bijv. een twee- of driescharnierspant. 

raamwerk(spant) of portaal(spant)

spant = 2 kolommen en 1 ligger

kniespant of driescharnierspant

kniespant of tweescharnierspant

boogspant

typische schema voor gepre-
fabriceerd beton 
(ingeklemde kolomvoeten en 
vrijopgelegde ligger; onge-
schoord) 

typische schema voor hout 
en staal 
(alle verbindingen zijn 
scharnierend; geschoord 
d.m.v. een verband, dat 
loodrecht op het spant 
staat) 

typische schema voor staal 
(raamwerk of portaalspant; 
ongeschoord) De inklemming tussen de ligger en de kolom is geen 

volledige inklemming, behalve bij kniespanten. De groot-
te van het moment is afhankelijk van de ligger- en ko-
lomstijfheden en van hun randvoorwaarden. Bij het vak 
Mechanica worden methodieken aangereikt om momen-
ten deze zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. 
 
Bij het bepalen van een constructiesysteem zijn vaak de 
in te zetten transport- en montagemiddelen bepalende 
voor de afmetingen (bij hout- en staalsystemen) en het 
gewicht (bij prefabbetonsystemen)  van de elementen. 
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Spierings hydraulische vouwkraan SK377-AT3 
(www.spieringskranen.nl) 

Transport  
 
Het transport van de elementen of het systeem vindt 
plaats: 
− in de fabriek of werkplaats en op het fabrieks- of werk-

plaatsterrein; 
− van de fabriek of werkplaats naar de bouwplaats; 
− op de bouwplaats. 
 
Het transport van de fabriek of werkplaats naar de 
bouwplaats is per auto veruit het belangrijkste. De ge-
bruikelijke mogelijkheden zijn: 
− auto's met een laadvermogen tot 80 kN en een laad-

lengte tot 6,5 m; 
− auto's met een laadvermogen van 110 t/m 150 kN en 

een laadlengte ca. 9 m; 
− auto's met een laadvermogen tot 300 kN en een laad-

lengte van 15 m; 
− auto's met aanhanger met een totaal laadvermogen tot 

360 kN en een laadlengte van resp. 6 en 8 m; het 
maximaal toegestane treingewicht is 500 kN (met spe-
ciale vergunning meer); het gewicht van een dieplader 
is 150 à 200 kN. 

 
Voor het vervoer van extra lange elementen of systemen 
zijn speciale auto's met draaibare voor- en achterstellen 
(zgn. dollystellen) nodig; deze auto's zijn ook nodig als 
er zeer krappe bochten genomen moeten worden. Als 
regel is politie-escorte nodig. Lengten van 40 m zijn wel 
eens getransporteerd. 
 
 

Maximum breedte: 
− normaal 2,49 m. 
− met doorlopende vergunning 2,80 m. 
− incidenteel 3,40 m. 
 
Maximum hoogte: 
− doorrijhoogte van hoofdverkeerswegen 4,50 m. 
− doorrijhoogte van secondaire wegen 3,60-4,20 m. 
− normale laadhoogte 2,80 m. 
− laadhoogte bij dieplader 3,60 m. 

(afstand laadvlak-rijweg 0,4 à 0,5 m.) 
 
Voor grote en zware transporten moet materieel gehuurd 
worden bij gespecialiseerde ondernemingen waarvan er 
slechts enkel zijn in Nederland. Het moet lang vóór het 
transport worden gereserveerd. 
 
Bij de montage op de bouwplaats worden bij laagbouw 
(hallen) meestal mobiele kranen gebruikt. Voor utiliteits-
bouw zijn auto- of rupskranen met een capaciteit van 
20-140 ton gebruikelijk. Ze zijn er tot een zeer groot 
hefvermogen bij een kleine vlucht. Het zijn relatief dure 
kranen (voor prijzen zie o.a. Bouwkosten Boeken van 
Misset Bouw). Soms wordt om economische redenen een 
torenkraan ingezet. 
Het monteren van een groot element of systeem vergt 
niet meer tijd dan de montage van kleine. Het bouwtem-
po zal dus sneller verlopen. 
Wanneer er buigvaste verbindingen tijdens de montage 
gemaakt moeten worden, vergt dit meer tijd dan die bij 
scharnierende verbindingen. 

dollystellen 
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(www.nederhoff.nl) 

Let op!  
Aanduiding bij loopkatkranen: 30/46 betekent 30 m. gieklengte en een capaciteit van 46 tonmeter. 
De aangegeven waarden zijn de maximale waarden onafhankelijk van de hijshoogte en dienen met het gewicht van 
de hijsblokken en hijsgereedschappen verminderd te worden. 

Kraan: 30/46 38/80 42/84 48/103 30T 35T 40T 45T 50T 70T 90T 150T 250T 300T 400T 500T 650T

vlucht vlucht

8 5,0 7,0 8,0 8,0 9,2 11,2 11,0 14,6 16,0 21,9 36,0 63,3 102,0 125,0 163,0 192,0 264,0 8

10 4,6 7,0 8,0 8,0 6,5 7,5 7,7 10,2 11,5 16,2 25,9 48,5 84,0 98,0 139,0 162,0 212,0 10

12 3,9 6,6 6,9 8,0 4,8 6,0 5,7 7,7 8,6 12,3 19,2 38,5 69,0 78,0 114,0 142,0 172,0 12

14 3,0 5,5 5,9 7,2 3,8 4,5 4,4 6,1 6,8 10,2 15,0 31,0 58,0 63,0 99,0 124,0 146,0 14

16 2,6 4,7 5,0 6,1 3,0 3,4 3,5 4,9 5,5 8,1 12,0 24,9 49,5 53,0 88,0 110,0 126,0 16

18 2,3 4,1 4,5 5,0 2,5 2,9 3,0 4,0 4,5 6,8 10,0 21,8 43,0 44,5 76,0 97,0 109,0 18

20 2,0 3,6 4,0 4,8 2,0 2,3 2,7 3,4 3,7 5,8 8,9 19,2 38,0 43,5 69,0 86,2 102,0 20

22 1,8 3,2 3,6 4,3 1,3 1,9 2,2 2,9 3,1 4,9 7,5 16,6 33,5 39,5 64,0 77,3 95,5 22

24 1,6 2,9 3,3 3,8 1,0 1,5 1,8 2,6 2,7 4,2 6,4 14,4 31,0 36,5 57,0 69,4 88,5 24

26 1,5 2,6 3,0 3,5 0,7 1,2 1,4 2,3 2,2 3,5 5,5 12,6 28,4 32,5 51,0 63,1 82,5 26

28 1,3 2,4 2,8 3,2 0,5 1,0 1,3 2,0 1,8 3,2 4,8 11,1 25,7 30,5 46,5 57,2 76,0 28

30 1,2 2,2 2,6 2,9 0,8 1,3 1,7 1,4 2,8 4,2 9,8 23,4 28,2 42,5 52,0 69,5 30

32 2,1 2,4 2,8 1,0 1,5 1,3 2,4 3,6 8,6 21,5 25,2 39,5 48,0 64,5 32

34 1,9 2,2 2,6 0,7 1,3 1,2 2,2 3,0 7,6 18,8 24,2 36,5 45,0 59,5 34

36 1,8 2,0 2,4 1,1 1,0 2,2 2,8 6,7 17,3 22,5 33,5 44,0 56,0 36

38 1,7 1,9 2,3 1,1 0,7 1,9 2,7 5,9 16,2 20,5 31,5 42,0 52,5 38

40 1,8 2,1 0,9 1,7 2,5 5,2 15,4 19,1 29,5 40,0 49,5 40

44 1,9 1,1 2,0 3,8 10,6 17,0 26,0 33,5 44,0 44

48 1,7 0,7 1,6 2,8 9,8 14,0 23,2 31,0 39,0 48

52 1,2 2,1 7,4 12,4 20,5 26,4 34,5 52

56 1,9 6,1 9,8 18,0 24,7 32,0 56

60 0,9 4,6 9,5 16,9 22,5 28,0 60

64 4,1 7,2 15,1 16,2 25,7 64

68 3,3 6,0 13,9 15,6 22,9 68

72 2,7 2,7 12,4 15,3 20,4 72

76 2,4 2,3 11,4 11,3 18,0 76

80 1,9 1,6 10,2 8,3 16,0 80

84 1,7 8,0 7,5 13,7 84

88 1,3 7,3 7,0 12,2 88

92 1,1 6,0 5,5 10,9 92

96 3,8 5,1 8,9 96

100 3,7 4,5 8,7 100

104 5,0 104

108 4,5 108

loopkatkranen weg- & terreinkranen
Capaciteit in tonnen

weg & terreinkraan loopkatautokraan of vouwkraan 
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Lijnvormige ondersteuningen (=wanden) puntvormige ondersteuningen (=kolommen) 

Lineaire dakstructuren in relatie tot de overspanningrichting van de toegepaste dakplaten 

Twee voorbeelden 
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10. CONSTRUCTIESTRUCTUREN 
 
Een draagconstructie heeft door de wijze van rangschik-
king, waarop het seriematig gemaakte constructiesys-
teem gerangschikt is, een structuur. Het is een belangrijk 
aspect omdat dit zowel in horizontale als in verticale rich-
ting een ordening aan het gebouw geeft. 
 
Het begrip structuur is onder te verdelen in: 
− een neutrale structuur 
hierbij komen twee of meer gelijkwaardige richtingen 
voor (vierkant, driehoek, cirkel). Door de gelijkwaardig-
heid van de richtingen zijn zulke structuren in de regel 
alleen met plaatvormige middelen te overspannen (bijv. 
betonplaten, ruimtevakwerken). Vooral bij toepassing 
van meer dan 2 richtingen kan een ogenschijnlijke 
structuurloosheid ontstaan. In dit dictaat zal niet verder 
ingegaan worden op draagconstructieve neutrale struc-
turen 

− een lineaire structuur 
hierbij overheerst één richting, de primaire richting. De 
andere, meestal daarop loodrecht-staande richting is 
secondair. De primaire overspanningen worden, afhan-
kelijk van de afstand, gevormd door balken, liggers of 
spanten; secondaire door platen, balken of liggers. 

− gemengde structuur 
Hierbij zijn de neutrale en de lineaire structuur in 1 to-
taal structuur toegepast.  

De afmetingen van handelsproducten, zoals balken van 
gezaagd hout en warmgewalste stalen profielen, geprofi-
leerde stalen dakplaten, cellenbetonplaten e.d., hebben 
een economische achtergrond. Verklaring ervan is een 
studieonderwerp op zich. In dit dictaat wordt uitgegaan 
van de huidige bouwpraktijk. Normaal van deze produc-
ten is dat er overspanningen van 5 à 7 m meegemaakt 
kunnen worden. Deze maten zijn een redelijk gemiddel-
de, hoewel ook grotere afmetingen (bijv. 10 à 12 m) 
voorkomen. 

swastikavorm met onder-
steuning op de hoeken 
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Voor overspanningen tot 5 à 7 m worden de handelspro-
ducten gebruikt. Bij overspanningen tussen 5 à 7 m en 
30 à 40 m worden liggers toegepast met een onderlinge 
afstand die is afgestemd op de handelsproducten. Stalen 
liggers kunnen hiervoor uit de handel worden betrokken 
tot een lengte van (15 m. De overige liggers en spanten 
worden speciaal voor dit doel vervaardigd. Per materiaal-
hoeveelheid zijn ze veel duurder dan de handelsproduc-
ten van standaardafmetingen. Bij nog grotere overspan-
ningen zal de constructie vaak worden opgebouwd uit 
primaire en secondaire liggers of spanten. Waarna de 
dakhuid van handelsproducten op de secondaire liggers 
wordt bevestigd. 
 
Uit overwegingen van constructieve doelmatigheid zal de 
afstand tussen liggers onderling l2 veel kleiner zijn dan 
de afstand tussen de steunpunten van de ligger l3. In het 
geval dat beide afstanden vrijwel gelijk zouden zijn, is in 
technisch opzicht niets bereikt, omdat via een proces van 
verkleining van onderlinge afstanden bereikt moet wor-
den dat de handelsproducten voor de dakhuid kunnen 
worden toegepast. De verhouding tussen de onderlinge 
afstand l2 en de lengte van de ligger l3 varieert veelal 
tussen 1:2 en 1:4. 
 
Verschillende factoren hebben invloed op de structuur 
van een draagconstructie, zoals: 
− de functie van het gebouw; 
− het ruimtelijk ontwerp; 
− het gewenste beeld; 
− het constructiemateriaal; 
− afmetingen van producten (elementen) waarmee ge-

bouwd wordt; 
− enz. 

Het gebruik van een ruimte bepaald of en waar kolom-
men in de ruimte verantwoord zijn. De plaats van de 
kolommen wordt bijv. bepaald op een raster waarvan het 
maatstelsel is afgeleid van de functie van het gebouw. 
Economisch gezien zullen grote overspanningen, waar-
voor liggers of spanten met grote doorsneden nodig zijn, 
meestal duurder zijn dan kleine overspanning waarbij 
liggers door kolommen in de ruimte worden onder-
steund. 
De keus van de onderlinge afstand van zichtbare con-
structie-elementen of -systemen, het evenwijdig aan 
elkaar lopen of elkaar kruisen (rechthoekig, vierkant, 
driehoekig raster) wordt  mede beïnvloed door de afme-
tingen van de ruimte en de verhoudingen die door de 
verdeling ontstaat. Ook het verschillend gebruik van 
plekken in een ruimte kan van invloed zijn op de plaats 
van de elementen van de structuur, omdat de plekken 
daardoor een visuele begrenzing krijgen. 

l1 = vrije overspanning 5-7 m:
       - houten gordingen h.o.h. 0,8-0,9 m met dakbeschot
       - triplexribpanelen
       - cellenbetonplaten
       - geprofileerde stalen dakplaten

l2 = vrije overspanning 7-40 m
       liggers van staal of hout (meestal); beton tot ca. 30 m (soms)

l3 = vrije overspanning > 30-40 m
       overspanningsconstructies van staal of hout 
       (erg groot voor betonnen liggers)

Overzicht van overspanningmogelijkheden 

l3l2
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11. AFVOEREN VAN HORIZONTALE 
KRACHTEN 
 
Het blijkt dat niet altijd direct is te overzien of een be-
paalde draagconstructie in principe in staat is om hori-
zontale krachten over te brengen naar de fundering. Dit 
aspect van de krachtsoverdracht wordt meestal aange-
duid met stabiliteit of standzekerheid. Niet iedereen kent 
aan deze woorden dezelfde betekenis toe. Uit de context 
moet dus blijken wat in een bepaald geval wordt be-
doeld. 
 
Horizontale krachten op een gebouw ontstaan door de 
volgende oorzaken: 
a. wind; waardoor voornamelijk druk en zuiging ont-

staat die loodrecht op de vlakken werkt. 
b. een onvermijdelijke kleine scheefstand van kolom-

men en van dragende wanden. 
c. remkrachten, stoten e.d. 

F

F

horizontale
kracht

reactie van
de wand

ingeklemde ligger (=uitkraging)

ingeklemde kolom
   (=uitkraging)

90   draaien dano

Het minimaal aantal vormvaste vlakken voor een gebouw 
is 4, waarvan 1 vormvast horizontaal vlak (bij laagbouw 
het dakvlak) en 3 verticale vormvaste vlakken. De werk-
lijnen van de 3 verticale vlakken mogen niet door 1 punt 
gaan. 
Vanwege praktische overwegingen zal men altijd meer 
vormvaste vlakken aanbrengen dan het minimale beno-
digde aantal. 

De principes voor de overdracht van horizontale krachten 
zijn dezelfde als voor verticale krachten. Alle vormen van 
krachtsoverdracht kunnen worden beredeneerd vanuit 
op buiging en normaalkracht belaste liggers.  
Vooral het principe van de uitkragende ligger komt veel 
voor. De ligger moet alleen verticaal worden gedacht in 
plaats van horizontaal (ingeklemde kolom). 
Een hoog gebouw kan, als het in z'n totaliteit wordt be-
schouwd, worden gezien als een rechtopstaand, in de 
bodem ingeklemd, lineair constructie-element. In de 
bodem ingeklemde constructie-elementen zijn bijvoor-
beeld ook de masten voor straatverlichting, televisieto-
rens en eigenlijk elk gebouw als het begrip ruim wordt 
opgevat. 
Inklemmen van een vormvast element in de bodem is 
dus een methode om weerstand te bieden aan horizon-

Een gebouw is pas stabiel wanneer de optredende ver-
vormingen iets kleiner of gelijk zijn aan de toelaatbare 
vervormingen (=1/500h). Zo is een hal met een hoogte 
van 9 m stabiel, indien de horizontale scheefstand max. 
0.018 m bedraagt; bij een hoogbouw van 300 m is dit 
max. 0.6 m. 
 
De wijze waarop een gebouw stabiel gemaakt kan wor-
den, is mede afhankelijke van de gebouwvorm, gebouw-
hoogte en de grootte van de horizontale krachten t.o.v. 
de verticale krachten. Voor een laagbouw kan voor een-
voudige middel gekozen worden om het gebouw stabiel 
te maken, terwijl voor hoogbouw de gekozen stabiliteit-
middelen bepalen zijn voor het ontwerp. 
 
In het kader van dit dictaat zal niet worden ingegaan op 
het afvoeren van horizontale krachten bij hoogbouw. 

translatie

rotatie

1
3

2

snijpunt
van vlak
1 en 2

max.
 ontbondene 

 vla
k 3

r

snijpunt is
rotatiepunt

Soorten stabiliteit 

Plaats verticale vormvaste vlakken 

t.g.v. wind 

t.g.v. scheefstand 
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Om voor een staafvormig constructie-element zoals een 
kolom, een voldoend grote inklemming te verkrijgen, kan 
meestal niet volstaan worden met direct contact met de 
bodem, zoals bij een lichtmast, doch is een overgangs-
constructie nodig bijvoorbeeld een poer of funderingsbal-
ken van beton. De kolom wordt buigvast met de poer of 
balken verbonden.  
Door het overbrengen van de horizontale kracht ontstaat 
een moment in de kolomvoet. Hierdoor wordt de kolom 
zwaarder belast en moet de kolomafmeting groter wor-
den. 

kolom in diepe inkassing 
(links op palen; rechts prefab op staal; toepasbaar als de vloer 
bestaat uit een zandbed met bestrating) 

Door de horizontale belasting zouden deze constructies 
kunnen schranken (parallellogramachtig vervormen), 
verschuiven of kantelen. De wijze waarop daaraan weer-
stand wordt geboden is afhankelijk van de materiaalkeu-
ze, de afmetingen en van de grootte van de verticale en 
horizontale belasting. Statische berekeningen zijn nodig 
voor het nemen van de juiste beslissingen. Bij gemetsel-
de wanden moet de neerwaartse belasting voldoende 
groot zijn om kantelen te voorkomen. Betonnen wanden 
kunnen, om kantelen te voorkomen, aan de trekzijde 
worden gewapend. Houten wanden worden bevestigd 
tegen verschuiven en ter voorkoming van kantelen van 
trekanker voorzien. Constructies van staven worden met 
verbindingsmiddelen bevestigd. In feite werken de wan-
den voor horizontale belasting in hun vlak als brede ko-
lommen die horizontaal worden belast. 

Bij veel gebouwen wordt de weerstand tegen horizontale 
krachten geleverd door op de fundering geplaatste wan-
den die in hun vlak belast worden (schijfwerking). 
 
De wanden worden gemaakt van metselwerk, beton of 
hout panelen. Ook een rechthoek die is opgebouwd uit 
driehoeken van stalen of houten staven kan voor hori-
zontale krachten dezelfde functie vervullen als een wand. 
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Bij meer dan twee kolommen op een rij is het in principe 
voldoende om twee kolommen aan de onderzijde in te 
klemmen. Bijvoorbeeld de kolommen 1 en 5. De koppen 
van de tussengelegen kolommen worden op hun plaats 
gehouden door een horizontale ligger. In de lengterich-
ting kan deze ligger trek en druk overbrengen naar de 
koppen van de kolommen 1 en 5. Door belasting in 
dwarsrichting wordt de ligger op buiging belast waarbij 
de reacties geleverd worden door de koppen van de ko-
lommen 1 en 5. De ligger werkt als een balk op z'n plat. 
Bij horizontale belasting treden de hoogste spanningen 
op aan de zijkanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vergelijkbare wijze als inklemming van kolommen en 
wanden in de fundering, kunnen deze ook worden inge-
klemd in de dakconstructie. De dakconstructie moet in 
staat zijn om de inklemmingen te leveren. Er moeten 
bijvoorbeeld balken in de juist richtingen lopen. Het prin-
cipe van inklemmen in het dak is verwant aan een tafel 
waarbij de poten in het blad zijn ingeklemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij gebouwen die uit meerdere bouwlagen bestaan wordt 
de weerstand tegen horizontale krachten in principe op 
dezelfde wijze verkregen als bij gebouwen met één laag. 
In het geval hiervoor de schijfwerking van wanden wordt 
gebruikt, is het gunstig als deze wanden boven elkaar 
staan. Bij een situering op een ter plaatse niet onder-
steunde vloer, ontstaat bij een horizontale belasting een 
horizontale verplaatsing van het bovenste deel van de 
wand, als gevolg van de doorbuiging van de vloer. Ui-
teraard kan dit worden beperkt door de vloer ter plaatse 
van de wand te versterken, waardoor deze minder door-
buigt. 

Bij in staal en hout geconstrueerde gebouwen met ko-
lommen en balken worden enkele traveeën uitgevoerd 
met diagonalen. Deze traveeën zijn als schijf op te vat-
ten omdat ze met de diagonalen vormvast gemaakt kun-
nen worden. Het zijn eigenlijk vakwerkliggers. Meestal 
worden slanke diagonalen gekozen, die dus alleen effec-
tief trek kunnen overdragen, omdat ze bij drukkrachten 
uitknikken. Het gevolg is dat voor beide krachtrichtingen 
afzonderlijke diagonalen nodig zijn. Meestal worden deze 
diagonalen in dezelfde travee geplaatst, waardoor ze 
elkaar kruisen. 
Ook de krachten die in de langsrichting werken kunnen 
met horizontale en verticale schijfvormige constructies 
(afwerken) worden afgevoerd. 
De hier bedoelde constructies worden meestal stabili-
teitsverbanden of ook wel windverbanden genoemd. 

kruizende 
Diagonalen 
(trek) 
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Vormvaste dakvlakken kunnen ook worden verkregen 
door het oordeelkundig kiezen en bevestigen van de 
dakhuid. Bij een houten dakconstructie wordt het dakbe-
schot onder een hoek van 45º  met de gordingen ge-
legd, of wordt dakbeschot van constructietriplex of OSB 
toegepast. Ook geprofileerde stalen dakplaten kunnen 
voor dit doel worden gebruikt. Veel aandacht moet be-
steed worden aan de stijfheid van de platen, onderlinge 
verbinding van de platen,n de bevestiging van de platen 
aan de profielen en dat er geen concentratie van af-
schuifkrachten in het dakvlak komt.  

Voor het weerstand bieden aan horizontale krachten 
worden voor de verschillende krachtrichtingen vaak ver-
schillende constructieprincipes gebruikt. 
 
Bij een blokje woningen met een draagconstructie van 
ter plaatse gestort beton wordt voor horizontale krachten 
loodrecht op de langsgevel, het schijvenprincipe gebruikt 
en voor horizontale krachten loodrecht op de kopgevel òf 
het schijvenprincipe óf het inklemprincipe. Voor wonin-
gen met wanden en vloeren van geprefabriceerd beton 
wordt in beide richtingen meestal het schijvenprincipe 
toegepast. 
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Ook bij hallen met een staal- of houtconstructie worden 
voor beide krachtrichtingen vaak verschillende principes 
toegepast. Voor de in de lengterichting werkende hori-
zontale krachten worden meestal vakwerken (stabiliteits-
verbanden) gekozen. Voor krachten die dwars op het 
gebouw werken kan hetzelfde worden gedaan, doch bij 
een lang gebouw worden de kolommen vaak buigvast 
verbonden met de fundering/vloerconstructie en/of dak-
constructie. Dit omdat bij lange gebouwen voor de stabi-
liteitsverbanden zeer grote afmetingen nodig zijn. Bij 
betonnen skeletten wordt voor beide krachtrichtingen 
meestal het inklemprincipe toegepast. 

geschoorde constructies 
deze constructies hebben extra voorzieningen nodig om 
vormvast (stabiel) te zijn, omdat alle verbindingen schar-
nierend zijn. Dit geschiedt vaak door toevoeging van 
vakwerken (stabiliteitsverbanden; horizontaal en verti-
caal). 
De kolommen worden verticaal belast worden (normaal-
krachten) en daarom slank kunnen zijn (let op uitknik-
ken).  De verbindingen zelf dienen uitsluitend normaal– 
en dwarskrachten over te brengen. 

In het geval niet direct duidelijk is of een constructiesys-
teem horizontale krachten kan overbrengen, is het teke-
nen van de vervorming een hulpmiddel. Bij buigvast ver-
bindingen kan namelijk de hoek tussen de staven of pla-
ten niet veranderen. Worden bij vervorming staven ge-
bogen dan wordt weerstand geboden. 

ongeschoorde constructies 
hiervoor zijn geen extra voorzieningen nodig om vorm-
vast (stabiel) te zijn. Bij constructiesystemen gebeurt dit 
door één of meerdere buigvaste verbindingen te maken, 
terwijl de overige scharnierend blijven. 
Zowel de verbinding als de kolom moeten momenten en 
dwarskrachten kunnen opnemen. Dit stelt zwaardere ei-
sen aan onder meer de profielafmetingen. 

draad

draad

staaf

A. Vervorming zonder buiging; er is dus geen weer-
    stand tegen H

H

H

H

B. Staven of platen buigen; er is dus weerstand.

C. Er zijn krommingen, dus meer delen kunnen bij-
    dragen aan de weerstand tegen H.

D. Overtreft C.

E. Bij horizontale verplaatsing ontstaat trek in de 
   draad waardoor de balk doorbuigt. Er wordt dus
    weerstand geboden aan H.

H

H

H

F. Door de kracht H wordt de draad slap. Het system
   is dus niet bestand tegen kracht H.

H

G. Bij horizontale verplaatsing van de regel, drukt de
    staaf de  regel omhoog. Het systeem biedt dus
    weerstand aan de kracht H.
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diagonaal of diagonalen buigstijve hoeken en/of inklemmingen

schijvenraamwerken

geschoord ongeschoord

vormvast maken

kantelen

schranken

verschuiven

kruizende diagonalen
         (trek)

   diagonaal
(trek en druk)

              kruis
(trek, druk en momenten)

Principe mogelijkheden voor afvoeren van horizontale krachten 

Kruizende diagonalen: Centre Georges Pompidou., Parijs, 1977 -
voorgevel 

Kruis: Centre Georges Pompidou, Parijs, 1977 - zijgevel 
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Geschoorde constructies met vakwerken 

alle diagonalen op druk belast 

alle diagonalen op trek belast 

diagonalen op trek of druk belast 

diagonalen op druk of trek belast  

helft van de diagonalen op trek belast; 
andere helft geen krachten 

helft van de diagonalen op trek belast; 
andere helft geen krachten 

verband uitgevoerd met kruizende diagonalen 

verband uitgevoerd als een N-vakwerkligger  

verband uitgevoerd als een V-vakwerkligger  
- drukkracht 

+ trekkracht 
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De plaats van stabiliteitsvlakken 
 
In het algemeen hebben ze de functies als: 
1. windverband; 
2. knikverband(voorkomt bijvoorbeeld dat het kolompro-

fiel loodrecht op het spantvlak kan uitknikken (de 
zwakke profielas); 

3. montageverband (zodat in alle fasen van de montage 
de stabiliteit van de constructie gewaarborgd is). 

 
Verbanden in dwarsrichting (voor de langsstabiliteit) 
 
De windbelasting in langsrichting bestaat uit druk of zui-
ging op de kopgevels en windwrijving langs andere vlak-
ken. Vandaar moeten ze worden overgebracht naar de 
windverbanden. Dit doen de gordingen door middel van 
drukkrachten (bij winddruk) of trekkrachten (bij windzui-
ging). De trekkrachten kunnen door de gordingen ge-
makkelijk worden opgenomen. De drukkrachten zijn ech-
ter voor de in zijdelingse richting slanke gordingen on-
gunstig (uitknikken). Daarom moeten zo weinig mogelijk 
gordingen hiermee worden belast.  
In verband hiermee zou het meest logisch zijn de wind-
verbanden in de eindvelden te plaatsen. 
Omdat ze echter ook als montageverbanden dienst 
doen, plaatst men ze in de op één na uiterste vel-
den; bij de montage begint men namelijk bij voor-
keur met het plaatsen van twee normale spanten 
(waartussen een montageverband) omdat een nor-
maal spant sneller en met minder tijdelijk schoor-
werk overeind kan worden gezet dan het stijl- en 
regelwerk van een eindgevel. Een voordeel van een 
verband tussen twee normale staafeinden gelijk is 
verder dat de aansluitingen van de diagonaalsta-
ven aan beide staafeinden gelijk zijn. 
Voor de windverbandfunctie moeten aan beide 
einden van de hal verbanden worden aangebracht. 
Ook voor de montage is dit gunstig: men kan op 
twee plaatsen gelijktijdig met de montage begin-
nen. Bij lange hallen (bijvoorbeeld 100 m lengte) 
brengt men om deze reden meer verbanden aan 
(op de helft of een derde van de hallengte). 
 
Het is niet noodzakelijk dat voor stabiliteit in langs-
richting de horizontale en verticale verbanden in 
één veld liggen. Zij kunnen ook in verschillende 
velden zijn ondergebracht. Aanleiding kan zijn dat 
in het windverbandveld in de zijwand een deurope-
ning moet komen; het verticale verband kan dan 
bijvoorbeeld naar de naastliggende veld. 

kopgevel met standaard spant, waaronder
stijl- en regelwerk (geschoorde constructie;
met knikkoppelingen in langsgevel)

kopgevel is een volledig stijl- en regelwerk
(geschoorde constructie

)
; met knikkoppelingen

in langsgevel

kopgevel = ingeklemde stijlen
(ongeschoorde constructie)

kruizende diagonalen        1 diagonaal      raamwerk         schijf

symbool voor stabiliteitsverbanden in dakvlak

max. of 6 velden of ca 40 m

symbool voor stabiliteitsverbanden in gevelvlak

langsrichting

dw
ar

sr
ic

ht
in

g

aanzicht langsgevel 

varianten voor de stabiliteitsverbanden 

bovenaanzicht dak 

kopgevel met standaardspant; in het zelfde vlak een stijl– en 
regelwerk (geschoorde constructie met knikkoppelingen) 

kopgevel bestaat uit een volledig stijl– en regelwerk(geschoorde 
constructie met knikkoppelingen) 

kopgevel met ingeklemde stijl– en kolomvoeten (ongeschoorde 
constructie) 
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Verbanden in langsrichting (voor dwarsstabiliteit) 
 
Geschoorde spanten ontlenen hun stabiliteit aan 
een langsverband in het dak dat de horizontale 
krachten in dwarsrichting via de verticale verban-
den in de kopgevels afvoert naar de fundering. 
Zo’n langsverband brengt men ook wel aan als de 
spanten weliswaar stabiel (ongeschoord) zijn maar 
betrekkelijk slap, dat wil zeggen dat door windbe-
lasting in dwarsrichting relatief grote horizontale 
vervormingen (verplaatsing van de bovenregel/
dakligger) optreden. Dit is vaak het geval; om een 
spant voldoende stijf te maken zijn zware kolom-
men nodig. Vaak is de combinatie van lichte ko-
lommen met een langsverband economischer. Dat 
de spanten in dit geval toch stabiel zijn maakt de 
montage uiteraard gemakkelijker. Bovendien geeft 
een langsverband nog het voordeel dat men de 
kolommen goed in één verticaal vlak kan stellen 
en houden (vooral voor de gevelafwerking is dit 
van belang). 
 
 
 
 
 
 
 
De plaats in het algemeen 
 
Als voorbeeld nemen we een gebouw met een cir-
kelvormige plattegrond. Het dakvlak wordt veron-
dersteld inwendig stabiel te zijn. Het dak wordt 
ondersteund door stalen pendelkolommen.  
 
Welke verticale voorzieningen zijn minimaal nodig 
voor de stabiliteit?  
Het dakvlak kan op twee manieren bewegen: 
a. door translatie (de stijlen blijven evenwijdig 

aan elkaar), 
b. door rotatie (de stijlen verdraaien spiraalvor-

mig). 
Om deze bewegingen tegen te gaan zijn minimaal 
drie verticale stabiliteitsvlakken nodig. 
De vlakken mogen elkaar niet in één punt (in de 
ruimte: één lijn) snijden: is dit wel het geval dan is 
rotatie mogelijk. Een bijzonder geval hiervan zijn 
evenwijdig aan elkaar geplaatste spanten; de vlak-
ken hiervan snijden elkaar in het oneindige; rotatie 
vindt plaats om een oneindig ver punt dat wil zeg-
gen: de spanten vallen om. 
 
Indien men drie verticale stabiliteitsvlakken aanbrengt, 
dient men ervoor te zorgen dat in de plattegrond ten 
opzichte van het snijpunt van twee vlakken het 
derde vlak een zo groot mogelijk ontbondene 
heeft loodrecht op de verbindingslijn van het snij-
punt van de eerste twee vlakken met het middel-
punt van het derde vlak (a). Geval b nadert te veel 
tot het geval dat de drie stabiliteitsvlakken een ge-
meenschappelijke snijlijn hebben. 

langsrichting

spant - geschoorde constructie

dw
ar

sr
ic

ht
in

g

bovenaanzicht dak 

dwarsdoorsnede 

lk=h hlk>2h

translatie

rotatie

1
3

2

snijpunt
van vlak
1 en 2

max.
 ontbondene 

 vla
k 3

r

snijpunt is
rotatiepunt

1

3
2

1

3

2

a. goed

b. slecht

snijpunt van vlak 1 en 2

snijpunt van vlak 1 en 2
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funderingspalen
(bijv. geprefabriceerde

betonnen heipalen)

begane grondvloer
(incl. randbalken

(=vorstranden) + 
evt. funderingsbalken)

kolommen

liggers
(primaire liggers)

gordingen
(secondaire liggers)

dakhuid
(bijv. geprofileerde stalen 

 dakplaten + isolatie
 + dakbedekking)

verticale belasting
(veranderlijk/sneeuw

/water)

draagkrachtige laag
(zandlaag)

maaiveld

fragment

dakhuid bijv.

gording

waterdichte dakbedekking
isolatie met damp-
remmende laag
geprofileerde
stalen dakplaten

Verticale krachtdoorstroming bij een geschoorde constructie zowel in dwars- als in lengterichting  
(alle verbindingen zijn scharnierend) 
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11. KRACHTDOORSTROMING 
 
Bij het ontwerpen van draagconstructies is het zeer be-
langrijk om zich voortdurend bewust te zijn van de wijze 
waarop krachten naar de vaste grondslag worden afge-
voerd. De belangrijkheid schuilt zich in de grootte, het 
soort en de richting van de krachten en hierdoor de in-
vloed op de constructieve verbindingen. Dit kan bepalend 
zijn voor het architectonische ontwerp. De weg die krach-
ten aflegt door een draagconstructie heet krachtdoor-
stroming. 
 
Dit krachtenverloop wordt geanalyseerd d.m.v. krachtdoor-
stromingtekeningen. Hierin worden bepaald: 
− het soort krachten en de richting waarin zij op elk con-

structie-element werken; 
− het soort krachten en de richting waarin deze van het 

ene naar het andere constructie-element overgebracht 
moeten worden. 

 
Onder het soort krachten (actie- of reactiekrachten) wordt 
verstaan: 
− normaalkrachten (druk, trek); 
− dwarskrachten; 
− buigend momenten. 
De methodiek voor het bepalen van de grootte van de 
krachten is in het hoofdstuk 'Globaal dimensioneren' weer-
gegeven. 
 

Verticale belastingen 
 
Bij het analyseren van de krachtsdoorstroming zijn er 
twee soorten krachten, namelijk lijn- of puntkrachten. 
 
We beschouwen de krachtsafdracht van een verticale 
neerwaartse gelijkmatige belasting (kN/m² of N/m²) op 
dakplaten, die vrijopgelegd zijn op dakliggers (zie de on-
derstaande tekeningen, gemerkt met 1). De dakliggers 
zijn vrijopgelegd op twee kolommen. Deze constructie 
heeft drie constructieve elementen, namelijk dakplaten, 
dakliggers en kolommen. Door de gegeven neerwaartse 
belasting op de dakplaat ontstaat opwaartse krachten in 
de dakplaat. Dit is een lijnkracht in kN of N per plaat-
breedte. Omdat de verbinding tussen de dakplaten en lig-
gers in evenwicht moet zijn (ΣV=0), is deze opwaartse 
lijnkracht een neerwaartse belasting op de dakligger. Aan 
de uiteinden van de ligger, die op de kolommen ligt, ont-
staan opwaartse puntkrachten (kN of N). Die op hun beurt 
weer neerwaartse puntkrachten zijn op de kolommen. 
 
Een andere, de meest gebruikelijke, methode voor de af-
dracht van de gegeven belasting is d.m.v. oppervlakken. 
Elke dakligger moet een deel, een oppervlak, van de be-
lasting van de dakplaten afdragen (tekeningen gemerkt 
met 2). De lengte van elk oppervlak is gelijk aan het aan-
deel van de dakplaten dat de ligger moet dragen; de 
breedte is gelijk aan 1 meter. Hierdoor ontstaat er een ge-
lijkmatige belasting per strekkende meter (kN/m' of N/m') 
op de dakligger. Op de uiteinden van de ligger werken op-
waartse puntkrachten. Op de kolommen werken neer-
waartse krachten. 
 
De eerst genoemd methode is de meest nauwkeurige, ter-
wijl de tweede methode gemakkelijker toepasbaar is.  



- 104 - Krachtdoorstroming 

Horizontale krachtdoorstroming bij wind op langsgevel voor een geschoorde constructie in dwarsrichting. 
(alle verbindingen zijn scharnierend; diagonalen zijn op trek belast) 
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Horizontale belastingen 
 
De horizontale krachten op een gebouw worden veroor-
zaakt door de wind. De wind werkt óf in de dwarsrichting 
óf lengterichting van het gebouw. Door de wind ontstaan 
er op de gevelvlakken en het dakvlak winddruk en -
zuiging en in het gebouw onder- of overdruk. Voor de 
hoofdopzet wordt er vanuit gegaan dat de wind werkt als 
een statische belasting in de lengte- en breedterichting 
van het gebouw. Voor het bepalen van de krachts-
doorstromingen moet voor beide windrichtingen (op kop- 
en langsgevel) gerekend worden met druk- en trekkrach-
ten.  
 
In nevenstaande tekeningen is de draagconstructie van 
een gebouw in het materiaal hout weergegeven. Alle ver-
bindingen zijn scharnierend (geschoorde constructie). Het 
gebouw staat op een betonnen begane grondvloer. Uitge-
gaan is dat deze vloer alle krachten via de fundering naar 
de vaste grondslag kan afvoeren. 
 
Bij horizontale krachten in lengterichting (winddruk) op de 
kopgevel moeten de gevelplaten, die aan de kolommen 
bevestigd zijn, een horizontale gelijkmatig verdeelde druk-
belasting (kN/m²) naar de kolommen afvoeren. Dit ge-
schiedt analoog aan de krachtsafdracht van de eerder be-
schreven dakplaten. De belasting op een kolom is een ge-
lijkmatige drukbelasting in kN per strekkende meter. De 
kolom wordt horizontaal gesteund door de begane grond-
vloer en door een gording. Hierdoor ontstaan reactie-
krachten in de kolomkop en -voet. De reactie in de kolom-
voet wordt een tegengestelde actiekracht op de begane 
grondvloer. De reactie in de kolomkop wordt een tegenge-
stelde actiekracht op de gording. De gordingen worden 
ondersteund door het stabiliteitsverband. Zodat de reac-
tiekrachten van de gordingen tegengestelde actiekrachten 
worden op het verband. Het verband is in wezen een hori-
zontaal geplaatste vakwerkligger, die bestaat uit vertikalen 
(=gordingen), diagonalen en twee dakliggers (=boven– 
en onderregel). In de diagonalen treden , in dit voorbeeld, 
alleen trekkrachten op. Het stabiliteitsverband wordt in de 
beide langsgevels ondersteund door kolommen en diago-
nalen (=windbok). In de oplegpunten van het verband 
ontstaan twee reactiekrachten. Deze worden weer tegen-
gestelde actiekrachten op de vormvaste driehoek in de 
langsgevel, die bestaat uit een kolom, een diagonaal 
(trekkracht) en de begane grondvloer (beton). 
 
Bij windzuiging op de kopgevel gaat de krachtsdoor-
stroming analoog aan die van winddruk. Met dien verstan-
de dat alle krachten tegengesteld worden. Dit betekent 
dat de kracht in de diagonaal van de vormvaste drie-
hoeken in de langsgevels een drukkracht wordt.  
Indien alle diagonalen van bijv. buisprofiel gemaakt zijn 
kunnen deze krachten opgenomen worden. 
 
De krachtsdoorstroming van de horizontale krachten in 
dwarsrichting (winddruk of windzuiging) op de langsgevel 
is bij dit gebouw analoog aan die van de winddruk of -
zuiging op de kopgevel. Met dien verstande dat het woord 
'gordingen' vervangen moet worden door 'dakliggers' en 
dat de boven- en onderregel van de horizontaal geplaatste 
vakwerkligger gordingen zijn. 
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Verticale en horizontale krachtdoorstroming bij een geschoorde constructie in dwars– en langsrichting 
(alle verbindingen zijn scharnierend; de zigzag lopende diagonalen worden op druk en trek belast) 

verticale neerwaartse krachten op dakvlak 

horizontale krachten op kopgevel 

horizontale krachten op langsgevel 

het volledig stabiele gebouw 

= 

+ 

+ 
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Krachten in de elementen 
 
Indien de afzonderlijke krachtdoorstromingtekeningen sa-
mengevoegd worden volgens de vereiste belastingcombi-
naties, dan ontstaat er een beeld van het soort krachten 
dat op de constructie-elementen en op de constructieve 
verbindingen werken. In de regel zullen dit soort krachten 
combinaties zijn van: normaalkrachten (trek/druk), dwars-
krachten, momenten en afschuifkrachten. 
 
Elk constructie-element (balken, liggers, spanten e.d.) 
moet voldoende draagvermogen bezitten om onder in-
vloed van de daarop werkende krachten niet te bezwij-
ken (sterkte-eis) en niet te veel vervormen (doorbuiging- 
of stijfheideis). Dit houdt in dat de maximale vervormin-
gen en de maximale spanningen (=rekenwaarden) niet 
overschrijden mogen worden. 
 
De wijze waarop de elementen kunnen bezwijken is af-
hankelijk van de richting van de uitwendige krachten, de 
elementdoorsnede en de elementlengte. 
Krachten in axiale richting: 
− trek 
 omdat overal in de doorsnede van het element dezelf-

de spanning heerst, kan de doorsnede relatief klein 
zijn. Het element bezwijkt doordat het element uit el-
kaar getrokken wordt. Voorbeelden zijn kabels (tui-
bruggen) en stalen strippen (tussenvloeren in de 
hoogbouw van Bouwkunde); 

− druk 
 overal in de doorsnede van het element heerst dezelf-

de spanning. Indien echter de drukkracht te groot is 
bij het gekozen profiel en elementlengte, dan zal het 
element instabiel worden en bezwijken (zijdelings uit-
buigen). Dit verschijnsel heet knik. Voorbeelden zijn 
kolommen en drukstaven in vakwerken. Bij profielen 
waarbij de doorsnedenstijfheden in beide richtingen 
ongelijk zijn, kunnen zgn. knikverkorters of knikkoppe-
ling aangebracht worden om knik in de ‘slappe’ as te 
voorkomen. Korte elementen met grote drukkrachten 
kunnen bezwijken door afschuiving.  

l l lc=0.5 l lc=l lc=0.7 l lc=2l lc=

glijdende inklemming
(bij raamwerken)Kniklengte lc 

trekelement
(bezwijkt door uit
elkaar trekken)

drukelement
(bezwijkt door knik)

kort drukelement
(bezwijkt op
afschuiving)

efficiënte
profiel-
vormen
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Ingeklemde kolomvoet 
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schema met belastingen
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horizontale krachtdoorstroming
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verticale krachtdoorstroming

ongeschoorde spant
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Schema 1

Schema 2

horizontale krachtdoorstroming

verticale krachtdoorstroming

ongeschoorde spant

Qwz

Qwz

Verticale en horizontale krachtdoorstroming bij een ongeschoorde constructie in dwarsrichting 
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Krachten, die loodrecht op de staafas werken, kunnen de 
elementen laten bezwijken door: 
- buiging 

doordat het element doorbuigt, worden de bovenste 
vezels ingedrukt en de onderste uitgerekt. Dit levert 
buigspanningen op. Deze spanning varieert over de 
hoogte van de doorsnede. De ligger bezwijkt door een 
te grote druk- of trekspanning. 

- afschuiving 
door het belasten van het element treden schuifspan-
ningen op zowel in de normale doorsnede als lood-
recht hierop. Als gevolg van de dwarskracht zijn nabij 
de oplegpunten de schuifspanningen het grootst. Bij 
een te grote schuifspanning kunnen horizontale en/of 
verticale scheuren optreden. 

- oplegdruk 
op de raakvlakken van de ligger en bijv. wand moeten 
krachten overgebracht worden, hetgeen spanningen 
oplevert resp. loodrecht op de staafas en in de staaf-
as. Indien de spanning te groot is, bezwijkt de ligger 
door het samenpersen van de doorsnedenhoogte 
(houten liggers zijn erg gevoelig hiervoor) en/of het 
materiaal waarop de ligger rust scheurt of breekt 
(stalen ligger op gemetselde wand). 

- wringing (torsie) 
de element-as blijft recht maar tordeert door excentri-
sche krachten ten opzichte van de element-as. Het 
element dient voldoende wringstijfheid (vormvast-
heid) te bezitten. Bezwijken door doorsnedenvervor-
mingen (schuifspanningen te groot). Voorbeeld: trap-
boom van de trap in de blokkenhal van Bouwkunde 
(kokerprofiel); 

- vervorming 
onder invloed van materiaaleigenschappen en uitwen-
dige belastingen buigen liggers door en wijken kolom-
men uit. Om esthetische en gebruiksredenen moet 
deze vormingen binnen bepaalde grenzen blijven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het moment, dat in een ligger optreedt, wordt door het 
materiaal dat zover mogelijk vanaf de neutrale lijn gele-
gen is ofwel door de flensen afgevoerd naar de opleggin-
gen. Bij walsprofielen is Fc = Ft = M/h. 
 
De dwarskracht wordt door de gehele doorsnede naar de 
opleggingen afgevoerd. Voor walsprofielen geschiedt dit 
echter alleen door het lijf. 
 
De achtergrondinformatie hierover is te vinden in Toege-
paste Mechanica, deel 2 van Coen Hartsuijker. 
 

buiging 

afschuiving (dwarsrichting) 

afschuiving (lengterichting) 

oplegdruk 

wringing (torsie) 

vervorming 
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Montage geprefabriceerd betonnen kolommen op stekeinden  
(www.exas.be/belgcoat.htm) 

Montage gepreprefabriceerde betonnen wandpanelen  
(www.hoco-beton.nl/project_Bastion-Hoofddorp.htm en www.hoco-beton.nl/project_IKEA_breda.htm) 
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13. GLOBAAL DIMENSIONEREN 
 
Onder dimensioneren wordt verstaan het berekenen van 
een draagconstructie volgens de huidige regelgeving. 
Met deze berekening moet worden bewezen dat de con-
structie: 
− voldoende sterk is, ofwel niet bezwijkt (uiterste grens-

toestand = UG) 
− voldoende stijf is, ofwel niet te veel vervormt (bruik-

baarheidsgrenstoestand = BG). 
 
Soorten 
− zeer globaal dimensioneren:  

profielen bepalen met vuistregels, schattingsregels 
of kengetallen; 

− globaal dimensioneren: 
controleberekening met bepaalde aannames (bij de 
Fac. Bouwkunde);  

− dimensioneren: 
controleberekening volgens de normen (bij de Fac. 
Civiele Techniek). 

De nummers in onderstaand belastingschema verwijzen 
naar paragraafnummers in dit hoofdstuk. 
 
 
 
In de tekst wordt naar Jellema9, paragraaf XX verwezen. 
Dit is het boek 'Hogere Bouwkunde' deel 9, Utiliteitsbouw 
uit de serie Jellema, uitgegeven door ThiemeMeulenhoff. 
 
 
 
LET OP  
Bij berekeningen zijn de toegepaste eenheden òf kN en 
m òf N en mm.  
De waarden worden afgerond voor kN op 1 cijfer achter 
de komma; voor N op nul cijfers achter de komma.  
Omrekening van 1 kg is 10 N. 
Sinds 1969 is het gebruik van cm verboden. 
 

Het aanpassen kan bestaan uit: 
− het kiezen van een hoger profiel als de optredende waarden overschreden zijn; 
− het kiezen van een lager profiel als de optredende waarden erg laag zijn; 
− aanpassing van het schema, bijv. overspanning verkleinen of een scharnier vervangen door een buigvaste hoek; 
− aanpassing van de draagconstructie, bijv. het aanbrengen van extra stabiliteitverband(en); 

Berekeningschema 
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13.1. DRAAGCONSTRUCTIEF SCHEMA 
 
Het schema is, samen met de uitwendige, eveneens ge-
schematiseerde belastingen van het systeem het model 
voor de berekening van de inwendige krachten volgens 
de toegepaste mechanica. 
De systeemmaten zijn meestal de nominale lengten van 
de samenstellende elementen; soms wordt de vrije 
hoogte aangeven (bijv. bij kolommen). De nominale 
lengten zijn niet de werkelijke lengten van de elemen-
ten; deze kennen wij pas als de verbindingen gedetail-
leerd zijn. 

13.2. VUISTREGELS 
 
Schatten van de doorsnedenafmetingen van de construc-
tie-elementen vindt plaats in de volgende gevallen: 
− Het ontwikkelen van een ontwerp voor een gebouw. 

Hierbij worden, naast het ontwerpen van de structuur 
en het systeem van de draagconstructie, voorlopige af-
metingen van de doorsneden bepaald, omdat de con-
structie-elementen beslag leggen op ruimte en invloed 
kunnen hebben op het beeld. 

− Het bepalen van het gewicht van de bouwconstructie 
of constructie-elementen ten behoeve van (controle)
berekeningen. 

 
Schatten wordt gedaan met behulp van op ervaring ge-
baseerde vuistregels of schattingsformules of kengetal-
len. Ze gelden voor gebruikelijke onderlinge afstan-
den van constructie-elementen en in het geval dat op de 
constructie de gebruikelijke belastingen werken. 
 
Profielkeuze 
De sterkte van een profiel wordt, naast de materiaalei-
genschappen, ook bepaald door de profielvorm. 
Een sterk en stijf profielvorm is te krijgen door: 
− veel materiaal zover mogelijk weg van het zwaartepunt  

van het profiel (hoe hoger, hoe stijver); 
− weinig materiaal bij het zwaartepunt van het profiel

(hierdoor gewichtvermindering). 
 
Liggers 
Deze vuistregels zijn gebaseerd op een ligger, die vrijop-
gelegd is op twee steunpunten en belast is met een ge-
lijkmatig verdeelde belasting.  
Voor overstekken (uitkragingen) kunnen de vuistregels 
voor liggers op twee steunpunten worden toegepast, 
waarbij voor l twee maal de lengte van het overstek 
wordt genomen. 
Voor overige situaties dienen de gegeven vuistregels 
oordeelkundig te worden aangepast. 

Hout 
- dakbeschot (planken en triplex) h = 1/50 l  l max = 1.2 m 
- gezaagde dakliggers/gordingen h = 1/20 l, b = 1/3 à 1/4 h l max ≈ 6 m 
- gelamineerde dakliggers h = 1/20 l, b = 1/6 à 1/8 h 
- gezaagde vloerbalken  h = 1/20 l, b = 1/3 à 1/4 h l max ≈ 6 m 
-  gelamineerde vloerliggers h = 1/17 l, b = 1/6 à 1/8 h l max ≈ 10 m 
- vakwerkliggers met evenwijdige randen h = 1/12 l l min ≈ 18 m 
 
Staal 
- geprofileerde dakplaten h = 1/50 l l max ≈ 6 m  
- warmgewalste I-profielen voor daken h = 1/30 l l max ≈ 16 m l = de vrije overspanning tussen 2 steunpunten; 
- warmgewalste I-profielen voor vloeren h = 1/20 l l max ≈ 10 m h = de constructiehoogte van de ligger of vloer; 
- vakwerkliggers met evenwijdige randen h = 1/15 l l min ≈ 18 m b = de constructiebreedte van de ligger of element 
- staalplaatbetonvloer h = 1/30 l l max≈ 6 m 
 
Beton 
balken: - in het werk gestort: balk (enkel veld) h = 1/10 l, b = 1/2 à 1/3 h 
   doorgaande balk h = 1/15 l, b = 1/2 à 1/3 h 
   voorgespannen h = 1/20 l, b = 1/2 à 1/3 h 
  - geprefabriceerd: voorgespannen dakligger h = 1/20 l, b = 1/2 à 1/3 h 
 
vloeren: - in het werk gestort: betonvloer h = 1/25 l  l max ≈ 7 m 
   bekistingsvloerplaat h = 1/25 l  l < 10 m 
   voorgespannen vloer h = 1/35-1/40 l 
  - geprefabriceerd en voorgespannen: kanaalplaten h = 1/40 l, b=1200 mm  l < 17 m 
    TT-platen h = 1/30 l, b=2400 mm  l < 25 m 
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Voorbeeld ligger 
Houten gelamineerde dakligger met een vrije overspan-
ning van 14.75 m: 
− h=1/20 l = 14750/20 = 738 mm  
− b=1/6 à 1/8 h  b=738/6 à 738/8=92 à 123 mm 
Gekozen profiel: 750x115 mm (= handelsafmeting) 
Het eigen gewicht van dit profiel is afhankelijk van de 
toegepaste sterkte-klasse. 
 
Kolommen  
 
Voor de afmetingen van de doorsneden van kolommen 
zijn zeer globale vuistregels beschikbaar.  
De belangrijkste oorzaken daarvan zijn: 
1. Het ontbreken van een relatie tussen de lengte van de 

kolom en de belasting. 
2. De afhankelijkheid van de 'kniklengte' van: 

− het statische systeem en 
− de 'veerstijfheid' van de knopen; deze is o.a. af-

hankelijk van de andere aan een knoop aansluiten-
de constructie-elementen. 

Het laatste heeft tot gevolg dat de zogenoemde knik-
lengte theoretisch elke waarde kan hebben die groter is 
dan de helft van de materiële lengte. Praktisch ligt deze 
waarde meestal tussen 0,7 en 2 maal de materiële leng-
te. 
 
Voor het (schattenderwijs) bepalen van de kniklengte en 
het bepalen van de belasting is een behoorlijke kennis 
van de toegepaste mechanica en ervaring in het maken 
van statische berekeningen voor gebouwen vereist. 

h

b

z

y

l
l

c z

  c x= /2

l
l

c z

  c x= /2

 c xl

spanten of portalen
gordingen

regels

verbanden (op trek belaste elementen)

hoofddraagconstructie

stijlen

kopgevel = stijl- en regelwerk

knikkoppeling

Denk bij kolommen om zeer grote afwijkingen! 
 
Hout: - uitsluitend voor lichte dakconstructie h = 1/20 lc 

 
Staal: - ronde buis d = 1/30 lc 
 - vierkante buis h = 1/35 lc 
 - HE- en IPE-profielen h = 1/40 lc 
  
Beton: - ter plaatse gestort; buigvast  
             verbonden met de vloer  A = F/8 
 - geprefabriceerd A = F/15 
 
lc= kniklengte; h = profielhoogte; d = diameter; A = kolomoppervlak in mm2; F = puntbelasting in N. 

l l lc=0.5 l lc=l lc=0.7 l lc=2l lc=

glijdende inklemming
(bij raamwerken)

Indien in niet voldoende mate over deze kennis wordt 
beschikt, kan voor een eerste bepaling van de doorsnede 
van kolommen gebruik worden gemaakt van de ervaring 
met overeenkomstige bestaande gebouwen. Voorwaarde 
is dat de afmetingen van het bestaande gebouw, het 
constructiesysteem en de structuur van de constructie, 
overeenkomt met die van het te ontwerpen gebouw. 
Kennis om dat te beoordelen moet dus wel aanwezig 
zijn. Bovendien moet duidelijk zijn of bij het bestaande 
gebouw de constructie niet doelbewust (ongeacht de 
kosten) zo slank mogelijk is gemaakt, of dat bewust gro-
tere afmetingen zijn gekozen dan technisch noodzakelijk 
is. 
 
Voorbeeld stalen kolom  
 
Een 8.5 m lange I-vormige stalen kolom met scharnie-
rende kop– en voetaansluiting  h=1/40 l = 8500/40 = 
213 mm  HE240A.  
Hier is gekozen voor een HE240A (60.3 kg/m), omdat 
deze lichter is dan een HE220B (71.5 kg/m). Bij voldoen-
de zijdelingse steun zou een IPE220 (26.2 kg/m) nog 
gunstiger zijn. 
 
Voorbeeld houten kolom  
 
Een 9 m lange houten kolom met 2 knikkoppelingen met 
scharnierende kop– en voetaansluiting  h=1/20 l = 
9000/20 = 450 mm. De breedte wordt  h=1/20 l = 
(9000/3)/20 = 150 mm.  Handelsmaat: 450x150 mm 
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13.3. BEPALING OPTREDENDE BELASTINGEN IN 
kN/m2 

 
Zie voor permanente, veranderlijke en windbelastingen 
ook in Jellema9, par. 3.1-3.3. 
Soorten belastingen: 
− permanente belasting die constant aanwezig is op het 

te controleren constructie-element; 
− veranderlijke belasting is soms wel soms niet aanwezig 

(wisseld sterk): 
− extreem veranderlijke belasting komt misschien 1 

maal tijdens de refenrentieperiode voor; 
− momentane veranderlijke belasting komt normaal 

tijdens de refenrentieperiode voor. 
− windbelasting. 
Bij een globale dimensionering zijn verwaarloosd belastin-
gen door regenwater en sneeuw, tevens belastingen 
t.g.v. opgelegde vervormingen en bijzondere belastingen. 

Permanente belastingen = G 

NEN 6702:2001, Tabel C.2 - Gewicht per oppervlak van  
materialen en constructies 
 
− pannendak met dakbeschot en gordingen 0,65 kN/m2 
− geprofileerde stalen dakplaten+isolatie+ 

bitumineuze dakbedekking+lichte afstrooilaag 0,30 kN/m2 
− houten of triplex dakbeschot+isolatie+ 

bitumineuze dakbedekking+lichte afstrooilaag 0,30 kN/m2 
− houten/triplex vloerbeschot+houten vloerbalken 0,30 kN/m2 
− plafond van gipskarton platen op rachels 0,20 kN/m2 

NEN 6702:2001, Tabel C.1 - Volumiek gewicht van bouwmateri-
alen (uittreksel) 
 
− droog grind, aarde en klei 16 kN/m3 
− metselwerk in baksteen en kalk- 
 zandsteen 18 kN/m3 
− gewapend grindbeton 24 kN/m3 
− gasbeton (cellenbeton) 8 kN/m3 
− aluminium 27 kN/m3 
− glas 25 kN/m3 
− triplex/multiplex 6,5 kN/m3 

gording 

ligger 

kolom

(secondaire ligger)

(primaire ligger)

geprofileerde
stalen dakplaat

isolatie met damp-
remmende laag

waterdichte dakbedekking

dakhuid bijv.

De permanente belasting is afhankelijk van de plaats van het te 
controlerend element in de totale constructie. 

het element is: permanente belasting omvat: 

gording dakhuid + gordingprofiel 

ligger dakhuid + gordingprofielen + liggerprofiel 

kolom dakhuid + gordingprofielen + liggerprofiel + 
kolomprofiel + evt. gevelhuid 

Het volumieke gewicht van hout is afhankelijk van de 
sterkteklasse.  
Voor het eigen gewicht van een staalprofiel zie de staal-
profielentabellen (profielenboeken / internet). 
 
Scheidingswanden die minder wegen dan 1 kN/m' mo-
gen op vloeren in rekening worden gebracht als een 
gelijkmatig verdeelde belasting van 0,5 kN/m2. 

Gebruiksfunctie ρrep in kN/m2 Ψ 

voor daken 
(bij globaal dimensioneren) 

1 0 

voor vloeren:   

woon– en logiegebouwen 
kantoren en scholen 

2.5 0.5 

winkels 4 0.4 

stations, horeca, bijeenkomstgebouwen 
en tribunes 

5 0.25 

Veranderlijke belasting = Q 

 

Extreme waarden voor veranderlijke belastingen zijn 
afhankelijk van de gebruiksfunctie. 

ψ = factor voor de momentane belasting 
De momentane veranderlijke belasting is Ψ maal de ex-
treme veranderlijke belasting 
Verwaarloosd zijn de geconcentreerde en lijnbelas-
tingen. 
Indien bij een globale dimensionering uitgegaan wordt 
dat de veranderlijke belasting over het gehele dak-
oppervlak werkzaam is, dan zijn de regenwater– en 
sneeuwbelasting in gebruikelijke situaties kleiner en kun-
nen verwaarloosd worden. 

Soorten en  
richting van de 
belastingen 
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Windbelasting 
 
De windbelasting is in wezen een dynamische belasting. 
Immers de winddruk varieert met de windsnelheid. De 
winddruk verloopt in de tijd, terwijl gelijktijdig fluctuaties 
zich voordoen. 
Desondanks is de windbelasting in de TGB een verander-
lijke vrije belasting die voor de bepaling van de krachts-
verdeling in de bouwconstructie beschouwd moet zijn als 
een quasistatische verdeelde belasting. 
Deze quasistatische belasting is een belasting die geen 
versnelling van betekenis (groter dan 0,5 m/s2) teweeg 
brengt in de bouwconstructie of onderdelen van de 
bouwconstructie en waarvan het aantal belastingswisse-
lingen gedurende de referentieperiode kleiner is dan 
10000. Hierbij is de referentieperiode gelijk aan het be-
oogde tijdsbestek waarin een bouwconstructie moet blij-
ven voldoen aan de eisen. Tabel A.1 is gebaseerd op een 
herhalingstijd voor de extreme uurgemiddelde windsnel-
heid (ongeacht de windrichting) van 12,5 jaar. De keuze 
van de belastingsfactoren voor de windbelasting is hier-
mee in overeenstemming. 

Het bepalen van de grootte en de richting van de wind-
belasting op een constructie of onderdelen hiervan is vrij 
gecompliceerd, omdat lucht zich gedraagt volgens de 
vloeistofmechanica. Dit betekent dat wij voor de optre-
dende windbelasting de windstuwdrukwaarde moeten 
vermenigvuldigen met een aantal windvormfactoren, die 
afhankelijk zijn van het beschouwde gebouw. 
De windstuwdrukwaarde is afhankelijk van de gebouw-
hoogte boven het aansluitende terrein (maaiveld), de si-
tuering in Nederland (provincie) en de ligging (bebouwd 
en onbebouwd terrein); zie tabel A.1. 
De afzonderlijk in rekening te brengen windvormfactoren 
zijn afhankelijk van: 
− de afmetingen en vorm van het gebouw; 
− de vorm van de gevels, daken en luifels; 
− onder- of overdruk in het gebouw; 
− lokale situaties in vlakken (zoals dakkapellen en 

schoorstenen). 

pw kN/m2 

gebied 1 gebied 2 gebied 3 
h 

in m onbe- 
bouwd bebouwd onbe- 

bouwd bebouwd onbe- 
bouwd bebouwd 

<= 2  0,64 0,64 0,54 0,54 0,46 0,46 
3  0,70 0,64 0,54 0,54 0,46 0,46 
4  0,78 0,64 0,62 0,54 0,49 0,46 
5  0,84 0,64 0,68 0,54 0,49 0,46 
6  0,90 0.64 0,73 0,54 0,49 0,46 
7  0,95 0,64 0,78 0,54 0,63 0,46 
8  0,99 0,64 0,81 0,54 0,67 0,46 
9  1,02 0,64 0,85 0,54 0,70 0,46 

10  1,06 0,70 0,88 0,59 0,73 0,50 
11  1,09 0,76 0,91 0,64 0,76 0,54 
12  1,12 0,81 0,94 0,68 0,78 0,48 
13  1,14 0,86 0,96 0,72 0,80 0,61 
14  1,17 0,90 0,99 0,76 0,82 0,64 
15  1,19 0,94 1,01 0,79 0,84 0,67 
16  1,21 0,98 1,03 0,82 0,86 0,70 
17  1,23 1,02 1,05 0,85 0,88 0,72 
18  1,25 1,05 1,07 0,88 0,90 0,75 
19  1,27 1,08 1,09 0,90 0,91 0,77 
20  1,29 1,11 1,10 0,93 0,93 0,79 
25  1,37 1,23 1,18 1,03 1,00 0,88 
30  1,43 1,34 1,24 1,12 1,06 0,95 
35  1,49 1,43 1,30 1,20 1,11 1,02 
40  1,54 1,50 1,35 1.26 1,15 1,07 
45  1,58 1,57 1,39 1,32 1,19 1,12 
50  1,62 1,62 1,43 1,37 1,23 1,16 
55  1,66 1,66 1,46 1,42 1,26 1,20 
60  1,69 1,69 1,50 1,46 1,29 1,24 
65  1,73 1,73 1,53 1,50 1,32 1,27 
70  1,76 1,76 1,56 1,54 1,34 1,31 
75  1,78 1,78 1,58 1,57 1,37 1,33 
80  1,81 1,81 1,61 1,60 1,39 1,36 
85  1,83 1,83 1,63 1,63 1,41 1,39 
90  1,86 1,86 1,65 1,65 1,43 1,41 
95  1,88 1,88 1,68 1,68 1,45 1,44 

100  1,90 1,90 1,70 1,70 1,47 1,46 
110  1,94 1,94 1,74 1,74 1,51 1,50 
120  1,98 1,98 1,77 1,77 1,54 1,54 
130  2,01 2,01 1,80 1,80 1,57 1,57 
140  2,04 2,04 1,83 1,83 1,60 1,60 
150  2,07 2,07 1,86 1,86 1,62 1,62 

Voor de draagconstructieve oefeningen 
staat het gebouw in gebied 2 en in een 
onbebouwde omgeving 

NEN 6702:2001, Tabel A.1 — Door wind veroor-
zaakte extreme waarde van de stuwdruk pw als 
functie van de hoogte boven het aansluitende 
terrein 
 
 
 
Bij tussengelegen waarden van h mag voor de bepa-
ling van pw lineair zijn geïnterpoleerd. 
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Verwaarloosd is: de windwrijvingsfactor = 0.04; werk-
zaam op vlakken die evenwijdig aan de windrichting 
staan. 
 
Bepaling windbelasting:  prep = pw x ΣCpe 

 

prep = windbelasting door winddruk, windzuiging, wind- 
  wrijving en over- of onderdruk, in kN/m2; 
pw = windstuwdrukwaarde volgens tabel A1; 

ΣCpe = som van de windvormfactoren. 
 
Bouwwerken en windrichting: 
− bij rechthoekige plattegrond is alleen de wind loodrecht 

op de lange zijde is van belang; 
− bij vierkante of ronde plattegrond is de wind uit iedere 

richting is belangrijk 

Voorbeeld windbelasting 
 
Bepaling van de optredende windbelasting op de gevel 
aan de winddrukzijde van een rechthoekig gesloten ge-
bouw, dat 10 m hoog is en dat staat in gebied 2 in een 
onbebouwde omgeving. 
 
Volgens tabel A.1. is de windstuwdrukwaarde pw = 0.88 
kN/m2. 
De gesommeerde windvormfactoren bij overdruk is ΣCpe  

= (0.8-0.3)=0.5; bij onderdruk is ΣCpe = (0.8+0.3)=1.1. 
De onderdruk is maatgevend hierbij is de windvormfac-
tor voor de zuiging ΣCpe = 0,4-0,3=0,1. 
De optredende winddrukbelasting = prep = 0.88 x 1.1 = 
0.968 kN/m2 = 0.97 kN/m2 (winddruk loodrecht op ge-
vel). 
De bijbehorende windzuiging = prep = 0.88 x 0.1 = 0.088 
kN/m2= 0.09 kN/m2 (windzuiging loodrecht op gevel). 

Windvormfactoren Cpe voor daken van gesloten gebouwen met een rechthoekige plattegrond  en een hellingshoek kleiner dan 10° 
en voor delen met een oppervlakte groter dan 10 m2. Voor overige toepassingen zie NEN6702:2001, art. 8.6. 
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13.4. BEPALING BELASTINGEN OP HET CON-
STRUCTIE-ELEMENT IN kN EN/OF kN/m2. 
 
Per belastingsoort wordt voor het te controleren element 
uit het schema van het systeem een belastingoverzicht 

gemaakt met de grootte van de optredende belastingen 
in kN (puntlast) en/of kN/m1 (gelijkmatig verdeelde be-
lastingen) /of kNm (momenten). 
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13.5. VASTSTELLEN VAN BELASTINGFACTOREN 
 
De reden om de belastingfactor γf is vanwege: 
− benadering in de berekeningstheorie; 
− onvoorziene belastingen; 
− onvolkomenheden in de uitvoering; 
− het aantal mensen dat slachtoffer kan worden; 
− de materiële schade die tijdens de levensduur van het 

bouwwerk kan ontstaan 
Voor meer uitleg waarom belastingsfactoren gehanteerd 
moeten worden, wordt in Jellema9 in par. 3.3 behan-
deld. 
 
De grootte van de belastingsfactoren is afhankelijke òf er 
op bruikbaarheidgrenstoestand (vervorming; BG) òf op 
de uiterste grenstoestand (sterkte; UG) wordt gecontro-
leerd. 
 
Voor een controleberekening op: 
− bruikbaarheidsgrenstoestand (=BG=vervormingen) zijn 

alle belastingsfactoren gelijk aan 1,0 
− uiterste grenstoestand (=UG=sterkte) kan dit liggen 

tussen 0.9 tot 1.5; afhankelijke van belastingsoort en 
veiligheidsklasse, (zie ook Jellema9, par. 3.3.4) 

13.6. BEPALING BELASTINGCOMBINATIES 
 
Combinaties voor gewichtsberekening 
Om de belasting op de fundering, de kolommen en de 
stabiliteitsvoorzieningen (kernen en schijven) te bereke-
nen, gelden de combinaties van permanente en veran-
derlijke belastingen, die afhankelijke zijn van de functie 
van het gebouw; zie ook Jellema9, par. 3.4.1 
 
Combinaties voor onderdelen van constructies 
Voor balken en vloeren gelden de combinaties van per-
manente en (momentane en extreme) veranderlijke be-
lastingen. Deze belastingcombinaties zijn afhankelijk van 
de veranderlijke belasting en van de belaste en onbelas-
te velden. Voor gevels en daken; zie ook Jellema9, par. 
3.4.2. 
 
De regenwater- en sneeuwbelastingen bij platte daken 
zijn in de regel kleiner dan de veranderlijke dakbelasting. 
De combinatie van gelijktijdig permanente, veranderlijke 
en windbelasting hoeft niet berekend te worden, want er 
zijn bij storm geen mensen op het dak. 
 
Door een oordeelkundige redenatie kan op voorhand het 
aantal belastingcombinaties gereduceerd worden. 

Fundamentele combinaties (controle op UG) Incidentele combinatie (controle op BG) 

permanente belasting permanente belasting 

permanente + veranderlijke belasting [1] permanente + veranderlijke belasting [1] 

permanente belasting + wind van links permanente belasting + wind van links 

permanente belasting + wind van rechts permanente belasting + wind van rechts 

permanente belasting + wind van voren permanente belasting + wind van voren 

permanente belasting + wind van achteren permanente belasting + wind van achteren 

 [1] extreme veranderlijke belasting over het gehele dakvlak.  

Belastingsfactoren γf  
BG = Bruik-

baarheidGrens- 
toestand 

UG = Uiterste Grenstoestand  

veiligheids-
klasse  

gebouwen met 
aanwezig:  

gebouwen 
bezwijken met 

kans op:  

G en Q = alle 
belastingen  

G = permanente belasting  
Q = verander-
lijke belasting  

alleen G = 
permanente 

belasting  gunstig ongunstig 

1 soms mensen weinig schade 1.0 0.9 1.2 1.2 1.35 

2 weinig mensen geringe schade 1.0 0.9 1.2 1.3 1.35 

3 veel mensen veel schade 1.0 0.9 1.2 1.5 1.35 

Belastingcombimatie’s 
 
Bij een globale dimensionering voor een gebouw met 1 à 
2 bouwlagen en een plat dak kan worden volstaan met 
de te controleren belastingscombinaties voor daken en 
gevels: 
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eis 1: extreme representatieve veranderlijke belasting > 4 kN/m

- stations
- horeca
- bijeenkomstgebouwen
- tribunes

- alle vloeren met extreme veranderlijke belasting én
- permanente belasting

2

gebruiksfunctie:

belastingcombinatie:

eis 2: extreme veranderlijke belasting <= 4 kN/m

- kantoren
- scholen
- winkels

- 1 vloer met extreme veranderlijke belasting én
- overige vloeren met momentane veranderlijke belasting én
- permanente belasting

2representatieve 

gebruiksfunctie:

belastingcombinatie:

eis 3: wisselende belastingen

- woon- en
- logiegebouwen

- 1 vloerveld beurtelings met extreme veranderlijke belasting én
- overige vloervelden met momentane veranderlijke belasting én
- permanente belasting

gebruiksfunctie:

belastingcombinatie:

eis 5: alleen permanente belastingen

- alle gebouwen

- alle vloeren met permanente belasting

gebruiksfunctie:

belastingcombinatie:

eis 4: berekening voor stabiliteitselementen

- extreme windbelasting op gevels en daken én
- alle vloeren met momentane veranderlijke belasting én
- permanente belasting

gebruiksfunctie:
- alle gebouwen

belastingcombinatie:

   Belastingcombinaties voor gewichtsberekening

gebruiksfunctie                                    
voor daken:                                                                  

voor vloeren:
       

ρrep in kN/m
1 0

woon- en logiegebouwen,                    
       kantoren en scholen
       winkels                                               4               0.4
       stations, horeca,                                  5               0.25
       bijeenkomstgebouwen en tribunes

2             ψ

2.5              0.5

 

 

ψ = factor voor de momentane belasting

γf.G
γf.Qm

γf.G
γf.Qm

γf.G
γf.Qm

γf.G
γf.Qm

γf.Qeγf.G

γf.Qeγf.G

γf.Qeγf.G

γf.Qeγf.G

γf.Qe

γf.G

γf.G

γf.G

γf.G
γf.Qm

γf.Qeγf.G

γf.G
γf.Qm

γf.G
γf.Qm

γf.G
γf.Qm

γf.G

γf.Qm

γf.G
γf.Qm

γf.G
γf.Qw

γf.G

γf.Qwd
γf.Qwz

γf   = belastingfactor; G = permanente belasting; 
Q  = momentane belasting = Q ;
Q  = extreme belasting; Q  =windbelasting

m e

e w

ψ.  
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eis 1: extreme representatieve veranderlijke belasting > 4 kN/m

- stations
- horeca
- bijeenkomstgebouwen
- tribunes

- extreme veranderlijke belasting op 1 veld én
- permanente belasting op alle velden

- extreme veranderlijke belasting op 2 aangesloten velden én
- permanente belasting op alle velden

2

gebruiksfunctie:

belastingcombinatie A:

belastingcombinatie B:

eis 2: extreme veranderlijke belasting <= 4 kN/m

- kantoren
- scholen
- winkels

- extreme veranderlijke belasting op én
- momentane veranderlijke belasting op én
- permanente belasting op alle vloervelden

2representatieve 

- woon- en logiegebouwen

1 vloerveld  
overige vloeren 

- momentane veranderlijke belasting niet op 1 vloerveld én
- momentane veranderlijke belasting op overige vloervelden én
- permanente belasting op alle vloervelden

gebruiksfunctie:

belastingcombinatie A:

belastingcombinatie B:

eis 4: alleen permanente belasting

- alle gebouwen

- alle vloeren met permanente belasting

gebruiksfunctie:

belastingcombinatie:

eis 3: uitkragingen

- extreme verandelijke belasting op uitkraging én
- momentane veranderlijke belasting in het 2e veld vanaf de uitkraging én
- gereduceerde permanente belasting op vloerveld naast uitkraging 
- permanente belasting op overige velden en uitkraging

gebruiksfunctie:

belastingcombinatie B:

- alle gebouwen

én

- extreme verandelijke belasting op veld naast uitkraging én
- momentane veranderlijke belasting in het 2e veld vanaf de uitkraging én
- gereduceerde permanente belasting op uitkraging én
- permanente belasting op overige velden

belastingcombinatie A:

Belastingcombinaties voor onderdelen van van constructies

γf.Qe

γf .G

γf .G
γf .G

γf .G

γf .G

γf.Qm

γf .G

γf .G

A

B

A

B

A

B

γf   = belastingfactor; G = permanente belasting; Q  = momentane belasting = Q ; Q  = extreme belasting; Q  =windbelastingm e e wψ.  

γf .G

γf .G

γf .G

γf .G

γf .G

γf .G

γf .G

γf.Qe

γf.Qe

γf.Qe

γf.Qe

γf.Qm

γf.Qm

γf.Qm

γf.Qm

γf.Qm γf.Qm

γf.Qm

γf.Qm

γf .G

γf .G

γf .G

γf .G γf .G

γf .G

γf.Qe

γf.Qe

γf.Qe

γf.Qe

γf.Qe
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13.7. BEREKENING MAX. OPTREDENDE DOORBUI-
GING, SCHEEFSTAND EN VERVORMINGSEISEN 

indices geeft aan de: 

bij bijkomend 

d rekenwaarde 

eind eindtoestand 

el elastisch 

kr kruip 

on onafhankelijk 

rep representatieve waarde 

ser bruikbaarheidsgrenstoestand 

tot totaal 

ze zeeg 

Vervormingsoorten doorbuiging 
Bij de eisen wordt onderscheid gemaakt in: 
− bijkomende doorbuiging ubij en 
− doorbuiging in de eindtoestand ueind. 
 
De 'bijkomende doorbuiging' is de verticale verplaatsing 
van een punt van een element minus het tijdsonafhanke-
lijke deel dat wordt veroorzaakt door de permanente 
belasting;  symbool ubij. 

met incidentele
combinatie

met momemtane
combinatie

ve
ra

nd
er

lij
k

pe
rm

an
en

t

m
om

en
ta

ne
 w

aa
rd

e

ex
tr

em
e 

w
aa

rd
e

be
la

st
in

g

doorbuiging

tijdsonafhankelijk materiaalgedrag
tijdsafhankelijk materiaalgedrag

uon utotubij

ubij

uze

ueind

uonutot

Geschematiseerd verband tussen belasting en vervorming

uel;ser;d - tijdsonhankelijke doorbuiging t.g.v. elastic- 
teit 

 - belast door de incidentele belastingscomb- 
natie (=belastingcombinatie van permanen-
te en veranderlijke belastingen) 

ukr;ser;d - tijdshankelijke doorbuiging t.g.v. kruip 
 - belast door momentane belastingscombin- 

tie (=aanvullende belastingcombinatie van 
permanente en veranderlijke belastingen) 

utot;ser;d - de totale doorbuiging  
 - utot;ser;d = uel;ser;d + ukr;ser;d 
ubij;ser;d - bijkomende doorbuiging  
 - ubij;ser;d = utot;ser;d - uon;ser;d  
  ofwel ubij;ser;d = uel;ser;d + ukr;ser;d - uon;ser;d 
uon;ser;d - tijdsonhankelijke doorbuiging t.g.v. de per- 

manent op het beschouwde constructie-
element werkende belasting 

ueind;ser;d - doorbuiging in de eindtoestand  
 - ueind;ser;d = utot;ser;d - uze;ser;d  
 - ofwel ueind;ser;d = uel;ser;d + ukr;ser;d - uze;ser;d 
uze;ser;d - de zeeg  
 - bewust aangebrachte vorm om ongewenste  

effecten van doorbuiging of hoekverdraaiin-
gen geheel of gedeeltelijk te compenseren. 

 
Materiaalinvloeden 
Bij staal zijn de materiaaleigenschappen niet afhankelijk 
van de duur van de belasting, zodat bij de bepaling van 
de grootte van de doorbuiging geen rekening wordt ge-
houden met kruip. 
 
Bij beton is de doorbuiging bij balken meestal niet bepa-
lend voor de afmetingen en wordt dus bij een globale 
berekening verwaarloosd. Bij vloeren kan de doorbuiging 
wel bepalend zijn als de dikte kleiner is dan 1/30 l. Daar-
om wordt deze waarde meestal als minimum dikte aan-
gehouden. 
 
Bij houtconstructies kunnen de eisen ten aanzien van de 
doorbuiging maatgevend zijn voor de afmetingen van de 
doorsneden. Bij de bepaling moet rekening worden ge-
houden met een in de tijd toenemende vervorming. Dit 
verschijnsel -kruip genoemd- ontstaat alleen door belas-
tingen die lange tijd op de constructie inwerken. Dat is 
het geval bij de permanente belasting en de momentane 
waarde van de veranderlijke belasting. Het is praktisch 
om bij de bepaling van de doorbuiging de invloeden van 
de kruip in rekening te brengen door te doen alsof er 
een grotere belasting op de constructie werkt en vervol-
gens de doorbuiging te bepalen alsof deze alleen elas-
tisch is. 
Bij deze werkwijze kunnen voor de bepaling van de 
'bijkomende doorbuiging' van houtconstructies de vol-
gende fictieve belastingen worden aangehouden voor: 
− daken: permanente belasting + 100% van de extreme 

waarde van de veranderlijke belasting; 
− vloeren: permanente belasting + 150% van de ex-

treme waarde van de veranderlijk belasting. 
Voor de bepaling van de 'doorbuiging in de eindtoestand' 
- een eis die bij toepassing van gezaagd hout kan voor-
komen - kan met de volgende fictieve belastingen wor-
den gerekend. Voor: 
- daken: 200% van de permanente belasting + 100% 

van de extreme waarde van de veranderlijke belasting; 
- vloeren: 200% van de permanente belasting + 150% 

van de extreme waarde van de veranderlijke belasting. 

De 'doorbuiging in de eindtoestand' is de verticale ver-
plaatsing van een punt van een element ten opzichte 
van een rechte lijn die de steunpunten verbindt; symbool 
ueind. 
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Doorbuigingseisen volgens NEN6702:2001 
− vloeren : ubij <= 0.003 x lrep 
− vloeren met scheidingswanden  : ubij <= 0.002 x lrep 
− daken : ubij <= 0.004 x lrep 
 
Tevens geldt ook, als de doorbuiging esthetisch be-
zwaarlijk is: 
− vloeren : ueind <= 0.004 x lrep 
− daken : ueind <= 0.004 x lrep 
lrep = lengte van de overspanning; deze is bij uitkragin-
gen tweemaal de lengte van de uitkraging. 
 
Let op Het afschot voor daken is minimaal 1.6% (in 
richting van de afvoer) vermeerderd met de doorbui-
gingseis, anders kan er wateraccumulatie ontstaan. 
(Jellema 9, par. 4.3.1) 

Scheefstandeisen volgens NEN6702:2001 
Gebouwen met één bouwlaag: 
− voor industriegebouwen: u = h/150; 
− voor andere gebouwen: u = h/300. 
 
Gebouwen met meer dan één bouwlaag: 
− per bouwlaag: u = h/300; 
− voor het gehele gebouw: u = h/500. 
 
Berekening van de vervormingen 
Hiervoor kunnen mechanica formules de zogenaamde 
'Vergeet-mij-nietjes'. Deze zijn onder andere te vinden in 
'Toegepaste Mechanica', deel 2 van Coen Hartsuijker 
(uitvouwblad; voor meer uitleg zie in hoofdstuk 8, p.491 
e.v.) en op de site van Mechanica (http://www.bk.tu-
delft.nl/bt/krachtswerking/onderwijs/downloads/
formuleblad.doc).  
Vervormingen kunnen ook berekenend worden met het 
MatrixFrame-rekenprogramma van de firma Matrix Soft-
ware. 
 
Onafhankelijk op welke wijze de vervormingen en/of 
scheefstanden worden berekend, altijd moet bewezen 
worden dat de optredende vervormingen en/of scheef-
standen iets kleiner of gelijk zijn aan de toegestane ver-
vormingen en/of scheefstanden (=norm). 
 
Let op: pas de correcte belastingsfactoren (bij controle 
op BG, ofwel vervormingen, zijn deze gelijk aan 1,0) 

h2

h1

h +h1 2

u2 2<=h /300 utot 1 2<=(h +h )/500

u1 1<=h /300

Voorbeeld doorbuiging 
 
Een 15 meter lange dakligger mag max. 0.004 x 15 = 
0.060 m doorbuigen. 
Uit de berekening kunnen de volgende optredende door-
buigingen volgen: 
− ubij;ser;d = 0.061 m. Dit is niet acceptabel. 
− ubij;ser;d = 0.030 m. Hier is een te hoge ligger toegepast 

(oneconomisch). Kies een lagere liggerhoogte; 
− ubij;ser;d = 0.051 m. Dit is acceptabel. 
 
Een 10 meter uitkragende vloerbalk mag max. 0.003 x (2 
x 10) = 0.060 m doorbuigen.  
 
Voorbeeld  scheefstand 
 
Een 10 meter hoge plantenkas mag max. 10/150 = 
0.067 m scheef gaan staan. 
 
Een kantoor, waarvan de eerste bouwlaag h1 = 3 m en 
de tweede bouwlaag h2 = 5 m zijn de scheefstandeisen: 
− u1 = 3/300 = 0.010 m. (1e bouwlaag) 
− u2 = 5/300 = 0.017 m. (2e bouwlaag) 
− utot = (3+5)/500 = 0.016 m. (totale hoogte) 
 
De resultaten van de doorbuigingen en scheefstanden 
kunnen van invloed zijn op de detaillering van de bouw-
constructies (afbouw). 
 
13.8. BEPALING MAX. OPTREDENDE SPANNINGEN 
EN DE REKENWAARDE VOOR DE STERKTE 
 
Een handmatige berekening kan gemaakt worden met 
behulp van mechanica formules om de max. optredende 
spanning in de constructie-element(en) te bepalen. (zie 
Toegepaste Mechanica, deel 2 van Coen Hartsuijker; 
hoofdstuk 4 en 5).  
Met het rekenprogramma van MatrixFrame worden geen 
spanningen berekend. Deze kunnen verkregen worden 
door toepassing van MS Excel met extra handelingen (zie 
Handleiding MatrixFrame). 
 
Let op pas de correcte belastingsfactoren toe (bij con-
trole op sterkte liggen deze tussen 0.9 en 1.5) 
 
Notatie 
De notatie in de normen verschilt per materiaal. 
Ter wille van de eenvoud wordt de volgende 
'universele' notatie voor de indices toegepast, de-
ze wijkt af van de in de normen gebruikte notatie. 

indices geeft aan de: 

m buiging 

v dwarskracht 

c drukkracht 

t trek 

rep representatieve waarde 

d rekenwaarde; in de grootheid is de belasting-factor 
en/of materiaalfactor is verdisconteerd 

0 evenwijdig aan  de vezelrichting 

90 loodrecht op de vezelrichting 
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Voor de rekenwaarde en de representatieve waarde van 
een normaalkracht geldt bijvoorbeeld de volgende be-
trekking: Nd  = Nrep * γ 
 
Spanningscontrole 
Zoals bekend uit de mechanica worden de span-
ningen volgens de lineaire elasticiteitstheorie als 
volgt bepaald: 

− trekspanning: 
 

d
t

N
A

σ =

− buigspanning:  
 

d
d

M
W

σ =

− drukspanning: 
 

d
c

N
A

σ =

− schuifspanning: 
 

dV S
b I

×
τ =

×

− schuifspanning in een rechthoekige 
doorsnede: 

 

dV
1.5

A
τ = ×

Nd - rekenwaarde van de normaalkracht; 

Md - rekenwaarde van het moment; 

Vd - rekenwaarde van de dwarskracht; 

S - statische oppervlakte moment; 

b - doorsnedebreedte 

W - weerstandsmoment; berekend met: 

I - kwadratisch oppervlakte moment; 

z - afstand van het zwaartepunt van de doorsnede tot 
de uiterste vezel waarin de spanning wordt bere-
kend; 

Hierin is: 

I
W

z
=

Aangetoond moet worden dat de optredende span-
ningen in de constructie-elementen de reken-
waarden van de spanningen niet overschrijden. In 
principe treden in een constructie op trek-, buig-, 
druk- en schuifspanningen. De controle van de 
optredende spanningen is dan voor: 
− de trekspanning: σt   = ft;d 
− de buigspanning: σm  = fm;d 
− de drukspanning: σc   = ω.fc;d 
− de schuifspanning: τ   =  fv;d 
− de spanning door buiging en trek: 

  
− de spanning door buiging en druk: 

   
 
ω = knikfactor en n = knikgetal 

t m

c;d m;d

σ σ
+ <=1

f f

c m

c;d m;d

σ σn
+ <=1

ω. n-1
×

f f

Druksterkte en knik 
Een staaf belast met een drukkracht kan bezwijken 
bij een veel lagere belasting dan uit de druksterk-
te volgt als deze uitknikt. Uit mechanica is bekend 
dat de uiterst opneembare knikkracht FE volgens  

met: FE  - Eulerse knikkracht   
 E - de elasticiteitsmodulus 
 I - het kwadratisch oppervlakte moment. 
 ℓc - kniklengte 

 

Deze formule geldt voor een rechte staaf. In wer-
kelijkheid zijn staven zelden geheel recht. In de 
voorschriften voor hout en staal is de invloed van 
de knik en de initiële kromming verwerkt in de 
reductiefactor ω. De controle van de drukspanning 
in een staaf belast met een drukkracht is dan: σc = 
ω.fc;d. Deze factor is afhankelijk van het materiaal 
en het profiel. 
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De traagheidsstralen zijn in de staalprofieltabellen opge-
nomen. Voor de overige materialen moeten zij berekend 
worden. Deze grafiek kan ook gebruikt worden voor de 
dimensionering van staal en betonconstructies. 
 

De spanning in een staaf belast met druk en buiging kan 
worden gecontroleerd met de formule: 

 
In deze formule is n het knikgetal, waarmee de invloed 
van de normaalkracht en excentriciteit op de buigspan-
ning wordt verdisconteerd. Het knikgetal n is de verhou-
ding van de knikkracht tot de normaalkracht, deze wordt  

c m

c;d m;d

σ σn
+ × <=1

ω n-1f f

De slankheid wordt bepaald met:  
 

c

i
λ =

De traagheidsstraal i wordt berekend met: 

 

I
i

A
=

De factor ω is uitgezet tegen de slankheid λ. 

Euler berekend kan worden met:    

 

2

E 2
c

EI
F

π
=

 
berekend met:    

 

2

2 2
cE

2
d d c d

EI
F EI

n
F F F

π
π

= = =
 
waarin: FE - Eulerse  

knikkracht; Fd - rekenwaarde van de normaalkracht. 
Globale indicatie: onveilige situatie: n=<5; nader 
onderzoek: 5<n<10; veilige situatie: n=>10 
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De representatieve materiaaleigenschappen worden met 
modificatie- en een materiaalfactor vermenigvuldigd om 
de rekenwaarden te bepalen (zie ook Jellema9, par. 3.3). 
 
Representatieve materiaaleigenschappen 
(eenheden in N/mm2) 
 
Beton NEN6720:2004 (VBC1995) 

sterkte- 
klasse f 'ck f 'b fb fbm E’

b Ef 

C12/15 15 9 0.90 1.8 26000 3700 

C20/25 25 15 1.15 2.3 28500 4500 

C28/35 35 21 1.40 2.8 31000 5300 

C35/45 45 27 1.65 3.3 33500 6100 

C45/55 55 33 1.90 3.8 36000 6900 

C53/65 65 39 2.15 4.3 38500 7700 

f 'ck - representatieve kubusdruksterkte in N/mm2 
f 'b - rekenwaarde van de druksterkte in N/mm2 
fb - rekenwaarde van de treksterkte in N/mm2 
fbm - gemiddelde treksterkte in N/mm2 
E'

b - representatieve waarde en rekenwaarde van de  
   elasticiteitsmodulus in N/mm2 
Ef - representatieve waarde van de fictieve elasticiteits-
   modulus in N/mm2 (balken/kolommen; aan de    
   veilige kant) 
 
 
Staal NEN6770:1997 (indicatief; onafhankelijk van plaat-
dikte) 

  sterkte- 
klasse E frep 

constructie-
staal 

S235 

2.1x105 

235 
S275 275 
S355 355 
S420 420 
S460 460 

gietstaal 

GS38 

~ 2.0 x105 

200 
GS45 230 
GS52 260 
GS60 300 

nodulair 
gietijzer 

GN38 

16.5 x104 

250 
GN42 270 
GN50 340 
GN60 410 

frep - representatieve waarde van de sterkte in N/mm2 
E - elasticiteitsmodulus in N/mm2 

Betonstaalsoort sterkte- 
klasse Es fs;rep 

staven FeB 220 

 2,0 x105 

220 
  FeB 400 400 
  FeB 500 500 
netten FeB 500 500 

fs;rep - representatieve waarde van de sterkte in N/mm2 

fs;d  - rekenwaarde van de sterkte = fs;rep/γm= fs;rep/1.15 
Es  - elasticiteitsmodulus in N/mm2 

gezaagd hout  
populierenhout en naaldhout symbool C18 C24 

buigsterkte fm;0;rep 18 24 

volumieke massa in kg/m3 ρrep 320 350 

treksterkte // vezelrichting ft;0;rep 11 14 

treksterkte ⊥ vezelrichting ft;90;rep 0.5 0.5 

druksterkte // vezelrichting fc;0;rep 18 21 

druksterkte ⊥ vezelrichting fc;90;rep 2.2 2.5 

schuifsterkte fv;0;rep 2 2.5 

elasticiteitsmodus in de bruik-
baarheidsgrenstoestand E0;ser;rep 9000 11000 

elasticiteitsmodus in de uiterste 
grenstoestand E0;u;rep 6000 7400 

elasticiteitsmodus ⊥ vezelrichting E90;ser;rep 300 370 

afschuivingsmodulus Gser;rep 560 690 

gelamineerd hout 
met homogene opbouw symbool GL24h GL28h 

buigsterkte fgl;m;0;rep 24 28 

volumieke massa in kg/m3 ρgl;rep 380 410 

treksterkte // vezelrichting fgl;t;0;rep 16.5 19.5 

treksterkte ⊥ vezelrichting ft;90;rep 0.4 0.45 

druksterkte // vezelrichting fgl;c;0;rep 24 26.5 

druksterkte ⊥ vezelrichting fgl;c;90;rep 2.7 3.0 

schuifsterkte fgl;v;0;rep 2.7 3.2 

elasticiteitsmodus in de bruik-
baarheidsgrenstoestand Egl;0;ser;rep 11600 12600 

elasticiteitsmodus in de uiterste 
grenstoestand Egl;0;u;rep 9400 10200 

elasticiteitsmodus ⊥ vezelrichting Egl;90;ser;rep 390 420 

afschuivingsmodulus Ggl;ser;rep 720 780 

Hout NEN6760:2001  (eenheden in N/mm2) 

Voor andere sterkte-klasse zie NEN6760:2001 Bijlage J, 
K en L. 
 
Let op 
De temperatuur waaraan houtconstructies worden bloot-
gesteld, mag niet hoger zijn dan 60 oC. 
Vormverandering door wisselde temperaturen: αT;0 = 5 x 
10-6; αT;90 = 40 x 10-6. In de regel worden vormverande-
ringen door temperatuurwisselingen volledig overheerst 
door het gelijk optredende zwellen of krimpen. 
Als gevolg van de vormveranderingen door wisseld hout-
vochtgehalte bij naaldhout in de klimaatklasse I, II en III 
geldt voor elke procent verandering in het vochtgehalte 
αΨ;0 = 0.1 x 10-3; αΨ;90 = 3.1 x 10-3. Voor loofhout is er 
geen algemene regel. 
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(algemene formule) 

fd - rekenwaarde van de sterkte; 

kx  - modificatiefactor die afhankelijk is van het materiaal; 

γm - materiaalfactor, waarin de onzekerheid van de materi-
aaleigenschappen statistisch is verwerkt; 

frep  - representatieve sterkte. 

Hierin is: 

rep
d x

m

= k ×
γ

f
f

Bepaling van de rekenwaarde voor de sterkte 
 
De rekenwaarden van de sterkte zijn afhankelijk van het 
constructiemateriaal. In de normen worden voor bepaal-
de sterkteklassen de representatieve spanningen gege-
ven. De rekenwaarde van de uiterste spanningen kunnen 
met de representatieve spanningen worden bepaald 
met: 

Staal 
Voor constructiestaal worden de sterkteklasse S235 tot 
en met S460 gefabriceerd, waarbij het getal de repre-
sentatieve druk-, trek- en buigsterkte weergeeft. De re-
kenwaarde voor de sterkte wordt bepaald met de alge-
mene formule door: 
kx - modificatiefactor voor constructiestaal is 1,0; 
γm - materiaalfactor voor constructiestaal is 1,0. 
De rekenwaarde van de druk-, trek- en buigsterkte voor 
constructiestaal is: fd = frep. 
Voor S235 geldt dan: fc;d = ft;d = fm;d  = 235 N/mm2. 
 
De rekenwaarde voor de schuifspanning is: 

 
Voor de berekening van de vervorming is de elasticiteits-
modulus van belang. 
Voor constructiestaal is bij alle staalkwaliteiten (S235 tot 
en met S460) de elasticiteitsmodulus gelijk, namelijk Erep 
= 210000 N/mm2. 

d
d d0.57

3
τ = = ×

f
f

constructiestaal - rekenwaarden in N/mm2 

kwaliteit Erep fm;d = ft;d = fc;d td 

S235  235 134 

S275  275 157 

S355 2.1E+5 355 202 

S420  420 239 

S460  460 262 

Beton 
De sterkteklassen tot en met C53 zijn gangbare sterkte-
klassen. Daarboven wordt het beton als “hoge sterkte 
beton” gekwalificeerd. De klasse geeft de representatie-
ve cilinder- en kubusdruksterkte weer, dit is de druk-
spanning waarbij een gestandaardiseerde betoncilinder 
of betonkubus bezwijkt.  
Het beton moet max. 28 dagen na het storten van de 
beton voldoen aan zijn sterkteklasse. 
Voor op het werk gestort beton wordt voornamelijk 
C20/25 en C28/35 toegepast. Geprefabriceerd beton 
wordt voornamelijk uitgevoerd in C35/45 en C45/55.  

Drukspanning 
De rekenwaarde van de druksterkte wordt met de alge-
mene formule bepaald door: 
kx  - modificatiefactor voor beton is 1,0; 
γm - materiaalfactor voor de druksterkte is 1,2; 
fc;rep - representatieve druksterkte =  

= 0.72 x kubusdruksterkte. 

 

Trekspanning 
De rekenwaarde van de treksterkte wordt met de alge-
mene formule bepaald door: 
kx  - modificatiefactor voor beton is 1,0; 
γm - materiaalfactor voor de druksterkte is 1,4; 
ft;rep - de representatieve spanning =  

= 0,7 (1,05+0,05 x kubusdruksterkte) 
 

Voor C20/25 geldt: 
 
 
 
 

Een ongewapende betonconstructie kan vrijwel geen bui-
ging opnemen. Voor de eenvoud kan men bij de ont-
werpberekening voor gewapende betonconstructies een 
buigsterkte aanhouden die gelijk is die van de druksterk-
te. De rekenwaarde voor de buigsterkte is dan gelijk 
aan: fm;d = fc;d. Voor C20/25 geldt: fm;d = 15 N/mm2. 
 
Schuifspanning 
De rekenwaarde van de schuifspanning in een construc-
tie zonder dwarskrachtwapening wordt bepaald door de 
rekenwaarde van de trekspanning met een factor te ver-
menigvuldigen. Voor een lineair elastisch berekende 
rechthoekige constructie kan worden aangehouden: fv;d 
= 0,6 ft;d  
Dus voor C20/25 geldt: fv;d = 0,6 x 1,15 = 0,69 N/mm2. 
 
De opneembare dwarskracht kan worden verhoogd door 
de constructie te wapenen. Voor een balk gewapend met 
dwarskrachtwapening kan worden aangehouden: fv;d < 
0,2 x fc;d 
Voor C20/25 geldt: fv;d   <  0,2 x 15 = 3,0 N/mm2. 
 
Elasticiteitsmodulus 
Voor de berekening van de vervorming is elasticiteitsmo-
dulus van belang. Deze wordt berekend met: Erep = 
(22250 + 250 x kubusdruksterkte):  
Voor B25 geldt: Erep = 22250 + 250x25 = 28500 N/mm2 
 
Door kruip en scheurvorming nemen de vervormingen 
aanzienlijk toe. Voor een tweede orde berekening moet 
men een aanzienlijk lagere waarde aanhouden. Voor een 
ontwerpberekening kan worden aangehouden: Ed = 
5000 N/mm2. 

Voor C20/25 geldt: 2
c;d

0.72×25
=1.0× =15 N/mm

1.2
f

2
t;d

0,7 (1,05 + 0,05 x 25) 
=1.0× =1.15N/mm

1.4
f

beton - rekenwaarden in N/mm2 

kwali-
teit 

f'c;d = 
fm;d 

ft;d 
fv;d 

zonder 
dwarswape-

ning 

fv;d 
met dwars-
wapening 

Ed 

C12/15 9 0.9 0.54 1.8 26000 
C20/25 15 1.15 0.69 3.0 28500 
C28/35 21 1.4 0.84 4.2 31000 
C35/45 27 1.65 0.99 5.4 33500 
C45/55 33 1.9 1.14 6.6 36000 
C53/65 39 2.15 1.29 7.8 38500 



- 124 - Globaal dimensioneren 

Hout 
Omdat hout geen homogeen materiaal is, is de sterkte 
afhankelijk van de lasthoek ten opzichte van de vezel-
richting. 
Voor een lasthoek van 0° en 90° wordt de rekenwaarde 
van de druk-, trek-, buig- en schuifsterkte voor hout 
wordt ter vereenvoudiging met de algemene formule 
bepaald door: 
kx - modificatiefactor is 0.70 (= duurzaamheidsklasse 

IV + klimaatklasse 1 + belastingduurklasse I [lang 
durend]; vurenhout); 

γm - materiaalfactor voor hout 1,2; 
frep - representatieve sterkte (representatieve waarde) 
 
Dit geeft voor de druk-, trek-, buig- en schuifsterkte: 

 
Voor andere lasthoeken zie nevenstaande grafieken 

rep
d rep= 0.70× 0.58×

1.2
=

f
f f

rekenwaarden in N/mm2 symbool C18 C24 

buigsterkte fm;0;d 10 14 

treksterkte // vezelrichting ft;0;d 6 8 

treksterkte ⊥ vezelrichting ft;90;d 0.3 0.3 

druksterkte // vezelrichting fc;0;d 10 12 

druksterkte ⊥ vezelrichting fc;90;d 1.3 1.5 

schuifsterkte fv;0;d 1.2 1.5 

gezaagd hout - populierenhout en naaldhout 

13.9. GEKOZEN PROFIEL VOLDOET AAN DE EISEN 
 

Om zo economisch (zo licht en slank) mogelijk te kunnen 
construeren, wordt altijd getracht om de maximale op-
tredende vervorming en de maximale optredende span-
ning zo dicht mogelijk bij de vervormingeis en de reken-
waarde te laten naderen 
Indien de eisen overschreden worden, dan moet de con-
structie of het constructie-element aangepast worden. 
Dit kan zijn: 
− het kiezen van een hoger profiel als de optredende 

waarden overschreden zijn; 
− het kiezen van een lager profiel als de optredende 

waarden erg laag zijn; 
− aanpassing van het schema, bijvoorbeeld overspanning 

verkleinen of een scharnier vervangen door een buig-
vaste hoek. 

rekenwaarden in N/mm2 symbool GL24h GL28h 

buigsterkte fgl;m;0;d 14 16 

treksterkte // vezelrichting fgl;t;0;d 10 11 

treksterkte ⊥ vezelrichting fgl;t;90;d 0.2 0.3 

druksterkte // vezelrichting fgl;c;0;d 14 15 

druksterkte ⊥ vezelrichting fgl;c;90;d 1.6 1.7 

schuifsterkte fgl;v;0;d 1.6 1.9 

gelamineerd hout - met homogene opbouw 

Rekenwaarde voor de DRUKsterkte onder 
een hoek α met de vezelrichting
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Rekenwaarde voor de TREKsterkte 
onder een hoek α met de vezelrichting
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Omrekenwaarden 
 
1 kN/m2 = 10-3 N/mm2 = 1E-3 N/mm2 

1 N/mm2 = 103 kN/m2 = 1E+3 kN/m2 
1 MPa = 103 kN/m2 = 106 N/m2 =106 Pa 
1 MPa = 1 N/mm2  
1 Pa = 1 N/m2  
1 kg = 10 N 
1 ton = 10000 N = 10 kN 
1 foot = 0.3048 m 
1 inch = 0.0254 m = 2.54×10-2 m 
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14. HET VERDIEPINGBOUWSKELET 
VAN TER PLAATSE GESTORT BETON. 
 
Voor draagconstructies van verdiepingbouw wor-
den een aantal materialen gebruikt, zoals ter plaat-
se gestort beton, geprefabriceerd beton en staal; 
vaak ook in combinaties zoals het ter plaatse ge-
storte betonskelet met geprefabriceerde gevelko-
lommen, het geprefabriceerde betonskelet met ter 
plaatse gestorte kernwanden en het ter plaatse ge-
storte beton- skelet met stalen kolommen. Voor 
hout zijn er slechts geringe toepassings-
mogelijkheden in de verdiepingbouw. Van alle ge-
noemde materialen wordt het ter plaatse gestorte 
beton voor verdiepingbouw nog steeds veel toege-
past. Er is een tendens’ waarneembaar om over te 
gaan op een prefab constructie.  
 
Hoewel na de tweede wereldoorlog de verwachting 
bestond dat in de toekomst prefabricage de norma-
le productiewijze bij het bouwen zou zijn, bleek in 
de praktijk dat door rationalisatie (beheersing van 
het bouwproces) en mechanisatie - zowel in de 
woning- bouw als de utiliteitsbouw - het ter plaatse 
gestorte beton in veel gevallen een economischer 
constructie oplevert dan bij prefabricage in beton 
en staal het geval is. Vooral op het gebied van de 
bekistingen, die het duurste en meest arbeidsinten-
sieve onderdeel van het ter plaatse gestorte beton 
zijn, is veel onder- zoek gedaan dat geleid heeft tot 
nieuwe, goedkopere bekistingconstructies. De 
vormgeving van de draagconstructie heeft zich 
daarop aangepast.  
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van 
de aspecten, die van belang zijn voor het ontwer-
pen van een skelet van ter plaatse gestort beton. 
Verder zullen we ons beperken tot constructies 
welke voornamelijk door kolommen ondersteund 
worden. Constructies die hoofdzakelijk door wan-
den ondersteund worden, deze zogenaamde wand- 
of raatstructuren, komen vooral in de woningbouw 
voor.  
 
In de plattegrond van een verdieping kunnen we 
onderscheid maken tussen de "normale" gedeelten 
van de vloer repeterend en de bijzondere gedeelten, 
welke vaak bij de trappenhuizen, liften, leiding-
kokers voor zullen komen.  
 
We zullen hier alleen vloerconstructies behandelen 
in de normale gedeelten.  
 
 

 
 
In een gebouw kunnen we ook onderscheid maken 
tussen de verdiepingvloeren, het dak of de dak-
vloer, de begane grondvloer en de eventueel toege-
paste keldervloer. Keldervloeren en niet-onderkel-
der begane grondvloeren worden overal door de 
fundering bepaald en wijken bijna altijd worden 
dan ook in het hoofdstuk funderingen behandeld. 
Alleen wanneer de begane grondvloer op dezelfde 
wijze ondersteund wordt als de verdiepingsvloeren 
(bijv. doordat onder de begane grondvloer een sou-
terrain of kelder gepland is), zal deze als een 'nor-
male' verdiepingsvloer uitgevoerd worden.  
 
Ook de bovenste bouwlaag is een bijzondere ver-
dieping. Vaak heeft deze een afwijkende bestem-
ming: kantine, directievertrekken, installaties. Ook 
de constructieve opgave is anders dan die voor de 
ondergelegen bouwlagen: In feite moet hier een 
laagbouw worden ontworpen met een dak als bo-
venbegrenzing met alle kenmerken van dien:  
− vrijere vormgeving (het dak behoeft niet vlak 

en horizontaal te zijn),  
− geringe veranderlijke belasting (grotere over-

spanningen mogelijk):  
Het laatste aspect kan functiebeïnvloedend zijn; Zo 
kunnen bijv. grote vergaderruimtes; restaurants 
enz, uit dit oogpunt het best op de bovenste verdie-
ping worden geplaatst. (Daartegenover staat echter 
de beperkende factor van de liften).  
 
Een en ander leidt ertoe dat voor de dakconstructie 
ook voor een ander materiaal gekozen kan worden. 
bij een overigens in het werk gestorte constructie, 
bijvoorbeeld staal.  
 
Niettemin zien we bij verdiepingbouw met een 
skelet van ter plaatse gestort beton dat toch ook het 
dak vaak van ter plaatse gestort beton wordt ge-
maakt. Bij laagbouw constateerden we dat dit geen 
economische constructie is: de ondersteuningscon-
structies van de bekisting is relatief duur, grindbe-
tonplaten zijn functioneel niet op hun plaats (groot 
gewicht, geen warmte-isolatie).  
Bij verdiepingbouw spelen echter de volgende 
overwegingen een rol: de bekisting is een belang-
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rijke kostenfactor; niet alleen wat betreft het loon, 
ook het materieel is duur (ondersteuningsmaterieel, 
bekistingschotten e.d.). De materieelkosten worden 
toegerekend in de vorm van afschrijving op geïn-
vesteerd kapitaal. Niet altijd zal het bekistingmate-
rieel op een gebouw in zijn geheel worden afge-
schreven; het ondersteuningsmaterieel gaat langer 
mee, de bekistingschotten worden echter vaak wel 
op een gebouw afgeschreven, vooral bij specifieke 
constructies. Het is dan voordelig om ze zoveel 
mogelijk te gebruiken. De dakvloer krijgt dan het-
zelfde materiaal en dezelfde vorm en afmetingen 
als de verdiepingvloer. Men profiteert dan tevens 
van het routine-effect dat bij de ondergelegen ver-
diepingen is ontstaan.  
 
Natuurlijk dient er rekening mee te worden gehou-
den dat het dak een andere functie heeft dan een 
verdiepingvloer (waterdichte bedekking, hemelwa-
terafvoer, afschot, warmte-isolatie e.d.).  
 
14.1. Kosten  
De kosten van ter plaatse gestorte betonconstruc-
ties hebben drie belangrijke componenten (in volg-
orde van vervaardiging): 
− bekisting 
− wapening 
− beton  
 
Teneinde inzicht in de opbouw van de kosten te 
krijgen volgt hier een overzicht van eenheidsprij-
zen voor in het werk gestort beton, exclusief alge-
mene bouwplaatskosten en staartkosten:  
− bekisting(inclusief ontkisten per m2 netto te 

bekisten betonoppervlak): 
− vloeren  ƒ 60 /m2 
− balken  ƒ 100/m2  
− kolommen  ƒ 60 /m2  
− wanden  ƒ 75 /m2  

− wapening (FeB500)  ƒ 2,30/kg  
− aankoop  ƒ 1,50  65%  
− verwerken  ƒ 0,80  35%  

− beton  ƒ 200/m3 
− materiaal  ƒ 140 70%  
− stortkosten  ƒ 60. 30%  

 
Per m3 beton in een normale vloerconstructie, 
zonder balken, 200 mm dik, te rekenen op:  

-80 kg wapening FeB500  
-5,5 m2 bekisting, incl. randkist.  

− kosten per m3 gewapend beton:  
− bekisting 5,5m à ƒ60,- =  ƒ 330  46%  
− wapening 80kg à ƒ 2,30 =  ƒ 184  26%  
− beton 1m3 à ƒ 200,- =  ƒ 200  28%  

  ƒ 714/m3   

Splitsing van de kosten in loon- en materiaal-
kosten: 

 materiaal/
materieel

loon- 
kosten 

totaal
kosten

1991    
bekisting 12% 34% 46%
wapening 17% 9% 26%
beton 20% 8% 28%
 49% 51% 100%
1969  
bekisting 19% 28% 47%
wapening 25% 5% 30%
beton 16% 7% 23%
 60% 40% 100%

 
De kosten van 1991 zijn ongeveer 80% van de kos-
ten van 1969, omgerekend naar guldens van 1969. 
De bekisting is de grootste kostenfactor. Het per-
centage bekistingkosten t.o.v. van de totale kosten 
is vrijwel gelijk gebleven (47% in 1969 en 46% in 
1991). De arbeidskosten zijn echter sterk gestegen 
t.o.v. de materiaalkosten, zodat het percentage had 
moeten stijgen. Er heeft een verschuiving van ar-
beids- naar materiaalkosten plaats gevonden (ver-
gelijk 1969 19:28 met 1991 12:34), zodat het aan-
deel van de bekistingkosten min of meer gelijk ge-
bleven is. Een groot deel van de bekistingkosten 
zijn arbeidskosten. Zoeken naar een meer efficiën-
te vervaardiging van ter plaatse gestorte betoncon-
structies houdt dan ook vooral het bezuinigen op 
bekistingkosten door investering in bekistingsys-
temen, die op eenvoudige wijze gemonteerd kun-
nen worden. Bij het ontwerpen zullen we vooral 
zoeken naar constructies met:  
− weinig bekisting; 
− eenvoudige (dus goedkope) bekisting. 
Aan beide criteria voldoen plaatconstructies; ze 
vragen slechts 1 m bekisting per m vloeroppervlak; 
de bekisting zelf is de eenvoudigste die er is. Bal-
ken zal men slechts toepassen als stijfheideisen 
daartoe leiden of als de architectonische vormge-
ving van een ruimte het vereist. De extra kosten 
staan dan tegenover de belevingswaarde.  
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14.2. Bekisting  
 
We hebben al geconstateerd dat de arbeidskosten 
ca 50% van de bekistingkosten en de bekisting-
kosten ca 50% van de kosten van een vloercon-
structie vormen. Het ligt dus voor de hand om de 
kosten te verlagen door arbeidsbesparende maatre-
gelen te treffen.  
 
De handelingen welke nodig zijn om een ter plaat-
se gestorte constructie te kunnen maken zijn: 
− vlechten van de wapening van de kolommen.  
− stellen van een der beide wandbekistingen.  
− vlechten van de wandwapening.  
− stellen van de 2e wandbekisting en de kolom-

kisten.  
− storten kolommen en wanden ontkisten ko-

lommen en wanden.  
− stellen ondersteuningen en bekistingvloer.  
− vlechten vloerwapening; aanbrengen in te stor-

ten voorzieningen.  
− storten van de vloer.  
− nabehandelen van de vloer.  
− ontkisten van de vloer en het verwijderen van 

de bekisting.  
− verwijderen stempels.  
 
Om de bouwtijd te verkorten, zal men zoveel mo-
gelijk handelingen tegelijkertijd verrichten. Men 
kan bijv. tegelijkertijd kolommen storten en even 
verderop een deel van de vloerkist stellen en aan-
passen. Heeft men maar enkele kolomkisten, dan 
zal de cyclus wat de kolommen betreft enkele ma-
len herhaald worden, voordat de vloer gestort kan 
worden. Tevens zal met zoveel mogelijk werk in 
de fabriek i.p.v. op de bouwplaats laten verrichten. 
Arbeidsbesparende en tijdsbesparende maatregelen 
zijn:  
− rationalisatie van de bekisting.  
− universele en systeembekistingen  
− klim en glijbekistingen.  
− prefabricage van wapening (korven, netten) en 

bekisting.  
 

Rationalisatie van de bekisting  
 
De bekisting is te rationaliseren door steeds de-
zelfde bekistingvlakken te benutten. Als de vorm 
van de te bekisten oppervlakken steeds hetzelfde is 
hoeft de kist niet aangepast te worden en kan deze 
steeds opnieuw weer gebruikt worden. Wanneer 
voor een werk een speciale bekisting nodig is, zal 
 

 
 
deze op dat werk afgeschreven moeten worden. 
Hoe vaker deze kist gebruikt wordt, hoe lager de 
kosten per m2 zullen zijn. Een neveneffect is, dat 
hoe vaker een handeling verricht wordt, hoe sneller 
deze verricht zal worden in verband met de 
opgebouwde routine.  
 
Door afwijkingen in de kist te concentreren kunnen 
grotere delen met systeemkisten gemaakt worden.  
Door bijvoorbeeld randbalken bij een vlakke 
plaatvloer op de vloer in plaats van onder de vloer 
te situeren, vermijden we een relatief moeilijke 
bekisting met passtukken. Tevens kan de verlengde 
vloerkist naast de balk als steiger benut worden.  
Bekistingtechnisch is nog mooier de oplossing 
waarbij balken geheel achterwege worden gelaten. 
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Prefabricage van wapening en bekisting.  
 
De tijd nodig voor het vlechten van de wapening 
van kolommen, balken, vloeren en wanden kan 
sterk bekort worden door gebruik te maken van 
geprefabriceerde korven en geprefabriceerde net-
ten.  
In de handel zijn een groot aantal verschillende 
geprefabriceerde netten verkrijgbaar. Speciale 
korven en netten zijn ook te bestellen mits de 
afname groot genoeg is. Ook op het werk zelf kan 
men een vlechtplaats inrichten waar kolom en balk 
wapeningskorven ”prefab” gemaakt worden.  
 
Een bekistingplaatvloer (oude benaming: breed-
plaat) bestaat uit een 50 à 60 mm dikke gewapende 
betonschil, welke als blijvende bekisting benut 
wordt. In de beton-schil is de onderwapening op-
genomen. Na de stort van de ’druklaag’ vormen de 
bekistingplaatvloer en ’druklaag’ samen een mo-
noliete vloer. Bekistingplaatvloer moeten tijdens 
de stort en de verharding van het beton onderstem-
peld worden.  
Bekistingplaatvloeren kunnen ook voor wanden 
toegepast worden Tussen twee ”blijvende” beton-
nen wandbekistingen wordt het resterende deel van 
de wand gestort.  
Het is aan te bevelen voor de afstand tussen de pre-
fab wandkisten minimaal 150 mm aan te houden 
i.v.m. het betonstorten.  

 
Systeembekistingen: holle wandbekisting 

 

 
Systeembekistingen: verloren bekisting (bekistingplaavloert) 
 

Voor de woningbouw zijn tunnel-, wand- en 
tafelbekistingen ontwikkeld, deze bekistingen 
worden tegenwoordig ook in de utiliteitsbouw 
toegepast.  
− De tunnelkisten onderscheiden zich van de 

wand- en tafelbekistingen, doordat men in een 
arbeidsgang wand en vloer kan storten.  

− De wandbekistingen bestaan vaak uit en staal-
plaat welke met een hoek- of een omegaprofiel 
verstijfd is. Deze panelen worden door stalen 
profielen ondersteund, welke weer afdragen 
naar (vakwerk)liggers. De wandhoogte is 
meestal 2,5, 2,6 of 2,7 m. De horizontale belas-
tingen, welke door de min of meer hydraustati-
sche druk door de vers gestorte beton ontstaan, 
worden met centerpennen opgenomen.  

− De tafelbekistingen bestaan vaak uit staalplaat 
verstijfd met hoek- of omegaprofielen welke 
ondersteund worden door vakwerkliggers, ko-
kerliggers of gewalste profielen. Het onderstel 
bestaat uit schroefstempels en schoren.  

 
Bij bepaalde systemen zijn de staanders van wielen 
voorzien. De overspanningen zijn met 0,3 m 
oplopend, van 3,60 tot 7,20m.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Systeembekistingen: wandbekisting met bordes
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Universele bekistingen  
 
Naast deze van oorsprong voor de woning- bouw 
ontwikkelde systemen zijn er universele bekistin-
gen voor de utiliteitsbouw ontwikkeld. Deze 
universele bekistingen bestaan uit een stalen frame 
met een houten of stalen bekistinghuid. Voor deze 
panelen zijn verschillende bekistingdragers in de 
handel welke met een I-vormige doorsnede of als 
vakwerk uitgevoerd zijn. Deze dragers worden bij 
de vloerbekistingen ondersteund door schroef-
stempels of met behulp van een zgn. valkopstem-
pelsysteem.  
Bij het valkopsysteem heeft men het voordeel dat 
de kist te verwijderen is, zonder dat de stempel 
(eventueel tijdelijk) verwijderd hoeft te worden.  

 

Stempels  
 
Om de stortbelasting van een bovenliggende 
verdiepingsvloer te kunnen dragen zal men 
verschillende verdiepingsvloeren op elkaar af 
moeten stempelen, het ‘doorstempelen’. Gebruikt 
men een schroefstempel of –constructie dan moet 
voor het ontkisten eerst de stempel verwijderd 
worden vervolgens wordt er ontkist en kan men de 
stempels weer aanbrengen. De vloer wordt dus 
tijdelijk belast door het eigen gewicht. Met een 
valkopsysteem laat men de stempel slaan bij het 
ontkisten, zodat de vloer niet belast wordt. De 
cyclustijd van de kist kan bij een valkopsysteem 
dan ook korter zijn.  
 
Wordt de afstand tussen de stempels groter dan ca 
4 m of wordt de hoogte groter dan 3 à 3,5 m dan 
zal men de kist met een ondersteuningssteiger 
moeten ondersteunen. Naast torensteigers zijn er 
ook driehoeksstempels. Deze steigers hebben niet 
alleen een grotere knikweerstand maar zijn ook 
stabieler.  
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Cassettemallen  
 
Voor cassettevloeren zijn speciale cassettemallen 
verkrijgbaar; deze zijn voor het merendeel op een 
300 mm moduulmaat gebaseerd.  
De uitsparingen worden gemaakt met panvormige 
elementen. Materiaal: bij de ontwikkeling van deze 
vloeren waren de mallen aanvankelijk van hout, 
hardboard of dunne staalplaat. Thans zijn de mal-
len van kunststof (glasvezel versterkt polyester) 
Deze mallen zijn sterk en kunnen goed tegen een 
ruwe behandeling (geen deuken zoals bij stalen 
mallen), hebben een uitstekende weerstand tegen 
corrosie en beschadigingen zijn bij te werken.  
De afmetingen van de mallen moeten het liefst zo-
danig zijn dat geen verstijving nodig is (b.v. met 
een houten frame).  
De maximale rastermaat is 1,2 m; bij voorkeur 
kleiner (modulaire maten, b.v. 0,90 m; 0,60 m 
wordt te klein).  
Het kiezen van modulaire maten bij het ontwerp is 
belangrijk i.v.m. het gebruik van de mallen voor 
meer dan een gebouw; de toepassing word dan ook 
voor kleinere gebouw en mogelijk.  
Er bestaan enkele firma's in ons land die de mallen 
verhuren.  
De mallen worden ondersteund door zeer eenvou-
dig steigerwerk.  
 

 
Ribbenmallen 

 
Ribbenvloersystemen zijn ook vaak op 300 mm 
moduulmaten gebaseerd. In tegenstelling tot de 
cassettevloer zijn deze wat meer zelfdragend, zodat 
met een simpelere ondersteuningsconstructie kan 
worden volstaan. Voor  de ribben zijn speciaal 
vervaardigde mallen nodig; deze zal men dus al-
leen bij heel grote bekistingoppervlakten toepas-
sen.  
 

 
 

 
 
 
 
Inwendige uitsparingen  
 
Met kokers en schuimblokken kan men inwendige 
uitsparingen in een plaatvloer maken. Met deze 
uitsparingen is het mogelijk het aandeel van het ei-
gengewicht van de vloer op de totale belasting te 
verminderen, hetgeen vooral bij grote overspan-
ningen tot zijn recht komt. 
 
1. Kokervloeren  
Materiaal van de kokers:  
− geïmpregneerd karton of dunne geribde 

staalplaat.  
Aspecten:  
− de kokers moeten absoluut waterdicht zijn; 

anders komt er bij de uitvoering water in de 
kokers, dat later, als het gebouw in gebruik is, 
naar beneden lekt.  

− opdrijven van de kokers tijdens het storten 
moet worden voorkomen.  

− sparingen in de vloer moeten tot enkele 
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hiervoor gereserveerde zones worden beperkt.  
− het leggen van de kokers is arbeidsintensief; 

daarom wordt deze bouwmethode de laatste 
jaren weinig meer gebruikt.  

 

 
 
2. Kunststofblokken.  
Prismatische blokken met een ronde of veel- 
hoekige dwarsdoorsnede, overwegend van polysty-
reen.  
Dezelfde aspecten als bij de kokervloeren doen 
opgeld.  
 

 
 
 
 
Klim- en glijbekisting.  
 
Hoge betonnen constructies welke uit vlakke wan-
den bestaan en waarvan de doorsnede een constan-
te vorm heeft, kunnen goed met een glij- of klim-
bekisting gerealiseerd worden. Niet alleen silo's en 
brugpijlers maar ook kernen en schijven kunnen 
goed met een glij- of klimbekisting uitgevoerd 
worden.  
 
Een klimbekisting bestaat uit een steiger en een 
bekisting welke aan ankerconsoles aan de wand 
hangen. Na het verharden wordt de kist voor het 
ontkisten achteruit getrokken en wordt de steiger 
met de kist omhoog gehesen. De hoogte van de kist 
is meestal gelijk aan de verdiepingshoogte.  

 
Zelfklimmende klimbekisting 
 
Een glijkist bestaat uit een bekisting en steiger 
welke via jukken aan klimstangen. Deze klimstan-
gen staan in de betondoorsnede en worden door 
mantelbuizen omgeven, zodat ze terug te winnen 
zijn. Continu wordt de kist en steiger omhoogge-
trokken, de snelheid is afhankelijk van de verhar-
ding van het beton en bedraagt 0,20 à 0,25 m/uur. 
Met een glijkist kunnen alleen vlakke wanden 
(zonder uitsteeksels) gemaakt worden. Doordat het 
een continuproces is, moet er overdag en 's nachts 
in ploegen gewerkt worden. 
 

 
Glijbekisting (Systeem Constructor Impex) 
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Kolombekistingen  
 
Een kolom kan verschillende dwarsdoorsneden 
krijgen; vierkant, rechthoekig, rond, elliptisch, 
veelhoekig, kruisvormig. Ook kan de doorsnede 
over de hoogte veranderen, zoals bij een punt-
vormig ondersteunde vloer, wanneer de kolom van 
een kolomkop of kolom- plaat voorzien wordt.  
 
Vorm van de doorsnede. 
- Vierkant of rechthoekig.  

Bekisting: Bij een klein aantal kolommen zal de 
bekisting bestaan uit een contactbekisting van 
hout of multiplex en stalen kransen. Bij grotere 
aantallen is een geheel stalen bekisting voorde-
liger. Er is een ontwikkeling naar systeembekis-
tingen, standaardisatie van afmetingen wordt 
dan belangrijk. 
Voorbeeld 1: 
metriform-bekistingsysteem: stalen schotten, 
onderling bevestigd met spieën; standaaraf-
metingen 600x600 mm, met halve panelen ook 
300x300 en 300x600 mm. 
Voorbeeld 2:  
NOE-bekistingsysteem; stalen schotten; hier-
mee verschillende breedten te maken in een 25 
mm-raster tussen 200 en 600 mm; hoogte: veel-
voud van 0,50 m (elementen h =2,50m-1,00m-
0,50m)  

 
- Rond.  

De bekisting kan bestaan uit: spiraalgewonden 
kokers van bandstaal, kunststofkokers, of zelfs 
kartonnenkokers.  
Voorbeeld 1:  
NOE-systeem; opgebouwd uit aluminium- 
klemstrippen; diameter 300 - 900 mm; 
Voorbeeld 2:  
MACO-systeem; 3 mm staalplaat;  
 

- Afwijkende vormen, b.v. kruisvorm, deze zijn 
b.v. in het stadhuis in Lelystad toegepast. De 
inwendige hoeken vragen om bijzonder zorg 
qua waterdichtheid en stellen.  

 
− De vorm van de doorsnede wordt ook bepaald 

door de aansluiting aan de afbouwconstructies 
(binnenwanden, gevels); ook in verband hier-
mee is standaardisatie van de doorsnede afme-
tingen gewenst om eenheid in aansluitdetails te 
verkrijgen. Bijv.: over de volle hoogte van het 
gebouw dezelfde kolomdoorsnede (kolom op 
begane grond met maximale wapening) of bij 
een hoog gebouw beperking tot 2 of 3 verschil-
lende doorsneden in de hoogte.  
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14.3. Vloertypen 
 
De keuze van het skelet is afhankelijk van:  
- de belastingen  
- de beschikbare verdiepingshoogte 
- de gewenste overspanningen 
- aantal en grootte van de sparingen  
 
Een balkenskelet leidt wel tot minder materiaalge-
bruik maar ook tot hogere bekistingkosten en gro-
tere constructie- en verdiepingshoogten, Het verla-
gen van de verdiepingshoogte heeft op de con-
structiekosten weinig invloed doch leidt wel tot 
een aanzienlijke besparing op de kosten voor de 
gevel en de kosten voor het jaarlijks energiege-
bruik (ver- warmen en koelen)  
 
Tot ca 9 m overspanning zijn vlakke plaatvloeren 
te verkiezen boven balkenvloeren. 
 
Als men balkenvloeren toepast dan zal dit zijn om:  
- esthetische motieven (het balkenpatroon geeft 

een ordening)  
- om de constructie stijver te maken; wanneer 

een constructie slap is, kan dit leiden tot 
scheurvorming in steenachtige (stijve) bin- 
nen- en buitenwanden en tot ongerief in het 
gebruik. 

 
Daar de vloeren ondersteund door balken in twee 
richtingen nauwelijks dunner kunnen zijn dan vloe-
ren ondersteund door balken in één richting leve-
ren kruisvloeren geen materiaalbesparing op t.o.v. 
vloeren met balken in één richting. Kruisvloeren 
worden dan ook niet meer toegepast. 
 
Cassette- en ribbenvloeren en plaatvloeren met in-
wendige uitsparingen kunnen als bijzondere vor-
men van de vlakke plaatvloer worden beschouwd. 
Door de materiaalbesparing zal het eigen gewicht 
een minder groot gedeelte van de belasting uitma-
ken. Dit zal vooral bij grotere overspanningen (10 
á 15 m) tot zijn recht komen. Bij cassettevloeren 
zijn bijvoorkeur de overspanningen in beide rich-
tingen gelijk. Ook ontwerpt men een cassettevloer 
bij voorkeur op een moduulmaat passend bij de in 
de handel verkrijgbare cassetten.  
 
Vloeren met inwendige uitsparingen en ribben-
vloeren komen tot hun recht als de overspanningen 
ongelijk zijn.  
 

 
 

 
 
Een andere vloertype welke tussen de balken en de 
vlakke plaatvloer in ligt is de strokenvloer. In 
plaats van met balken wordt de vloer door ver-
sterkte stroken ondersteund, voordelen zijn:  
− minder constructiehoogte  
− minder materiaal gebruik  
Een strokenvloer leent zich er goed voor om met 
een geprefabriceerde bekistingvloer (=breedplaat) 
uitgevoerd te worden. De bekistingvloerplaten 
worden ondersteund door stroken welke ook met 
bekistingvloerplaten (evt. met een grotere dikte) 
bekist worden, deze stroken steken meestal ter dik-
te van de bekistingvloerplaten (gebruikt in de 
strook) onder de vloer uit.  
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Balkenvloeren  
 
Balkenvloeren werden vroeger veel gemaakt; soms 
zag men zelfs voor verdiepingvloeren structuren 
met hoofdbalken en secundaire balken, waarbij de 
laatste op kleine afstanden (bijvoorbeeld 2 m) la-
gen. Zoals eerder opgemerkt werd, eisen zulke 
structuren veel en duur bekistingwerk. De balken-
vloer is momenteel voor overspanningen tot ca 9 m 
bijna geheel verdrongen door de vlakke plaatvloe-
ren. Qua bekisting verdient het de voorkeur, als 
randbalken nodig zijn, deze op de vloer in plaats 
van onder de vloer te plaatsen.  
 
In bepaalde gevallen zal men toch voor een bal-
kenvloer kiezen namelijk als:  
- Er veel sparingen nodig zijn naast de kolom-

men, deze sparingen zijn ongewenst bij vlakke 
plaatvloeren  

- De constructie stijf moet zijn. Als de stabiliteit 
ontleent wordt aan het frame (portaal) gevormd 
door kolommen en vloer (of balken) dan is een 
balkenvloer bij grotere hoogten en overspannin-
gen te verkiezen. Ook als er steenachtige bin-
nenwanden toegepast worden is een stijvere 
constructie gewenst. 

- De overspanningen van de vloervelden in de 
hoofdrichtingen zijn ongelijk en overspannin-
gen in één of beide richtingen tamelijk groot 
zijn. 

- De vloer en balken gedeeltelijk geprefabri-
ceerd kunnen worden. Voorbeeld: prefabriceer 
de vloer met bekistingplaten en prefabriceer het 
balkdeel onder de vloer. Op de randkisten na, 
wordt er op het werk niet bekist. Door de ge-
storte "druk"-laag op de bekistingplaat worden 
de balken en vloer monoliet verbonden. Het 
verschil met een strokenvloer is dan, dat bij de 
strokenvloer de balk tamelijk breed is en slechts 
ter dikte van de bekistingplaat onder de vloer 
uitsteekt.  

 
Dimensionering (vuistregels) 
 
Alle volgende waarden gelden voor de in het werk 
gestorte niet-voorgespannen constructies.  
h – constructiehoogte balk of vloer. 
l – vrije overspanning balk of vloer. 
  
balken h = 1/10 á 1/20 l 
  
vloeren h = 1/27 l 
- éénzijdig doorgaand h = 0,85 * 1/27 l 
- tweezijdig doorgaand h = 0,75 * 1/27 l 

 
 

 
 

 
 
balkenvloeren 
 
 
 
 

 
 

 
kolommen met balkenvloeren – ongeschoorde 
raamwerken in 2 richtingen 
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Vlakke p1aatvloeren  
 
Vlakke plaatvloeren zijn gewapend betonplaten die 
in principe puntvormig worden ondersteund. Lijn-
vormige ondersteuningen door balken of wanden 
komen slechts incidenteel voor en meestal alleen 
aan de randen.  
Een paddestoelvloer is een vlakke plaatvloer waar-
van de ondersteuning wordt gevormd door kolom-
men die buigvast aan de vloer zijn verbonden. 
Omdat ter plaatse van de kolommen grote negatie-
ve momenten en dwarskrachten voorkomt, is een 
verzwaring van de vloer hier gewenst door middel 
van een kolomplaat, een kolomkop of beide. Aan 
deze verzwaring van de vloer heeft de paddestoel-
vloer zijn naam te danken.  
In het algemeen is bij paddestoelvloeren een re-
gelmatig kolommenraster gewenst, dat niet teveel 
afwijkt van een vierkant raster; ook een driehoekig 
raster is mogelijk.  
In verband met de bekistingkosten is er een voor-
keur voor een paddestoelvloer met alleen een ko-
lomplaat. Nog eenvoudiger wordt de bekisting als 
ook de kolomplaat wordt weggelaten. De vloer-
plaat moet dan aanzienlijk dikker worden; maatge-
vend hiervoor worden dwarskracht en buigend 
moment bij de kolommen.  
De kolomplaten kunnen, als er een verhoogde in-
stallatievloer wordt toegepast, ook op de vloer ge-
maakt worden. In plaats van een kolomplaat kan 
men ook een verborgen stalen kolomkop (Geilin-
ger kolomkop) toepassen.  
In het algemeen is bij paddestoelvloeren een re-
gelmatig kolommenraster gewenst, dat niet teveel 
afwijkt van een vierkant raster. Ook een driehoekig 
raster is mogelijk.  
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Doorbuiging  
 
Bij vlakke plaatvloeren dient bijzondere aandacht 
te worden geschonken aan de doorbuiging; deze 
zal ten gevolge van kruip van het beton in de loop 
van de tijd toenemen. Vooral bij steenachtige wan-
den op de vloeren bestaat kans op scheurvorming 
in het metselwerk; neem in zulke gevallen de 
vloerdikte aan de royale kant.  
 
Sparingen in vlakke plaatvloeren  
De tekening geeft een aanwijzing voor de moge-
lijkheden voor de grootte van sparingen. Erg grote 
openingen, bijv. voor trappen, kunnen als regel niet 
gemaakt worden; er zullen dan balken worden ge-
bruikt.  
 
Beëindiging van de rand  
De vloer en de gevelkolommen moeten goed ver-
bonden zijn. Als de vloer een te klein aanrakings-
vlak met de gevelkolom heeft, is het mogelijk dat 
deze door de vloer heen ponst of althans teveel 
gaat scheuren en vervormen.  
 
Enkele mogelijkheden om de vloer te beëindig 
zijn:  
− met een overstek 
− met een randbalk (voorkeur op i.p.v. onder de 

vloer)  
− met extra kolommen langs de rand. 
In verband met de vervormingen is het verstandig 
het overstek niet groter dan 0,2 x de achterliggende 
overspanning te maken.  

 
 
 
 
 

 
vloerrandbeëindiging
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VMA- en VZA-vloeren 
 
Bij grotere overspanningen dan 7 m wordt het 
interessant om de vloer na te spannen met VMA of 
VZA (voorspannen met aanhechting of voor-
spannen zonder aanhechting). Door de voor-
spanning wordt de vloer stijver, zodat deze ook 
dunner kan worden en het aandeel van het eigen 
gewicht op de totale vloerbelasting afneemt. 
Het verschil tussen een VZA- en een VMA- vloer 
is, dat bij de VZA-vloer het voorspanstaal in een 
kunststofbuis met vet omhuld is, terwijl bij de 
VMA-vloer de omhullingbuis (gain) waarin de 
streng ligt, geïnjecteerd wordt. Het gevolg is, dat 
bij de VMA-vloer over de gehele lengte van de 
streng een constructieve verbinding tussen de 
streng en de betonconstructie aanwezig is en bij 
een VZA-vloer de voorspankracht alleen ter 
plaatse van de verankering van de streng(en) in de 
betonconstructie ingeleid wordt.  
VMA-vloeren hebben het voordeel dat het 
uitvallen van de voorspanning bij calamiteiten of 
schade (denk aan ankercorrosie, brand ed.) slechts 
plaatselijke gevolgen heeft.  
De veiligheid na een breuk in de voorspanning 
neemt dus bij een VZA-vloer sterker af dan bij een 
VMA-vloer; dit geldt sterker naarmate meer velden 
aaneen tegelijk zijn voorgespannen.  
Het voorspanstaal in de VMA- resp. VZA- vloer 
wordt gespannen nadat de betonconstructie 
voldoende verhard is. De voorspanstreng is 
omhuld met vet. Dit vet dient om de wrijving bij 
het voorspannen te verminderen en om het staal 
tegen corrosie te beschermen. Naast de voorspan-
strengen wordt bijlegwapening S435 toegepast.  
De voorspanning werkt als een kunstmatige uit-
wendige belasting, welke bestaat uit een normaal-
kracht welke ter plaatse van de verankering 
aangrijpt en een op- of neerwaartse belasting 
ontstaan door de kabelkromming.  
 

Door de opwaarts gerichte belasting welke tegen-
gesteld werkt aan de permanente en variabele 
belasting, zal de vervorming en de dwarskracht 
beperkt worden. Voorgespannen vloeren kunnen 
dan ook slanker gedimensioneerd worden dan 
gewapend betonvloeren. Ondanks de geringe 
vloerdikte is het soms mogelijk een puntvormig 
ondersteunde voorgespannen vloer zonder kolom-
platen uit te voeren. Dit kan door de kromming van 
de streng zo te bepalen, dat de neerwaartse belas-
ting binnen de kolomdoorsnede aangrijpt en de 
opwaartse belasting de dwarskrachten naast de 
kolom vermindert.  
Bij puntvormig ondersteunde vloeren worden twee 
systemen toegepast, welke zich onderscheiden ten 
aanzien van de verdeling van de strengen:  
− platen met in één richting een gelijkmatige 

kabelverdeling en in de andere richting een 
concentratie van strengen in de kolomstrook, 
zodat er een in één richting spannende vloer 
ontstaat, welke ondersteund wordt door verbor-
gen balken (a).  

− platen met in beide richtingen een concentratie 
van strengen in de kolomstroken. In de veld-
stroken liggen dan minder strengen (de 
verhouding van het aantal strengen in de 
kolomstrook tot de veldstrook is ongeveer 2:1) 
of zelfs alleen maar betonstaalwapening (b en 
c).  
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Dimensionering (vuistregels) 
 
Niet-voorgespannen vlakke plaatvloeren 
 
Als kengetal voor de vloerdikte van een in beide 
richtingen niet-doorgaande vloer kan worden 
gesteld:  hvloer = 1/27 ldiagonaal 
met: ldiagonaal = diagonale kolomafstand 
 
Bij een randveld (en ook bij een hoekveld) kan 
worden uitgegaan van:  

hrandveld = 0,85*1/27 ldiagonaal 
 
en bij een ”middenveld” (met belemmerde hoek-
verdraaiing langs alle zijden) van: 

hmiddenveld = 0,75*1/27 ldiagonaal 
 
Bij een vierkant kolomstramien met gelijke over-
spanningen in beide richtingen wordt dit dan:  

hrandveld = 0,85*1/27 lzijde *√2 
en 

hmiddenveld = 0,75*1/27 lzijde *√2 
ofwel resp.:  

hrandveld = 1/22 lzijde 
en 

hmiddenveld = 1/25 lzijde 
 
Bij toepassing van kolomplaten en -koppen kan 
voor het bepalen van de vloerdikte de netto-over-
spanning van de vloer worden aangehouden.  
De afmeting van een kolomplaat kan men globaal 
stellen op:  aplaat ≈ 0,25 lzijde netto 

bij een dikte van: hplaat ≈ 0,5 à 1,0 hvloer 
 
 
Voorgespannen vlakke plaatvloeren  
 
Hiervoor geldt als kengetal:  
 hvl vs ≈ 1/30 ldiagonaal 
hieruit volgt: 

hrandveld vs ≈ 0,85 * 1/30 ldiagonaal 
en 

hmiddenveld vs ≈ 0,75 * 1/30 ldiagonaal 
 
Bij een vierkant kolommenstramien dit wordt dan:  

hrandveld vs ≈ 1/25 lzijde 
en 

hmiddenveld vs ≈ 1/28 lzijde 
 
 

 
Soorten velden: 
h = hoek- of randveld 
r = randveld 
m = middenveld 
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Holle vloeren  
 
Door bijzondere bekistingelementen (trog- of pan-
vormig) te gebruiken kunnen aan de onderzijde 
van de plaat uitsparingen worden gemaakt. Er ont-
staan dan vloertypen die we onderscheiden in:  
- ribbenvloeren 
- cassettenvloeren  

 
Bij ribbenvloeren lopen de ribben in hoofdzaak in 
één richting; soms zijn er enkele koppelribben. De 
vloeren worden gemaakt met standaardmallen, die 
van verschillende materialen worden gemaakt 
(board, staal, kunststof). Ze werden veel in de Ve-
renigde Staten en Duitsland gebruikt. In Nederland 
zijn maar weinig ribbenvloeren uitgevoerd; de toe-
passing neemt af ten gunste van cassettenvloeren. 
 
 
 
 
 
Bij cassettenvloeren lopen de ribben meestal in 
twee richtingen volgens een orthogonaal rasterpa-
troon. Het kolommenraster wijkt bij voorkeur niet 
teveel van een vierkant raster af. De economische 
toepassing van een cassettenvloer t.o.v. een vlakke 
plaatvloer (met of zonder kolomplaat) begint te-
genwoordig bij een kolommenraster van ca 9 m; de 
invloed van het aantal malen, dat de mallen ge-
bruikt kunnen worden is echter zeer groot. 
 
Rondom de kolommen dient een aantal cassetten te 
vervallen in verband met het opnemen van nega-
tieve buigende momenten en dwarskrachten 
(pons). Randbeëindiging (bijvoorbeeld bij gevels): 
hier treden grote momenten, dwarskrachten en 
vervormingen op; bij voorkeur hier een bredere 
randrib.  

 
De ribben van de cassetten lenen zich uitstekend 
voor aansluiting van binnenwanden in onderling 
loodrechte richtingen bijv. gangwanden en schei-
dingswanden tussen kantoorvertrekken. Geluid-
dichte aansluitingen kunnen gemakkelijk worden 
gemaakt. In de cassetten kan geluidabsorberend 
materiaal worden aangebracht en kunnen verlich-
tingsarmaturen worden ingebouwd. Bij deze 
oplossing kan de geluidsscheiding met de 
bovenliggende verdieping onvoldoende zijn, als de 
massa van de spiegel met de afwerking samen te 
gering is. Overigens is het niet noodzakelijk om de 
ribben in het zicht te laten; een verlaagd plafond is 
natuurlijk mogelijk bijv. als leidingen onder de 
vloer noodzakelijk zijn.  
 
 
Inwendige uitsparingen  
Vloeren met inwendige uitsparingen kunnen als 
vlakke plaatvloeren beschouwd worden. Ze dragen 
echter de belasting niet in twee richtingen maar 
slechts in een richting af, namelijk evenwijdig aan 
de uitsparingen. Evenals bij de ribbenvloeren kan 
men de overspanning in de beide richtingen onge-
lijk maken.  
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Dimensionering (vuistregel) 
Een kengetal voor de vloerhoogte van cassetten-
vloeren, ribbenvloeren en vloeren met inwendige 
uitsparingen is:  h = 1/20 à l/25 l. 
Tussen de ribben kan de spiegel vrij dun zijn ( b.v. 
100 mm)  
 
14.4. Wanden en kolommen 
 
Betonwanden zullen meestal voorkomen rond 
trappenhuizen, liftschachten en leidingkokers (ker-
nen). Indien ze worden uitgevoerd in ter plaatse 
gestort beton zijn ze arbeidsintensief en vaak 
maatgevend voor de voortgang van de ruwbouw. 
Daarom zijn er bekistingsystemen ontwikkeld, 
waarmee de bouwsnelheid wordt verhoogd en 
waarbij het maken van de wanden losgemaakt 
wordt van de overige delen van de verdiepingvloer, 
n.l. de klim- en glijbekisting. Het voortrekken van 
de wanden met een glij- of klimbekisting zal pas 
interessant zijn als het gebouw een zekere hoogte 
heeft (20 m) en de vorm van de wanden per ver-
dieping gelijk is. 

 
Faseverschil in de uitvoering van de kernen en vloeren 
 
Om steeds dezelfde kist te kunnen gebruiken zal 
men zoveel mogelijk de vorm van de kolommen op 
alle verdiepingen gelijk houden. Het verschil in be-
lasting wordt door het variëren van de wapening 
opgevangen. Als de kolommen op de begane grond 
op onderling grotere afstand dan op de verdiepin-
gen staan, is het wel nodig een andere (en meestal 
bijzondere) kolomvorm te gebruiken. Zeker als de-
ze kolommen ook de stabiliteit van het gebouw 
verzorgen zal het nodig zijn de vorm aan te passen; 
men creëert als het ware een tafel waar het gebouw 
op staat. Als de kolommen de horizontale krachten, 
welke op het gebouw werken, af moeten voeren 
naar de fundering, kan het op zijn plaats zijn de ko-
lommen naar buiten toe scheef te zetten, net alsof 
deze wijdbeens staan. Het scheef zetten van de ko-
lommen is niet logisch als het gebouw door kernen 
of schijven stabiel gemaakt wordt. 

 
Unité d'Habitation, Marseille. Architect: le Corbusier. 
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15. HET VERDIEPINGBOUWSKELET IN 
GEPREFABRICEERD BETON 
 
Een geprefabriceerde betonconstructie is een con-
structie samengesteld uit vooraf vervaardigde be-
tonnen onderdelen (elementen). Deze onderdelen 
zijn elders vervaardigd. Dat kan zijn in een veldfa-
briek (tijdelijke fabriek) op of in de directe nabij-
heid van de bouwplaats, of in een permanente, ge-
specialiseerde fabriek. In ons land is dit laatste 
voor de woning- en utiliteitsbouw vrijwel uitslui-
tend het geval. 
De fabriekmatige productie heeft zo zijn karak-
teristieke kenmerken met consequenties voor de 
vormgeving van de draagconstructie.  
Na het vervaardigen zullen de elementen moeten 
worden 
− opgeslagen, omdat de volgorde van vervaar-

digen op grond van efficiency bij de productie 
in de fabriek niet dezelfde is als die waarin de 
elementen op de bouwplaats nodig zijn; 

− getransporteerd van de fabriek naar de bouw-
plaats; evt. nog tussenopslag op de bouwplaats. 

− gemonteerd, waarbij de elementen in de con-
structie op vastgestelde plaatsen worden ge-
bracht; 

− samengevoegd, opdat een standzeker geheel 
ontstaat. 

 
Dit brengt met zich mee, dat het bouwen met ge-
prefabriceerde onderdelen specifieke eisen kent, 
waarmee bij het ontwerp reeds en bij voortduring 
rekening moet worden gehouden. Een prefab con-
structie mag niet als een monoliete, in het werk te 
storten constructie worden ontworpen en daarna op 
"deskundige" wijze in "elementen" worden opge-
deeld. 
 
 
Standaardisatie 
 
Het kiezen voor een geprefabriceerde constructie is 
in vele gevallen het kiezen voor een fabrieksmatig 
(= industrieel) product. Hiernaar zal consequent 
moeten worden gehandeld wil het toepassen van 
een geprefabriceerde constructie tenminste zinvol 
zijn. 
Een zo groot mogelijke repetitiegraad zal moeten 
worden nagestreefd, waarin een zo hoog mogelijk 
opgevoerde standaardisatie belangrijk kan bijdra-
gen. De dan mogelijk geworden seriematige pro-
ductie van elementen is van wezenlijk belang voor 
de economische haalbaarheid van een geprefabri-
ceerde betonconstructie. 
 

Voor veel voorkomende constructieonderdelen, zo-
als heipalen, balken, kolommen en vloeren is de 
standaardisatie zover voortgeschreden, dat stan-
daardproducten zijn ontwikkeld en op de markt 
worden gebracht. Meerdere betonfabrieken hebben 
een heel scala van elementen op hun leverings-
programma staan. 
 
Enkele fabrikanten zijn in de standaardisatie nog 
een stap verder gegaan door het ontwikkelen van 
bouwsystemen voor hallen, bedrijfsgebouwen, kan-
toorgebouwen, parkeergarages, waarmee deze ge-
bouwen met gebruikmaking van standaardproduc-
ten kunnen worden gerealiseerd. Het is gelukt in 
deze systemen een grote mate van vrijheid te ver-
krijgen, zodat in zeer veel gevallen aan de gestelde 
functionele en esthetische eisen kan worden vol-
daan.  
 
Ook voor de woningbouw zijn standaardproducten 
ontwikkeld, zoals vloeren, trappen en lateien. 
De standaardisatie is het verste gevorderd bij de be-
tonwaren. Praktisch gesproken kan worden gesteld, 
dat bij deze producten de standaardisatie geheel is 
doorgevoerd. Hierdoor heeft zich voor de betonwa-
ren een industrie kunnen ontwikkelen. Men fabri-
ceert op voorraad en kan daardoor onmiddellijk op 
bestelling leveren. 
 
Door het toepassen van standaardproducten kan 
nagenoeg zonder uitzondering de goedkoopste ge-
prefabriceerde constructie worden bereikt. Voor 
kleinere projecten in prefabbeton zal het standaard-
product praktisch gesproken het enig haalbare zijn. 
In grote projecten kan echter een zo grote repetitie-
graad aanwezig zijn worden gecreëerd, dat de mo-
gelijkheid voor eigen ontworpen elementen zich 
opent. Bovendien kan de bouwtijd daardoor aan-
zienlijk worden verminderd.  
 
Toen in de jaren 50 en 60 zeer grote series wo-
ningen moesten worden gebouwd, zag men heil in 
het toepassen van prefabricage. Er ontstonden 
meerdere woningbouwsystemen, waarin in meer of 
minder grote mate gebruik werd gemaakt van ge-
prefabriceerde onderdelen. Met het afnemen van de 
seriegrootte konden zich de meeste systemen in de 
jaren 70 niet handhaven. Overgebleven zijn alleen 
nog de systemen, die gebruik maken van zoge-
naamde grote elementen en die voldoende flexibili-
teit bezitten om zich aan de meer gevarieerde bouw 
te kunnen aanpassen. Toch ook hier standaardisa-
tie, en wel door zich een modulair matensysteem 
op te leggen. 
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15.1. Toepassingsaspecten van prefabbeton 
 
Rationalisatie  en industrialisatie 
 
De bouwkosten vertonen nog steeds de tendens 
omhoog te gaan. Ook wanneer ze zijn vrij gemaakt 
van (prijsverhogende) invloeden die uit de archi-
tectonische vormgeving voortkomen. Omdat de 
ontwikkeling van de loonkosten een belangrijk 
deel van deze kostenstijging uitmaakt (loonkosten 
zijn ongeveer 50% van de totale kosten), zal ratio-
nalisatie van het bouwproces wezenlijk kunnen 
bijdragen tot de beheersing van de bouwkosten. 
Een rationeler bouwproces kan worden bereikt 
door bijvoorbeeld: 
- het invoeren van meer rationele bouwmethoden 

op de bouwplaats (gietbouwmethoden, toe-
passen van systeembekistingen) 

- het toepassen van geprefabriceerde onderdelen 
die op de bouwplaats (veldfabriek) of in een 
vaste fabriek worden gemaakt (industrialisatie). 

Beide wegen zijn ingeslagen. Hierdoor is een zeke-
re kompetitie ontstaan tussen de beide bouwmetho-
den. Dit heeft naar beide zijden stimulerend ge-
werkt. Zowel in het werk storten als prefabricage 
hebben daarbij in het bouwproces specifieke gebie-
den van toepassing verworven. Zo zullen betonnen 
borstweringen steeds worden geprefabriceerd, ter-
wijl de funderingen in het werk worden gestort. 

  
 
Argumenten voor verschuiving naar prefabricage 
 
Op dit moment wordt het grootste deel van de ruw-
bouw in beton nog steeds gemaakt van in het werk 
gestort beton. In de huidige maatschappij zal de 
ontwikkeling zonder twijfel gaan in de richting van 
het industriële product, dus in de richting van de 
prefabricage. Daarvoor kunnen de volgende argu-
menten worden aangedragen. 
- Een werkelijk verdergaande rationalisatie bij het 

in het werk storten van de ruwbouw is nog alleen 
mogelijk indien de projecten zeer omvangrijk 

worden dan wel aan een aannemer een doorlo-
pende opdracht van een bepaald type bouwwerk 
kan worden gegarandeerd. Een verdergaande ra-
tionalisatie zal namelijk grote investeringen op de 
bouwplaats noodzakelijk maken. Gezien de op-
vattingen omtrent de hiermee verbonden groot-
schaligheid is deze ontwikkeling weinig waar-
schijnlijk. 

 
- Met de behoefte aan een grotere flexibiliteit en de 

daarmee samenhangende vraag naar grotere vrije 
ruimten zal, bij de economische richtlijn om de 
constructiehoogte te beperken, het nodig zijn om 
de beton- en staalkwaliteiten te verhogen. Naast 
deze sterkte overwegingen mag de stijfheideis 
niet verwaarloosd worden. Dat is reden om prefab 
elementen voor te spannen; in de fabriek bij toe-
passing van voorgerekt staal voor op buiging be-
laste onderdelen ook wapeningtechnisch de meest 
economische oplossing. 

- Het werken op de open bouwplaats wordt steeds 
minder geambieerd door de bouwvakkers; het 
werken in de meer beschutte omgeving van een 
hal waar de arbeidsomstandigheden eenvoudiger 
en beter zijn aan te passen aan de Arbo-wet, zal 
hun voorkeur krijgen 

- De tijd nadert dan gebouwen van gewapend beton 
moeten worden gesloopt. Dit slopen is zeer ener-
gie-intensief. Teneinde in de toekomst het slopen 
gemakkelijk en milieuvriendelijker (minder hin-
der door minder lawaai, minder stof) te maken, 
kan bouwen daaraan bijzonder bijdragen zo niet 
de meest aangewezen oplossing zijn. 
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- Individuele projecten worden grootschaliger, 
waardoor een groter repetitie-effect ontstaat. Dit 
leidt weer tot grotere seriematigheid, hetgeen in-
dustrialisatie in de hand werkt. (Voorbeelden: de 
uitbreidingen van de bloemenveilingen in Aals-
meer en Honselersdijk, Ministerie van Sociale 
Zaken in Den Haag, Ministerie van VROM in 
Den Haag). 

- Naast deze ontwikkelingsaspecten bestaan ui-
teraard meerdere overwegingen bij de directe tot-
standkoming van een bouwwerk betrokken partij-
en, die bij de keuzebepaling voor een prefab be-
tonconstructie een rol spelen. Een aantal zullen 
we hierna noemen. 

- Bij de keuze is vanzelfsprekend het door-
slaggevend criterium: De hoogste waarde voor de 
laagste kosten. 

- In het dilemma tussen ter plaatse storten en pre-
fab zal de balans al snel doorslaan naar prefab, 
wanneer: 

- er slechts een beperkte bouwplaats ter be-
schikking staat. Een uitvoering in prefab vraagt 
slechts weinig bouwplaatsvoorzieningen. 

- een korte bouwtijd wordt verlangd. In ver-
gelijking tot in het werk storten vraagt toepassen 
van prefab beton, evenals het toepassen van staal, 
een korte bouwtijd op de bouwplaats. Hierdoor 
minder renteverlies en eerder rendement van in-
vestering. 

- de mogelijkheid tot het maken van hoogwaardige 
producten in zowel esthetisch als technisch oog-
punt kan c.q. moet worden uitgebuit. Door de fa-
briekmatige productie kan die hoogwaardigheid 
worden bereikt. 

- een grote seriematigheid zich voordoet, bijv. bij 
standaardproducten (trappen, e.d.) of bij grote re-
petitiegraad (balkon- en galerijplaten, kolom-
men). 

 
Doorslaggevende argumenten 
 
In een aantal situaties kan en mag direct aan een 
oplossing in prefab beton worden gedacht: 
a bouwsnelheid: een snelle realisering op de 

bouwplaats (korte bouwtijd) is gewenst of 
noodzakelijk; 

b beperkt bouwterrein: er staat slechts een be-
perkte bouwplaats ter beschikking; 

c kwaliteit: er worden hoge kwaliteitseisen ge-
steld; kwaliteitseisen zowel t.a.v. het sterkte-
niveau als het afwerkingniveau; 

d milieuaspecten: de omgeving van het bouw-
werk stelt eisen ten aanzien van de hinder (bijv, 
lawaai), die tijdens de ruwbouwfase en eventu-
eel tijdens het slopen wordt ondervonden; 

 

Ad a. Bouwsnelheid 
 
Prefabriceren leidt tot aanmerkelijk kleinere bouw-
tijden op de bouwplaats. De totale bouwtijd (= pe-
riode van moment van opdracht aan ontwerper tot 
moment van oplevering van gebouw) wordt enigs-
zins ongunstig beïnvloed door de langere voorbe-
reidingstijd.  
Bij een gelijke totale bouwtijd voor bouwen in pre-
fab beton en bouwen in ter plaatse gestort beton zal 
het financiële voordeel van prefabriceren bestaan 
uit een lagere bouwrente, daar de grote investerin-
gen in een korte tijd worden gerealiseerd (zie fi-
guur). Een duidelijke winst kan worden bereikt in 
het verkorten van de voorbereidingstijd. Behalve 
enig voordeel in minder renteverlies betekent een 
kortere totale bouwtijd een eerder in exploitatie 
kunnen nemen van het gebouw. Een bekorting van 
de voorbereidingstijd is dan ook na te streven. 
 

 
 
Voor de aannemers betekent een kortere bouwtijd 
op de bouwplaats een beperking van de bouw-
plaatskosten (overhead, keetkosten, andere bouw-
plaatskosten (uitvoerder) en materiaalkosten).  
 
 
Ad b. beperkt bouwterrein 
 
De ruimte, die men heeft op de bouwlocatie speelt 
ook een duidelijke rol. Er is bij het ter plaatse stor-
ten van de constructie ruimte nodig voor het op-
slagterrein (materieel, wapening, bekisting) en voor 
het plaatsen van keten. Bij prefab beton zijn eerst-
genoemde niet nodig en is het ketenareaal kleiner, 
doordat er minder mensen op het werk zijn. (Een 
ruwbouw in prefab kan in principe worden uitge-
voerd door 4 man). Als er sprake is van een kleine 
bouwlocatie (bijv. in de binnenstad) is er vaak on-
voldoende ruimte om te manoeuvreren met grote 
bekistingelementen. In zo'n geval heeft men duide-
lijk voorkeur voor het rechtstreeks monteren van 
prefab-elementen vanaf de oplegger). 
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Ad c  kwaliteit 
 
In een fabriek is een betere kwaliteitscontrole en 
productiebeheersing door te voeren dan op de 
bouwplaats. Daarmee wordt een hogere kwaliteit 
mogelijk zowel op het gebied van de sterkte (ge-
volg: slanker construeren), als op het gebied van de 
duurzaamheid (dichter beton wordt minder snel 
aangetast) en op het gebied van de architectonische 
vormgeving (een hoog afwerkingniveau en grotere 
variatie in afwerking). 
 
Wanneer bij prefab beton onvolkomenheden in de 
productie of aan een product worden geconstateerd 
is de drempel om tot afkeuring over te gaan minder 
hoog dan bij in het werk storten, omdat het bij pre-
fab steeds gaat over één of enkele elementen, dus 
een duidelijke en beperkte hoeveelheid. Ook dit 
werkt kwaliteitsverhogend. 
Bij voorkeur moet het ontwerpen in prefab-beton 
zoveel mogelijk worden nagestreefd de elementen 
eenvoudig te houden. Toch zullen gecompliceerde 
gebouwen met een moeilijk te bekisten draagcon-
structie of constructieonderdelen juist weer in aan-
merking komen om te worden geprefabriceerd, 
omdat deze moeilijke delen dan beter in een fabriek 
kunnen worden gemaakt. 
 
Ad d. milieuaspecten 
 
Het bouwen in prefab vindt plaats zonder veel la-
waai voor de omgeving. Bij een goed gecon-
strueerde prefabconstructie is ook het slopen min-
der belastend voor de omgeving dan bij een in het 
werk gestorte constructie. Hergebruik van ele-
menten wordt mogelijk (maar is voorlopig nog niet 
aantrekkelijk). In ieder geval kan het verwerken tot 
recyclebaar puin op een plaats geschieden, waar het 
weinig of geen overlast bezorgt. 
Door de mogelijk slankere constructie vraagt pre-
fab in principe minder materiaal en doet zo een 
minder zware aanspraak op de beperkte grondstof-
fenvoorraad. 
 
15.2. Organisatie en voorbereiding 
 
De voorbereidingsprocedure bij het bouwen in pre-
fab beton wijkt sterk af van die bij een in het werk 
gestorte draagconstructie. Dit heeft tot gevolg dat 
een keuze tussen beide uitvoeringsmethoden reeds 
in de schetsontwerpfase moet worden gedaan. Be-
halve dat het ontwerp door de keuze sterk wordt 
beïnvloed (de ontwerpconsequenties zijn even 
groot als bij een keuze tussen in het werk gestort 
beton en staal) is ook het verdere ontwerpproces er 
van afhankelijk. Voor het ontwerp betekent het dat 

consequent moet worden ontworpen binnen het ka-
der van de eisen, die een industriële productie aan 
het ontwerp en de detaillering stelt. Voor het ont-
werpproces houdt het in, dat alle beslissingen tot in 
het detail moeten zijn opgenomen voor of in de be-
steksfase. Dit geldt voor zowel de architect, de 
constructeur en de adviseurs voor de installaties, 
als ook voor (belangrijk!!) de opdrachtgever. 
 

 
 
Bij een goede voorbereiding van een werk in pre-
fab beton moeten bij de aanbesteding alle toe te 
passen elementen berekend, getekend en ge-
detailleerd zijn. Dit is noodzakelijk om de pro-
ductie van de elementen efficiënt en zonder stagna-
tie te kunnen laten verlopen. Daartoe is een vereis-
te, dat de elementen kunnen worden geproduceerd 
op tijdstippen onafhankelijk van de uiteindelijke 
plaats en bestemming in het project en dus onaf-
hankelijk van het tijdstip van montage. (De daaruit 
voortvloeiende opslag op het tasveld van de fabriek 
wordt daarbij geaccepteerd en ingecalculeerd). 
Voor de productie is de inzet van de bekisting 
maatgevend. 
Voor de architect betekent het bovenstaande, dat 
alle beslissingen ten aanzien van de afbouw moeten 
zijn genomen om de definitieve vorm van de ele-
menten in samenhang met de afbouwconstructie 
vast te kunnen stellen. Plaats en vorm van sparin-
gen, sponningen en inkassingen moeten bekend 
zijn evenals aantal, plaats en afmetingen van de in-
stortdelen voor bevestigingspunten. 
Ook het ontwerp en de detaillering van alle instal-
laties moeten reeds ver gevorderd zijn, opdat spa-
ringen, doorvoeren e.d. kunnen worden aange-
geven. Voor de constructeur zijn de consequenties 
ten aanzien van het voorbereidingsproces verstrek-
kend; hij is  gewend 25 à 50% van de detailbereke-
ningen en -tekeningen gereed te hebben op het 
moment van aanbesteding van het bouwkundig 
werk. 
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Dit alles is slechts mogelijk in het geval dat de op-
drachtgever zich definitief over zijn wensen heeft 
uitgesproken. 
Mocht niet iedereen op tijd de relevante beslis-
singen hebben genomen (wat zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen) dan kan ter vermijding van 
stagnatie in voorbereiding en/of productie worden 
overwogen om standaardvoorzieningen aan te 
brengen. 
 
In de voorgaande paragraaf is reeds vermeld, dat de 
voorbereidingstijd bij construeren in prefab relatief 
lang is. Een wezenlijke verkorting van de totale 
bouwtijd kan worden bereikt door de voor-
bereidingstijd zo kort mogelijk te maken door goed 
plannen en afstemmen. Het gebruik van de compu-
ter (CAD) met afstemmen van systeem en uitwisse-
len van floppies kan daarbij veel tijdwinst leveren. 
 
15.3. Opzet van het constructieontwerp 
 
De beslissing of de constructie van een gebouw al 
of niet geprefabriceerd zal worden, heeft grote in-
vloed op de detaillering en de afbouw, terwijl de 
gemaakte keuze ook in de architectonische vorm-
geving van het plan tot uitdrukking kan komen. 
Daarom is het nodig dat de keuze is gemaakt voor-
dat het bouwkundig schetsontwerp tot een defini-
tief plan is uitgewerkt. Een fundamentele eis daar-
bij is de geschiktheid van het plan voor prefabrica-
ge, dus voor een seriematige vervaardiging van de 
bouwdelen. 
 
Het belangrijkste onderdeel van de draagcon-
structie van een gebouw dat geschikt is voor prefa-
bricage is het skelet, gevormd door vloer(en), bal-
ken en kolommen. Vrijwel zonder uitzondering 
worden de funderingsbalken en in veel gevallen de 
begane grondvloer bij geprefabriceerde gebouwen 
uitgevoerd in ter plaatse gestort beton. Bij meer-
verdieping gebouwen geldt dit ook voor betonnen 
wanden van schachten en trappenhuizen, hoewel 
tegenwoordig de ontwikkeling tendeert naar prefa-
bricage. 
 
Elementen die geen onderdeel uitmaken van de 
draagconstructie worden uitsluitend geprefabri-
ceerd. Voorbeelden hiervan zijn gevelplaten en 
borstweringen. 
 
Plattegrondvormen 
 
Een eerste aanwijzing in de richting van mogelijke 
prefabricage van een gebouw is de vorm van de 
plattegrond. 

Karakteristieke plattegronden van bouwwerken 
zijn: 
 
- rechthoekig 
- vierkant 
- rond 
- samenstelling van rechthoekige vormen 
 
De rechthoekige en de ronde plattegrondvorm zijn 
goed geschikt voor prefabricage. Bij de vierkante 
plattegrondvorm ontstaan moeilijkheden in de 
hoeken als men de constructie een zuivere lineaire 
structuur wil geven. 

 
 
De stabiliteit 
 
Een draagconstructie in geprefabriceerd beton dient 
stabiel te zijn in twee onderling loodrechte richtin-
gen. Stabiliteitvoorzieningen moeten in het plan 
kunnen worden aangebracht. Ook de rotatiestabili-
teit verdient de nodige aandacht.  
Bij gebouwen met een hoogte van maximaal 10 à 
12 meter kan de stabiliteit worden verkregen uit de 
inklemming van de kolommen in de onderbouw. 
Deze inklemming kan op verschillende wijzen tot 
stand komen. Ook met stijve wanden en vloeren is 
de stabiliteit van een draagconstructie te verwezen-
lijken. De kolommen kunnen in dat geval scharnie-
rend aan de overige constructiedelen worden ver-
bonden. 
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Voor gebouwen met een hoogte groter dan 10 à 12 
meter streeft men er naar de stabiliteit tot stand te 
brengen door stijve vloer- en dakvelden in combi-
natie met plaatselijke stabiliteitconstructie(s), vaak 
in de vorm van een samenstel van stijve wanden. 
 
Een kern in het werk gestort zal ondanks ge-
avanceerde uitvoeringstechnieken veelal bepalend 
zijn voor het bouwtempo respectievelijk de bouw-
tijd. Eén van de mogelijkheden om dit te vermij-
den, is het prefabriceren van de kern. Teneinde de 
kerndoorsnede ongescheurd te houden moet zoveel 
mogelijk bouwgewicht naar de kern worden ge-
voerd ter vergroting van de normaalkracht. Lukt 
dat niet goed, dan kan het aanbrengen van extra be-
lasting door middel van voorspannen uitkomst bie-
den. Hierdoor blijft de maximale stijfheid (= de 
stijfheid van een ongescheurde doorsnede) behou-
den en de vervormingen minimaal.  
Met de grootte van de stabiliteitkern neemt de stijf-
heid toe. We kunnen ons de kern zo groot denken 
dat de kernwanden samenvallen met de gevels van 
het gebouw. De gevels krijgen daardoor een stabili-
serende en dragende functie. 
Door het opdelen van de gevel in repeterende een-
heden ontstaat de mogelijkheid tot prefabricage van 
"dragende" gevelelementen. Grote kolomloze ruim-
ten zijn nu mogelijk. 
 
Het stramien 
 
Om de seriegrootte van de elementen in een ge-
bouw zo hoog mogelijk op te voeren, moet de 
grootst mogelijke regelmaat van stramienindeling 
worden nagestreefd. Bij het maken van deze inde-
ling komen naast de seriegrootte tevens de randaf-
wijkingen en afwijkingen bij de kern en de trap-
penhuizen aan de orde. Een streven om bij de rand-
afwijkingen uit te gaan van normale elementen ge-
lukt zelden. Dikwijls is het beter om voor de bij-
zondere gevallen een speciaal hiervoor geschikte 
oplossing te kiezen. 
 

De kolomplaatsing 
 
De plaatsing van de kolommen in een ontwerp is 
van grote invloed op de constructie en de kosten 
hiervan. Uit het oogpunt van flexibiliteit is bij 
sommige projecten een tendens waarneembaar in 
de richting van grote overspanningen. Alvorens 
men hiertoe besluit moet men goed weten wat men 
doet, daar er een rechtstreeks verband bestaat tus-
sen de kosten van een constructie en de overspan-
ning. (Over het algemeen geldt voor een construc-
tiesysteem dat bij vergroting van de overspanning 
 de kosten van de constructie toenemen. Een uit-
zondering hierop is de toepassing van voorge-
spannen kanaalplaatvloeren). 
De kolomplaatsing bepaalt veelal de overspanning 
van de vloer en is daarom voor dit constructiedeel 
van belang in verband met de aan te nemen con-
structiehoogte. 
 

 
 
 
 
Opbouw van (veel) voorkomende constructie-
systemen 
 
De opbouw van geprefabriceerde constructiedelen 
kan, afhankelijk van het constructiesysteem, op 
verschillende wijzen geschieden. De systemen zijn 
in te delen in: 
- lineaire systemen 
 • stapelbouw met afzonderlijke elementen; 
 • stapelbouw met gedeeltelijk gecombineerde 

elementen; 
 • stapelbouw met volledig gecombineerde ele-

menten; 
- vierkante systemen 
- ronde systemen (lineair opgebouwd) 
- geïntegreerde systemen i.v.m. installaties 
 • verticaal leidingsysteem voor installaties 
 • horizontaal leidingsysteem voor installaties. 
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Lineaire systemen 
 
a. Stapelbouw met afzonderlijke elementen 
 
Volledige stapelbouw is voor prefabricage de zui-
verste vorm van bouwen. 
Van te voren vervaardigde elementen worden op de 
bouwplaats op elkaar gestapeld en tot één geheel 
samengevoegd. Het nadeel van deze werkwijze is 
de veelal te grote constructiehoogte, tenzij de ruim-
te tussen de balken kan worden benut voor leidin-
gen, hetgeen vaak maar ten dele succesvol wordt 
opgelost. 
 
Een ander nadeel van deze constructie is dat de 
elementen nogal in gewicht kunnen verschillen en 
dat er veel montagehandelingen moeten worden 
verricht. Omdat de kraan afgestemd is op de groot-
ste elementen zullen vooral de kraankosten negatief 
worden beïnvloed. 
 
Om vervoersredenen is de breedte van de vloerpla-
ten bepaald op maximaal 3 meter. 
 
b. Stapelbouw met gedeeltelijk  gecombineerde 
elementen 
 
Deze constructievorm verschilt weinig met de 
voorgaande constructie. Het grote voordeel is ech-
ter dat vloerplaat en secundaire balk één geheel 
vormen, waardoor het aantal handelingen wordt 
beperkt en de elementen wat betreft het gewicht be-
ter op elkaar zijn afgestemd. 
Om de constructiehoogte te beperken moeten pri-
maire balk en vloerplaat bijvoorbeeld worden uit-
gevoerd als aangegeven in de variant. 
 
c. Stapelbouw met volledig gecombineerde elemen-
ten 
 
De voordelen van deze constructievorm zijn: 
- minimale constructiehoogte 
alle elementen hebben naast een dragende functie 
ook een afsluitende functie, d.w.z. vloer en balk 
zijn gecombineerd. Dit leidt tot minimaal materi-
aalgebruik. 

 

 

 

stapelbouw met 
afzonderlijke 
elementen 
 

stapelbouw met 
gedeeltelijk ge-
combineerde ele-
menten 
 

stapelbouw 
met volledig 
gecombi-
neerde ele-
menten 
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Ronde systemen 
 
Ronde plattegrondvormen of veelhoekige (bijvoor-
beeld achthoekig) zijn meestal heel goed in een 
zuiver lineair systeem te prefabriceren. 
De vloerelementen zullen echter geen standaard-
elementen (kunnen) zijn. Het aantal elementen is al 
snel zo groot dat de kosten voor een speciale mal 
over voldoende elementen kan worden afge-
schreven. Voor hoge(re) gebouwen is een combina-
tie met dragende gevelelementen constructief bij-
zonder aantrekkelijk. 

 
 
Vierkante systemen 
 
Een in twee richtingen dragend vloersysteem wordt 
meestal in het werk gestort. 
Prefabricage is mogelijk. Kostenvergelijkingen ge-
ven echter aan, dat dit soort systemen duurder zijn 
dan lineaire en in het werk gestorte vloersystemen. 
 
Bepalend voor de rastermaat zijn hier de afme-
tingen van de kolomplaat. Maximaal is de grootte 
van deze plaat 3m x 3m. 

 

Aangepaste systemen i.v.m. installaties 
 
Indien in een gebouw een groot aantal gelijke een-
heden voorkomen, zoals bijvoorbeeld in een labo-
ratoriumgebouw met verticale schachten, is een 
goede integratie mogelijk van constructie met in-
stallatie en bouwkundige voorzieningen. 
 
 
 

 
geïntegreerd systeem (horizontale leidingen) 
 
 
 

 
 
geïntegreerd systeem (verticale leidingen) 
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15.4. Vervaardiging van geprefabriceerde be-
tonelementen 
 
Condities 
 
Voor het maken van een eigen ontwerp voor een 
geprefabriceerd betonelementen is enige kennis 
van de wijze van vervaardigen van zo'n element 
onontbeerlijk. De consequentie van bepaalde ver-
anderingen van een standaardelement of van de 
vormgeving bij architectonisch beton kunnen dan 
worden voorzien en op hun betekenis worden ge-
waardeerd. Ook kan de ontwerper beoordelen of 
nieuwe ideeën uitvoerbaar zijn. 
 
Prefab-elementen worden over het algemeen in een 
goed geoutilleerde fabriek vervaardigd; dus onder 
omstandigheden die het optimale benaderen. 
De vervaardiging gebeurt: 
− onafhankelijk van de weersomstandigheden in 

een overdekte ruimte, in de winter verwarmd. 
Gunstig voor het verharden van het beton en voor 
het comfort van de werklieden; 

− met grondstoffen, die bij aankomst worden ge-
keurd en daarna goed van elkaar gescheiden wor-
den opgeslagen; 

− voor wat de betonmortel betreft met een mengin-
stallatie, die voorzien is van een nauwkeurige do-
seerinrichting;  

− voor wat de bewapening betreft in een goed toe-
geruste vlechtwerkplaats; 

− voor wat de mallen betreft in een gespecialiseerde 
timmerwerkplaats (t.b.v. houten mallen) dan wel 
in een machinefabriek (t.b.v. stalen mallen); 

− met energie-intensieve verdichtingapparatuur, zo-
als triltafels, schoktafels en bekistingtrillers. 

 
De verharding kan daarna plaatsvinden onder ge-
lijkmatige, gestuurde omstandigheden. Gedurende 
het gehele vervaardigingproces kan een intensieve 
controle worden uitgeoefend, zodat men aan gepre-
fabriceerde betonelementen hoge eisen kan en mag 
stellen. 
Hier past wel de relativerende opmerking, dat meer 
vragen dan wat nodig is ook bij prefab geld kost. 
 
Grondstoffen 
 
In landen met een ontwikkelde betonindustrie leve-
ren de grondstoffen zand, grind, cement en wape-
ningsstaal in het algemeen geen of weinig proble-
men op. In landen waar de betonindustrie minder is 
ontwikkeld zal men zich vooraf moeten overtuigen 
van de goede kwaliteit van de grondstoffen en zal 
men moeten nagaan of eventueel aanwezige ver-

ontreinigingen in de toeslagmaterialen geen ongun-
stige invloed op het eindproduct uitoefenen. 
 
Voor architectonisch beton ligt deze zaak minder 
eenvoudig. De bijzondere toeslagmaterialen die 
voor een esthetisch effect worden gekozen kunnen 
de sterktekwaliteit bepalen, terwijl verontrei-
nigingen die de sterkte nauwelijks beïnvloeden de 
esthetische kwaliteit kunnen aantasten. De meng-
sels zullen op deze aspecten moeten worden onder-
zocht. De meeste fabrikanten van architectonisch 
beton hebben een (groot) aantal standaardmengsels, 
waarvan de karakteristieke eigenschappen (druk-
sterkte, treksterkte, dichtheid, vorstbestandheid, 
warmte-uitzettingscoëfficiënt) bekend zijn. Daar-
mee kan de totale kwaliteit van het eindproduct 
worden beoordeeld, welk oordeel bij de keuze kan 
worden meegewogen.  
Wenst men een andere kleur of textuur dan van de 
standaardmengsels, dan zullen, voor men de keuze 
definitief maakt, de karakteristieke eigenschappen 
van de bijpassende grondstoffen en het mengsel 
moeten worden bepaald, opdat het eindproduct niet 
tot een teleurstelling voert. De architect kan proef-
stukken eisen, waarnaar tijdens de uitvoering kan 
worden verwezen. 
 
Bij het toepassen van vezelbeton zal men er op 
moeten toezien, dat vezels (staalvezels, glasvezels, 
kunststofvezels, carbonvezels) van een gegaran-
deerde kwaliteit zijn. 
Vooral bij glasvezels en kunststofvezels, die in ge-
bouwen meer worden toegepast dan staalvezels, 
dient men zich van de verouderingseigenschappen 
te vergewissen. 
 
De mal 
 
De mal speelt een belangrijke rol in de prefabri-
cage: 
− de kostprijs ervan is van wezenlijke invloed op de 

eindprijs van het element; 
− de eenvoud van het samenstellen en het wegne-

men (lossen) ervan zal in grote mate invloed heb-
ben op het te besteden aantal manuren per ele-
ment en daarmee op de eindprijs; 

− de hechtheid en de vormvastheid ervan zullen de 
maatafwijkingen van het element voornamelijk 
bepalen; 

− de waterdichtheid van de onderlinge aan-
sluitingen van de malonderdelen en de afwerking 
van het oppervlak zullen het uiterlijk van het 
element (homogeen, esthetisch) belangrijk beïn-
vloeden. 

−  



- 150 - Het verdiepingbouwskelet in geprefabriceerd beton 
 
− Voor de bouwkundig ontwerper is het op grond 

hiervan belangrijk, dat voor zijn project hechte, 
vormvaste, waterdichte, goed gemodelleerde en 
goed afgewerkte mallen worden gebruikt. 

−  
− Ten aanzien van de te kiezen vorm zal een groot 

onderscheid moeten worden gemaakt tussen het 
standaardelement en het éénmalige element. Het 
standaardelement wordt gemaakt in een stan-
daardmal, die deel uitmaakt van de installaties 
van de fabriek. Voor het standaardelement zal de 
ontwerper zich moeten houden aan de vorm en de 
mogelijkheden van de fabrikant. Het éénmalige 
element (waarvan wel een serie wordt vervaar-
digd) kan in eerste instantie vrij (vrijheid in ge-
bondenheid) worden ontworpen, waarna in over-
leg tussen ontwerper en fabrikant (constructeur) 
een optimale oplossing kan worden bepaald. De 
ontworpen vorm, de realisatiemogelijkheden en 
de economie zullen bij dat overleg een rol spelen. 
Aan de hand daarvan wordt de mal vervaardigd. 

 
Materiaalkeuze van de mal 
 
De materiaalkeuze voor de mal hangt af van: 
− het aantal malen, dat de mal moet worden ge-

bruikt. Dit hangt af van de grootte van de serie of 
van de beschikbare levertijd. Bijvoorbeeld: Wan-
neer een serie uit 100 elementen bestaat en de mal 
kan elke werkdag een keer worden gevuld dan 
kan het laatste element eerst 100 werkdagen = 
half kalenderjaar na het eerste element worden 
geleverd. Is de beschikbare levertijd echter 
slechts 3 maanden, dan zullen twee mallen moe-
ten worden ingezet. Of een mal 100x of 50x moet 
worden ingezet is van invloed op de keuze van 
het materiaal voor de mal; 

− de noodzakelijkheid tot ombouwen. Niet alle ma-
terialen lenen zich even gemakkelijk tot het om-
bouwen van een mal. Een houten mal is relatief 
eenvoudig om te bouwen; een stalen mal bedui-
dend moeilijker. Een kunststofmal kan praktisch 
gesproken niet worden omgebouwd. 

− de vereiste vlakheid en gladheid van het betonop-
pervlak. Voor glad en strak werk leent staal zich 
minder goed (trekken van de mal bij het lassen, 
vormen van luchtbellen, ontstaan van zandlo-
pers). 

− de ingewikkeldheid van vorm van het element. 
Door de goede bewerkbaarheid van hout is dit 
materiaal geschikt voor meer ingewikkelde vor-
men (bijv. gevelelementen). Voor grotere, afge-
ronde en gebogen vormen komt polyester meer in 
aanmerking. In de gevallen van zeer ingewikkel-
de vormen met veel reliëf (kopieën van natuur-

steenornamenten, soms nodig in restauratie) zal 
een rubberachtige kunststof moeten worden ge-
bruikt; 

− de kostprijs en onderhoudskosten. De onder-
houdskosten aan een houten mal zijn als gevolg 
van meer beschadiging hoger dan aan een stalen 
mal. 

− in ontwikkeling is de digitale wasmal. In principe 
wordt hierbij in een blok was door een digitaal 
gestuurde freesmachine de vorm van het element 
uitgefreesd. De zo gevormde mal kan als moe-
dermal dienen of zelf 4 à 5 maal worden gebruikt. 
Na gebruik kan de mal worden gerecycled. 

 
Bekistingmethoden 
 
De bekisting van een element zal worden ont-
worpen resp. gekozen afhankelijk van de pro-
ductiemethode(s), die men in de betreffende fa-
briek volgt, en de ter beschikking staande in-
stallatie.  
− De meest gebruikte wijzen van bekisten zijn: 
− vaste mal met de vorm van een bak (bakmodel): 

na het verharden worden de elementen uit deze 
mallen getild; 

− demontabele mal, samengesteld uit schotten: de 
zijkanten (zijschoten) en kopschotten worden 
reeds na enkele uren weggenomen; 

− mallen voor lineaire elementen; 
− tafelbekistingen voor plaatvormige elementen 

liggend gestort; 
− batterijbekistingen  van planparallel verplaatsba-

re, stijve bekistingschotten die op een bepaalde 
afstand van elkaar worden geplaatst; 

− extrusiemal (extruder) en de glijmat (slipformer, 
Gleitfertiger) zijn een korte, uit staal vervaardig-
de, verrijdbare mal, waaraan een stortsilo en ver-
dichtingapparatuur zijn bevestigd. De mal wordt 
langs geleidingen over een lange stortbaan (zgn. 
lange bank, tussen 100 en 150 m lang) voortbe-
wogen. De extrusiemal zet zich daarbij tegen de 
juist gestorte beton af; de glijmal heeft een eigen 
aandrijving. De productiesnelheid / voortbewe-
gingsnelheid is ca. 2m/min. 

 
De vaste mal 
 
De vaste mal is een eenvoudige bekisting, die ten 
behoeve van het ontkisten niet behoeft te worden 
geopend; het element wordt na het verharden recht 
omhoog uit de mal getild. Om dit mogelijk te ma-
ken moet de vorm van het element wel aan een 
aantal eisen voldoen: 
− de zijvlakken moeten enigszins schuin lopen (de 

doorsnede moet "zelflossend" zijn) opdat het 
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element vrijkomt van de bekisting zonder te veel 
kracht er op uit te oefenen. De minimum helling 
van de zijvlakken is 5 mm op 100 mm (helling 
5%); 

− de zijvlakken van het element moeten vlak zijn. 
Profileringen, die het ontkisten bemoeilijken of 
zelfs onmogelijk kunnen maken mogen niet 
voorkomen. Ook mag uit de zijvlakken geen wa-
pening steken. 

− bij een houten contactbekisting zal de onderrand 
(aansluiting zijkant met bodem) kantig moeten 
zijn. Eventueel een brede vellingkant is mogelijk 
( de vellingkantlat zal stevig en zonder open naad 
moeten kunnen worden bevestigd). Bij een stalen 
contactbekisting kan de onderrand afgerond zijn 
bij gezette staalplaten. Een contactbekisting van 
kunststof zal een afgeronde onderrand hebben 
voortvloeiend uit de mogelijkheden van het ge-
bruik van kunststof als materiaal voor de contact-
bekisting. 

− in te storten bevestigingsmiddelen zoals schroef-
hulzen, invoegers e.d. in de onderzijde van het 
element zo mogelijk vermijden; zij leveren ri-
sico's op bij het lossen (kans op lostrekken of 
zelfs uittrekken); 

− indien aan het element voorzieningen (bijv. een 
aansluiting) moeten worden getroffen, dan kun-
nen daartoe het beste òf horizontale ronde sparin-
gen haaks op de zijkanten òf inkassingen worden 
gemaakt. 

 
 

 
 

De demontabele mal 
 
De uit schotten samengestelde mal bestaat in het 
algemeen uit een malbodem en een aantal zij-
schotten. 

 
De malbodem, meestal een staalconstructie waarop 
een vlakke plaat, behoort vrijwel steeds tot de vaste 
fabrieksinstallatie. Niet zelden zijn in de construc-
tie van de malbodem de verwarmingsinstallatie en 
de verdichtingapparatuur ingebouwd. De malbo-
dem moet zeer vlak zijn en horizontaal liggen. Op 
de malbodem worden de zij- en kopschotten aan-
gebracht, die daarop met een waterdichte voeg aan-
sluiten. 

 
(schotten)mal voor I-balk  
 
Voor het ontkisten van het element worden de zij-
schotten van het element weggenomen. Het stellen 
van de schotten en het ontkisten zijn telkens her-
haalde handelingen. Ter besparing van manuren 
moeten deze handelingen eenvoudig en snel uit-
voerbaar zijn. Bij het detailleren van het element 
dient daarmee rekening te worden gehouden; spon-
ningen, sparingen, inkassingen zullen zelflossend 
moeten zijn. Plaatvormige elementen worden zeer 
dikwijls op een tafelbekisting gemaakt. De vervaar-
diging vindt dan in liggende positie plaats. 
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Een tafelbekisting is een schottenmal, waarvan de 
malbodem grote afmetingen heeft in relatie tot de 
hoogte van de erop te plaatsen zijschotten. De mal-
bodem wordt vaak kantelbaar uitgevoerd, waardoor 
het element in nagenoeg verticale positie van de 
mal kan worden genomen. Hierdoor kan met min-
der wapening in het element worden volstaan en is 
de kans op beschadiging bij het ontkisten veel klei-
ner geworden.  

 
Het liggend gemaakte plaatvormige element heeft 
een groot afwerkvlak. Omdat het afwerken nog 
dikwijls met de hand gebeurt, is deze manier van 
fabriceren op dit punt dus relatief duur. Het heeft 
de ontwikkeling van de batterijbekisting gestimu-
leerd. 
 
Bij de modernere uitvoeringen van de tafelbe-
kistingen kan zo krachtig worden getrild, dat zeker 
bij toepassing van een superplastificeerder de be-
tonmortel vanzelf egaliseert of uitvlakt ("self-
leveling") waardoor verdere afwerking nauwelijks 
of niet meer nodig is.  
In de nieuwste fabrieken is de tafelbekisting opge-
nomen in een productiestraat, waarin de bodem met 
mal telkens naar het punt van volgende handeling 
wordt getransporteerd. Zijschotten, wapening, in-
stortdelen kunnen daarbij naar een vast punt wor-
den vervoerd, waar zij worden verwerkt (carrousel-
systeem). 
 

 

 
De batterijbekisting 
 
Om het lossen van het element te vereenvoudigen 
en de uren aan afwerken te verminderen worden de 
plaatvormige elementen dikwijls staande gestort. 
Daarvoor is de batterijbekisting ontwikkeld. Zo'n 
bekisting bestaat uit stijve bekistingschotten met 
vlakke wanden (contactbekisting), die op een be-
paalde afstand van elkaar worden geplaatst. Op de 
einden wordt de bekisting met kopschotten geslo-
ten. De aldus ontstane ruimten worden met beton-
specie gevuld. 
 
De verdichting van de specie gebeurt met behulp 
van trilnaalden en bekistingtrillers op de koppen 
van de batterij. 
Bij toepassing van deze bekisting is men gebonden 
aan: 
− maximum afmetingen, die door de bekisting wor-

den bepaald. Echter ook lage elementen geven 
moeilijkheden (weinig zicht bij vullen en verdich-
ten); 

− een constante dikte van het element. Inkassingen 
en sparingen zijn mogelijk. Zij moeten worden 
bekist en op de schotten worden vastgezet. Bij de 
detaillering moet men bedenken dat deze spa-
ringbekistingen eenvoudig weggenomen moeten 
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kunnen worden. Instortdelen zijn eveneens moge-
lijk. 

− een eenvoudige opbouw van de elementen; sand-
wich-wandelementen kunnen niet in een batterij-
bekisting worden gemaakt; 

− de betonkwaliteit van het element, die minder 
hoog zal zijn en vaak minder homogeen, omdat 
het verdichten van de betonspecie minder inten-
sief en minder gelijkmatig zal gebeuren. 

Het ontkisten van de elementen kan eenvoudig ge-
schieden door het opzijschuiven van de schotten, 
die aan rollen zijn opgehangen. Het element komt 
daarbij vrij en kan in verticale stand worden gelost 
en afgevoerd. Bij de opbouw wordt in tegengestel-
de richting gewerkt. 
Bekistingschot na bekistingschot wordt op zijn 
plaats gebracht, nadat de nodige voorzieningen 
(wapening, kozijnen, instortdelen, etc.) in de ruimte 
van het element zijn aangebracht. 
De batterijbekisting is niet geschikt voor toepassing 
in een carrouselsysteem. 
 
De extrusiemal en de glijmal 
 
De installatie voor het extrusieprocédé en het glij-
procédé bestaat uit: 
− een ca. 100 tot 150m lange bank: een vlakke sta-

len plaat opgelegd op stalen profielen, waartussen 
verwarmingselementen en verdichtingapparaten 
zijn aangebracht. De bank is in staat de voorspan-
kracht van de later aan te brengen voorspan-
draden of -strengen op te nemen; 

− geleidingen aan de zijkanten van de bank; 
− de extrusiemachine c.q. glijmachine, die zijn sa-

mengesteld uit een betonsilo, een aanvoerinrich-
ting met verdichtingapparatuur en een glijdende 
bekisting. De machine beweegt zich langs de ge-
leidingen voort. 

Het verschil in de procédés ligt in het voort-
bewegen: de extrusiemachine zet zich af op het 
juist gestorte beton; de glijmachine wordt aan-
gedreven. Ook de manier van verdichten vertoont 
verschillen. 
De door de machine afgeleverde lange betonband 
wordt na verharding op de gewenste lengten door-
gezaagd. 

 

 
 
De onderlinge procédés zijn alleen geschikt voor 
massaproductie, dus standaardelementen. De ele-
menten moeten een constante doorsnede hebben 
(vloerplaten, vloerbalkjes). Instortdelen zijn niet 
mogelijk. In beperkte mate kunnen sparingen in het 
nog onverharde beton worden uitgestoken dan wel 
in het verharde beton worden uitgezaagd. 
 
Enkele richtlijnen voor de vormgeving van ele-
menten 
 
Om esthetische redenen en/of om redenen van be-
perking van beschadiging worden dikwijls velling-
kanten gewenst. Aan de onderzijde van het element 
zijn deze goed aan te brengen.  

 
 
Het maken van een vellingkant aan de afwerkkant 
is moeilijker. Een vellingkantprofiel(lat) aan het 
zijschot bevestigd is moeilijk strak aan te brengen 
en zeer kwetsbaar. Ook is het precies vlak afstrij-
ken niet mogelijk.  
 
In een vaste mal kan een vellingkantprofiel aan de 
afwerkkant niet worden aangebracht; het ontkisten 
zou erdoor onmogelijk worden. Het meest gebrui-
kelijk is om aan de bovenzijde de vellingkant bij 
het afwerken mee te nemen. Deze is dan echter niet 
zo stak en van een andere structuur. Eigenlijk zou-
den vellingkanten aan de afwerkzijde achterwege 
moeten worden gelaten. Voor prefab kolommen, 
die liggend worden gestort, doet zich daarmee een 
vellingkantprobleem voor. Het wordt het kiezen uit 
drie kwaden (derde dure mogelijkheid: kolom ver-
tikaal storten). 
 
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt moet het beton-
oppervlak aan de bovenzijde na het storten in de 
meeste gevallen worden afgewerkt. Dit gebeurt nog 
vrijwel steeds met de hand onder de rei (afreien) 
en/of met de spaan. De afwerkzijde heeft daardoor 
een andere structuur dan de bekiste kanten. Vooral 
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wanneer een element aan alle zijden in het zicht 
blijft zal men zich daarvan goed bewust moeten 
zijn. 
Bij het ontwerpen van een element moet dan ook 
worden vastgelegd, die zijde de stortkant (= af-
werkzijde) dient te zijn. De consequenties daarvan 
voor de vervaardiging en voor de kosten (kolom-
men met rechthoekige dwarsdoorsnede verticaal 
storten in plaats van horizontaal) moeten daarbij 
wel in het oog worden gehouden. 
In principe moet de afwerkzijde zo eenvoudig mo-
gelijk worden gehouden, bij voorkeur dus geen 
stekken, instortdelen, sponningen en opstortingen. 
Wanneer het stortvlak later als aansluitvak dient 
voor in het werk te storten constructiedelen (sa-
mengestelde constructies) moet dit vlak ruw zijn en 
behoeft het niet of nauwelijks te worden afgewerkt. 
Uitstekende stekken en beugels zijn dan geen be-
zwaar. 

 
Het voorgaande betekent, dat de geprofileerde zij-
den van een element bij voorkeur de bekiste vlak-
ken moeten zijn. De mal wordt dan wel in-
gewikkelder en dus duurder, maar dit wordt ruim-
schoots gecompenseerd door besparing op arbeids-
uren, doordat de veel tijd vergende bewerkingen bij 
het afwerken, die anders nodig waren, achterwege 
kunnen blijven. 
 
Een serie afwijkende elementen is dikwijls niet te 
vermijden. Denk bijvoorbeeld aan beëindigingen 
en hoekoplossingen. Als men zich realiseert, dat 
een mal zwaar is geconstrueerd en kostbaar is, dan 
zal men altijd proberen een afwijkend element te 
verkrijgen door iets van het basiselement weg te la-
ten en niet door iets aan het basiselement toe te 
voegen. 

 

 
galerij- of balkonplaat 
 
M.a.w. de wijziging in de mal moet bestaan uit het 
aanbrengen van een toevoeging in de mal dan wel 
uit het verplaatsen van een kop- of zijschot. 
Aan dit principe moet zoveel mogelijk worden 
vastgehouden, omdat dan altijd een gave mal ter 
beschikking staat. 
Wordt dan een element bij transport of montage 
beschadigd, dan is het nog op een betrekkelijk een-
voudige wijze te vervangen. Zou de mal er weer 
voor verbouwd moeten worden dan is de vervan-
ging niet alleen extra tijdrovend maar ook extra 
duur. Het is opvallend, hoe vaak juist een afwij-
kend element wordt beschadigd. Overigens moet 
een beperking van het aantal afwijkende elementen 
worden nagestreefd. 
 
Wapening 
 
De wapening van betonstaal wordt van de ele-
menten op een centrale vlechtplaats samengesteld 
tot een vormvaste wapeningskorf. De korf wordt 
van afstandhouders voorzien voor het waarborgen 
van de betondekking. Bij ingewikkelde korven 
moeten deze soms in enkele delen worden uitge-
voerd. Bij de mal zijn op deze wijze voor het aan-
brengen van de wapening nog maar weinig hande-
lingen noodzakelijk. Bij voorgespannen prefab. 
elementen wordt de voorspanning vrijwel uitslui-
tend door middel van voorgerekt staal aangebracht. 
De bekisting moet daarop worden gedimensio-
neerd. 
 
Storten, verdichten 
 
De betonspecie wordt in een eigen menginstallatie 
bereid en daarna in silo's per loopkraan naar de 
plaats van verwerking vervoerd. Daar wordt de 
specie in de mal gestort. Het verdichten daarna ge-
beurt zeer intensief door middel van trillen. De 
stortvlakken worden tot slot afgewerkt zoals in het 
voorgaande al is vermeld. 
Opdat het productieve vloeroppervlak met zijn in-
stallaties en de mallen zo intensief mogelijk wordt 
gebruikt wordt in de fabriek een dagcyclus nage-
streefd, waarbij de mallen tenminste één maal per 

prefab balkrib 
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etmaal worden gevuld en geleegd. Door verwar-
men van de betonspecie en/of het toepassen van 
snel verhardende cementsoorten wordt bewerkstel-
ligd dat het verhardingsproces daartoe voldoende 
snel verloopt. 
 
Ontkisten 
 
De dag na het storten worden de elementen uit de 
mallen genomen (ontkist). Niettegenstaande de 
versnelde verharding bezit het beton van de ele-
menten nog lang niet zijn eindsterkte. Tijdens het 
ontkisten is het element nog erg gevoelig voor be-
schadiging. Zoals reeds opgemerkt zal bij het ont-
werpen van de mal maar ook bij het ontwerpen van 
het element hiermee terdege rekening moeten wor-
den gehouden. Om de kans op beschadigingen zo-
veel mogelijk te beperken, zal men bij voorkeur: 
- ongecompliceerde dwarsdoorsneden ontwerpen 
- robuust detailleren 
- fijne profileringen vermijden 
- sponningen zelflossend detailleren, 
- d.w.z. de bekistingdelen (klossen), waarmee 

sponning, inkassing of sparing worden gevormd, 
van schuin verlopende (helling 1:10) zijkanten 
voorzien (enigszins "taps" maken). 

 
 

 
 

 
 

Nabewerking 
 
Na het ontkisten worden de elementen op be-
schadigingen en gebreken gecontroleerd. Aan de 
hand van de bestekseisen worden dan zonodig re-
paraties uitgevoerd. 
 
Omdat de elementen tijdens de fabricage goed be-
reikbaar zijn, is bij geprefabriceerde elementen het 
toepassen van architectonisch beton, waarbij dus 
het uiterlijk van het betonoppervlak van tevoren is 
bepaald, in vergelijking met in het werk gestorte 
onderdelen eenvoudig. Om deze reden en omdat bij 
prefabbeton de kwaliteit beter kan worden be-
heerst, kiest men bij architectonisch beton veelal 
voor prefabricage. 
 
Opslag 
 
Na ontkisten en eventuele nabewerking worden de 
elementen op het tasterrein opgeslagen tot het mo-
ment, dat zij op de bouwplaats nodig zijn. In opslag 
worden de elementen slechts plaatselijk onder-
steund, wat relatief hoge oplegspanningen kan ver-
oorzaken. Dit in combinatie met het nog jonge, nog 
niet volledige verharde beton betekent een duide-
lijke kans op beschadiging. Ofschoon dit behoort 
tot het risicogebied van de fabrikant, kan de ont-
werper toch sterk bijdragen tot het beperken van 
die kans door de randen van de elementen niet te 
fragiel te profileren. 
 
 
Transport 
 
De elementen zullen van het opslagterrein bij de 
fabriek naar de bouwplaats moeten worden ver-
voerd. Dit transport maakt een deel uit van de extra 
kosten van een prefabconstructie, die moeten wor-
den gemaakt, vergeleken met een in het werk ge-
storte constructie. Vaak is daarvoor zwaar en ge-
specialiseerd materieel nodig. De extra kosten van 
het transport worden niet zozeer door de afstand 
van fabriek tot bouwplaats bepaald; het laden en 
lossen zijn hiervoor de maatgevende factoren. 
Dit is de belangrijkste reden, dat het transport zo 
weinig geschiedt per rail of over water. Fabriek en 
bouwplaats zijn slechts zelden allebei zodanig ge-
legen, dat geen extra overladen van trein of boot 
naar auto, of andersom, noodzakelijk is. 
 
Ongeveer 95% van het transport van prefab-
elementen vindt per as over de weg plaats. Daar-
mee wordt men geconfronteerd met het Wegenver-
keersreglement. Hierin zijn allerlei beperkingen 
opgenomen ten aanzien van maximale gewichten 

enkele minimum afmetingen 
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en grootste afmetingen van ladingen. Een en ander 
is kort samengevat in bijgaande tabel (maten in m). 
Het toegestane maximum gewicht van de lading 
bedraagt 320 kN. 
Het transport wordt vrijwel geheel uitgevoerd door 
gespecialiseerde bedrijven. Deze zijn doorgaans in 
het bezit van de "doorlopende ontheffing". 
Bijzondere ontheffingen zijn soms te verkrijgen. 
Zij moeten echter per geval worden aangevraagd. 
Door de dan meestal gestelde bijzondere voor-
waarden (b.v. transport in de nacht) wordt zo'n 
transport duur. 
 
Door deze maten zijn de grenzen van de afme-
tingen van de te vervoeren elementen vastgelegd. 
Voor vertikaal te transporteren elementen moet 
men  bedenken, dat het vervoermiddel een zekere 
hoogte heeft, die in mindering komt op de hoogte 
van het element. 
Omdat grenzen zijn gesteld voor het externe trans-
port, heeft men op de fabriek de toerusting voor het 
interne transport (hijscapaciteit en -hoogte van kra-
nen, hoogte bedrijfshallen, deurbreedtes) over het 
algemeen daarop afgestemd. 
Bij het ontwerpen van een constructie samen-
gesteld uit vooraf vervaardigde onderdelen zal men 
zich degelijk rekenschap moeten geven van de door 
het transport opgelegde beperkingen in  afmetingen 
en gewicht van de elementen. 
 
 

 
 
transport over de weg 
 
 

 
 

Montage en samenvoegen 
 
Na aangevoerd te zijn op de bouwplaats moeten de 
elementen op de voor elk vastgestelde plaats in de 
gewenste positie worden gebracht. Soms is tussen-
opslag nodig. Maar, omdat dit extra handelingen en 
organisatie vraagt - dus tijd en geld kost - moet het 
bij voorkeur worden vermeden. Het monteren ge-
schiedt over het algemeen met behulp van een 
kraan, in zeldzame gevallen met speciaal ontwik-
keld materieel. Voor bouwwerken met een groot 
grondvlak en een hoogte tot drie à vier bouwlagen 
(b.v. hallen) worden daarvoor meestal mobiele kra-
nen ingezet; voor objecten met een kleiner grond-
vlak en een groter aantal bouwlagen worden veelal 
vaste bouwkranen (torenkranen) gebruikt. Bij ge-
mengde constructies (combinatie van in het werk 
gestorte beton en geprefabriceerde onderdelen) 
vindt het monteren van de elementen met de aan-
wezige bouwkraan plaats. 
Het gewicht van het zwaarste element bepaalt de 
capaciteit van de kraan c.q. de capaciteit van de 
kraan bepaalt het gewicht van het zwaarste ele-
ment, al naar de omstandigheid. Het betekent wel 
dat bij het ontwerp reeds gestreefd moet worden 
naar elementen met ongeveer hetzelfde gewicht om 
daarmee te voorkomen, dat: 
- óf door het grootste deel van het werk een overi-

gens te zware kraan aanwezig is; 
- óf onnodig meer elementen moeten worden ge-

monteerd en verbonden. 
 
Er ontwikkelt zich een tendens naar het toepassen 
van grotere elementen. Het monteren van een klein 
element vergt namelijk naar verhouding tot afme-
ting en/of gewicht meer tijd dan van een groot 
element. Het toepassen van grotere, dus minder 
elementen beperkt daarmee de totale montageduur. 
De verlaging van de bouwkosten door verminde-
ring van de bouwtijd weegt op tegen de hogere 
kosten van het inzetten van zwaarder materieel. 
Kranen zijn kwetsbaar bij harde wind. De monta-
gewerkzaamheden zijn daardoor windgevoelig; bij 
een windkracht 7 kan al niet meer worden gemon-
teerd. Ook bij het bouwen met geprefabriceerde 
onderdelen zal moeten worden gerekend met on-
werkbaar weer. 
Nadat het element op zijn plaats is gebracht zal de 
standzekerheid ervan moeten worden gewaarborgd. 
Niet alleen windbelasting maar ook eventuele sto-
ten bij het monteren van aansluitende elementen 
moeten kunnen worden weerstaan. Tot het moment 
waarop de verbindingen kunnen functioneren, zal 
in veel gevallen de stabiliteit van het element moe-
ten worden verzekerd met behulp van hulpcon-
structies. Kolommen en wandelementen worden 
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geschoord; balken worden geborgd op de opleg-
ging; vloerelementen liggen over het algemeen 
stabiel genoeg en vragen dus geen voorzieningen. 
 

 
 
Om de montage vlot te laten verlopen en daarmee 
een zo kort mogelijke montagetijd te bereiken, is 
het nodig dat: 
- goed ingespeeld is op de passingproblemen; 
- de verbindingen eenvoudig zijn. 
Het element kan dan snel worden gesteld en er zul-
len nog slechts weinig handelingen nodig zijn, 
waarbij de kraan het element moet vasthouden. 
 
 
 
Maatafwijkingen, toleranties 
 
Maatafwijkingen zijn onvermijdelijk bij het ver-
vaardigen van een product. Dit geldt ook bij gepre-
fabriceerde betonelementen en bij de in het werk 
gestorte onderdelen, waarop de prefab onderdelen 
moeten aansluiten. Wij onderscheiden de  
- productmaatafwijkingen (productfouten), die 

voortkomen uit productiefouten en materiaal-
eigenschappen (meetonnauwkeurigheid, krom-
trekken en scheluwtrekken van de mallen/bekis-
tingen, krimp en kruip van de beton) 

- uitzetfouten (meetonnauwkeurigheden bij het 
maatvoeren op het werk) 

- montage- en maatafwijkingen (plaatsingsfouten): 
een element kan niet exact op de gewenste plaats 
worden geplaatst. 

 
De grootte van deze maatafwijkingen kan in gun-
stige zin worden beïnvloed door het opvoeren van 
de nauwkeurigheid en de zorgvuldigheid van wer-
ken.  

Echter het verband tussen bereikt effect en bestede 
moeite en tijd (dus kosten) is bijna exponentieel 
(zie figuur). 
De toegestane maatafwijkingen zijn normbladen 
vastgelegd. Deze zijn echter nogal ruim. Een prak-
tische gang van zaken is om de toegestane maaton-
nauwkeurigheid vooraf af te spreken en deze per 
type element in het bestek c.q. leveringsovereen-
komst vast te leggen. 
Het stellen van zeer hoge eisen ten aanzien van de 
maatnauwkeurigheid zal evenals onzorgvuldige 
maatvoering leiden tot kostenverhoging. In het eer-
ste geval door meer manuren en meer afgekeurde 
elementen; in het tweede geval door problemen tij-
dens het monteren. De grootte van de toegestane 
maatafwijkingen dienen daarom èn economisch èn 
in de normale bouwpraktijk haalbaar te zijn. 
Ter plaatse van de verbindingen (daar waar de ele-
menten bij elkaar worden gebracht) moeten de 
maatafwijkingen, die zowel positief als negatief 
kunnen zijn, kunnen worden opgevangen. Zou dit 
achterwege worden gelaten dan krijgt men in het 
werk het zogenaamde inbouwen of uitbouwen, 
d.w.z. de maatafwijking in de plaats van het ele-
ment worden steeds groter. 
De aan te houden ruimte om al de toegestane maat-
afwijkingen te kunnen opnemen (=de totale tole-
rantie) in een verbinding kan uit de afzonderlijke 
maatafwijkingen met behulp van de bouwmetolo-
gie (de passingformule) de totale tolerantie worden 
berekend. Enkele praktische maten zijn in onder-
staande tabel aangegeven. 
 

afmeting element totale tolerantie 
5m. 15mm. 

5m. tot 15m. 20mm. 
15m. 25mm. 

  
NB.: dit zijn geen voegbreedten 

 
verband tussen bereikt effect en bestede tijd en kos-
ten 
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15.5. Verbindingen 
 
Aanvankelijk werd bij het toepassen van gepre-
fabriceerde onderdelen ernaar gestreefd deze in de 
constructie zodanig met elkaar te verbinden, dat 
een constructie werd verkregen, die het monoliete 
systeem zo dicht mogelijk benaderde. De verbin-
ding werd vrijwel steeds gemaakt in het knooppunt 
van de constructiedelen. 
 
Deze verbindingen waren ingewikkeld zowel wat 
betreft het spanningenspel als wat betreft de uitvoe-
ring; alle problemen waren in één punt verzameld. 
Moeilijk, dus relatief duur.  
In de volgende fase werd voor de verbinding een 
plaats gezocht, waar de over te brengen krachten 
minder complex waren (bijvoorbeeld ter plaatse 
van momentennulpunten). Het gevolg was wel, dat 
de te prefabriceren elementen ingewikkelder van 
vorm werden en de montage moeilijker. Dit was 
dus ook niet de oplossing. 
 
De huidige filosofie is: haal de knoop uit elkaar. 
 
De problemen kunnen nu stuk voor stuk worden 
opgelost op een wijze die voor de gegeven omstan-
digheden geschikt is. Daarbij wordt het haast dwin-
gend nastreven van het monoliete karakter van de 
structuur verlaten; waar het kan wordt het meege-
nomen, maar het is geen uitgangspunt meer. De 
structuur samengesteld uit geprefabriceerde onder-
delen krijgt daarmee een eigen karakter, die in de 
vormgeving tot uitdrukking kan worden gebracht. 
Als prijs voor het verlaten van het monoliete karak-
ter moet een verlies van inkasseringsvermogen 
worden aanvaard. 
 
Soorten verbindingen 
 
De verbindingen kunnen in een aantal categorieën 
worden onderscheiden.  
Onder de constructieve verbindingen worden ver-
staan de verbindingen, die krachten moeten over-
brengen. 
 
Met niet-constructieve verbindingen worden be-
doeld de verbindingen, die voor de krachten-
overdracht in het dragende systeem niet nood-
zakelijk zijn. 
Dikwijls zal het zelfs het geval zijn, dat krach-
tenoverdracht door deze verbindingen ongewenst is 
(bijv. voegen tussen niet-dragende ge-
velbekledingselementen). Zij worden daardoor 
meestal zodanig uitgevoerd, dat inderdaad nauwe-
lijks of geen krachten kunnen worden overgedra-
gen.  

Het onderscheid tussen de natte en de droge ver-
bindingen ligt in de wijze, waarop de krachten-
overbrengende verbinding tot stand komt. Bij de 
natte verbindingen geschiedt dat met behulp van ter 
plaatse aangebrachte mortel of beton. Nadat deze 
mortel of beton voldoende is verhard, dus na ver-
loop van enige tijd, is de verbinding eerst in staat te 
functioneren.  
Bij droge verbindingen wordt de krachtenover-
brengende verbinding gerealiseerd, anders dan met 
behulp van mortel of beton, bijvoorbeeld door 
middel van elektrisch lassen. De droge verbinding 
kan onmiddellijk na het aanbrengen aan het krach-
tenspel deelnemen. Weliswaar kunnen deze ver-
bindingen achteraf ter bescherming tegen corrosie 
met beton worden omstort of met mortel worden 
afgedekt. 
 
De constructieve verbinding 
 
In het algemeen zullen de constructieve verbin-
dingen aan de volgende eisen moeten voldoen: 
 
- De verbinding moet in staat zijn de nodige 

krachten met voldoende veiligheid over te 
brengen zonder dat ontoelaatbare vervormingen 
optreden. 

- Wanneer de verbinding tot de groep verbin-
dingen hoort, waarin vormveranderingen van de 
elementen moeten kunnen optreden (o.a. bij 
vrije opleggingen), dan moet de verbinding de-
ze vormveranderingen ook toelaten zonder op-
treden van krachten van betekenis. 

- De verbinding moet zodanig zijn gedetailleerd, 
dat maatafwijkingen, die onvermijdelijk in de 
elementen aanwezig zijn en tijdens de bouw op-
treden, kunnen worden opgevangen. 

- De verbinding mag niet leiden tot een zodanige 
detaillering van het te prefabriceren element, 
dat dit niet of slechts moeilijk kan worden ge-
maakt, getransporteerd of opgeslagen. 

- De verbinding moet een eenvoudige wijze van 
monteren en samenvoegen van de elementen 
mogelijk maken. 

- De gemaakte verbinding moet op gemakkelijke 
wijze en doeltreffend te controleren zijn en zo-
nodig eenvoudig te corrigeren. 

- Wanneer de verbinding in het zicht blijft, zal 
deze ook in esthetisch opzicht moeten voldoen. 

- De kosten van de verbinding, afgewogen tegen 
de kosten van fabricage, opslag, transport en 
montage, moeten bijdragen tot zo laag mogelij-
ke totale kosten. 
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De ongewapende mortelvoeg 
 
Mortelvoegen behoren tot de belangrijkste en 
meest toegepaste verbindingen in prefab be-
tonconstructies. Bijna alle prefab betonwanden en 
kolommen worden op elkaar gestapeld met een 
mortelvoeg ertussen. Deze voegen kunnen, indien 
geen of slechts een zeer beperkt moment behoeft te 
worden overgebracht, (centrische of nagenoeg cen-
trische druk), vrijwel altijd ongewapend worden 
uitgevoerd. 
De voegen worden gevuld door middel van aangie-
ten met een "gietmortel" (een krimpvrije mortel),  
dan wel door middel van ondersabelen met aard-
vochtige mortel. 

 
Niettegenstaande de voeg ongewapend is, is deze 
in staat de kracht in de gewapend betonnen wand 
of kolom met voldoende veiligheid over te bren-
gen, zodat de voeg niet maatgevend voor wanddik-
te of dwarsafmetingen van de kolom. Dit wordt 
mogelijk gemaakt, doordat door verhinderde ver-
vorming van de voegmortel in de voegmortel alzij-
dige druk wordt opgebouwd. De voegdikte moet 
daartoe klein zijn ten opzichte van de wanddikte 
resp. de kleinste dwarsafmeting van de kolom. 
In nevenstaande geschetste situatie gaat boven-
staande redenering niet op, omdat door het optre-
dende negatieve moment in de balk in de bovenve-
zels van de balk trekspanningen en dus verlengin-
gen optreden, waardoor het opsluitende effect voor 
de voeg verloren gaat. De voeg wordt nu wel maat-
gevend voor de dwarsafmetingen van de kolom. 
 
 
 

 
 

 
bijzondere situatie 

De gewapende mortelvoeg/stekkenverbinding 
 
Deze wordt toegepast daar waar door de verbinding 
tussen wanden c.q. kolommen een moment moet 
worden overgebracht. Als voorbeeld kan de in-
klemming dienen van een kolom op de fundering. 
Uit het ene (meestal ondergelegen) element stekken 
wapeningsstaven/stekeinden, die passen in kanalen, 
die zijn gespaard in het andere element. De wape-
ningsstaven zowel als de kanaalwanden zijn gepro-
fileerd. De voeg tussen de elementen en de ruimte 
tussen de wapeningsstaaf en de kanaalwand wordt 
gevuld door middel van aangieten of injecteren met 
gietmortel. Na verharden vormt deze mortel de ei-
genlijke verbinding. 
Maatafwijkingen kunnen door deze verbinding 
maar in beperkte mate worden opgevangen. Een 
nauwkeurige manier van werken is dus noodzake-
lijk. 
 

 
stekeinden uit elementen 
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Kolomverbinding d.m.v. stalen oplegplaten 
 
Een kolom-kolomverbinding en bij enkele prefab 
bouwsystemen een kolom- vloer- kolomverbin-
ding. De onder- en boveneinden c.q. de onder- en 
bovenzijde van de vloerplaathoeken zijn voorzien 
van een nauwkeurig gestelde stalen oplegplaat. 
Soms zijn bij de kolommen de platen vlak en haaks 
afgedraaid (zeer duur). Maatafwijkingen in vertica-
le zin kunnen worden opgevangen door het aan-
brengen van stalen vulplaten. De kolommen wor-
den koud op elkaar geplaatst. De borging tegen ho-
rizontaal verschuiven kan worden verzorgd door 
toepassen van een centreerpen of door elektrisch 
lassen. 
 

 
CD20 elementen montagesysteem 

De vrije oplegging 
 
In het hoofdstuk VerbindingenI is deze verbinding 
reeds aan de orde geweest. Het is een veel toege-
paste verbinding bij het opleggen van balken en 
vloerelementen op verticaal ondersteunende con-
structiedelen. 
De opleglengte bij de vrije oplegging is behalve 
voor de sterkte ook van belang voor het bepalen 
van de grootte van de oplegconsoles. De eisen 
waaraan de opleglengte moet voldoen zijn in de te-
kening hiernaast aangegeven. 
De oplegging geschiedt door tussenkomst van op-
legmateriaal. De oplegplaat moet van een materiaal 
zijn, dat de vervorming van de ligger (lengteveran-
dering, hoekverdraaiing) kan opnemen en dat te-
vens maatafwijkingen van de oplegvlakken (onef-
fenheden, niet parallel zijn) kan vereffenen. Als 
materialen komen in aanmerking (staal)vilt en 
(kunst)rubber (neopreen). Deze oplegplaten moeten 
worden berekend, waartoe de leverancier de karak-
teristieke waarden van het te gebruiken materiaal 
moet verstrekken. Voor grotere oplegkrachten bij 
grotere overspanningen kan het nodig zijn sand-
wichplaten toe te passen. Sandwichplaten zijn neo-
preenplaten gewapend met dunne staalplaten, zo-
nodig opgebouwd uit meerdere lagen. Is het van 
belang de horizontale krachten (wrijving) op de op-
legging te beperken, dan komen oplegplaten voor-
zien van een laag teflon in aanmerking. 
 
De oplengte bij de vrije oplegging is behalve van 
belang voor de sterkte ook van belang voor het be-
palen van de grootte van oplegconsoles. De eisen 
waaraan de opleglengte moet voldoen, zijn in ne-
venstaande tekening aangegeven  
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Kolom-balkverbinding met verborgen console 
 
Architecten maken dikwijls esthetische en/of 
bouwkundige bezwaren tegen de consoles bij de 
oplegging van balken op kolommen. Productie-
technisch zijn de consoles bovendien relatief moei-
lijk te maken en dus relatief duur. Om aan deze be-
zwaren tegemoet te komen is recent een verbinding 
ontwikkeld, waarbij een verborgen stalen console 
aan de balk valt in een stalen opleginkassing in de 
kolom. Er bestaan twee varianten. Uit de tekening 
blijkt het principe van de opzet.  
In de Scandinavische landen worden deze verbin-
dingen al regelmatig toegepast. Gezien de prijzen 
van deze verbinding mogen ook voor ons land toe-
passingsmogelijkheden worden verwacht. 

 
 
Vloer-balkverbinding bij kanaalplaten 
 
Principieel kunnen kanaalplaten geen negatieve 
momenten overbrengen. Daarmee zal bij de vloer-
balk-vloerverbinding wel degelijk rekening worden 
gehouden. Koppelstaven, nodig voor de samen-
hang (integrety, robustness) van het gebouw, wor-
den in opengehakte kanalen van de platen en/of in 
de voegen tussen de platen aangebracht. Sparingen 
en voeg worden met mortel gevuld. De koppelsta-
ven moeten in of onder het midden van de platen 
worden geplaatst, waardoor inklemmingsmomen-
ten worden vermeden. Voor de goede orde moet 
worden vermeld, dat scheuren aan de plaateinden 
kunnen/zullen optreden. Constructief hebben deze 
scheuren geen bezwaar, maar bij de detaillering 
van de afbouw zal er wel rekening mee moeten 
worden gehouden (niet over heen tegelen). Door 
het toepassen van een balk breder dan de kolom 
kunnen de kanaalplaten gelijk blijven. Een bijko-
mend voordeel is de besparing op de constructie-
hoogte, doordat de balk als samengestelde balk kan 
functioneren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 bovenaanzicht 
 

 
 zijaanzicht 

 
 vooraanzicht 
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Wand-vloerverbinding bij oplegging van kanaal-
platen. 
 
De verbinding vloer-wandelement is meestal voor-
zien van een console, waarop de vloerplaten zijn 
opgelegd. Tussen het wandelement en de vloerplaat 
moet ruimte worden gehouden om enerzijds een 
verbinding door middel van stekwapening tot stand 
te kunnen brengen (bijv. opnemen van zuigkrach-
ten van de wind bij gevels) en anderzijds om de 
benodigde ringwapening aan te brengen. 

 
 
 
 
De lusverbinding 
 
Behalve voor het verbinden van balkelementen - 
nog maar weinig toegepast - wordt de lusver-
binding gebruikt voor het verbinden van plaat-
vormige elementen, zowel in horizontale als in ver-
ticale positie en in de ontmoeting van horizontale 
en verticale elementen. De verbinding kan momen-
ten, dwarskrachten en normaalkrachten overbrug-
gen. Hij geeft de constructie weer een nagenoeg 
monoliet karakter. 
 
 
Wand-wandverbinding 
 
a. natte verbindingen 
 
a.1. vulling met mortel (mortelvoeg) 
 
Indien geen krachten tussen de te verbinden delen 
behoeven te worden overgebracht kan worden vol-
staan met een eenvoudige mortelvoeg. De voeg 
wordt daarbij volgezet met een zand-cement-
mortel. Maatafwijkingen in het vlak van de ele-
menten kunnen goed worden opgevangen; maataf-
wijking loodrecht op het vlak van de elementen 
echter nauwelijks. (Hulpmiddel: voeg laten spre-
ken, elementen voorzien van een vellingkant). 
 
a.2. vulling met beton (betonvoeg) 
 
Moet de voeg echter krachten overbrengen, dan zal 
de voeg moeten worden gevuld met beton en zullen 
de randen van de elementen moeten worden gepro-

fileerd. Door de grotere breedte van de voeg kun-
nen maatafwijkingen loodrecht op het vlak van het 
element wat beter worden opgevangen. Deze ver-
binding moet ten behoeve van de sterkte vaak wor-
den gecombineerd met de lussenverbinding. 
 
b.    droge verbindingen: elektrisch gelast 
 
In de elementen worden stalen platen en/of profiel-
stukken ingestort. Deze instortdelen zijn van ankers 
voorzien. De verbinding wordt tot stand gebracht 
door elektrisch lassen. 
 
In verband met de onvermijdelijk aanwezige maat-
afwijkingen zullen de instortdelen niet of zelden 
rechtstreeks aan elkaar kunnen worden gelast, maar 
zal over het algemeen een hulpstuk in de vorm van 
een stuk strip, hoekstaal of rondstaal nodig zijn. 
De verbinding zal zo ontworpen zijn, dat de lassen 
in lengterichting op afschuiving worden belast. 
De afmetingen van de verbinding zal moeten wor-
den berekend. Slechts beperkte maatafwijkingen 
kunnen worden opgevangen. 
 
 
Verbinding van vloerelementen onderling langs 
lange zijde 
 
Het zogenaamde wisselen van naast elkaar gelegen 
vloerplaten moet worden vermeden (anders ge-
bruiktechnisch bezwaarlijk, beschadiging vloeraf-
werking). De langsvoegen moeten daartoe zodanig 
worden voorzien, dat verticale krachten van de ene 
op de andere plaat kunnen worden overgebracht. 
Bovendien zullen de voegen tussen de vloerele-
menten in lengterichting schuifkrachten moeten 
kunnen overbrengen, zeker in de gevallen, dat de 
vloer het horizontale stabiliteitverband vormt. De 
vloerelementen zullen onderling moeten worden 
verbonden. Een aantal verbindingen volgen hier-
naast. Soms wordt op de vloer nog een druklaag in 
de vorm van een gewapende betonlaag van 50 à 60 
mm dik toegepast. Deze druklaag is dan in staat om 
het wisselen tegen te gaan en om de langsschuif-
krachten over te brengen. De langsvoeg tussen de 
vloerelementen kan dan eenvoudig in V- of kalk-
vorm worden uitgevoerd opdat een goede vulling 
ervan verzekerd is. 
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15.6. Standaardprofielen en –systemen in de 
verdiepingbouw 
 
Door de betonindustrie zijn voor toepassing in de 
prefab betonbouw veel elementen ontwikkeld. De 
karakteristieken van deze elementen zijn gegeven 
in verschillende catalogi van de bedrijven, doch he-
laas strekt de standaardisatie zich daarbij vaak niet 
verder uit dan één of enige bedrijven. 
Dit betekent niet dat geen andere elementen deel 
kunnen uitmaken van het skelet van een gebouw, 
maar het is wijs elk nieuw element in alle opzich-
ten goed te vergelijken met gestandaardiseerde 
elementen vooraleer het te gebruiken in een skelet. 
 
Kolommen 
 
De geprefabriceerde kolommen hebben meestal 
een vierkante of rechthoekige doorsnede en zijn 
van gewapend beton. 
 
De modulaire dwarsafmetingen zijn een veelvoud 
(n) van 100 mm (M). Men kiest een beperkt aantal 
afmetingen. Als bekistingsmaat wordt n x 100 mm 
- 10 mm aangehouden vanuit een oogpunt van pas-
sing tussen de elementen. 
 
Uitgaande van de gekozen dwarsafmetingen en va-
riërende wapeningshoeveelheden is het mogelijk 
gebruikskrommen op te stellen voor de verschil-
lende kolommen. Hieruit kan de ontwerper de ge-
wenste dan wel de benodigde dwarsafmetingen 
kiezen, zodanig, dat zij in het definitief ontwerp 
van de constructie kunnen worden gehandhaafd. 
 
De lengte van de kolom worden bij voorkeur vast-
gesteld op een veelvoud van 2 x 100 mm. 
 
 
 
 
Consoles 
 
Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van krans-
consoles. Proeven en berekeningen uitgevoerd door 
IBBC-TNO hebben aangetoond, dat een kranscon-
sole bij gelijke hoogte een belangrijk groter draag-
vermogen heeft dan een enkelvoudige console. 
Door toepassing van kransconsoles kan de hoogte 
van de constructieve laag verminderd worden. 
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Liggers  
 
Vloerliggers of -balken 
 
Deze zijn in beginsel rechthoekig. Desgewenst 
kunnen zij worden gemaakt met een opgestorte rib 
zodat ⊥ of L-vormige doorsneden ontstaan. 
 
De modulaire afmetingen van de gestandaardi-
seerde liggers worden dan: 
- in de breedte een veelvoud van 100 mm 
- in de hoogte een veelvoud van 100 mm. 
 
Voor kleinere hoogten (300 mm) zou men als 
hoogte een veelvoud van 50 mm kunnen nemen. 
 
Zijn eenmaal de afmetingen van de ligger ge-
standaardiseerd, dan kan men de gebruikskrommen 
opstellen, zowel voor de eerste fase (geprefabri-
ceerd element belast door zijn eigen gewicht van de 
vloerplaten) als voor de tweede fase (element met 
aangestort beton belast door het eigen gewicht en 
de nuttige belastingen). Bij de detaillering van de 
oplegging van de liggers dient men er rekening 
mee te houden dat de opleglengte 100 mm langer is 
dan de neopreen oplegging (50 mm aan beide zij-
den). 
 
Eindblokken met tandoplegging 
 
De uiteinden van liggers kunnen van oplegtanden 
worden voorzien om de aanwezigheid van consoles 
aan de kolommen te verbergen of om de ene ligger 
op de andere te laten steunen. 

 
 

De draagkracht van de oplegtand van de ligger kan 
worden vergeleken met de draagkracht van de con-
soles aan de kolommen. 
 
Dakliggers 
 
Reeds eerder zijn de dakliggers met I-vormige 
doorsnede aan de orde geweest. Dit type liggers 
wordt soms in de verdiepingbouw toegepast voor 
de dakconstructie en soms voor vloerconstructie 

(bijv. bij zwaar belaste vloeren of zeer grote vrije 
overspanningen). 

 
 
15.7. Geheel of gedeeltelijk geprefabriceerde 
vloeren 
 
De laatste tientallen jaren zijn vele typen geheel of 
gedeeltelijk geprefabriceerde vloerconstructies op 
de markt gebracht, alle primair met als doel te be-
sparen op bekistingwerk en bouwtijd. 
 
De belangrijkste heden ten dage gangbare typen 
zijn: 
a. combinatievloeren 
b. bekistingplaatvloeren 
c. kanaalplaatvloeren 
d. TT-plaatvloeren 
e. omgekeerde U-plaatvloeren 
f. bouwsysteemvloeren 
 
Ad a. combinatievloeren 
 
Combinatievloeren bestaan uit voorgespannen 
balkjes in de vorm van een omgekeerde T met 
daartussen vulelementen. 
De vulelementen of 'broodjes' zijn van lichtbeton of 
kunststof (polystyreen). 
Het geheel wordt met grindbeton afgewerkt, die-
nend als druklaag. 
Combinatievloeren zijn over het algemeen slechts 
geschikt voor kleinere overspanningen tot 6 a 7 m. 
Voordeel van deze constructiewijze met kleine, 
hanteerbare elementen is dat geen bouwkraan be-
hoeft te worden ingezet; nadeel is evenwel de rela-
tief zware arbeid op de bouwplaats. 
Combinatievloeren komen veelal slechts in aan-
merking voor de begane grondvloeren van wonin-
gen en kleinschalige utiliteitsbouw. Bij verdie-
pingvloeren zal een plafondafwerking moeten 
worden toegepast. 
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Ad b. bekistingplaatvloeren 
 
Bekistingplaatvloeren zijn eveneens slechts gedeel-
telijk geprefabriceerd. Ter vermijding van de bekis-
ting wordt een geprefabriceerde dunnen schil van 
50 a 80 mm beton voorzien van wapening of voor-
spanning in het werk aangebracht waarop vervol-
gens een constructief meewerkende betonlaag 
wordt gestort. De prefab bekistingplaat neemt dus 
de rol van de bekisting over en wordt daarom ook 
wel bekistingplaat genoemd. Tegelijkertijd is ech-
ter deze bekistingvloer uiteindelijk een integraal 
onderdeel van de dragende vloer. Bij de voor-
gespannen bekistingplaatvloer bovendien met het 
voordeel dat door de voorspanning het beton in de 
trekzone ongescheurd blijft en dus constructief 
meewerkt, met als resultaat een naar verhouding 
stijvere vloer. 
Bekistingplaatvloeren zijn goed toepasbaar tot 
overspanningen van 7 a 8 m; zo zal voor een over-
spanning van bijvoorbeeld 6 m een opstort nodig 
zijn van ca 150 mm. Bij grotere overspanningen 
wordt de vloer zo zwaar dat beter kan worden uit-
gekeken naar een combinatie van een bekisting-
plaatvloer met inwendige sparingen zoals de bol-
lenplaatvloer (=Bubbledeckvloeren) of naar een 
andere oplossing, met name de kanaalplaatvloer. 
Bekistingplaatvloeren vinden vooral veel aftrek in 
de woningbouw, daar waar de onderkant van de 
vloeren in het zicht blijft. De onderzijde van de 
prefabplaten is glad en in principe spuitklaar. Al-
leen de naden tussen de prefabplaten blijven wel 
zichtbaar, hoewel de overgangen worden verzacht 
door vellingkanten. 
Leidingen enz. worden in de stortlaag weggewerkt; 
elektradozen en andere noodzakelijke sparingen 
worden reeds bij de productie van de prefabplaten 
in de vloer verwerkt. 
Bekistingplaatvloeren worden meestal geleverd 
met een breedte van 2,40 à 2,50 m. De voorspan-
ning is zodanig dat de platen in de lengte zelf-
dragend en transportabel zijn; zij zijn echter niet in 
staat om het gewicht van de nog verse stortlaag te 
dragen. Daarom moet een tijdelijke tussenonder-
steuning worden aangebracht. Hierdoor is de bekis-
tingplaatvloer minder aantrekkelijk voor de begane 
grondvloer indien hieronder geen kelder is gesitu-
eerd. 
Bekistingplaatvloeren laten goed grotere sparingen 
toe; ook overstekken zijn met een daarop afge-
stemde wapening goed uit te voeren. Waar wense-
lijk kunnen platte balken resp. vloervelden met een 
geringere dikte worden toegepast door de bekis-
tingplaatelementen bij het leggen in hoogte ten op-
zichte van elkaar te variëren (strokenvloer). 

Qua karakter sluiten de bekistingplaatvloeren daar-
om dicht tegen de geheel in het werk gemaakte 
vloeren aan. De krachtsoverdracht is in principe li-
neair. 

 
 

 
bekistingplaatvloerelement 
 
 

 

 
Bollenplaatvloer  (www.Bubbledeck.nl) 
 
 



- 166 - Het verdiepingbouwskelet in geprefabriceerd beton 
 
Ad c. kanaalplaatvloeren 
 
Kanaalplaten worden tegenwoordig zeer veel toe-
gepast, zowel in de woningbouw als de utili-
teitsbouw (kantorensector). In de kantorenbouw 
wordt de laatste jaren vaak van gevel tot gevel 
overspannen zonder tussenkolommen over een af-
stand van meestal 12 à 14 m. 
Door de uitgekiende voorspanning en de hoge be-
tonkwaliteit kan niettemin een zeer economische 
constructiehoogte worden bereikt met h = ca 1/45 ll 
bij een besparing op de betondoorsnede door de 
kanalen met ca 50%. 
De maximaal leverbare maat ligt momenteel op 17 
à 18 m. Daarmee kunnen de kanaalplaten nu ook de 
overspanningen die gewenst zijn in parkeergarages 
aan (16,5 m of meer). Tot nu toe waren dergelijke 
overspanningmaten voorbehouden aan de TT-
platen. 
 

 
 
Kanaalplaten worden in de woningbouw, scholen-
bouw enz. toegepast voor kleinere overspanningen 
tot 6 à 8 m. Door de platen fabrieksmatig te voor-
zien van een thermische isolatielaag aan de onder-
zijde zijn zij zeer geschikt voor de begane grond-
vloeren. 
Bij woningscheidende verdiepingvloeren en ver-
wante vloeren waarbij de geluidsscheiding zeer be-
langrijk is (hotels, bejaardentehuizen, scholen enz.) 
kan door de kanalen de massa van de vloer te ge-
ring zijn, waardoor aanvullende maatregelen moe-
ten worden getroffen, bijvoorbeeld door een 
zwaardere afwerklaag te kiezen, of de vloeren mas-
sief te maken. 
 
De kanaalplaat is een standaardproduct met een 
nominale breedte van 1,20 m. 
Pasplaten met een afwijkende breedte kunnen op 
bestelling worden geleverd; ze zijn naar ver-
houding zeer duur (per m2 meer dan het dubbele 
van de standaard). Het vermijden van pasplaten in 
een ontwerp is dan ook aan te bevelen. 

De voeg tussen de platen in langsrichting heeft een 
naar boven toe taps uitlopende uitsparing, zodanig 
dat na opvulling met mortel verticale krachten goed 
kunnen worden overgedragen van de ene plaat op 
de andere (het voorkomen van het zogenaamde 
wisselen van de platen onderling) en dat ook 
schuifkrachten goed zijdelings kunnen worden af-
gegeven. 
Aan de onderzijde blijven de naden in langsrichting 
met een vellingkantje zichtbaar. 
 
Kanaalplaten worden meestal vervaardigd door ex-
trusie of met een horizontale glijkist (slipformer, 
Gleisfertiger) op de lange bank. Om de kanalen di-
rect na de vervaardiging in stand te kunnen houden, 
moet het beton bij de vervaardiging droog en ho-
mogeen zijn. Hierdoor wordt uiteindelijk een hoge 
druk- en splijttreksterkte verkregen. 
 
Kanaalplaten zijn alleen voorzien van voorspanwa-
pening; er is geen betonstaal aanwezig. Daarom 
moet zeer voorzichtig worden omgegaan met het 
aanbrengen van sparingen om de voorspanning te 
ontzien. 
Het lange banksysteem impliceert een recht ver-
loop van de voorspanstrengen, doorgaand over de 
volle lengte van de kanaalplaten. De platen verdra-
gen daarom geen overstek van enig belang tenzij 
het steunpuntmoment met lapmiddelen wordt on-
dervangen (toevoegen van een opstortlaag met tre-
kwapening aan de bovenzijde). 
Door de voorspanning zullen de kanaalplaten na 
het plaatsen in het werk over het algemeen nog een 
lichte zeeg vertonen. Deze bolling kan worden uit-
gevlakt met een minimaal ca 30 mm dikke afwerk-
laag. 
Een kanaalplaatvloer is een echte prefabcon-
structie. Het toevoegen van een zogenaamde druk-
laag doet hieraan afbreuk. Toch wordt hier nog vrij 
vaak voor gekozen, maar dan veeleer met als doel 
de wapening te herbergen die moet dienen voor de 
constructieve samenhang (koppelwapening, ring-
wapening). 
 

 
Het leggen van kanaalplaten bij een woningbouw-
project 
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d. TT-plaatvloeren 
 
De dubbele T-plaat kan zeer grote overspanningen 
bereiken; standaard worden platen geleverd tot bo-
ven de 20 m. De laatste jaren moet de TT-plaat 
echter meer en meer het veld ruimen voor de ka-
naalplaat. Vooral de grotere constructiehoogte is 
hieraan debet; bij de TT-plaat moet worden gere-
kend op een h = ca 1/30 x l. Ook de niet-vlakke 
onderzijde is vaak een bezwaar bij het aansluiten 
van inbouwwanden. 
 

 
 
TT-platen worden meestal geleverd met een nomi-
nale breedte van 2,40 of 1,80 met de ribben h.o.h. 
1,20 of 0,90 m. De flens of spiegel wordt zeer dun 
uitgevoerd: van 50 mm indien de TT-plaat wordt 
voorzien van een druklaag tot 80 mm of meer in-
dien deze in het werk gestorte laag achterwege 
blijft. Dit laatste verdient de voorkeur, tenzij ook 
hier weer de aansluiting met andere constructiede-
len en de hechtheid van het geheel noopt tot het 
aanbrengen van een constructieve opstort. Bij goe-
de afwerking (afvlinderen) kan deze laag eventueel 
een extra afwerklaag overbodig maken. 
 
Ook de TT-plaat heeft de neiging door de voor-
spanning op te kruipen. De onmiddellijk optre-
dende zeeg kan aan de bovenzijde bij de niet van 
een druklaag voorziene TT-plaat worden genivel-
leerd door de flens van 80 mm aan de beide uitein-
den uit te laten lopen tot 120 mm. Deze verdikking 
geeft tevens de mogelijkheid wapening voor de 
doorkoppeling in de kopeinden op te nemen. 
 
Om het wisselen (= verschillend doorbuigen) tus-
sen de platen te voorkomen en om met de elemen-
ten een schijf te kunnen vormen, worden de ele-
menten aan elkaar gekoppeld door middel van drie 
of meer gelaste verbindingen. 

 

 
 
De TT-platen kunnen ten behoeve van de opleg-
ging worden voorzien van verschillende tandhoog-
ten en tandvormen; zo kan de stapelhoogte balk-
plaat worden beperkt. 
 

 
e. omgekeerde U-plaatvloeren 
 
De trogvormige U-plaat vindt in Nederland relatief 
weinig toepassing. Recentelijk zijn echter de beide 
torens van de Delftse Poort te Rotterdam (resp. 100 
en 150 m hoog) uitgevoerd met hiervoor speciaal 
ontworpen platen. 
De omgekeerde U-plaat is enerzijds sterk ver-
gelijkbaar met de TT-plaat (beide hebben ribben en 
een vergelijkbaar dunne spiegel), anderzijds met de 
kanaalplaat (zelfde soort langsvoegen). De nomina-
le breedte is 1,20 m. 
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f. bouwsysteemvloeren 
 
Als voorbeeld hiervan kan worden genoemd het 
CD20 systeem. Bij dit systeem worden de vloerpla-
ten op de vier hoekpunten rechtstreeks op de ko-
lommen gelegd. De platen worden uitgevoerd met 
een lengte van 4,80, 5,40 en 7,20 m bij een breedte 
van 2,40 of 3,60 m. De platen hebben een vlakke 
bovenkant; zij behoeven daarom behoudens de 
voegvulling geen verdere vloerafwerking.  
De vloerplaten van 2,40 x 4,80 en 2,40 x 5,40 wor-
den ook aan de onderzijde vlak uitgevoerd met hol-
le kanalen in de langsrichting. De grotere platen 
worden voorzien van langsribben bij een resterende 
betonspiegel van 80 mm om zoveel mogelijk op het 
eigen gewicht te besparen. 
 
De vier hoeken van een plaat zijn voorzien van sta-
len hoekschoenen met een oplegvlak van 85 x 85 
mm. Dit oplegvlak beslaat nominaal een kwart van 
de kolom. Verdiepingvloeren komen zo tussen de 
onder- en bovenstaande kolom in te liggen. In de 
holle ruimte van de hoekschoen wordt een maat-
vaste koppeling gerealiseerd tussen de uiteinden 
van de kolommen. 
Door het spaarzame gebruik van beton op de 
bouwplaats (slechts om de voegen te vullen) zijn de 
elementen demontabel en in principe geschikt voor 
hergebruik. 
 
Een dergelijk bouwsysteem met kolommen is ge-
schikt voor toepassing in de utiliteitsbouw, zoals 
kantoren, ziekenhuizen, scholen, hotels e.d. 
 

 

 

 
CD20 systeem (www.cd20.nl) 
 

Bestcon-30 systeem 
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16. HET VERDIEPINGBOUWSKELET IN 
STAAL 
 
In de laagbouw en de hallenbouw vindt het staal-
skelet veel toepassing; voor de verdiepingbouw 
wordt het momenteel in Nederland verhoudings-
gewijs minder gebruikt. 
De benodigde brandwerendheidsvoorziening is 
één van de belangrijkste remmende factoren hier-
bij.  
Staal is immers minder goed bestand tegen hoge 
temperaturen, omdat de sterkte en stijfheideigen-
schappen dan teruglopen. 
Daarom dient het staalskelet bij verdiepingbouw 
veelal tegen overmatige warmteopname be-
schermd te worden ( geïsoleerd ) door een brand-
werend materiaal. 
 
In toenemende mate worden in Nederland wel 
voor hogere gebouwen (boven ca. 10 bouwlagen) 
stalen kolommen gebruikt, gecombineerd met (ge-
deeltelijk) geprefabriceerde betonconstructies voor 
de vloeren of ter plaatse gestorte staalplaatbeton-
vloeren. 
Reden: kleinere kolomafmetingen t.o.v. beton. 
 
Bij hoge gebouwen (bijv. boven 100 m) vindt het 
staalskelet algemeen toepassing, omdat hiermee 
een hoog bouwtempo kan worden bereikt. 
 
Eigenschappen van het staalskelet 
 
A. Toepassingsbevorderend 
 
Door de grote sterkte van staal zijn kleinere afme-
tingen van de elementen mogelijk. Dit geldt vooral 
voor de kolommen.  

Bij een vergelijking met in het werk gestort 
beton blijkt de doorsnede van een stalen ko-
lom inclusief de brandwerende bekleding te-
rug te kunnen gebracht tot ca. 25% t.o.v. een 
betonnen kolom. 

1. Voor de vloerconstructie zijn kleine construc-
tiehoogten mogelijk (maar niet kleiner dan de 
vlakke plaatvloer van ter plaatse gestort be-
ton). 

2. Staalconstructies zijn met grote nauwkeu-
righeid te vervaardigen (kleine toleranties); de 
montage kan hierdoor snel verlopen (geen of 
weinig passingproblemen); dit is ook van be-
lang voor een snelle afbouw. 

3. Hoog ontwikkelde verbindingstechniek; door 
toepassing van boutverbindingen kan de mon-
tage van het skelet snel verlopen. Hierdoor is 
het mogelijk om de verdere afbouw over een 

breed front aan te pakken, waardoor een extra 
tijdwinst mogelijk is. 

4. Geïndustrialiseerde productie 
Veel werk wordt in de fabriek gedaan waar   
productieverhoging en kwaliteitsverbetering 
beter mogelijk zijn dan op de bouwplaats.  
Door de computergestuurde fabricage zijn er 
geen grote series meer nodig, waardoor enkel 
producties en kleine bouwvolumes concur-
rerend te maken zijn. 

5. Door verplaatsing van werkzaamheden naar de 
fabriek en de snelle montage zijn korte bouw-
tijden mogelijk. Eventuele wijzigingen kunnen 
nog in een laat stadium worden verwerkt. 

6. Minder arbeid op de bouwplaats, waardoor 
ook bij grotere bouwvolumes geen al te groot 
beroep op de lokale arbeidsmarkt behoeft te 
worden gedaan. De bouwplaatsfaciliteiten 
kunnen hierdoor beperkt van omvang blijven.  
Opm.:  
De korte bouwtijd en beperkte bouwplaats-
faciliteiten leiden tot geringere bouwrenten en 
lagere bouwplaatskosten.  

7. Gemakkelijk te verbouwen of aan te passen bij 
een latere renovatie of aanpassing aan nieuwe 
eisen. Er kan geboord, gelast en gebrand wor-
den. Eventueel kunnen balken of kolommen 
verzwaard worden door het aanbrengen van 
versterkingsplaten. 

8. Een goed incasseringsvermogen.  
Door de plastische vervormingmogelijkheden 
kan een staalconstructie veel energie opnemen, 
waardoor deze weinig gevoelig is voor "pro-
gressive collaps" ( = voortschrijdende insto- 

 

 
vergelijking kolomdoorsnede bij toepassing van gewapend be-

ton versus staal (buisprofiel en massieve doorsnede) 
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ting door het bezwijken van één enkel on-
derdeel ). Daarom worden staalskeletten veel 
toegepast in aardbevingsgebieden. 
Door vloerbalken als lichte vakwerkspanten 
uit te voeren kunnen grote vrije ruimten be-
reikt worden (plafonds aan de onderzijde be-
vestigd, en de leidingen en kanalen tussen de 
diagonalen door). Deze constructie wordt veel 
in kantoren toegepast. 

9. Geschikt voor complexe bouw,  
Door de hoge sterkte van het materiaal kunnen 
grote geconcentreerde lasten worden opgeno-
men.  
Hierdoor zijn vele typen opvangconstructies 
mogelijk, waardoor een grote vrijheid in de 
vormgeving van de draagconstructie ontstaat. 
Gebouwen met brugconstructies (Broad-gate 
Phase 11 London ) of hangconstructies  Nor-
con-Haus, Hannover. 
 

 
Broadgate, Londen, Phase 11. 

 
 

 
kantoorgebouw NorCon-Haus, Hannover 

 

Beperkt bouwterrein nodig. Bij de montage 
kan met relatief lichte kranen gewerkt worden, 
die de onderdelen snel en direct van de wagen 
in het werk brengen. Dit kan van groot voor-
deel zijn bij projecten in binnensteden. 

10. Het gewicht van het totale gebouw zal aan-
zienlijk lichter uitvallen dan bij een betonnen 
constructie. De fundering kan hierdoor ook 
lichter worden uitgevoerd, wat een besparing 
aan kosten en ruimtebeslag kan geven. 

11. Hoge restwaarde, weinig milieubelastend. 
Het bij de sloop vrij komende staal kan wor-
den hergebruikt. Het schroot wordt binnen het 
bestaande productieproces gebruikt als een 
koelmiddel en een rendementsverhoging bij de 
fabricage van nieuw staal. 

 
B. Toepassingsbelemmerend 
1. Bij hogere temperaturen nemen de sterkte, de 

vloeigrens en de elasticiteitsmodulus af.  
Al bij 400 à 500°C wordt de vloeigrens onge-
veer gelijk aan de optredende spanning, waar-
door grote plastische vervormingen op kunnen 
treden. 
Bij een brand, volgens de aan te houden stan-
daardbrandkromme, wordt deze materiaaltem-
peratuur reeds na 20 à 30 minuten bereikt. Bij 
werkelijke branden duurt dit meestal ca. 40 
minuten.  
Bij de verdiepingbouw zijn daarom voor de 
hoofddraagconstructies van vloeren meestal 
brandwerende bekledingen nodig.  
Voor de draagconstructies van de daken , (bo-
venste verdieping) hoeft dit niet. 
 
 

 
de effectieve vloeigrens van constructiestaal als functie van de 

temperatuur 
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2. Corrosie 
Staal kan, in combinatie met vocht en zuurstof 
oxyderen en moet dan tegen deze corrosie be-
schermd worden. 
Dit gebeurt meestal door het materiaal af te 
dekken met verflagen op basis van menie, 
zink, epoxykoolteer etc. Kleinere onderdelen 
kunnen thermisch of elektrolytisch verzink 
worden.  
Bij een goede uitvoering kan een lange pro-
tectietijd bereikt worden, met garantieperioden 
van 10 jaar en langer. 
Echter : roestvorming wordt eerst belangrijk 
bij 70% relatieve luchtvochtigheid of agressi-
viteit door chemicaliën in de lucht.  
Bij verdiepingbouw zoals kantoorgebouwen 
komen deze omstandigheden in het gebouw 
evenwel zelden voor, zodat het staal onbe-
handeld zou kunnen blijven. Indien er onder 
extreme omstandigheden wel corrosie op zou 
kunnen treden dan zijn deze perioden te kort 
om reëele schade aan te kunnen richten. 
In Engeland, Amerika en vele andere landen, 
is het gebruikelijk om deze staalconstructies 
dan ook in het geheel niet te behandelen indien 
zij "binnen" worden toegepast en niet in het 
zicht komen.  
In Nederland is het nog de gewoonte om wel 
te schilderen. Gezien de milieubezwaren die 
hieraan verbonden zijn, is het te verwachten 
dat ook hier minder geschilderd zal gaan wor-
den. 

3. In de Nederlandse bouw kan staal bij een kos-
tenvergelijking veelal de concurrentie met be-
ton (nog)  niet doorstaan. 
Dit komt  doordat staal nog ongebruikelijk is 
bij verdiepingbouw in de Nederlandse bouw, 
mede omdat de aannemers "vanouds" gewend 
zijn geweest aan het maken van in het werk 
gestorte betonconstructies. 
Hierdoor is er nog onzekerheid en aarzeling 
bij de bouwers, wat ongunstig uitwerkt op de 
aanbiedingsprijzen. 
In Engeland, Duitsland en de Scandinavische 
landen is de opkomst van de staalskeletbouw 
al ingezet. Nu de bouw ook in ons land in toe-
nemende mate overgaat  naar prefabricage en 
assemblage, valt ook hier een verdere groei te 
verwachten. 

 

16.1. Brandwerende voorzieningen 
 
Bij een laagbouwproject zonder ruimtescheidende 
vloeren is het uit een oogpunt van veiligheid ver-
antwoord om geen brandwerende voorzieningen te 
treffen.  
Bij een verdiepingbouwproject zijn deze voorzie-
ningen in het algemeen wel noodzakelijk. Indien 
bijv. op de eerste laag van een 10 verdiepingen 
hoog gebouw brand uitbreekt mogen hier de ko-
lommen niet bezwijken, daardoor de instorting van 
het gehele gebouw veroorzakend. 
Constructiedelen die meerdere vloeren dragen of 
steunen dienen daarom een bepaalde standtijd te-
gen brand te hebben, afhankelijk van de bestem-
ming van het gebouw en de vloeren die zij dragen  
(bij een constructie die uitsluitend zichzelf hoeft te 
dragen, zoals een dak van een loods of hal, of de 
bovenverdieping van een gebouw, wordt deze eis 
niet gesteld). 
 
In de Technische Grondslagen voor Bouwcon-
structies ( TGB 1990 ) wordt brand, net als andere 
calamiteiten, beschouwd als een bijzondere belas-
ting. 
Aangezien de kans op brand gedurende de referen-
tieperiode betrekkelijk gering is, mag voor dit be-
lastingsgeval gerekend worden met de momentane 
waarden van de belastingen ( alleen voor de wind 
met :  ψ = 0,2 i.p.v. 0,0 ). 
Bovendien mogen de belastingfactoren voor de 
permanente belasting (γ = 1,2) en voor de veran-
derlijke belasting (γ = 1,5) worden teruggebracht 
tot γ = 1,0 . 
 
Er moet nu worden aangetoond, dat het be-
treffende onderdeel van een gebouw na de voor-
geschreven brandperiode nog over voldoende 
draagvermogen beschikt om de bovenstaande be-
lasting op te nemen. 
Er zijn een aantal computerprogramma's beschik-
baar om dit na te kunnen gaan. 
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Beschermende maatregelen tegen brand.  
 
1. Brandwerende bekledingen. 
 
A. Indeling naar constructievorm (zie figuur): 
- massieve bescherming (of beschermlaag); 
- profielvolgende bescherming; 
- kogelvormige bescherming; 
- doorgaande bescherming (plafond of wand). 
 
B. Indeling naar materiaalsoort en wijze van ver-

werking: 
- beton 

 alleen inkassingen binnen de flenzen op-
vullen, waardoor het uiterlijk van een pro-
fiel nog het beste behouden blijft (de bui-
tenzijden der flenzen blijven dus onbe-
schermd, extra wapeningsstaven kunnen 
dit verlies aan draagkracht compenseren); 

 het gehele profiel inbetonneren (een wape-
ning moet voorkomen dat de beton er bij 
verhitting af kan springen, waardoor de 
beschermende werking alsnog verloren 
gaat); 

 een buisprofiel vullen met beton 
 De inwendige beton heeft een beperkt koelend 

effect op de stalen ommanteling. Door een ex-
tra wapening binnen het profiel aan te brengen 
kan ook bij brand een voldoend draagvermo-
gen bereikt worden. 

- spuitlagen 
 het materiaal bestaat uit een bindmiddel en 

toeslagstoffen (bijv. vermiculite); het wordt in 
lagen van geringe dikte op het staal gespoten; 
de vorm is meestal profielvolgend. 

- pleisterlagen 
 hiervoor is ook weer een "drager" nodig, bijv. 

steengaas of strekmetaal. 
- platen en vormstukken 
 geprefabriceerde elementen, meestal toegepast 

als kokervormig of aan één zijde doorlopende 
isolatie, de bevestigingsmiddelen kunnen het 
zwakke punt vormen. 

- schuimvormende verflagen 
 Er zijn verfsoorten die bij verhitting bij een 

bepaalde temperatuur tot schuimvorming 
overgaan en dan een dunne warmte -isolerende 
laag vormen. Door meerdere lagen over elkaar 
aan te brengen, die achtereenvolgens opschui-
men, kan een wat dikkere laag gevormd wor-
den. 

 De totale bereikbare brandwerendheid is niet 
zo groot. De verflagen dienen regelmatig geïn-
specteerd te worden. 

 

 
 
 

 
 

brandwerende bekleding als beschermende maatregel tegen 
brand 
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Andere voorzieningen 
 
a. vulling met water 
Een andere mogelijkheid is het vullen van koker-
vormige kolommen met in geval van brand circu-
lerend water, waardoor de brandweerstand wordt 
vergroot.  

 
Voorbeeld: hoofdkantoor van United States Steel, 
Pittsburgh, USA, 1970. Plattegrond: gelijkzijdige 
driehoek met zijden van 67,5 m; 64 bouwlagen 
hoog 270 m. De vloeren worden gedragen door 
kernkolommen en 18 kokervormige stalen kolom-
men die ca. 1 m buiten de gevel zijn geplaatst. De 
kolommen zijn gevuld met water waaraan een an-
tivries en antiroestmiddel is toegevoegd. Bij brand 
worden de kolommen door straling verhit; door de 
watervulling kan de oppervlaktetemperatuur tot 
200°C worden beperkt. 
 

 
Voorbeeld: NorCon-Haus, Hannover, 1986. 
De kantoorvloeren hangen hier aan met water ge-
vulde buizen, die op hun beurt weer aan een met 
water gevuld frame hangen.  

Het verwarmde water stijgt hier omhoog naar een 
koelbasin op het dak. Na afkoeling loopt het door 
een inwendig aangebrachte buis weer naar bene-
den, waardoor een rondgaande koelstroom ont-
staat. 
 
b. automatische blusinstallatie. 
Door het toepassen van sprinklers wordt de vuur-
haard bij de bron bestreden. De sproeikoppen zor-
gen automatisch voor beregening indien een zeke-
re temperatuur wordt overschreden. 
Mits goed ontworpen en toegepast zou zodoende 
de staalconstructie in principe onbekleed kunnen 
blijven. In de U.S.A. zijn deze installaties bij de 
hogere gebouwen verplicht. Vooralsnog vindt deze 
wijze van brandbescherming in Nederland nog 
weinig toepassing. 

 
 
Buiten het gebouw geplaatste kolommen 
Kolommen kunnen onbekleed gelaten worden, 
wanneer zij op voldoende afstand buiten de gevel 
worden geplaatst. Enerzijds gaat de opwarming 
door de brand dan minder snel omdat de vlammen 
de kolom dan niet meer rechtstreeks kunnen berei-
ken, anderzijds ontstaat een koeling door de bui-
tenlucht, waardoor de standtijd ook nog verlengd 
kan worden. 
(Vooral in Engeland is hier veel onderzoek naar 
gedaan, waarvan uitgebreide rapportages beschik-
baar zijn. ) 
 
Voorbeeld: Broadgate Phase 11, Londen. 
Geveldraagboog onbekleed, gevelverbindende 
balkeinden en verbandstaven wel bekleed. 
 
c. Profieldoorsnede verzwaren. 
Wordt de vereiste standtijd van een onbeklede ko-
lom net niet gehaald, dan kan een profiel gekozen 
worden met een iets gunstigere oppervlakte/door-
snedeverhouding, waardoor het verwarmings-
oppervlak t.o.v. het aanwezige materiaal iets af-
neemt. De standtijd zal hierdoor toenemen. 
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16.2. Stabiliteitvoorzieningen 
 
De stabiliteit van een gebouw in meerdere verdie-
pingen in staal kan op verschillende manieren be-
reikt worden : 
1 met raamwerken ( stijve knopen ) 
2 stijve wanden: 
 - met betonnen wanden / kernen 
 - met verticale stalen vakwerken 
3 stijve gevels; 
 stijve gevel-met-kern constructie. 
4 combinatie van 1 en 2 
 
a. raamwerken: ongeschoord 
 
Een raamwerk moet zijn zijdelingse stijfheid ont-
lenen aan de buigstijfheid van de kolommen en de 
liggers, voorzover zij buigstijf aan elkaar verbon-
den zijn.  
De dwarskracht op het gebouw moet door de ko-
lommen opgenomen worden (Σ Fh = 0). Hierbij 
ontstaan momenten (kracht * arm) die weer door 
de liggers moeten worden opgenomen. Hoe korter 
de elementen ( kwadratisch ) en hoe groter de stijf-
heid (lineair), des te stijver het raamwerk. 
Bij toenemende hoogte zal de totale dwarskracht, 
en dus het "kubieke meter" staalgewicht van de 
constructie toenemen, wanneer de stabiliteit ont-
leend moet worden aan stijve raamwerken. De 
stijve knopen in een staalconstructie zijn al duur-
der dan scharnierende aansluitingen, de ver-
plaatsingen door de buiging van de kolommen en 
balken zijn bovendien nog vele malen groter dan 
bij een constructie met trek- of drukschoren. 
Bij de toepassing van een stalen draagstructuur 
wordt deze stabiliteitvorm dan ook alleen in de ui-
terste noodzaak gebruikt, en dan nog bij niet al te 
hoge gebouwen. 
 
Voorbeeld: Europees hoofdkwartier van Nissan te 
Amsterdam; hier wilde de opdrachtgever de abso-
lute vrijheid hebben om naderhand nog aanpassin-
gen binnen het gebouw aan te kunnen brengen, 
waarbij eventueel gehele vloervelden verwijderd 
moeten kunnen worden. 
 
Wel worden raamwerken gebruikt om de secun-
daire stabiliteit van een deelconstructies te ver-
beteren, wanneer bijv. de schoren in een grof ras-
ter worden aangebracht, waardoor slechts een be-
perkt aantal knopen gefixeerd wordt. 
 
Voorbeeld :  China Bank, Hong Kong. Megastruc-
ture met grof raster. Tussen de knooppunten raam-
werken. 
 

 
hoofdkantoor Nissan Europe, Amstelveen, ZZ&P Architecten 

 

 
China Bank, Hong Kong, I.M. Pei 1990, 
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b. raamwerken: geschoord 
 
Bij de keuze van het type schoorconstructie, zal 
men rekening dienen te houden met de optredende 
verkorting van de kolommen door de verticale be-
lastingen.  
 
Bij een z.g. kruisverband zullen de schoren door 
deze vervorming mede moeten verkorten, en zo 
gedwongen worden om ook een deel van de verti-
cale belasting als druk op te nemen. Zij zullen dus 
op deze extra drukbelasting berekend moeten wor-
den, en zo ook als een drukstaaf gedimensioneerd 
moeten worden. 
De aanname bij een slank windverband, waarbij 
wel gesteld wordt dat de drukstaaf uit mag knik-
ken en dat de trekstaaf dan de volle dwarsbelasting 
wel overneemt, geldt hier niet. Door de kolomver-
korting zullen de beide kruisstaven gelijktijdig uit-
knikken, waardoor er over een bepaald traject geen 
vormvastheid meer bestaat, wat voor een hoog-
bouw niet gewenst is. 
 
Opm. De diagonalen zouden natuurlijk ook van te 
voren voorgespannen kunnen worden, waardoor 
zij niet slap zouden kunnen vallen. Bij grote con-
structies is dit echter niet goed uit te voeren. 
Deze methode is wel toegepast om bijv. de slanke 
diagonalen in de draagvakwerken van een waterto-
ren te Eindhoven strak te houden. Hier zijn de dia-
gonalen vastgelast terwijl de kolom door een in-
wendige spankabel verkort werd.  
 
Bij toepassing van één enkele trek/druk-schoor zal 
een verticale kolomverkorting leiden tot een 
scheefstand van de constructie.  
Door een horizontale verplaatsing onttrekt de 
schoor zich aan zijn de verticale belasting, waar-
door geen extra drukkracht gerekend behoeft te 
worden. Deze vervormingen zijn echter meestal 
niet acceptabel. 
 
Bij de toepassing van de z.g. K-verbanden sluiten 
de beide diagonalen aan op het midden van een 
ligger. Zij zijn beide uitgevoerd als een trek/druk-
diagonaal. 
 
Bij de verkorting van de kolommen zullen de bei-
de diagonalen de ligger omhoog drukken, waar-
door deze opbuigt. De kracht die hiervoor nodig is 
zal veel kleiner zijn dan die welke optreedt bij de 
toepassing van een kruisverband. 
Deze verbanden worden dan ook veel toegepast, 
temeer omdat het ruimtebeslag van de verband-
staven gunstig werkt en vaak nog deur- of raam-
openingen toelaat. 

 
 

 
watertoren (1968-70), Eindhoven, Wim Quist 
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Om zo'n hoog mogelijke materiaalefficiëntie te be-
reiken, zullen de verbandstaven over het algemeen 
centrisch op het schema worden aangesloten. 
Mocht dit door omstandigheden of voor een meer 
eenvoudige aansluiting nodig zijn, dan kunnen zij 
ook excentrisch worden aangesloten. De excentri-
citeitmomenten moeten dan echter wel door de 
balken en liggers kunnen worden opgenomen. 
 

 
 
Opm.: In aardbevingsgebieden worden de ver-
bandstaven wel met opzet excentrisch aangesloten. 
Bij een zware schok kan er dan een wisselende 
plastische buigvervorming van de constructie op-
treden, waardoor er extra energie wordt opgeno-
men (demping). Hierdoor kan de overlevingskans 
van een gebouw sterk worden vergroot kan. 
 
De aansluiting van de verbandstaven op de ko-
lommen en liggers geschiedt meestal met behulp 
van schetsplaten, omdat deze effectiever en ge-
makkelijker zijn dan kopplaatuitvoeringen. 
De krachten zijn bovendien veel te groot voor de 
toepassing van spindels. 
De schoren kunnen opgebouwd worden uit buis-
profielen (hoge stabiliteitefficiëntie), uit hoeksta-
len (veel gemakkelijker aan te sluiten) of uit 
breedflensbalken. 
 

 
 
Strippen en rondstaal komen niet in aanmerking, 
omdat deze niet stabiel zijn. Bovendien zijn deze 
door hun eigen slapte al niet strak in het werk te 
krijgen.  

Stijve wanden 
 
In Nederland wordt de stabiliteit nog al eens ont-
leend aan ter plaatse gestorte betonnen wanden of 
kernen.   
Vaak worden zij toch al gestort t.b.v. trappen-
huizen, wanden of liften.  
Nadeel: maatgevend voor het bouwtempo; daarom 
zoeken naar snellere bouwmethoden, bijv. glijbe-
kisting of prefab. 
Voorbeeld : Gebouw van Electrotechniek. 

De stabiliteit in dwarsrichting wordt bij dit ge-
bouw verzorgd door een tiental betonnen schij-
ven waarvan er vier aan de koppen zichtbaar 
zijn. 
De stabiliteit in langsrichting wordt verzorgd 
door een I-vormig geheel van de wand achter 
de liften (het "lijf") en de twee schijven ter 
weerszijden daarvan (de beide "flenzen"). 

 

 
kruisverband in een school te Capelle 

 
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van stalen 
schoorconstructies, omdat deze goedkoop en stijf 
zijn. Zij kunnen gelijk met de montage van het 
skelet worden aangebracht, waarbij de maat-
voering en de bevestiging eenvoudig zijn. 
(Dit is bij een aansluiting op een ter plaatse gestor-
te betonconstructie altijd een probleem, omdat de 
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toleranties hier noodzakelijk ruimer liggen dan bij 
een staalconstructie) 
Gebruikelijk worden deze schoorverbanden nader-
hand opgenomen in wanden, waardoor zij "uit het 
zicht" en tegen brand beschermd zijn. 
 
Voorbeelden:  
- Econosto, bouwsysteem scholen. 
 Verbanden worden in de spouw van de buiten-

wanden opgenomen. 
- Staalbouwflat Delft.  
 Verbanden in de wanden tussen de afzonder-

lijke flats. 
 

 
staalbouwflats (1969), Delft. Het hijsen van een spant 

 
Bij een aantal bouwwerken zijn de schoorcon-
structies in het zicht gebleven, en bepalen zij mede 
het karakter van het gebouw. Om voldoende 
standzekerheid bij brand te houden, zullen zij dan 
meervoudig moeten worden uitgevoerd. 
Voorbeelden:  
- Centre Pompidou te Parijs. 
 Verbanden in de buitenlucht, bij brand vol-

doende reservestaven aanwezig. 
- Lease Concept te Amstelveen. 
 Verbanden in het zicht in de centrale hal. 
 
Als vuistregel kan worden aangehouden, dat de 
breedte van een schoorconstructie ten minste 1/5 
tot 1/7 van de hoogte dient te zijn. Een gebouw zal 
dus een minimale diepte t.o.v. zijn hoogte moeten 
hebben.  

Verticale vakwerken in kernen zijn o.a. toegepast 
bij het kantoorgebouw van Bayer, Leverkusen, 
Duitsland (h = 120 m); in de onderste bouwlagen 
beginnen deze stabiliteitverbanden als grote volle-
wandliggers. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre Pompidou, parijs 

 
 

 
Lease Concept, Amstelveen 
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Stijve gevels  
 
Bij hoge slanke gebouwen, wordt de breedte-
hoogte verhouding van inwendig geplaatste ver-
banden te ongunstig om de vereiste zijdelingse 
stijfheid te kunnen bereiken. Het gevelvlak moet 
dan worden benut als verschijvingsvlak voor het 
gebouw, waardoor het gevelbuisprincipe ontstaat. 
Vaak wordt hierbij gekozen voor fijnmazige raam-
werken met dichtopeenstaande gevelkolommen en 
hoge borstweringen(voorbeeld: WTC, New York). 
Soms ook wordt gekozen voor vakwerk in de ge-
vels. Deze oplossing is veel materiaaleconomi-
scher maar leidt door de diagonalen tegelijk ook 
tot plaatselijke zichtbelemmering in de ruimten er-
achter (voorbeeld John Hancock Center, Chicago). 
Gevelbuizen vinden voornamelijk toepassingen bij 
zeer hoge gebouwen met een vierkante of daarop 
lijkende plattegrond. 
De gevelbuis kan eventueel ook worden gecombi-
neerd met een kern (core), dan wordt het principe 
van de buis-in-buis-constructie (tube-in-tube) ver-
kregen. 
 

 
1. 

 
2. 
 
1. John Hancock Building (1968), Chicag, hoogte 
336 m) 
2. WTC (1973), New York (gebouwhoogte 411 m) 
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16.3. Vloerconstructietypen 
 
Structuren 
 
In de praktijk bestaat een zeer grote verschei-
denheid aan structuren = ordening van de ele-
menten. 
Hiernaast enige mogelijkheden die typisch zijn 
voor staal bij toepassing van staalplaatbeton-
vloeren. De vloerbalken liggen bij toepassing van 
staalplaatbetonvloeren dicht opeen (2,40 à 3,60 m') 
waardoor de staalplaat als bekisting bij het storten 
van het beton niet onderstempeld behoeft te wor-
den.  
Worden secundaire liggers toegepast, dan kunnen 
deze, zowel boven op de primaire liggers worden 
geplaatst als daartussen met de bovenflenzen in 
één vlak. 
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Kruiselings opleggen van de balken op de hoofd-
liggers geeft wel een eenvoudige en goedkope ver-
binding, maar vraagt wel een grotere constructie-
hoogte voor de vloer. Leidingen en kanalen kun-
nen echter gemakkelijk alle balken kruisen, door 
ze onder- of bovenlangs te leiden. 

 
Wanneer de bovenflenzen van alle balken in één 
enkel vlak worden gebracht, dan moeten de secun-
daire balken "geraveeld" worden, wat een duurde-
re verbinding geeft. Leidingen en kanalen moeten 
nu altijd onder de balken door geleid worden. 

 
Er bestaat dus een direct verband tussen de instal-
laties met de leidingenloop, en de structuur van de 
draagconstructie.  
Het is daarom nuttig om, voorafgaand aan de opzet 
van de draagconstructie, de behoefte aan installa-
ties na te gaan, met de voorkeur voor de loop van 
de leidingen en kanalen. 
 
Installaties 
 
Indien er behoefte is aan installaties, dan kan er 
met de opzet van een stalen vloersysteem op de 
volgende wijze rekening mee worden gehouden : 
a Leidingen gaan onder de vloerbalken door : 

- De vloer wordt zo vlak als mogelijk uitge-
voerd, waarbij de stalen draagbalken in de 
dikte van de vloerplaat worden opgeno-
men. De leidingen kunnen dan in elke ge-
wenste richting gelegd worden. ( het z.g. 
Zweedse systeem )  

- De leidingen worden uitsluitend evenwij-
dig en tussen de kinderbinten gelegd. Zij 

kunnen bijv. via een verlaagde gang alle 
noodzakelijke velden bereiken. 

- Alle balken worden door de toepassing 
van staalbetonliggers zo laag mogelijk uit-
gevoerd (met deuvels schuifvast aan de 
betonvloer verbonden). 

- De leidingen zullen nu in het algemeen 
evenwijdig aan de moerbalken lopen om 
het hoogteverschil met de kinderbinten te 
kunnen benutten. 

- Indien de hoofdbalken toch gekruist moe-
ten worden, dan zal dit bij voorkeur met 
secundaire leidingen gebeuren. 

 

 
 
b De leidingen gaan door de balken heen : 

- Indien hoofdleidingen de moerbalken 
moeten kruisen, dan zal de maximale uit-
sparing maatgevend kunnen zijn voor de 
afmeting van die leidingen. 

- Bij de scharnierende oplegging van balken 
kan de lijfplaathoogte van de balk wat 
worden ingenomen, omdat het moment 
hier niet maximaal is.(z.g. tapered beams). 
Dit geeft de gelegenheid om hier alsnog 
onderlangs met leidingen te kruisen. 

- Er kunnen naar behoefte gaten in de lijf-
platen van de balken worden gebrand.  

- De dwarskracht daar ter plaatse wordt dan 
maatgevend. Daarom bij voorkeur ronde 
gaten in het midden van de overspanning, 
omdat de dwarskracht daar minimaal is. 

- Het overblijvende profiel kan eventueel 
nog versterkt worden door versterkings-
strippen rond het gat te lassen. 

- Staalbetonliggers kunnen eventueel uitge-
voerd worden als z.g. studbeams.  
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- Het onderste deel van deze balk bestaat uit 
een gedrongen walsprofiel. De verbinding 
met de betonvloer wordt gevormd door 
stukken opgelast profiel, waardoor een 
soort Vierendeelligger ontstaat. Deze lig-
ger moet zorgvuldig op inwendige mo-
menten gecontroleerd worden. 

- De moerbalken kunnen ook als vakwerken 
worden uitgevoerd, waarbij de leidingen 
tussen de diagonalen door kunnen worden 
gevoerd. 

- Eventueel kan hier in het midden van de 
overspanning nog een rechthoekig gat 
voor een luchtleiding worden uitgespaard. 
Zonodig wordt deze opening rondom ver-
stijfd met  extra strippen. 

 
De ligging van de aansluitpunten op de installaties 
zal dus in belangrijke mate de keuze en de struc-
tuur van het vloerpakket kunnen bepalen. 
 
Overzicht vloertypen 
 
1. ter plaatse gestorte betonvloeren 
2. geprefabriceerde betonvloeren 
3. staalplaatbetonvloeren 
 
Ad 1. Ter plaatse gestorte betonvloeren. 
 

 
Bij het bekisten van de ter plaatse gestorte beton-
vloeren wordt graag gebruik gemaakt van de aan-
wezigheid van het staalskelet om de bekisting te 
laten dragen door de staalconstructie van de vloer 
zelf. 
Meestal worden de stalen vloerbalken van stift-
deuvels voorzien, waardoor de balken als samen-
gestelde balken (staalbetonbalken) kunnen functi-
oneren. Dit leidt tot voordeliger materiaalgebruik. 
Doordat het maken van de betonvloer een andere 
discipline is, ontstaat een langere doorlooptijd. Het 
verplaatsen van de bekisting en het bekisten kost 
veel tijd. De in het werk gestorte vloer is daardoor 
vrijwel in onbruik geraakt. 
 
 

Ad 2 Vloeren van geprefabriceerd beton 
 

 
Toepassing van betonvloeren samengesteld met 
geprefabriceerde elementen kent het bezwaar van 
het wezensvreemde bij de montage minder. Het 
gewicht van het vloerelement is echter vaak wel 
zo groot, dat dit maatbepalend wordt voor de 
kraan (een zwaardere kraan dus iets duurder). 
Er kan zowel van breedplaatvloeren als van ka-
naalplaten gebruik worden gemaakt.  
De schijfwerking van de vloer kan bereikt worden 
door het storten van de bovenlaag op de breedpla-
ten of door het storten van een ringbalk rond de 
kanaalplaten. 
 
Zo nodig wordt een koppeling met de stalen 
draagbalken voorzien middels opgelaste stift-
deuvels. 
 
Ad 3. Staalplaatbetonvloeren  
 

 
Om de bouwsnelheid op te kunnen voeren (bouw-
rente) wordt het staalskelet veelal in combinatie 
met staalplaatbetonvloeren toegepast. 
Hiervoor worden koud geprofileerde staalplaten 
met een dikte van 0,7 tot 1,2 mm gebruikt, die 
meestal vooraf zijn verzinkt.  
Op de platen wordt een wapeningsnet gelegd, 
waarna er een laag beton op wordt gestort waar-
mee het totale vloerpakket gevormd wordt. 
 
De voordelen van dit type vloeren zijn: 
- De vloerplaten worden door de kraan in bundels 

aangevoerd, waardoor maar een beperkt aantal 
kraanbewegingen nodig is. 

- De platen kunnen in een hoog tempo met de 
hand worden uitgelegd, waardoor er snel een 



 Het verdiepingbouwskelet in staal 182 

beloopbare werkvloer beschikbaar is en tevens 
de ondergelegen werkvloer beschermd wordt 
tegen vallende voorwerpen. 

- De platen kunnen ter plekke op maat worden 
geknipt, waardoor een goede maatvoering ver-
kregen wordt bij een minimum aan voor-
bereiding.  

 Er kunnen grote oppervlakken in een korte tijd 
worden dichtgelegd, waardoor efficiënt kan 
worden gewerkt. 

- De wapeningsnetten van de vloeren kunnen op 
een eenvoudige wijze, eveneens met de hand, 
op de staalplaatvloeren worden uitgelegd.  

- Het beton kan door middel van pompen op de 
vloeren worden gestort, waarbij weer grote op-
pervlakken in een korte tijd kunnen worden be-
handeld.  

 Het betonstorten is een andere discipline met 
een eigen werkploeg. Om het laten komen van 
deze stortploeg met zijn materieel lonend te 
maken, dient het uit te voeren werk voldoende 
omvang te hebben. 

- Door de staalplaten zowel voor de bekisting als 
voor de onderwapening van de betonvloer te be-
nutten, ontstaat een economische constructie. 

- Worden de stalen vloerbalken bovendien nog 
van stiftdeuvels worden voorzien (waardoor een 
schuifvaste verbinding tussen deze balken en de 
betonvloer ontstaat), dan kunnen deze balken 
als staalbetonbalken worden berekend, waar-
door ook hier een hoger rendement bereikt kan 
worden. 

- Het totaalgewicht van de vloeren kan (evt. mede 
door het gebruik van lichtbeton) minimaal wor-
den gehouden, waardoor de kolomafmetingen 
beperkt kunnen blijven en het te benutten op-
pervlak van de benedenverdieping optimaal kan 
worden gehouden . 

- Door de trapeziumvormige uitsparingen aan de 
onderzijde van de vloer ontstaat een 60 tot 
100% groter oppervlak aan de onderzijde van 
de vloer, wat gunstig is voor het volume van de 
temperatuursuitwisseling in de dagelijkse kli-
maatscyclus. 

 
De bevestiging van deze vloeren aan de stalen balk 
vindt meestal plaats door stiftdeuvels door de sta-
len plaat heen op de stalen balken te lassen (de bo-
venflens van de stalen balk mag dan niet geverfd 
zijn), of door de platen met behulp van zelftappen-
de bouten vast te schroeven. 
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Overzicht liggertypen  
 
1. Walsprofielen 
2. Samengestelde liggers 
3. Staalbeton liggers 
4. Vakwerkliggers 
5. Hoedliggers 
 
Afhankelijk van de overspanningen, de beschikba-
re constructiehoogten en de benodigde doorvoer-
mogelijkheden voor leidingen, luchtkanalen en 
andere installatiebehoeften kan de keuze van de 
vloerbalken bepaald worden. 
 

 
 
1. Walsprofielen 
 
De goedkoopste oplossing bestaat meestal uit de 
toepassing van gewalste liggers. 
Zij kunnen zowel statisch bepaald (aan weerzijde 
een eenvoudige scharnierende aansluiting) als sta-
tische onbepaald (met buigvaste aansluitingen) 
worden uitgevoerd. 
Hier geldt de afweging van materiaalbesparingen 
t.o.v. duurdere verbindingen. Indien mogelijk 
wordt vaak de voorkeur aan statisch bepaald gege-
ven, omdat dit ook de montagesnelheid van de 
constructie verhoogd. 
 
Gaten 
Bij niet te grote leidingen of kokers, kunnen even-
tueel gaten in de lijfplaten van de liggers worden 
gebrand. De optredende dwarskrachten bepalen de 
gatverzwakking die mogelijk is. 

Ronde gaten hebben de voorkeur en het liefst in 
het midden van de overspanning, waar de dwars-
kracht het kleinst is. 
 

 
 
2. Samengestelde liggers 
 
Gewalste liggers zijn beschikbaar tot een hoogte 
van 1000 mm. Eventueel kunnen nog grotere pro-
fielen uit platen worden gelast. 
 
Tapered beams 
Bij de beëindiging van plaatliggers met een schar-
nierende aansluiting bestaat de mogelijkheid om 
de onderflens van de ligger naar boven toe op te 
laten lopen (te verjongen). De oplopende flens 
neemt de dwarskracht dan als een trekband op. 

 
Door deze vormgeving van de ligger ontstaat de 
gelegenheid om de ligger met leidingen e.d. onder-
langs te passeren zonder de constructiehoogte te 
hoeven verhogen. 
De liggervorm is duurder dan een rechte balk. Lei-
dingen zijn zeer eenvoudig te monteren. 
Dit type balken kan natuurlijk ook weer in sa-
menwerking met beton worden gebruikt. 
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Stud-beams. 
Een stud-beam bestaat uit een boven- en onderpro-
fiel, verbonden door een aantal koppelplaten 
(studs). Hierdoor ontstaat een soort 'Vierendeellig-
ger', waarbij de dwarskracht door buiging van de 
samenstellende staven wordt overgebracht. Sa-
menwerking met de betonnen vloerplaat geeft ook 
hier weer grote voordelen. 
De leidingen kunnen door de rechthoekige sparin-
gen worden gevoerd. 

 
 
Raatliggers 
Een variant van de stud-beams zijn de raatliggers. 
Hier wordt een profielbalk getand doorgebrand en 
vervolgens in verschoven stand aan elkaar gelast. 
Er ontstaat dan een hogere ligger met markante 
zes- of achthoekige gaten in het lijf. 
De dwarskrachten worden al snel maatgevend 
voor dit type ligger. 

 
 
3. Staalbetonliggers 
 
Teneinde materiaal en constructiehoogte te sparen 
worden tegenwoordig, middels deuvels, schuifvast 
met het beton van de vloerplaat verbinden, waar-
door een samengestelde staalbetonligger ontstaat. 
De vloerplaat gat meedoen als bovenflens van het 
profiel, waardoor zowel het materiaal beter benut 
wordt, als de stijfheid van het profiel toeneemt. 
Ook deze constructiewijze kan zowel statisch be-
paald als onbepaald worden toegepast (trekwape-

ning in de betonnen vloerplaat bij een negatief 
moment ter plaatse van de steunpunten). 
Het stalen profiel moet het eigen gewicht van de 
vloer kunnen dragen, met inbegrip van het nog on-
verharde beton. Pas voor de veranderlijke belas-
ting wordt op de samenwerking gerekend. 
 
Bepaling van de globale constructiehoogten: 
 enkele stalen ligger, statisch bepaald: 
  h = 1/20 à 1/30 l 
 enkele stalen ligger, statisch onbepaald: 
  h = 1/30 à 1/40 l 
 staalbetonligger, statisch bepaald: 
  h = 1/30 à 1/40 l 
 staalbetonligger, statisch onbepaald: 
  h = 1/35 à 1/45 l 

h = hoogte van de stalen balk, zonder betonnen vloerplaat 
 
 
4. Vakwerkligger 
 
Naast de walsliggers en de samengestelde liggers 
vormen de vakwerkligger de meest toepaste vloer-
dragers bij de wat grotere overspanningen. Zij 
worden veel toegepast in kantoorgebouwen met 
grote vrije ruimten (zo hebben bijvoorbeeld vrij-
wel alle kantoorgebouwen in Londen dit vloerty-
pe). 
 
De opbouw van de vakwerken worden zo eenvou-
dig mogelijk gehouden: veelal hoekstalen voor de 
diagonalen en gehalveerde blaken voor de onder- 
en bovenranden. Gebruikelijke overspanningmaten 
zijn 12 tot 16 m. 
De h.o.h. afstanden zijn gering (2,40 oto 3,60 m 
bij staalplaat-betonvloeren), waardoor met lichte 
profielen volstaan kan worden. 
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De leidingen kunne tussen de diagonalen door 
worden gestoken. Wanneer een groot luchtkanaal 
moet passeren, dan wordt er in het midden van de 
overspanning wel een rechthoekig vak uitgespaard 
(diagonaal weggelaten). Bij een symmetrische be-
lasting is de dwarskracht hier nul. Bij een asym-
metrische belasting moeten verstijvingen aange-
bracht worden rondom deze uitsparing om de 
vormvastheid van het vakwerkligger te waarbor-
gen. 

 
 
Bij de vakwerken kan de samenwerking met de 
betonnen vloer eveneens in rekening worden ge-
bracht. Bij grote overspanningen en bij gebouwen 
met een groot aantal verdiepingen loont het de 
moeite om lichtgewicht beton toe te passen, waar-
door op de draagconstructie en op de fundering 
gespaard kan worden. 
 
5. Hoedliggers  
In Zweden is de laatste jaren een bouwsysteem op 
basis van stalen draagconstructies ontwikkeld, 
waarbij de balken vrijwel volledig in het vloer-
pakket worden verwerkt. Zo kan op de constructie-
hoogte van het totale vloerpakket worden ge-
spaard, al moet er te- gelijk bij worden vermeld dat 
de overspanningen bij deze constructiewijze rela-
tief klein blijven (ca. 6 - 8 m). Een gespecia-
liseerde aannemer (frame contractor) monteert hier 
zowel het staalskelet als de betonnen vloerplaten.  
De draagbalken hebben een hoedvorm en zijn in 
diverse uitvoeringen beschikbaar. Zij hebben de 

hoogte van de kanaalplaten die, tussen de balken, 
op de onderranden worden opgelegd. De balken 
worden met kopplaten aan de staalbeton kolommen 
opgehangen.  
Globaal kunnen zij in een tweetal groepen worden 
ingedeeld: balken met een open profiel en balken 
met een gesloten profiel. 

 
 
Open profiel  
 
De open hoedliggers worden naderhand omstort en 
gevuld met beton, waardoor zij zonder verdere 
maatregelen al een brandwerendheid van 90 
minuten kunnen bereiken. Verder is er een goede 
samenwerking tussen staal en beton mogelijk, met 
de kanttekening dat de balken in de montagefase 
dan nog niet hun volledige sterkte hebben.  
 
Bovendien zijn de liggers in de montagefase nog 
torsieslap, waardoor zij alleen geschikt zijn als 
middenligger.  
 
Momenteel zijn er een viertal open typen 
beschikbaar:  

 
De SWT-liggers, opgebouwd uit een plaat en twee 
U-profielen met extra wapening onderin en een 
open ladder als bovenflens.  
Met de beton in de ligger en eventueel nog een 
meewerkend deel van de druklaag ontstaat een 
staalbeton ligger met een brandwerendheid tot 90 
minuten. (producent: Fundia Bygg AB, Zweden) 
Het systeem heeft een zeer eenvoudige balk-
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kolomverbinding die volledig buigvast is.  
 
Een walsprofiel met een opgelaste onderplaat. 
Na de verharding van de beton rust de betonvloer 
direct op de onderflens van het walsprofiel. Dit 
concept werd in Engeland ontwikkeld.  
 
Een HE-profiel met aangelaste hoekstalen. 
De hoekstalen zijn uitsluitend bedoeld voor de 
tijdelijke opvang van betonnen vloerplaten in de 
montagefase. Na de verharding van de beton rusten 
deze rechtstreeks op de onderflens van het profiel. 
Er is geen sprake van een samenwerking met de 
beton. In Nederland is deze ligger toegepast bij: 
Lease Concept- Amstelveen.  
 
Een half HE-profiel gelast op een bredere 
onderflens. Een zeer eenvoudige oplossing met een 
groot aantal mogelijkheden. De hoogte van de balk 
kan goed aangepast worden aan de hoogte van de 
betonnen prefabplaat. Tussen de flenzen kan 
eventueel nog een extra wapening worden 
opgenomen om de brandwerendheid op te voeren. 
Dit type werd ontwikkeld bij Arbed Luxemburg  
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Gesloten profiel  
 
Alhoewel deze aan drie zijden omsloten wordt 
door beton, zal deze aan de onderzijde met brand-
werend materiaal bekleed moeten worden om een 
voldoende standtijd bij brand te kunnen bereiken. 
Er komt geen extra sterkte uit de samenwerking 
met de beton. Wel is de volledige sterkte (zonder 
krimp of kruipeffecten) al in de montagefase 
aanwezig. De gesloten ligger heeft een grote torsie-
weerstand, waardoor hij goed geschikt is voor een 
rand- of gevelbalk. De balk kan als leidingkoker 
gebruikt worden.  
 
Er zijn een drietal varianten bekend:  
 
1. De uit plaat samengestelde hoedligger.  

 
Dit type balk biedt een optimale ontwerp-
vrijheid. Hoogte, breedte en dikte zijn vrij te 
kiezen.  

 
2. Een walsprofiel op z'n plat met opgelaste 

onder- en bovenplaat.  

 
Deze methode is weinig arbeidsintensief, maar 
vraagt wel meer materiaal. Bovendien zijn de 
keuzemogelijkheden gering. De dikke lijven 
zijn geschikt voor de opname van grote dwars-
krachten en voor de doorstempeling van kolom-
men. Dit type balk is in Zweden gepatenteerd 
door Norrtalje Svets AB.  

 
3. Twee gehalveerde walsprofielen met een 

tussengelaste bovenflens.  

 
Deze variant maakt eveneens gebruik van de 
standaard HE of IPE profielen, waardoor er 
weer weinig keuze is in de breedte-, hoogte- en 
diktematen.  

 
De betonnen vloerplaten kunnen bij al deze syste-
men onderling tot een stijve schijf worden gekop-
peld: door ankers aan de balken te lassen, die in de 
voegen of de kanalen van de betonplaten aan-
grijpen, door gaten in de lijfplaten aan te brengen 
waar koppelstaven door gestoken kunnen worden, 
door gebogen koppelstaven over de balken heen te 
leggen.  
Het bovengenoemde vloersysteem is nog in ont-
wikkeling; er zullen zeker nog andere balktypen 
volgen.  
 
 
 

 
Langsvoeg tussen kanaalplaat en stabiliteitswand. 
Detaillering van een hamerkopsparing (bovenaan-
zicht en dwarsdoorsneden) 
 
 

 
 
Kopsleuf tussen kanaalplaten en vloerligger. De-
taillering van de kopsleufverbinding en van de 
langs-voeg (bovenaanzicht en dwarsdoorsneden) 
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16.4. Kolommen 
 
Normaliter worden voor kolommen de gebruike-
lijke breedflensprofielen HE-A , HE-B of HE-M 
toegepast (H-profielen zijn in alle richtingen ge-
makkelijk  aan te sluiten ). 
De profielen kunnen op elkaar worden gezet, 
waarbij de binnenkamer van de profielen liefst ge-
lijk wordt gehouden, waardoor de kolommen 
rechtstreeks op elkaar dragen. 
Bij een groeiende kolombelasting kan een bepaald 
profielnummer als maximum aangehouden worden 
bijv. HE300M, en zullen daar flensplaten of zijpla-
ten (doosprofiel) aan worden toegevoegd door 
oplassen. 
Ook worden kolomprofielen in elkaar geschoven 
en samengelast, of worden er kruiskolommen ge-
formeerd. 

 
3 à 4 profielen op één wals. 

 
Indien de hoeveelheden per profiel genoeg zijn 
voor een walsing (± 20 ton ) , dan kunnen even-
tueel ook Amerikaanse of Engelse series gebruikt 
worden, waarbij veel meer, en veel zwaardere pro-
fielafmetingen rond één binnenwalsmaat gegroe-
peerd zijn. 
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Bij zeer grote belastingen kan men de doorsnede 
opbouwen uit  zware platen. 
 
De laatste jaren wordt er meer en meer gebruik 
gemaakt van ronde of rechthoekige buiskolom-
men. Deze zijn in oplopende wanddikten te koop, 
waarbij de buitenafmetingen gelijk blijven: rond 
praktisch onbeperkt in afmetingen; rechthoekig tot 
500x 500 of 400 x600 mm. 
De onderlinge verbindingen, en die met de vloer-
balken, zijn bij buisprofielen wat moeilijker te 
maken dan bij H-profielen. 
 
Deze profielen kunnen natuurlijk in diverse staal-
soorten besteld worden. 
 
Door de H-profielen rondom in de beton te storten, 
kunnen zowel de brandbestendigheid als het 
draagvermogen worden opgevoerd.  
 

 
 

Buisprofielen kunnen met beton worden gevuld 
(wel gaatjes in de stalen wand boren om de stoom 
van het vrijkomende water te kunnen laten ont-
snappen, wanneer de beton bij het verwarmen te 
heet wordt ) 
 
Het uiterlijk van de stalen H-profielen kan groten-
deels behouden blijven, door alleen de binnenka-
mer tussen de flenzen met beton te vullen. Extra 
zware wapeningsstaven geven bij brand voldoende 
compensatie voor het wegvallende draagvermogen 
aan de flenzen. 
 
Werken het stalen profiel en het beton samen in 
het draagvermogen, dan spreekt men van staalbe-
tonkolommen. 
 
 

Vlakke plaatvloer van gewapend beton met stalen 
kolom 
 
Uitgaande van de gewapend betonnen vlakke 
plaatvloer is toepassing van de stalen kolom het al-
ternatief voor ter plaatse gestorte of de gepre-
fabriceerde betonkolom. Bij hoge kolombelas-
tingen kunnen de kolomafmetingen zo aanzienlijk 
kleiner worden.  
 
Door het kleine aansluitvlak kolom-vloer wordt 
pons een duidelijk probleem. Om de krachtover-
dracht tussen vloer en kolom goed te verzorgen 
wordt dan een ruimere stalen kolomkrans toege-
past, die geheel in de vloerdikte wordt opgenomen. 
 
De kolommen worden in lengten van twee of drie 
verdiepingen gemonteerd. De betonomstorting 
(nodig als brandwerende bekleding) kan ook weer 
voor het draagvermogen in rekening worden ge-
bracht. 
Dit type draagconstructie met zijn rationele wijze 
van uitvoeren wordt in Duitsland, Luxemburg en 
vooral Zwitserland veel toegepast. Ook in ons land 
is dit type draagconstructie duidelijk in opmars. 
 

 
kolomkrans 

 
16.5. Verbindingen 
 
De uitvoering van de verbindingen is sterk prijs-
bepalend voor de productiekosten en de montage-
kosten van het skelet. In de fabriek gelden man-
uren t.o.v. kilo's, op de montage komen de kosten 
van de voortgang van het totale werk hier nog bij. 
Bij de huidige manuur/materiaalverhouding gaat 
de tendens in ons land nu ook naar zeer een-
voudige verbindingen, ook al kost dit wat meer 
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materiaal. Bij de hoogbouw in de U.S.A. is dit al 
zeer duidelijk het geval. 
 
Stijve hoekverbindingen geven weliswaar minder 
doorbuiging van de balken, een lager totaal mate-
riaalgebruik, en de mogelijkheid om portalen te 
vormen, zij zijn echter belangrijk duurder dan 
scharnierende aansluitingen. 
 
Bewerkingen  
 
In de constructiewerkplaats kunnen alle hande-
lingen verricht worden in een tochtvrije en droge 
ruimte aan nog ongeconserveerd materiaal. 
Om 'handlings'-kosten te sparen zal men de be-
werking aan een profiel tot zagen en boren willen 
beperken, omdat dit volledig automatisch en com-
putergestuurd in een enkele productiestraat kan 
gebeuren. Voor iedere extra handeling moet het 
onderdeel apart worden genomen en handmatig 
verder worden verwerkt. 
 
Het samenlassen van de onderdelen gebeurt in de 
werkplaats, waar een hoge kwaliteit en betrouw-
baarheid bereikt kan worden. 
 
Als laatste handeling worden de onderdelen zono-
dig volledig blank gestraald en onder gecondi-
tioneerde omstandigheden van een conserverings-
systeem voorzien. 

 
doorgaande stalen kolommen 

 
Op de bouwplaats wordt in principe uitsluitend 
gebout. Alleen wanneer het absoluut niet anders 
kan wordt er ook wel gelast. Het werkstuk moet 
dan wel goed droog zijn en tegen tocht beschermd 
worden. De lasnaden en de verbrande verf e.d. zul-
len zorgvuldig gereinigd moeten worden om de 
conservering te kunnen herstellen. De kwaliteit zal 
altijd minder zijn dan in werkplaats. 

Typen verbindingen  
 
Bij de eenvoudigste verbindingen wordt uit-
sluitend geboord en gezaagd. Met gebruikmaking 
van hoekstalen en strippen zijn de meeste verbin-
dingen te maken. 

 
Kophoekstalen. 
Balken worden veelal met een tweetal kophoek-
stalen aan de einden aangesloten. Deze verbinding 
wordt als een volledig scharnier aangenomen, al-
hoewel hier natuurlijk nog wel wat rotatieweer-
stand aanwezig is. 
 
Opm. 1: 
Deze rotatieweerstand kan wat opgevoerd 
worden door ook de flenzen met kophoek-
stalen aan te sluiten. Een volledige moment-
vaste verbinding zal echter niet bereikt kun-
nen worden. 
In de verbinding zal een soort plastisch schar-
nier ontstaan, dat alleen in rekening kan wor-
den gebracht wanneer er voldoende vervor-
mingcapaciteit aanwezig is om de eindstand 
van de balk te kunnen bereiken. Roteert  de 
kop van de balk meer dan de verbinding kan 
volgen, dan heeft men een gevaarlijke ver-
binding, en mag men deze dus niet toepassen 

 
opm. 2: 
In de 'Angelsaksische' landen is het gebrui-
kelijk om dit type balken éénzijdig tegen een 
enkele strip aan te monteren. In de 'Ger-
maanse' landen wordt dat (nog) niet gedaan. 
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Aangelaste kopplaten 
De iets duurdere, maar veel gebruikte verbin-
dingen worden gebaseerd op aangelaste kopplaten. 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zowel 
dwarskracht als moment over te dragen. 
Steken de kopplaten niet buiten de flenzen, dan 
worden deze verbindingen gewoonlijk als volledig 
scharnierend gerekend. 
Indien de kopplaten wel uitsteken, dan worden de-
ze verbindingen als een geheel of gedeeltelijk 
buigstijf beschouwd. 
De mate van vervorming hangt af van de uit-
voering van de verbinding en de onderlinge ver-
houdingen van de profielen. 

 
Indien met zware kopplaten en schotten in de ko-
lommen wordt gewerkt, dan zijn volledige buig-
stijve aansluitingen bereikbaar. 
Schotten zijn echter duur (aanbrengen, pasmaken, 
aflassen) en worden daarom graag weggelaten. 
Aan de gedrukte zijde, meestal de onderzijde van 
de balk, kan dit aanleiding geven tot een vloeien of 
een wegplooien van de lijfplaat van de kolom. 

Aan de getrokken zijde kunnen de kopplaat en de 
flens van de kolom gaan vloeien, waardoor de ver-
binding open gaat staan. Er moet voldoende rotatie 
op kunnen treden, om de balk in zijn eindtoestand 
te kunnen laten komen. De kopplaat mag niet al te 
stijf worden gekozen. 
De momenteel met de bijbehorende rotaties zijn te 
berekenen. Dit zijn wel gecompliceerde bereke-
ningen die door specialisten moeten worden uitge-
voerd. Zij zijn wel goedkoop, omdat er met wat 
extra rekentechniek een aardig moment kan wor-
den overgedragen. 
Publicatie: Staalbouwkunig Genootschap/Centrum 
Staal (met bijbehorende computer programma's). 
 

 
Bij de toepassing van kopplaten wordt ook wel 
gebruik gemaakt van z.g. "kluften" op de kolom-
men. Dit zijn opgelaste of aangeboute blokjes op 
de kolommen, waarop de kraan de balk snel en op 
de juiste hoogte, kan afzetten. 
 

 
Lijfplaataansluiting 
De aansluitingen op buiskolommen zullen op een 
andere wijze moeten worden uitgevoerd, omdat 
het bijvoorbeeld al niet mogelijk is om een bout 
door een buiswand heen te steken, en er dan een 
moer op te draaien.  
De boutverbinding zal aan beide zijden bereikbaar 
moeten zijn, waardoor er al gauw extra platen aan 
de buis zullen moeten worden gelast. 
Meestal wordt er daarom volstaan met een enkele 
lijfplaataansluiting (scharnier), omdat een momen-
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taansluiting te gecompliceerd en dus te duur 
wordt. 
 
Meervoudige aansluiting 
Bij een aansluiting van meerdere balken op één 
punt, worden de verbindingen wat moeilijker. Ook 
nu blijken de aansluitingen op I-vormige profielen 
weer het goedkoopst uit te voeren. Hier hoeven 
nauwelijks extra voorzieningen aan de kolommen 
zelf plaats te vinden. 
Hetzelfde geldt ongeveer voor kolom-kolomver-
bindingen.  

 
Indien I-kolommen uit dezelfde profielenserie 
stammen, dan kunnen zij bij een voldoende recht-
heid en vlakheid rechtstreeks op elkaar worden 
gestapeld. Een aantal aanliggend aangeboute pla-
ten kunnen dan voorkomen dat zij onderling ver-
schuiven. ( i.v.m. de mogelijkheid van ter plaatse 
uitknikken moet 1/3 van de drukkracht in zijde-
lingse zin kunnen worden opgenomen ) 
 
Bij buisprofielen worden uitkragende kopplaten 
(flenzen) aangebracht om de bouten te kunnen 
plaatsen. 
 
Bij de I-kolommen kunnen de voetplaten, bij een 
"scharnierende" voet, gelijk gehouden worden aan 
de buitenmaten van het profiel. De ankers kunnen 
dan tussen de flenzen worden opgenomen. 
Bij een ingeklemde voet worden de ankers buiten 
de flens geplaatst, om zo het moment op te kunnen 
nemen. 
 
opm.: 
Een zodanig scharnier is natuurlijk geen echt 
scharnier, maar wordt bij de schematisering wel zo 
gerekend. 
 
Bij een buiskolom zal men de ankers bij de voet 
altijd buiten de kolom moeten plaatsen, waardoor 
altijd een inklemming zal ontstaan. 

Deze ankers kunnen problemen geven wanneer 
men de vloer direct op de kolom aan wil laten slui-
ten. Men zal de aansluiting dan verzonken uit 
moeten voeren. 
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17. VERGELIJKINGEN VAN CONSTRUCTIE-
SYSTEMEN EN -STRUCTUREN 
 
Bij de behandeling van de verschillende systemen is 
per systeem aangegeven hoe de krachtsoverdracht 
plaats vindt. Door de krachtsoverdracht van de sys-
temen met elkaar te vergelijken wordt enerzijds het 
inzicht verdiept in de krachtswerking van de afzon-
derlijke systemen en anderzijds krijgt men een nog 
beter inzicht in het toepassingsgebied en de voor- 
en nadelen van de verschillende systemen. De 
meest in het oog springende verschillen hebben be-
trekking op de wijze, waarop door het systeem de 
verticale belasting, die erop aangrijpt wordt overge-
dragen naar de fundering. Met betrekking tot de 
overdracht van horizontale belastingen zijn er geen 
markante verschillen aan de duiden. 
 
De markante verschillen tussen de systemen bij de 
overdracht van verticale belasting hebben te maken 
met: 
- inwendige krachtsoverdracht, zoals buiging in lig-

gers, druk in bogen en trek in kabels. 
- uitwendige belastingsoverdracht naar de funde-

ring, met enerzijds systemen waarbij op de fun-
dering uitsluitend verticale krachten werken, zo-
als bij liggers, en anderzijds systemen waarbij op 
de fundering zowel verticale als horizontale 
krachten werken, zoals bij bogen. 

 
 
De behandelde systemen kunnen we gelet op de 
optredende oplegreacties in 2 hoofdgroepen verde-
len: 
- systemen met uitsluitend verticale oplegreacties: 

- liggers 
- vakwerken 
- afgetuide constructies met verticale  kolom-
 men en verticale trekstaven 

- systemen met verticale en horizontale oplegreac-
ties: 
- portalen 
- bogen 
- kabels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB.   q = γf.G + γf.Q 
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Voorbeeld  
 
Hoewel de onderstaande constructietypen elk een eigen 
overspanningsgebied hebben, wordt voor een vergelij-
king uitgegaan dat zij allemaal een vrije overspanning 
van 20 m en h.o.h. 5 m. hebben. Hierdoor is de invloed 
van het constructietype op de oplegreacties frappanter. 
Stel de permanente en de veranderlijke belasting van het 
dak gelijk aan 2 kN/m2. Ofwel q = 5 x 2 = 10 kN/m. 

Grootte van de oplegreacties (op schaal) 
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Overzicht structurenvergelijk 
 
Massief: 
• tradioneel metselwerk met houten balklagen 
• gelijmde blokken met (cellen)betonnen vloeren 
• gietbouw 
• vloerdragende prefab betonnen gevels 
 
Kolomstructuren: 
• houten kolomskeletten 
• betonnen kolomskeletten 
• stalen kolomskeletten 
 
Schijvenstructuur: 
• houtelementenbouw 
• betonelementenbouw 
 
 
 
Bron: Spierings. Jellema Hogere Bouwkunde deel 3, Bouwtech-
niek, 1998 

Invloed van de constructie op de plattegrond  

Toepassingen: 
− aanpassingen bestaande bouwvoorraad 
− incidentele zeer kleinschalige woningen en utilitaire 

bouwwerkjes 
− bergingen, schuren en dergelijke 
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Toepassingen: 
− laagbouwwoningen in serie en kleine schaal 
− verdiepingbouw tot circa zes bouwlagen 
− kleinschalige utiliteitsbouw 

Toepassingen: 
− laagbouw: woningen in serie 
− verdiepingbouw: woningen in serie en hotels 
− hoogbouw: woningen en hotels 
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Toepassingen: 
− cellenkantoren en vergelijkbare 

zorggebouwen in laagbouw, 
verdiepingbouw en hoogbouw 

Toepassingen: 
− kleinschaling zowel als grootschaling 
− utilitaire laagbouw : hallen, loodsen, 

paviljoens 
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Toepassingen: 
− met name grootschalige bouw, bij standaardele-

menten ook kleinschalige bouw mogelijk 
− laagbouw: hallen, zalen 
− verdiepingbouw: kantoren en dergelijke 
− hoogbouw utiliteit: kantoorgebouwen en dergelijke 

Toepassingen: 
− kleinschalige zowel als grootschalige bouw 
− laagbouw utiliteitsbouw: hallen, kantoren, zalen, 

kiosken, paviljoens 
− verdiepingbouw utiliteitsbouw: hallen, kantoren 
− hoogbouw utiliteitsbouw: kantoren 
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Toepassingen: 
− laagbouw, met name kleinschalige woningbouw 

Toepassingen: 
− laagbouw: woningbouw in met name 

grotere series 
− verdiepingbouw: woningbouw in met 

name grotere series 
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Bron: Boveldt, A. te, Jellema Hogere Bouwkunde deel 7, Bouwmethodiek, 1999, p.227-229 
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