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VOORWOORD 
Met het schrijven van dit voorwoord besef ik mij dat het einde van een bijzonder tijdperk is 

aangebroken. Na het eerder voltooien van de HBO-studie Bouwkunde in Rotterdam, sluit ik vandaag 

met het afronden van deze scriptie namelijk eveneens mijn tijd als student aan de Technische 

Universiteit Eindhoven af.  
 

Voor het kiezen van een onderwerp heb ik Adviesbureau Tielemans te Eindhoven benaderd. Het 

afstuderen bij een bedrijf heb ik op het HBO namelijk al als zeer prettig ervaren, wat mij ertoe heeft 

bewogen om wederom een geschikt bedrijf te zoeken, alwaar een opdracht kan worden uitgevoerd met 

een zekere praktische relevantie. Dhr. Vianen en dhr. Savelkouls boden mij hier de gelegenheid om af te 

studeren op de herbestemming van oude betonconstructies.  
 

Omdat er tijdens de studie weinig tot geen aandacht wordt besteed aan het beoordelen van bestaande 

constructies en er ook in het werkveld weinig kennis is van het ontwerpen van constructies in een ver 

verleden, vond ik dit een mooie gelegenheid om me te verdiepen in het onbekende. Een interessante 

constatering vond ik het verloop in de gehanteerde veiligheidsfactoren vanuit de geldende 

betonvoorschriften in honderd jaar betonbouw. De beschouwing van de diverse herbestemmings-

projecten hebben mij daarnaast veel geleerd over de huidige gang van zaken bij het beoordelen en 

aanpakken van een bestaande betonconstructie. Naar mijn mening heeft dit onderzoek geresulteerd in 

een nuttig en ook praktisch adviesrapport, dat een constructeur zal helpen bij het constructief 

beoordelen van een oude betonconstructie.  
 

Nu mijn afstudeerperiode is voltooid en ik hiermee mijn studie afrond, wil ik graag nog enkele personen 

bedanken. Allereerst gaat mijn dank uit naar dhr. Hordijk en dhr. Luijten, die mij begeleid hebben 

namens de TU/e. Ook bedank ik dhr. Vianen en dhr. Savelkouls voor de begeleidingen namens 

Adviesbureau Tielemans. Elke begeleider wist mij op zijn eigen manier te motiveren, te adviseren en te 

becommentariëren, mede waardoor het afstudeerwerk is geworden wat het is. In Bijlage XIII is een 

overzicht te vinden van personen, welke ik eveneens bedank voor hun informatieve bijdrage bij het tot 

stand komen van dit rapport. Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken, die mij gedurende mijn hele 

studieloopbaan hebben gesteund. Ook mijn overige familie, vriendin, vrienden en mede-studenten 

bedank ik voor hun interesse en steun.  
 

Koen van Uffelen 

Eindhoven, 16 augustus 2012  
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SAMENVATTING 
In Nederland zijn tal van oude betonnen bouwwerken te vinden, welke hun oorspronkelijke functie 

hebben verloren. Veel van deze bouwwerken uit de periode 1910 tot 1940 (Het Nieuwe Bouwen) 

hebben een monumentenstatus verkregen, zodat deze behouden blijven voor de toekomst.  

 

Bij de herbestemming van een bestaand bouwwerk is het aan de constructeur om te beoordelen of de 

constructie voldoende draagkracht bezit voor het beoogde gebruik. Een goed advies voor wat de 

functionele mogelijkheden van een gebouw zijn door de constructieve capaciteit ervan, is grotendeels 

afhankelijk van de kennis van de constructieve eigenschappen van het gebouw. Inzicht in oude 

rekenmethoden, oude materialen en kennis van de voorgeschiedenis van het gebouw dragen hieraan 

bij. Vaak is het voor een constructeur lastig om een oude constructie te beoordelen. Oude gegevens 

blijken vaak niet beschikbaar of niet betrouwbaar, of er bestaat twijfel over het kwaliteitsniveau van de 

constructie.  

 

Met het doel om constructeurs in de toekomst te helpen, is in dit afstudeerwerk een protocol opgezet 

voor de beoordeling van de constructieve capaciteit van een betonconstructie uit 1910 tot 1940, afgezet 

tegen de beoogde herbestemming.  

 

Voorbereidend aan het opstellen van het protocol is van een vijftal herbestemmingsprojecten door 

interviews, projectbezoeken en bureaustudies geïnventariseerd hoe deze zijn aangepakt en hoe de 

constructieve capaciteit werd beoordeeld. Gebleken is dat het materiaal gewapend beton zich in de 

periode 1910 tot 1940 nog in een relatief vroeg stadium van ontwikkeling bevond. Daarnaast was er 

vaak een slechte controle op de bouwplaats, wat klaarblijkelijk een slordige uitvoering van werken in de 

hand werkte. Van de geleverde kwaliteit en de aanwezige draagkracht kan zodoende niet 

vanzelfsprekend hetzelfde worden verwacht als bij bouwwerken die later zijn gerealiseerd. Omdat de 

indruk bestaat dat de veiligheidsmarge voor bouwconstructies in 100 jaar tijd is gereduceerd, is 

nagegaan welke ontwikkelingen hierin hebben plaatsgevonden. Gebleken is dat de marges weliswaar 

geringer zijn geworden, maar dat door grote variaties in materiaaleigenschappen van constructies uit 

die periode, het zonder nader onderzoek toestaan van hogere belastingen dan die werden aangehouden 

ten tijde van het ontwerp, onverantwoord is. 
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Op basis van de verzamelde informatie is een protocol opgesteld, waarin richtlijnen zijn gegeven voor de 

beoordeling van de draagconstructie.  

De eerste fase betreft het beoordelen van de conditie van de constructie. Met behulp van deze 

richtlijnen kunnen schades worden gedetecteerd en gekwantificeerd en is het mogelijk om de 

gevoeligheid voor toekomstige schades door invloeden van buitenaf te beoordelen.  

De tweede fase is de veiligheidsanalyse. In deze fase worden twee afzonderlijke methoden 

gepresenteerd, waarmee de constructiecapaciteit op een efficiënte wijze kan worden beoordeeld. 

Hierin komen zowel de omgang met archiefgegevens, visuele inspectie, wijze van bepaling van 

materiaaleigenschappen als ook steekproefgrootten aan bod. Wanneer de belastingen na 

herbestemming lager zullen zijn dan oorspronkelijk, dan kan het onderzoek naar constructiegegevens 

beperkt blijven. Gegevens betreffende toegepaste voorschriften, rekenmethoden en materiaal-

eigenschappen, betrekking hebbend op de bouwwijzen uit 1910 - 1940, zijn in het protocol verweven.  
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SUMMARY 
In the Netherlands, there are numerous old concrete buildings that lost their original function. Many of 

these buildings that were built between 1910 and 1940 (The Modern Architecture) were designated as a 

listed monument in order to preserve them for the future. 

 

When reusing an existing building, it is up to the structural engineer to evaluate whether the load 

carrying capacity of the structure is large enough for the new purpose of the building. A good expert’s 

advice for the potential functional possibilities of a building given its structural capacity is largely 

dependent on the knowledge of the structural characteristics of the building. Insight into older 

calculation methods, old materials, and knowledge of the case history of the building contribute to this 

advice. However, it is often difficult for a structural engineer to evaluate an old concrete structure. 

Either old documentation is unavailable or unreliable, or there are doubts with regard to the quality of 

the structure.  

 

The aim of the present thesis is to help structural engineers by developing a protocol for the evaluation 

of the structural capacity of concrete buildings from the period of 1910 - 1940, taking into account the 

buildings’ intended redesignation.  

 

In preparation of the development of this protocol, the approach of five redesignation projects and their 

evaluation of the structural capacity of the existing building for the intended redesignation are studied 

by conducting interviews, project visits, and office studies. This preparatory study showed that the use 

of reinforced concrete was in a rather early stage during the period of 1910 - 1940. In addition, the 

inspection on building sites was poor, leading to messy work accomplishments. As a result, expectations 

with regard to the quality and existing structural capacity of these old buildings cannot be compared 

with our expectations about more contemporary buildings. Assuming that the safety margin for building 

constructions reduced during the last 100 years, in this thesis it is investigated how the safety margins 

developed during this time. Although safety margins did indeed reduce, it is shown to be irresponsible 

to allow without further investigation larger loads than originally calculated for the use of these old 

buildings, because large variations exist in the material properties.  
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Based on the collected information, a protocol is developed in which guidelines are provided for the 

evaluation of concrete structures.  

The first phase concerns the evaluation of the condition of the structure. Taking into account these 

guidelines can lead to the early detection and quantification of damage and enables the evaluation of 

the sensitivity for future damages by external influences.  

The second phase concerns the safety analysis. In this phase two independent methods are presented, 

that can be used to efficiently evaluate the structural loadcarrying capacity. This incorporates handling 

archive data, visual inspections, determination of material properties, as well as sample sizes. The 

investigation of existing structural characteristics can be reduced, when the loads after redesignation 

are lower than the original design loads. Documentation with regard to old regulations, calculation 

methods, and material properties concerning construction methods from 1910 - 1940 are interwoven in 

the protocol.  
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SYMBOLEN 
 

In deze symbolenlijst zijn de betekenissen van veel gebruikte symbolen te vinden. Symbolen die niet in 

deze lijst staan worden slechts zeer beperkt gebruikt in dit rapport en worden in de betreffende 

paragraaf toegelicht.  

De gebruikte symbolen zijn in sommige gevallen anders dan symbolen die wellicht bekend zijn vanuit de 

geldende voorschriften. Dit komt doordat symbolen in voorschriften en rekenmethoden in de loop der 

jaren meer dan eens gewijzigd zijn. Om hier eenheid in te brengen zijn sommige symbolen speciaal voor 

dit rapport geïntroduceerd. Vandaar dat het raadzaam is deze lijst ter harte te nemen om een onjuiste 

interpretatie te voorkomen.  
 

Latijnse letters 

Sk   = karakteristieke waarde belasting of gebruiksbelasting 

Sd   = ontwerp-/rekenwaarde belasting 

Rk   = karakteristieke waarde sterkte 

Rd   = ontwerp-/rekenwaarde sterkte 
 

Eb   = elasticiteitsmodulus beton 

Ey   = elasticiteitsmodulus staal 

n   = verhoudingsgetal van de elasticiteitsmoduli van staal en beton 

Ib   = traagheidsmoment betondoorsnede 

Iy   = traagheidsmoment gezamenlijke wapeningsdoorsnede 
 

L   = elementlengte 

Lc   = kniklengte 

Atot   = doorsnedeoppervlak 

Ay   = gezamenlijk oppervlak doorsnede langswapening 

Ab   = betonoppervlak 

b   = breedte doorsnede 

h   = hoogte doorsnede 

d   = nuttige hoogte doorsnede = h – c – bgl – ½øk 
 

z   = inwendige hefboomsarm 

c   = betondekking 

bgl   = beugeldiameter 

øk   = diameter hoofdwapening   
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fm(n);is  = gemiddelde druksterkte insitu 

fck;is   = karakteristieke druksterkte insitu 

fck   = karakteristieke druksterkte 

s   = standaardafwijking 

 

N   = optredende normaalkracht, puntlast 

Nrek   = rekenwaarde van de normaalkracht, puntlast 

q   = optredende gelijkmatig verdeelde belasting 

qrek   = rekenwaarde van de gelijkmatig verdeelde belasting 

PB   = permanente belasting 

VB   = veranderlijke belasting 

M   =  optredend moment 

Mrek   =  rekenwaarde van het moment 

V   = optredende dwarskracht 

Vrek   = rekenwaarde van de dwarskracht 
 

Griekse letters 

µmat  = gemiddelde materiaalsterkte 

γmat*  = materiaalfactor: verhouding gemiddelde materiaalsterkte en ontwerp- 

    /rekenwaarde sterkte 

γbel   = belastingfactor: verhouding ontwerp-/rekenwaarde belasting en  

    karakteristieke waarde belasting 

γtotaal  = veiligheidsfactor: verhouding tussen gemiddelde materiaalsterkte en 

    toelaatbare ongunstig geschatte belasting of karakteristieke waarde belasting 

 
σ’b;gem;200 =  gemiddelde betonkubusdruksterkte (200 x 200) 

σ’b;gem;150 =  gemiddelde betonkubusdruksterkte (150 x 150) 

σ’b;rek  =  rekenwaarde betondruksterkte 

σb;rek  =  rekenwaarde betontreksterkte 

σ’b;toel  =  toelaatbare betondrukspanning 

σy;gem  =  gemiddelde trek-/druksterkte wapening 

σy;rek  =  rekenwaarde trek-/druksterkte wapening 

σy;vloei  =  vloeigrens staal 

σy;toel  =  toelaatbare staaltrekspanning  

τmax   =  maximale schuifspanning 

τtoel   =  toelaatbare schuifspanning 

 

0ω    = wapeningspercentage, betrokken op de nuttige hoogte d 

0ω    = wapeningspercentage, betrokken op de totale hoogte h 
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1. INLEIDING 
“Oud beton zo goed als nieuw!”, luidt de titel van een artikel dat in 2005 verscheen in vakblad Cement 

[1]. Beter dan met deze zes woorden kan de aanleiding van dit onderzoek niet worden samengevat. De 

kracht van een goed uitgevoerde oude betonnen draagconstructie is namelijk door ouderdom niet 

afgenomen. Met de aanduiding ‘zo goed als nieuw’ wordt verwezen naar de nieuwwaarde van de 

betonconstructie van destijds. De wijze van construeren is echter veranderd en de huidige kennis over 

construeren in beton in een ver verleden is schaars.  

Deze constatering ligt aan de basis van de vraag naar dit onderzoek. In paragraaf 1.1 wordt de titel van 

dit onderzoek ontleed en toegelicht, welke vervolgens leidt tot de probleemstelling en doelstelling in 

paragraaf 1.2. De te hanteren onderzoeksmethode hiertoe, komt aan bod in paragraaf 1.3. In  

paragraaf 1.4 wordt beschouwd welke ontwerpvraagstellingstypen veelal ten grondslag liggen aan het 

constructief beoordelen van een bestaand bouwwerk bij herbestemming.  

 

1.1. Onderwerp 
De titel van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Herbestemming van een monument in beton’. Door de drie 

kernbegrippen waaruit deze titel is opgebouwd, één voor één toe te lichten en vervolgens te bundelen, 

wordt het doel van dit onderzoek ingeleid.  

 

Herbestemming 

Een actueel thema in de bouwsector is herbestemming. Herbestemmen is het hergebruiken van een 

gebouw, door aan dit gebouw een nieuwe functie toe te kennen, nadat het zijn oorspronkelijke functie 

heeft verloren.  

De mogelijkheid tot herbestemmen doet zich voor door het gebruik van duurzame constructie-

materialen, die klaarblijkelijk langer meegaan dan de oorspronkelijke functie van het gebouw, en door 

leegstand van gebouwen.  

Met name industrieel erfgoed heeft te kampen met leegstand, mede doordat enkele grote traditionele 

industrietakken zijn verdwenen. Veel gebouwen zijn in het begin van de 20ste eeuw gerealiseerd ten 

behoeve van de textiel-, scheepsbouw- en zware machinebouwindustrie, welke inmiddels voornamelijk 

in het buitenland zijn gevestigd.  

Leegstand kan ook het gevolg zijn van veranderende behoeften, waardoor een gebouw niet meer 

voldoet aan de wensen van de gebruiker, zodat nieuwbouw wordt gerealiseerd. Zo willen bedrijven vaak 
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als een vorm van prestige in een modern gebouw gehuisvest worden en zo is er in het afgelopen 

decennium zeer veel nieuwbouw in de kantoorsector ontwikkeld. Als gevolg hiervan staat er momenteel 

een ‘zorgwekkend’ deel [2] (naar schatting ruim 6 miljoen m2) leeg, waarvan een aanzienlijk deel naar 

verwachting structureel leeg zal blijven.  

Het financiële of het duurzaamheidsaspect kan een reden zijn voor herbestemming van een leegstaand 

pand. Een gebouw dat in een goede staat verkeert waar een geschikte herbestemming voor kan worden 

gevonden, kan goedkoper en in veel gevallen ook duurzamer uitpakken dan een complete nieuwbouw.  

Lange tijd zorgde leegstand niet zozeer tot herbestemming. Het verkrijgen van een sloopvergunning was 

relatief eenvoudig en een leeg stuk grond op een goede locatie had in sommige gevallen meer waarde 

dan hetzelfde stuk grond inclusief het bestaande pand.  

 

Monument 

Met de intrede van de Monumentenwet is het mogelijk voor het Rijk om specifieke gebouwen te 

behouden voor de toekomst. Wanneer een bouwwerk een monumentale status heeft vanwege de 

architectonische en/of cultuurhistorische waarde die het vertegenwoordigt, wordt het gered van de 

sloopkogel en kan het vervolgens herbestemd worden. 

In de Monumentenwet uit 1961 lag de nadruk op het beschermen van gebouwen van vóór 1850 [3]. De 

gebouwen die in de periode 1850 tot 1940 zijn gebouwd, hebben destijds in veel mindere mate de 

monumentenstatus verkregen. Hier kwam in de Monumentenwet 1988 verandering in. Deze wet heeft 

het mogelijk gemaakt voor gemeentes om zelf monumenten aan te wijzen die zodoende behouden 

bleven. In de jaren ’90 is het landelijk monumentenbestand enorm uitgebreid met ‘jonge’ monumenten 

uit de periode 1850 tot 1940.  

Omstreeks 1910 brak een nieuwe moderne architectuurstroming aan: Het Functionalisme, ook wel  

Het Nieuwe Bouwen genoemd. Het Nieuwe Bouwen deed zijn intrede in Duitsland, Frankrijk en 

Nederland, onder invloed van architecten Van der Rohe en Le Corbusier. Nederlandse architecten die 

aan de basis stonden van deze stroming zijn Rietveld, Duiker, Peutz, Van den Broek, Brinkman en Van 

der Vlugt. Het Nieuwe Bouwen kan worden gezien als een zakelijke vormgeving die de functionele 

elementen van gebouwen benadrukt met als kenmerken: transparantie, ruimte, licht en lucht. Open 

gevels met veel glas worden veelvuldig toegepast in deze bouwstroming. Daarbij hebben de toepassing 

van het relatief nieuwe materiaal gewapend beton en Het Nieuwe Bouwen elkaar gestimuleerd.  

Veel typische voorbeelden van Het Nieuwe Bouwen van bovengenoemde architecten zijn vanwege de 

cultuurhistorische waarde ervan benoemd tot monument en komen zo na functieverlies in aanmerking 

voor herbestemming. Enkele voorbeelden zijn de Van Nelle fabriek te Rotterdam (van architecten 

Brinkman en Van der Vlugt), het Glaspaleis te Heerlen (Peutz) en het Sanatorium Zonnestraal te 

Hilversum (Duiker).  
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Beton 

Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt in Nederland met beton gebouwd. Pas bij de intrede van  

Het Nieuwe Bouwen wordt het materiaal veelvuldig toegepast in de bouwkunde. Grote voordelen van 

dit ‘nieuwe’ materiaal zijn duurzaamheid en brandveiligheid.  

Duurzaamheid en brandveiligheid zijn dan ook de redenen dat gewapend beton op grote schaal wordt 

toegepast in de industriële bouwsector. In Twente verrezen ten behoeve van de textielindustrie veel 

fabrieken in beton en in Eindhoven heeft Philips een groot aantal fabrieken met dit materiaal laten 

bouwen.  

 

1.2. Probleem- en doelstelling 
De drie omschreven begrippen herbestemming, monument en beton vormen het kader van dit 

onderzoek. Gebouwen in beton, uit de periode 1910 tot 1940 (de beginperiode van Het Nieuwe 

Bouwen) die nu vaak als monument aangemerkt zijn, zijn op een andere wijze geconstrueerd dan 

tegenwoordig gebruikelijk is. Ook de ontwikkeling in de productie van beton en wapeningsstaal heeft 

niet stilgestaan, waardoor de eigenschappen van deze materialen die tegenwoordig geproduceerd 

worden, anders zijn dan die zoals toegepast in een oude betonconstructie.  

Bij de herbestemming van een bestaand bouwwerk, is het de taak van de constructeur om te 

beoordelen of de constructie voldoende draagkracht bezit voor het beoogde gebruik. Een goed advies 

voor wat de functionele mogelijkheden van een gebouw zijn door de draagconstructieve capaciteit 

ervan, is enigszins gebaseerd op inzicht en ervaring van de constructeur, maar voornamelijk op zijn 

kennis van de eigenschappen van het gebouw. Het beoordelen van de materiaaleigenschappen van 

beton en het inschatten van de aanwezige wapening blijkt vaak een lastige taak. Oude constructie-

tekeningen of -berekeningen zijn niet altijd aanwezig en wanneer deze dat wel zijn, is het vervolgens de 

vraag in hoeverre deze leesbaar en betrouwbaar zijn. Daarbij moet in acht genomen worden dat het 

gewapend beton zich tussen 1910 en 1940 nog in een vroege fase van ontwikkeling bevond en ook het 

toezicht op de bouwplaats nog niet optimaal was. Van de kwaliteit van de constructie mag zodoende 

niet vanzelfsprekend hetzelfde worden verwacht als die van constructies uit een latere periode.  

 

Het doel van dit onderzoek is het opzetten van een protocol voor het constructief beoordelen van een 

betonconstructie uit de periode 1910 tot 1940 bij herbestemming. Het protocol dient als een 

handreiking naar een constructeur die met het herbestemmen te maken krijgt. Het protocol geeft 

daarbij een gedetailleerde werkwijze, op basis waarvan de constructeur op een efficiënte wijze de 

constructieve waarde van het bouwwerk kan beoordelen. Gegevens betreffende constructie en 

materialen voor de bouwwijzen uit de periode 1910 tot 1940 worden in het protocol verweven. Om niet 

te verdwalen in alle mogelijke bouwkundige constructievormen die er in die periode gemaakt zijn, 

worden alleen constructiemethoden voor meerlaagse utiliteitsbouw beschouwd. Een officiële monu-

mentenstatus, die voor het meerendeel van de te beschouwen projecten waarschijnlijk wel aanwezig zal 

zijn, is echter niet vereist om het protocol van nut te laten zijn.  
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1.3. Onderzoeksmethode 
De inhoud van het protocol is gebaseerd op diverse deelonderzoeken in Hoofdstuk 2, 3 en 4. Deze 

deelonderzoeken worden in deze paragraaf geïntroduceerd.  

 

Geschiedenis betonbouw 

Om enig inzicht te krijgen in welke fase de ontwikkeling van de betonbouw zich in de periode 1910 tot 

1940 bevindt, is het eerste deelonderzoek de geschiedenis van de (gewapend) betonbouw, welke in 

Hoofdstuk 2 aan bod komt. Hierin zijn in vogelvlucht de belangrijkste ontdekkingen en ontwikkelingen 

beschouwd, welke van invloed zijn geweest op de betonconstructies die hedendaags ons straatbeeld 

vullen.  

 

Normgeschiedenis 

Het tweede deelonderzoek betreft de normgeschiedenis, Hoofdstuk 3. Om kennis te krijgen van de wijze 

van het rekenen aan en ontwerpen van betonconstructies, zijn hier rekenmethoden en voorschriften 

van alle tijden beschouwd en toegepast voor enkele ontwerpberekeningen. Een beschouwing van de te 

hanteren veiligheidsmarges en een mogelijk verloop hiervan in de tijd staat hierbij centraal.  

 

Beschouwing referentieprojecten herbestemming 

Dit laatste deelonderzoek, in Hoofdstuk 4, betreft een gedetailleerde beschouwing van de constructieve 

beoordeling/aanpak door diverse ingenieursbureaus bij de herbestemming van diverse bouwwerken, 

welke zijn gerealiseerd tussen ± 1910 en 1940.  
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1.4. Een ‘goede’ herbestemming 
Een belangrijk gegeven is dat elk gebouw behouden kan blijven en herbestemd kan worden. De vraag is 

echter: Tegen welke prijs willen we het gebouw behouden? Ook is van belang wát er daadwerkelijk 

behouden dient te blijven? Is dit het oorspronkelijke architectonische concept, is dit de historische 

functie of zijn dit de authentieke bouwmaterialen?  

Vernieuwend aan Het Nieuwe Bouwen is de uitspraak die Amerikaans architect Louis H. Sullivan deed in 

1896: “Form follows function.” De vorm van een gebouw zou altijd in dienst staan van de functie die het 

gebouw zou gaan bekleden.  

Voor een ‘goede herbestemming’ is het voornaamste dat de nieuwe functie zich schikt in de kracht die 

het bestaande gebouw nog heeft. Zo zou men voor een goede herbestemming kunnen zeggen: 

“Function follows form.” Zodoende is het zaak om met zo weinig mogelijk constructieve ingrepen, een zo 

functioneel mogelijk gebouw te krijgen.  

Vanuit het gebouw gezien is dit het ideale scenario. Een ontwikkelaar heeft echter ook te maken met 

andere factoren. De marktvraag, en daarmee de exploitatie van het gebouw, zijn voor een ontwikkelaar 

factoren met een hogere prioriteit.  

 

Er worden twee ontwerpvraagstellingtypen gekarakteriseerd, waarvoor het protocol de constructeur op 

weg helpt bij het constructief beoordelen van een bouwwerk:  

• In welke rol komt het gebouw het best tot zijn recht, met zoveel mogelijk respect voor de 

bestaande constructie?  

• Welke extra mogelijkheden heeft het gebouw in verband met de constructieve capaciteit 

ervan?  
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2. GESCHIEDENIS GEWAPEND 

BETON 
Het materiaal gewapend beton werd aan het einde van de 19de eeuw in Europa geïntroduceerd en 

wordt, na ruim 100 jaar, aan het begin van de 21ste eeuw grootschalig toegepast over de hele wereld. In 

Nederland is het hedendaags het meest toegepaste constructiemateriaal; meer dan staal, steen en hout. 

De introductie en de continu voortdurende ontwikkeling van dit materiaal heeft dan ook gezorgd dat de 

grenzen van de bouwkunst verlegd blijven worden door steeds indrukwekkender te bouwen. Vragen als: 

‘Wie waren de grondleggers van de toepassing van gewapend beton in de bouw?’, ‘Hoe zijn de 

introductie en acceptatie van dit materiaal in Nederland verlopen?’ en ‘Welke ontwikkelingen zijn 

belangrijk geweest voor de samenstelling, toepassing of productie van gewapend beton?’ worden 

respectievelijk behandeld in dit hoofdstuk.  
 

2.1. Eerste betontoepassingen 
Vele eeuwen geleden werd (ongewapend) beton al gebruikt 

door de Romeinen, Egyptenaren en Grieken. De Romeinen 

gebruikten het bij de bouw van bruggen en viaducten  

(figuur 2.1). Ook bij de bouw van het Colosseum en het 

Pantheon in Rome werd beton gebruikt. Typisch voor de 

bouwmethode uit die periode is de gewelvenbouw, waarbij 

beton louter op druk wordt belast. Deze betontechniek is 

later in onbruik geraakt en de kennis hieromtrent raakte 

verloren.  
 

2.2. Systeem Monier 
Vanwege de lage treksterkte van beton is het in zijn zuivere samenstelling niet op grote schaal 

toepasbaar. Door het beton te wapenen kan beton naast op druk ook op buiging (druk en trek) worden 

belast. De eerste toepassingen van gewapend beton zijn die voor bloembakken en roeiboten [4]. 

Voorheen werden deze veelal van hout gemaakt, maar doordat dit niet goed bestand bleek tegen 

uitzetting en krimp onder invloed van warmte en vocht, werd naar een vochtbestendiger en duurzamer 

materiaal gezocht. In 1849 experimenteerde de Fransman Joseph-Louis Lambot met bootjes van 

figuur 2.1 Het aquaduct bij Nimes uit de derde 
eeuw is een voorbeeld van het gebruik van beton 
onder druk door de Romeinen. Bron: BetonPrisma 
‘s-Hertogenbosch 
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ijzerdraad die met cementmortel werden omhuld. Deze uitvinding 

werd fer ciment (cementijzer) genoemd. De Franse tuinier Joseph 

Monier (figuur 2.2) ging verder op dit spoor en onderzocht ook andere 

toepassingen van dit materiaal. In 1868 vroeg hij octrooi op zijn 

vinding, beton armé (gewapend beton), aan. Hij vervaardigde 

waterbekkens en buizen met het nieuwe materiaal. Men sprak van het 

Système Monier.  

Vervolgens ging Monier op zoek naar toepassingen van gewapend 

beton in de bouw. Zo verkreeg hij in 1878 en 1880 patenten voor 

gewapend betonnen balken en vloersystemen met deels ingegoten  

I-profielen met wapening van rondstaal.  

 

Een belangrijk gegeven waarom de combinatie beton-ijzer een goede is, bewees de Duitser M. Koenen 

in 1886 [5]. De Duitser had (in tegenstelling tot Monier) de belangrijkste functie van het staal voor het 

opnemen van trekkrachten reeds onderkend. Hij legde de wapening dan ook in de trekzone en niet in 

het midden van de doorsnede zoals Monier dat voorheen deed. Daarbij ontdekte hij in een uitgave van 

het Franse tijdschrift Annales des Ponts et Chaussées uit 1863 een tabel voor warmteuitzettings-

coëfficiënten van bouwstoffen, waaruit bleek dat de warmteuitzettingscoëfficiënt (α in K-1) van beton 

varieerde van 13,7 – 14,8 ∙ 10-6 en die van ijzer met 14,5 ∙ 10-6 nagenoeg hetzelfde is. Met dit gegeven 

blijkt dat er bij temperatuurswisselingen nauwelijks spanningen optreden tussen beide materialen, 

waardoor er sprake is van een goede samenwerking.  

 

2.3. Systeem Hennebique 
Op het octrooi van Monier volgden weldra andere, zoals dat van François Hennebique [6], [7]. 

Hennebique toonde in 1892 aan dat gewapend beton niet als een samenstelsel van twee materialen 

beschouwd diende te worden, maar als één 

monolitische constructie (figuur 2.3). Na verbeter-

ingen door toevoeging van ijzeren beugels rondom 

de wapening voor het opnemen van schuifspan-

ningen en het opbuigen van staven bij de 

steunpunten voor het opnemen van de 

steunpuntsmomenten, ontwikkelde hij een 

constructiesysteem waarbij kolommen langsbalken 

ondersteunen die samen met dwarsbalken 

gezamenlijk de vloer dragen.  

 

  

figuur 2.2 Joseph Monier, tuinman en 
één van de grondleggers van het 
gewapend beton. [5] 

figuur 2.3 Systeem Hennebique. [6] 
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2.4. Opkomst van gewapend beton in Nederland 
Het octrooi van Monier werd in 1880 door de 

Belgische gebroeders Picha gekocht [5], [7], 

welke vervolgens een cementijzerfabriek in Gent 

hebben opgestart. In 1888 hebben zij samen met 

Dhr. L. Stevens een volgend filiaal Picha-Stevens 

gestart in Sas van Gent.  

Een jaar na oprichting van de eerste cement-

ijzerfabriek in Nederland werd in Middelburg een 

gewapend betonnen roeibootje, genaamd De 

Zeemeeuw (figuur 2.4) getoond, welke veel 

belangstelling trok [8].  

 

Uit de firma Picha-Stevens ontstond in 1890 de 

Amsterdamsche Fabriek van Cement-ijzerwerken, 

welke een grote betekenis kreeg voor de 

ontwikkeling van gewapend beton in Nederland 

[8]. In 1895 trad Dhr. L.A. Sanders hier als 

technisch adviseur in dienst. Sanders ontwikkelde 

zich tot een expert op dit gebied en publiceerde 

in 1898 in het blad ‘De Ingenieur’ een eerste 

Nederlandstalige berekeningsmethode voor 

gewapend beton. Deze methode was gebaseerd 

op proefnemingen (figuur 2.5), die door hem in de praktijk waren uitgevoerd. In 1907 verscheen zijn 

werk: ‘Het cement-ijzer in theorie en practijk’. De theorie van Sanders was min of meer een primeur; 

later verschenen in Oostenrijk en Duitsland soortgelijke theorieën.  

 

De eerste werken met een gewapend betonskelet zijn uitgevoerd 

door de Amsterdamsche Fabriek van Cement-ijzerwerken onder 

leiding van Sanders naar de methode van Joseph Monier.  

Het uit 1902 daterende graanpakhuis Fortuna te Leeuwarden 

(figuur 2.6) wordt alom beschouwd als het eerste gebouw van 

gewapend beton met meerdere verdiepingen [10]. De kolom-balk-

vloer-wandconstructie is over zes verdiepingen compleet 

gerealiseerd in gewapend beton [9]. De fundering bestond uit een 

zestiental gewapend betonnen platen welke op een dikke kleilaag 

rustten. Door een vooraf gemaakte overschatting van de 

bodemsterkte en een asymmetrische belasting in het beginstadium 

van de gebruiksfase is het gebouw 16 cm uit het lood komen te 

staan. Door vervolgens enkel de andere kant van het gebouw extra te belasten, is het pakhuis weer 

figuur 2.4 Het roeibootje De Zeemeeuw werd in 1889 door de 
firma Picha-Stevens uit Sas van Gent getoond om de aandacht te 
vestigen op de grote constructiemogelijkheden van gewapend 
beton. [8] 

figuur 2.5 Beproeving van een cement-ijzeren vloer voor de 
Willemskazerne bij de Amsterdamsche Fabriek van Cement-
ijzerwerken in 1900. [9] 

figuur 2.6 Graanpakhuis Fortuna te 
Leeuwarden. [10] 
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rechtop komen te staan. Hieruit bleken de verbeteringen die het materiaal beton met zich mee bracht, 

ten opzichte van de bouw in metselwerk. Metselwerk had deze bewegingen namelijk onmogelijk 

kunnen verdragen, terwijl de elementen in beton vrijwel onbeschadigd bleven. Hieruit viel ook af te 

leiden dat door het monoliete bouwen in gewapend beton, het gebouw een enorme stijfheid heeft. In 

1986 is dit gebouw gesloopt.  

 

Het feit dat er in Nederland (als enige land in Europa) geen octrooiwet van kracht was, liet Nederlanders 

vrij om buitenlandse uitvindingen, waarop octrooi was verkregen, voor niets te kopiëren. Vreemd 

genoeg werd toch pas ná het verlopen van het patent van François Hennebique in 1907 het 

Hennebique-systeem in Nederland gangbaar. In 1910 kreeg Nederland vervolgens zijn eigen octrooiwet.  

 

Doordat industriële gebouwen tegen het eind van 

de 19de eeuw met regelmaat afbrandden, werd 

brandpreventie een belangrijk thema. Zowel in 

Twente als Eindhoven, waar vanaf ca. 1910 

respectievelijk de textielindustrie en Philips hun 

intrede deden, was vanwege de brandgevoeligheid 

van deze fabrieken een grote behoefte aan brand-

veilige constructies (figuur 2.7). Beton bleek, in 

vergelijking met ijzer en hout, veruit beter bestand 

tegen brand [7], [11].  

 

2.5. Constructiemethoden 
In de constructiemethoden zoals die werden toegepast tussen 1910 en 1940 kan onderscheid gemaakt 

worden tussen balkenvloerconstructies, waarbij de vloeren in één richting overspannen en 

paddestoelvloerconstructies, waarbij de vloeren in twee richtingen overspannen.  

 

2.5.1. Balkenvloerconstructies 

Bij de eerste toepassingen van betonconstructies ging men eigenlijk verder waar men bij het 

construeren in staal en hout gebleven was: kolommen, balken en vloeren, waarbij de vloeren in één 

richting overspannen. Het grote verschil hierbij is het monolitische karakter van betonconstructies.  

De balkenvloerconstructies zijn gebaseerd op het Hennebique-systeem. Zowel de primaire als de 

secundaire balken werden naar de oplegging toe veelal afgeschuind, zodat in het midden van de balken 

geen materiaal verloren hoefde te gaan. Het timmeren van bekistingen werd zo arbeidsintensiever, 

maar dat telde destijds om financiële redenen veelal minder zwaar dan het materiaal dat zo bespaard 

kon worden.  
  

figuur 2.7 Hennebique-constructie in textielfabriek De Spoelerij 
te Winterswijk uit 1912.  
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Enkele bouwwerken waar een balkenvloerconstructie is toegepast, zijn te zien in figuur 2.8 t/m  

figuur 2.10.  
 

figuur 2.8 Textielfabriek te Enschede, 
1915. 

figuur 2.9 Nedinsco-complex te Venlo, 
1929. 

figuur 2.10 Gebouw SBP te Eindhoven, 
1929. 

 

2.5.2. Paddestoelvloerconstructies  

Paddestoelvloeren zijn puntvormig ondersteunde gewapende betonplaten. De ondersteuning wordt 

gevormd door kolommen die momentvast aan de vloer zijn verbonden, waarbij de aansluiting tussen 

vloer en kolom is verzwaard. De paddestoelvloerconstructie werd in Nederland voor het eerst toegepast 

in 1914. Vanwege de gunstige constructieve eigenschappen door het overspannen in twee richtingen, 

konden de relatief dunne vloeren weerstand bieden aan hoge belastingen. Eisen aan de doorbuiging 

werden in voorschriften nog niet gesteld. De eerste toepassingen werden gevonden in zwaar belaste 

pakhuizen. Uit esthetische en praktische oogpunten (optimale daglichttoetreding en de geringe 

constructiehoogte) werd deze systematiek later veelvuldig toegepast voor fabrieken en warenhuizen, 

waarvan enkele voorbeelden te zien in figuur 2.11 t/m figuur 2.13. Typisch zijn hierbij de verschillende 

vormen van de kolommen en daarbij behorende kolomkoppen: achthoekig, rond en vierkant.  
 

figuur 2.11 Van Nelle fabriek te 
Rotterdam, 1930. [12] 

  figuur 2.12 Glaspaleis te Heerlen, 1935.  figuur 2.13 Veemgebouw te Eindhoven,    
   1941. 

Over het momentenverloop in de vlakke plaat en de meest efficiënte wijze van wapenen ontstonden 

(voor het eerst in Amerika) vele empirisch onderbouwde theorieën. De benodigde hoeveelheid staal 

voor een bepaalde vloer kon hierbij tot een factor 4 variëren, afhankelijk van de systematiek die hierin 

werd toegepast. In Europa was men bij de toepassing van deze bouwmethode voorzichtig zolang er nog 

geen overtuigende theoretische onderbouwing was van een rekenmethode. In 1915 presenteerde de 

Duitser Lewe een benaderingsmethode voor het bepalen van de momenten, waarbij hij gebruik maakt  

van Fourier-reeksen. 1 [14] Deze methode krijgt zowel in Duitsland  als in Nederland het meeste bijval. 2

                                                                 
1  De methode van Lewe staat beschreven in 

  

[13] en [14].  
2  Zowel het Glaspaleis te Heerlen (1935) als het Veemgebouw te Eindhoven (1941) zijn berekend 

volgens de methode van Lewe [15], [16].  
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De wijze van berekenen is uiteindelijk pas vanaf 1950 vastgelegd in de Gewapend Beton Voorschriften 

(GBV).  

 

Waar er in de beginjaren nog volgens het vier-richtingen systeem van Dhr. C.A.P. Turner gewapend 

werd, toonde Dhr. R. Maillart in 1908 aan dat er kan worden volstaan met wapening in twee richtingen, 

waarin onderscheid wordt gemaakt tussen kolom- en veldstroken (figuur 2.14 en figuur 2.15). De 

onderwapening in de veldstroken werd hierbij opgebogen naar bovenwapening in de kolomstroken. In 

Nederland zijn alleen toepassingen van het twee-richtingen systeem bekend.  

figuur 2.14 Vier-richtingen vloerwapeningssysteem volgens Turner 
(1906). [17]  

figuur 2.15 Twee-richtingen vloerwapeningssysteem 
volgens Maillart (1908). [17] 

 

2.6. Funderingsmethoden 
Tussen 1910 en 1940 kwamen al zowel paalfunderingen als funderingen op staal voor. Paalfunderingen 

werden uitgevoerd in hout (figuur 2.16) of in beton (figuur 2.17). In figuur 2.18 worden de kolomlasten 

overgedragen naar één grote betonnen funderingsplaat zonder palen.  
 

figuur 2.16 Houten paalfundering 
Lichttoren te Eindhoven, 1920. 

figuur 2.17 Betonnen heipalen voor de 
Van Nelle Fabriek te Rotterdam, 1926. [12] 

figuur 2.18 Fundering op staal bij ge-
bouwen SAN en SBP te Eindhoven, 1929. 
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2.7. Acceptatie gewapend betonbouw 
De acceptatie van gewapend beton als bouwmateriaal verliep in Nederland relatief eenvoudig. Zoals bij 

elke innovatie waren er kritische geluiden, maar door een groot aantal belastingproeven en 

laboratoriumonderzoeken rond 1900 verstomden deze betrekkelijk snel [8].  

 

Het grootste punt van zorg in de beginperiode was de mogelijkheid dat de wapening in het beton op 

lange termijn zou gaan roesten. Bij een vergadering van de Amerikaanse organisatie van civiele 

ingenieurs in 1902 werd dan ook voorgesteld om het wapeningsstaal eerst te zandstralen, van 

waterwerende verf te voorzien of te bekleden met een dun laagje koper of aluminium. Pas tien jaar later 

kwam er een definitief bewijs dat betonijzer ook na lange tijd niet ging roesten. Hiervoor heeft de 

Franse architect Edmond Coignet een circa 60 jaar oude dakplaat van gewapend beton gesloopt. Het 

betonijzer verkeerde namelijk nog in een uitstekende conditie.  

Toch waren er ook veel betonconstructies uit de beginperiode waarbij na enige tijd gebreken aan het 

licht kwamen. De drie hoofdoorzaken die hiervoor werden aangewezen waren ondeugdelijke 

ontwerpen, slecht materiaal of onvoldoende vakmanschap bij de uitvoering en het te snel verwijderen 

van de bekisting.  

 

Om ongelukken en andere misstanden, die in de hand werden gewerkt door de stormachtige groei van 

de toepassing van het gewapend beton, tegen te gaan, voerde men in diverse landen vanaf ongeveer 

1905 officiële regels in voor het gebruik van gewapend beton. De eerste Gewapend Beton Voorschriften 

in Nederland werden in 1912 ingevoerd.  

 

De toepassing van gewapend beton leverde in vergelijking met metselwerk, een belangrijke 

kostenbesparing op. Het economische voordeel speelde zodoende een grote rol bij de acceptatie van 

het nieuwe materiaal gewapend beton, waardoor het vrij snel op ruime schaal werd toegepast.  

 

Naar buitenlands voorbeeld werd in 1925 de Betonbond (later gewijzigd in Betonvereniging) opgericht 

ter bevordering van de studie en ontwikkeling van betontechniek [7]. De Betonbond stimuleerde het 

onderzoek naar mengsels, maar ook een betere uitvoering van werken.  
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2.8. Samenstelling, technologie en innovaties 
De samenstelling van het beton in de eerste helft van de 20ste eeuw bestond in de regel uit één 

volumedeel cement, twee delen zand en drie delen grind [6]. Voor verharding was minimaal 25% van de 

cementhoeveelheid aan water nodig. Voor een normale verwerkbaarheid werd in de regel 50% water 

toegevoegd (watercementfactor = 0,5). Pas vanaf de jaren ’50 werd de samenstelling meer en meer 

wetenschappelijk aangepakt en konden door wijziging van de verhoudingen en verandering van de 

toeslagmaterialen verschillende betonkwaliteiten worden verkregen.  

 

2.8.1. Cement 

De Romeinen wisten al dat fijngemalen vulkanische aarde (puzzolaanaarde) samen met kalk en water 

verhardde tot wat zij caementum noemden [18]. Vele eeuwen later verving de Brit Joseph Aspdin deze 

aarde door een nieuwe cement-variant genaamd Portlandcement [6], [7]. Dit is een mengsel van kalk en 

klei dat hij op hoge temperatuur (net onder het smeltpunt) brandde, waardoor de vaste cementklinker 

ontstond. Deze werd vervolgens vermalen tot grijs cementpoeder dat sterk leek op dat van kalksteen uit 

de groeven van Portland. Dit verklaart de naam van Portlandcement dat in Nederland wordt 

geproduceerd sinds 1870. Een ander type cement is Hoogovencement, dat sinds 1931 in Nederland 

wordt geproduceerd.  
 

2.8.2. Zand, grind en water 

Tot het midden van de negentiende eeuw werd aan de kwaliteit van de toeslagmaterialen zand en grind 

weinig aandacht geschonken [8]. Diverse schrijvers wezen er vanaf 1860 op dat verontreinigingen in 

deze materialen sterke afbreuk deden aan de kwaliteit van het beton. Zo werd het gebruikelijk om het 

zand en het grind voor vermenging te wassen. Ook het te gebruiken water in beton moest schoon zijn 

wat lang niet altijd het geval bleek. In 1946 moest betonspecialist P.W. Scharroo er nog op wijzen dat: 

‘Het ongepast was om het edele beton als materiaal te vernederen en te bederven, door 

het met de eenden, het water uit slooten en poelen te laten deelen.’ [19] 

Volgens Scharroo kwamen praktijken als deze tot ver in de jaren dertig voor bij het maken van de 

betonspecie.  
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2.8.3. Bekisting  

De eerste betonbekistingen waren van hout en vereisten zeer arbeidsintensief timmerwerk [6]. De 

afdruk van de houten delen is aan het oppervlak meestal goed zichtbaar. Door de arbeidsintensiteit 

ervan, was het op deze manier bekisten een duur karwei. Men streefde naar standaardisatie en 

hergebruik en vond dit door het gebruiken van bekistingselementen. Vanaf 1945 werd ook gebruik 

gemaakt van multiplex en stalen bekistingselementen.  

 

2.8.4. Wapening 

In het materiaal dat als wapening werd gebruikt, deden zich aanvankelijk weinig veranderingen voor [8]. 

De staven, draden of profielen waarmee de betonconstructies werden gewapend, waren van staal of 

smeedijzer. Staal had hierbij de voorkeur, omdat dit sterker was en zich goed aan het beton hecht. 

Vanaf de jaren ’30 ging men steeds meer hoogwaardige soorten staal als wapening toepassen waarop 

men hogere spanningen kon toelaten, waardoor er met vloeren en balken grotere overspanningen 

konden worden gehaald. Ook maakte het gladstaal meer en meer plaats voor geribd staal, dat voor een 

betere aanhechting in het beton zorgde.  

 

2.8.5. Betonmolen en -pomp 

Het vermengen van beton gebeurde in het 

beginstadium gewoon op de bouwplaats met 

hand- of rosmolens [6], [8]. In 1867 toonde de 

Franse betonpioneer François Coignet voor het 

eerst een betonmolen die werd aangedreven 

door een stoommachine. Gebaseerd op de molen 

van Coignet, verschenen vervolgens molens die 

werden aangedreven door benzine- en later ook 

elektromotoren. In 1947 werd de eerste 

betoncentrale in Nederland geopend waardoor 

het mengsel zorgvuldig kon worden 

samengesteld en de kwaliteit beter kon worden 

beheerst.  

Het vervoer van beton op de bouwplaats vond 

traditioneel plaats met kruiwagens. Later ging 

men vaak tweewielige bakken, zogeheten japanners gebruiken, welke een grotere inhoud hebben en 

waarmee gemakkelijker te manoeuvreren is. In 1920 werd de betonpomp geïntroduceerd. Deze maakte 

het mogelijk om de betonspecie naast het pompen ook te spuiten. Dit gebeurde door het droge mengsel 

in de sproeikop te vermengen met water, waardoor het beton als een dunne laag op een bekisting 

gespoten kon worden, zodat ook dunne schaalconstructies mogelijk werden.  

 

figuur 2.19 Een betonmolen zoals die rond 1915 op grote 
bouwwerken in gebruik was. [8] 
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2.8.6. Verdichten 

Aan het eind van de 19de eeuw liet men beton in de bekisting vallen, stampte het licht aan en liet het 

verharden. Dit stampen gebeurde slechts om de bekisting goed te vullen. Het zogenaamde ‘stampbeton’ 

bevatte relatief weinig water en was daardoor niet erg geschikt voor het vullen van een bekisting met 

wapening. Het zogeheten ‘gietbeton’, zoals dat voor het eerst werd toegepast in 1905, bevatte veel 

water en bleek daardoor gemakkelijker te verwerken [8]. Na enige tijd werd duidelijk dat een overvloed 

aan water ten koste ging van de kwaliteit, waardoor men in de jaren ’20 weer drogere mengsels ging 

gebruiken. Dit kon slechts, omdat aan het einde van de jaren ’20 in Frankrijk apparaten werden 

ontwikkeld om het betonmengsel te verdichten. Door het in trilling brengen van de specie kon het 

mengsel beter worden verdeeld en verdween de lucht hieruit (verdichten), wat de kwaliteit van het 

betonproduct ten goede kwam. De trilnaald was een product van de Fransman Marcel Deniau, wie 

hiervoor in 1927 een patent verkreeg [7].  

 

2.8.7. Voorspannen 

Het voorspannen van beton is al bijna zo oud als het gewapende beton zelf [20]. In 1886 vervaardigden 

Dhr. J.H. Jackson uit de Verenigde Staten en Dhr. W. Doehring uit Duitsland vloerplaten, gewapend met 

aangespannen draden. Het probleem hierbij was echter, dat met er niet in slaagde een blijvende 

voorspanning te verwezenlijken. De Fransman Eugène Freyssinet kreeg dit later wel voor elkaar en heeft 

er na zijn patent hierop in 1928 voor gezorgd dat de ontwikkeling op gang kwam. In Nederland werd 

voorspanning pas vanaf de jaren ‘50 toegepast.  

 

2.8.8. Prefabricage 

Het prefabriceren van betonelementen kwam pas echt op gang vanaf 1950, omdat de arbeidskosten 

vanaf toen sterk toenamen [6]. Toch was prefabricage toen niet nieuw. Prefabricage op de bouwplaats 

kwam namelijk al veel langer voor. Het meeste voordelen had het prefabriceren echter wanneer dit in 

de fabriek gebeurde, omdat hierbij een hogere sterkte en grotere maatvastheid van elementen kon 

worden verkregen. De betonconstructie verloor hiermee zijn monoliete karakter.  
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3. NORMGESCHIEDENIS 
Na de eerste bouwkundige toepassingen van gewapend beton zijn de eerste betontechneuten 

begonnen met het rekenen eraan. Ongevallen en verschillende rekenmethoden hebben geleid tot 

voorschriften, waar constructeurs zich aan dienen te houden bij het ontwerpen van betonconstructies. 

Een beschouwing van de eerste opgezette rekentheorieën en Nederlandse betonvoorschriften vanaf 

1912 tot 2012, wordt weergegeven in paragraaf 3.1 en 3.2.  

In paragraaf 3.3 en 3.4 worden veiligheidsfactoren bepaald, die de verhouding van de sterkte van een 

materiaal en de toelaatbare belasting hierop weergeven. Deze methode voor het verkrijgen van enig 

inzicht in het verloop in de veiligheidsfilosofie door de jaren heen, wordt toegepast voor twee 

constructieprincipes: beton belast op een uniforme drukspanning en wapening belast op trek in een 

buigelement.  

Omdat in paragraaf 3.3 en 3.4 de rekenmethode nog niet in de analyse is meegenomen worden in 

paragraaf 3.5 enkele standaard constructieprincipes gekozen die volgens drie rekenmethoden worden 

ontworpen. Hierbij wordt de belasting, beton- en staalsterkte en het wapeningspercentage vastgezet, 

waarbij de dimensies van het element worden bepaald door de te hanteren rekenmethode.  

Aan de hand van paragraaf 3.3 t/m 3.5 wordt een voorspelling gedaan naar eventueel aanwezige 

overcapaciteit in constructie-elementen.  

 

3.1. Rekenen aan gewapend beton 
In 1886 is de Duitser M. Koenen de eerste geweest die getracht heeft een benaderende berekening op 

te stellen voor het opnemen van trekkrachten in beton [5]. Zijn theorie was gebaseerd op een 

willekeurig belaste Monierplaat, zie 

figuur 3.1 [9].  

De benodigde doorsnede van de 

wapening werd bepaald uit het 

evenwicht van het uitwendige moment 

geleverd door de belasting, met het 

inwendige moment geleverd door druk 

en trek in het gewapend beton.  
  

figuur 3.1 De theorie van Koenen, systeem Monier. Gebaseerd op [9] 
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Dit leverde de volgende formules op voor het bepalen van de hoeveelheid wapening en de plaatdikte.  

 

 

2 31 max

b ;toel

M
h ,

'σ
= ⋅

 
 

1
4

b ;toel
y

y ;toel

'
A h

σ
σ

= ⋅ ⋅
 

 

Al snel werd er door Paul Neumann kritiek geleverd op bovenstaande rekenwijze. Zijn commentaar op 

de theorie van Koenen luidde, dat bij de bepaling van de spanningen in het gewapend beton, geen 

rekening wordt gehouden met de verschillende elasticiteitsmoduli van het beton en de wapening 

afzonderlijk. Daarbij worden mogelijke trekspanningen in het beton geheel verwaarloosd, zodat het 

weerstandsmoment van het gewapend beton louter bestaat uit de drukspanningen in het beton en de 

trekspanning in de wapening. Neumann stelde echter dat het beton wel degelijk ook trekspanningen 

opneemt, waardoor Koenen eigenlijk een te ongunstige, maar daardoor veilige aanname deed. Ook 

Neumann nam met zijn berekeningsmethode, rekeninghoudend met het verschil in elasticiteit, aan dat 

het op trek werkende beton werd verwaarloosd, maar wel pas ná het gedeeltelijk scheuren van het 

beton. Voor de toe te laten druk- en trekspanningen3

[9]

 in het beton gebruikte Neumann respectievelijk 

4,0 en 0,3 N/mm2. De elasticiteitsmoduli van het gewapend beton waarmee Neumann rekende, waren 

2,0 ∙ 105 N/mm2 voor de wapening en 0,15 ∙ 105
 N/mm2 voor het beton. Hierbij opperde hij de veronder-

stelling, dat de elasticiteitsmodulus van het beton bij wisselende belasting zou kunnen veranderen, 

evenals het feit dat deze op druk en trek niet gelijk hoefde te zijn, waarmee in de vergelijkingen 

rekening zou moeten worden gehouden. De vergelijkingen zouden hierdoor echter veel ingewikkelder 

worden. Vervolgens heeft ook Prof. Melan hier onderzoek naar gedaan en zijn eigen theorie opgesteld. 

Voor zijn theorie en die van vele anderen wordt verwezen naar ‘Het Cement-IJzer in theorie en practijk’ 

van L.A. Sanders . 

 

Ludwig Adrian Sanders, de eerste Nederlander die zich met theorieën op het gebied van gewapend 

betonconstructies bezig hield, publiceerde in 1898 in een aantal afleveringen van ‘De Ingenieur’ een 

theorie over de berekening hiervan [5], [8]. De berekeningswijze was gebaseerd op proefnemingen, die 

door hem in de praktijk waren uitgevoerd. Ook zijn hierin resultaten verwerkt van proeven die door 

professor C. Bach uitgevoerd waren met betrekking tot vormverandering onder belasting. Het 

voornaamste resultaat van Sanders’ werk, was een benaderende berekening over de optredende 

trekspanning in de trekzones. Hij hield over de volledige doorsnede, dus in de druk- en trekzone, een 

constante elasticiteitsmodulus aan en voor de breukspanning van de wapening hield hij niet de 

treksterkte, maar de vloeigrens aan.  

 

  

                                                                 
3  Zie Bijlage I: Eenheden 
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3.2. Voorschriften 
Aan de Polytechnische School te Delft (de huidige TU Delft) werd sinds 1903 college gegeven in 

gewapend beton door Prof.ir. S.G. Everts. Everts was, in tegenstelling tot een groot deel van de 

maatschappij, tegen de introductie van betonvoorschriften. Hij verkondigde in 1908 dat:  

‘Het constructiemateriaal zich in een tijdperk van ontwikkeling bevindt, zodat er nog tal 

van proeven gewenst zijn. Voorzichtigheid en het nodige voorbehoud moet worden 

betracht. Voorschriften kunnen in dit stadium slechts strekken om de ontwikkeling tegen te 

gaan en tot het in leven houden van voorlopig opgezette theorieën.’ [5] 

Toch publiceerde ‘De Ingenieur’ eveneens in 1908 een concept van Gewapend Beton Voorschriften 

(GBV). Pas in 1912 gaf het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, met Sanders in de voorbereidende 

commissie, de eerste GBV uit.  

 

In 1914 werd een permanente commissie ingesteld voor het herzien van de voorschriften en deze 

commissie heeft vervolgens de GBV’s 1918, 1930, 1940, 1950 en 1962 uitgebracht [21]. De wijzigingen 

van 1918 en 1930 waren meer van redactionele dan van technische aard.  

In de GBV 1940 kwam er een onderscheid tussen met en zonder bouwcontrole en werden de 

toelaatbare spanningen verhoogd, waarvoor al in 1930, met de komst van hoogwaardige staalsoorten, 

was gepleit.  

Belangrijke toevoegingen in de GBV 1962 zijn de volgende begrippen:  

• maximale scheurwijdte (ter voorkoming van aantasting van de wapening door corrosie);  

• stijfheid (voor praktisch gebruik);  

• minimum wapeningspercentage (ter voorkoming van een brosse breuk in het beton).  

De VB (Voorschriften Beton) 1974/1984 kwam uit na de opmars van zowel het prefab als het 

voorgespannen beton. Zo is er in deze versie van de betonnorm voor het eerst onderscheid gemaakt 

tussen In het werk gestort beton en Vooraf vervaardigd beton. Overige nieuwe onderwerpen zijn: 

Voorgespannen beton, In de grond gevormde grondverdringende palen en Lichtbeton.  

De opbouw van de VBC (Voorschriften Beton Constructies) 1990/1995 is volledig omgegooid ten 

opzichte van de VB 1974/1984. In deze editie zijn het niet meer de constructiemethoden, elementen of 

principes die de opbouw van de norm kenmerken, maar de stappen in het constructieproces zoals 

schematisering, krachtsverdeling, dimensionering, toetsing en detaillering. Inhoudelijk komt hier echter 

veel terug uit de vorige norm.  

De Eurocode is het eerste Europese constructievoorschrift en in Nederland geldig sinds 2012. 

Afwijkende bepalingen per land worden weergegeven in een Nationale Bijlage.  
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3.3. Veiligheidsfactoren voor beton belast op druk 
Bij het ontwerpen van een constructie, worden in de voorschriften vastgelegde marges aangehouden 

tussen de sterkte van een materiaal en de toelaatbare belasting hierop. Betere kennis van materialen, 

constructie en rekenmodellen heeft in een ontwikkeling van 100 jaar geleid tot een afname van deze 

marges [22]. In paragraaf 3.3 t/m 3.5 wordt getracht enig inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van 

deze veiligheidsfilosofie.  

Voor een juiste vergelijking van de veiligheidsfactor volgens de verschillende voorschriften, worden in 

paragraaf 3.3 enkel uniforme drukspanningen in een betonelement beschouwd4

 

.  

Vanaf 1912 tot en met 1962 werd in de voorschriften alleen over een maximaal toelaatbare spanning 

gesproken, afhankelijk van een bepaalde kubusdruksterkte. Vanaf 1974 werd de veiligheidsmarge die 

voorheen werd genomen, gesplitst in een belasting- en een materiaalfactor.  

 

3.3.1. Te beschouwen veiligheidsfactor γtotaal 

Voor het bepalen van de veiligheidsfactor in de verschillende normen, is het van belang om een goed 

beeld te hebben van de te vergelijken waarden voor de sterkte en de belasting. Deze waarden zullen 

consequent hetzelfde worden bepaald bij de te beschouwen normen. In Bijlage II is hier een uitgebreid 

overzicht van te vinden.  

 

Er zullen in elke norm twee waarden worden vergeleken, waarbij de verhouding tussen deze twee 

waarden de veiligheidsfactor wordt genoemd. De waarden die daarvoor worden gekozen, zijn waarden 

die uit elke periode te achterhalen zijn. Tot en met de GBV 1962 zijn er (zoals te zien in figuur 3.2) maar 

twee waarden bekend: de gemiddelde kubusdruksterkte (µmat) na 28 dagen bij drie beproefde kubussen 

met ribben van 200 mm en de maximaal toelaatbare drukspanning bij het werkelijke eigen gewicht en 

een ongunstig geschatte veranderlijke belasting. De verhouding tussen deze waarden wordt γtotaal 

genoemd.  

 

 

                                                                 
4  Zie Bijlage II: Verklaring veiligheidsfactoren beton 

figuur 3.2 Veiligheidsfactor γ
 totaal 

 voor beton belast op centrische druk vanaf GBV 1912 t/m GBV 1962. 
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Vanaf 1974 worden er onder invloed van de statistiek karakteristieke waarden voor zowel de belasting 

als de materiaalsterkte toegekend (figuur 3.3). De karakteristieke waarde voor de materiaalsterkte is de 

waarde die door 5% van de proefstukken onderschreden wordt. Evenzo geldt dit voor de karakteristieke 

waarde van de belasting, die in 5% van de gevallen overschreden wordt. Deze karakteristieke waarden  

(Sk en Rk) worden vervolgens verhoogd/verlaagd met een belasting-/materiaalfactor tot een ontwerp-

waarde waarbij de ontwerp-/rekenwaarde van de belasting (Sd) die van de materiaalsterkte (Rd) niet 

mag overschrijden: Sd ≤ Rd. 

Tot en met 1962 worden de optredende spanningen berekend als gevolg van de werkelijke permanente 

belasting en een ongunstig geschatte veranderlijke belasting. Dit is in feite eenzelfde belastingwaarde 

als de karakteristieke belastingwaarde Sk. Aan de andere kant wordt er aan de sterktezijde tot en met 

1962 gerekend met een gemiddelde sterktewaarde van enkele proefstukken en zijn er zodoende geen 

gegevens bekend van standaardafwijkingen, waardoor dit niet teruggerekend kan worden naar een 

karakteristieke waarde. Om die reden is er gekozen om ook vanaf 1974 de gemiddelde kubusdruksterkte 

µmat te gebruiken voor een juiste vergelijking.  

De veiligheidsfactor γtotaal is opgebouwd uit γbel en γmat*. γmat* is hierbij de gemiddelde kubusdruksterkte 

gedeeld door de rekenwaarde van de druksterkte mat
mat

d

*
R

µ
γ = .   

 

 

 

GBV 1912 – GBV 1962:   
toelaatbare drukspanning

mat
totaal =

µ
γ     

VB 1974 – Eurocode 2012:  d mat
totaal bel mat

k d

S
*

S R

µ
γ γ γ= ⋅ = ⋅  

 
  

figuur 3.3 Veiligheidsfactor γ
 totaal

  voor beton belast op centrische druk vanaf VB 1974 t/m Eurocode 2012. 
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3.3.2. Betondruksterkte 1912 – 2012 [23]-[33],[36],[37]  

De beproevingen om de betondruksterkte te bepalen, gebeurden tot en met 1962 door middel van het 

drukken van betonkubussen met ribben van 200 mm in series van drie stuks na een uitharding van 28 

dagen. De gemiddelde waarde werd de drukvastheid of kubusdruksterkte genoemd.  

Vanaf 1974 hadden de te beproeven kubussen ribben van 150 mm, waaruit andere sterktewaarden 

volgen. Door een in de VBT 1995 vastgelegde reductiefactor wordt dit verschil weggenomen. In de 

Eurocode vanaf 2012 worden cilinderdruksterktewaarden, bij een hoogte van 300 mm en diameter van 

150 mm, genoemd. De cilinderdruksterkte blijkt echter lager dan de kubusdruksterkte waarmee 

voorheen gerekend werd. Ook dit verschil wordt in de gemaakte vergelijking verdisconteerd.  

 

Tot 1950 blijkt dat het beton een minimale drukvastheid had van 15 tot 25 N/mm2. In de GBV 1962 

worden nieuwe verschillende sterkteklassen vastgelegd: K160 (met een minimale drukvastheid van  

16 N/mm2), K225 en K300. Door een verdere ontwikkeling in de mengselsamenstelling zijn in de VB 1974 

acht nieuwe betonsterkteklassen gedefinieerd, van B12,5 (met een karakteristieke kubusdruksterkte van 

12,5 N/mm2) tot B60. In de VBC 1995 worden de sterkteklassen opnieuw gewijzigd en in zes klassen 

onderverdeeld van B15 t/m B65. Met de komst van de eerste Europese norm zijn de aan te houden 

sterkteklassen in Nederland wederom op de schop gegaan. Vanaf de Eurocode uit 2012 wordt geen 

kubusdruksterkte meer beschouwd, maar een cilinderdruksterkte welke 15 tot 20% lager ligt. De 

Eurocode behandelt hierbij sterkteklassen C12 t/m C90. Voor de aan te houden druksterkten in de 

gemaakte vergelijking wordt verwezen naar Bijlage II.  

 

3.3.3. Toelaatbare drukspanning / rekenwaarde druksterkte 

In GBV 1912-1962 [23]-[28] worden specifieke waarden voor de toelaatbare drukspanning genoemd, 

afhankelijk van verschillende betonsterktewaarden. Voor de belasting wordt hierbij de werkelijke 

permanente belasting en de ongunstig geschatte veranderlijke belasting aangehouden zonder expliciete 

belastingfactor.  

In VB 1974/1984 en TGB 1972 wordt voor het eerst een belastingfactor γf (in dit document γbel genoemd) 

geïntroduceerd, welke wordt vermenigvuldigd met de karakteristieke belasting (Sk) om de rekenwaarde 

van de belasting (Sd) te verkrijgen. Deze mag daarbij de rekenwaarde van de druksterkte (Rd) niet 

overschrijden [29]-[32],[38]. Hoe de rekenwaarde van de druksterkte bepaald wordt, wordt duidelijk in 

Bijlage II. In de grenstoestand met betrekking tot bezwijken wordt voor γbel een waarde van 1,7 

aangehouden voor alle belastingen. De karakteristieke waarde voor de belasting is de belasting die de 

spanning levert welke gelijk wordt verondersteld met de toelaatbare drukspanning van 1912 - 1962. Het 

begrip toelaatbare drukspanning is vanaf 1974 dan ook definitief verleden tijd.  

Vanaf VBC 1995 is de belastingfactor γbel onderverdeeld in permanente en veranderlijke belasting en 

variëert voor de uiterste grenstoestand van 1,2 tot 1,5 (bij ongunstig werkende belasting).  

In de Eurocode uit 2012 (NEN-EN 1992) is de belastingfactor eveneens onderverdeeld in één voor de 

permanente en één voor de veranderlijke belasting en deze zijn gelijk aan die uit VBC 1995.  
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3.3.4. Overzicht veiligheidsfactoren γtotaal 

De herkomst van alle in tabel 3.1 genoemde waarden wordt in Bijlage II toegelicht.  

 

Norm Gemiddelde 

kubusdruksterkte 

(in N/mm2) 

Toelaatbare 

drukspanning 

(in N/mm2) 

Rekenwaarde 

druksterkte 

(in N/mm2) 

Veiligheidsfactor 

mat *γ  belγ  totaalγ  

GBV 1912 15,8 – 26,3 3,0 – 4,0 - - - 5,3 – 6,6 

GBV 1918 26,3 4,0 - - - 6,6 

GBV 1930 21,0 4,0 - - - 5,3 

GBV 1940 15,8 – 26,3 4,0 – 6,0 - - - 4,0 – 4,4 

GBV 1950 15,8 – 26,3 4,0 – 6,0 - - - 4,0 – 4,4 

GBV 1962 16,8 – 31,5 4,0 – 7,5 - - - 4,2 – 4,3 

VB 1974 37,5 – 67,5# - 18,0 – 36,0# 1,9 – 2,1 1,7 3,2 – 3,6 

VB 1984 37,5 – 67,5# - 18,0 – 36,0# 1,9 – 2,1 1,7 3,2 – 3,6 

VBC 1995 33,0 – 73,0# - 15,0 – 39,0# 1,9 – 2,2 1,2 – 1,5 2,6 – 3,0 

EC 2012 38,0 – 63,0# - 16,7 – 30,0# 2,1 – 2,3 1,2 – 1,5 2,8 – 3,1 

tabel 3.1 Herkomst veiligheidsfactor γ
 totaal 

 voor beton belast op centrische druk vanaf GBV 1912 t/m Eurocode 2012. 

#  Bij deze waarden zijn slechts enkele sterkteklassen beschouwd. 
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Voor het beschouwen van de veiligheidsfilosofie door middel van de veiligheidsfactor γtotaal worden de 

verkregen waarden in een grafiek uitgezet. De marges die in verschillende normen zitten, hebben te 

maken met verschillende betonsterkteklassen. Het feit dat er in 1918 en 1930 geen marge in de 

veiligheidsfactor lijkt te zitten, is dan ook te verklaren door het feit dat er in betreffende normen maar 

over één betonsamenstelling wordt gesproken.  

 

In figuur 3.4 zijn de bepaalde veiligheidsfactoren γtotaal  af te lezen voor de verschillende betonnormen.  

 

In dit overzicht is voor beton belast op druk de veiligheidsfactor γtotaal beschouwd, wat zoveel betekent 

als de verhouding tussen de gemiddelde sterkte van het materiaal en de maximaal toelaatbare 

spanningen (t/m 1962) of de karakteristieke waarde van de belasting (vanaf 1974). Eventuele 

veiligheidscomponenten in de berekeningsmethoden van constructie-elementen zijn hier dus nog niet in 

verwerkt.  

In het overzicht is duidelijk te zien dat de veiligheidsfactor γtotaal in 1912 en 1918 nog in de buurt van 6 

werd aangehouden en in de tijd is gedaald tot ca. 3 in de laatst uitgekomen voorschriften. De grootste 

sprongen die hierin gemaakt worden, bevinden zich tussen 1918 en 1974. Dit is dan ook de tijd geweest 

waarin de grootste ontwikkeling in het materiaal heeft plaatsgevonden. De kennis van het materiaal 

kwam in een steeds verder stadium en het productieproces en de wijze van toepassen in de bouwkunde 

werden steeds strikter geregisseerd.  

 

  

figuur 3.4 Veiligheidsfactor γ totaal voor beton belast op centrische druk vanaf GBV 1912 t/m Eurocode 2012. 
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3.4. Veiligheidsfactoren voor wapening belast op trek 
Na de beschouwing van de veiligheidsfactoren in beton belast op centrische druk, wordt hier een zelfde 

beschouwing gemaakt voor het belasten van de wapening op trek 5

Tot en met 1962 werd alleen over een maximaal toelaatbare spanning gesproken, afhankelijk van een 

bepaalde treksterkte. Vanaf 1974 werd de veiligheidsmarge die voorheen werd genomen, gesplitst in 

een belasting- en een materiaalfactor.  

 (in gewapend betonnen 

buigelementen).  

 

3.4.1. Te beschouwen veiligheidsfactor γtotaal 

In Bijlage III is een uitgebreid overzicht te vinden hoe γtotaal wordt bepaald en wat deze waarde 

representeert volgens de verschillende normen. De opbouw van γtotaal is bijna identiek aan de wijze 

waarop deze bij beton belast op druk is bepaald.  

De twee waarden die hier tot en met 1962 worden vergeleken, zijn de toelaatbare trekspanning en de 

gemiddelde treksterkte (µmat) van het materiaal, zoals te zien in figuur 3.5. De verhouding tussen deze 

waarden wordt γtotaal genoemd.  

 

 

 

In 1930 wordt er voor het eerst een vloeigrens voor het 

staal genoemd in de norm. Voorheen werd enkel een 

trekvastheid genoemd, welke de minimale gemiddelde 

waarde is van de treksterkte. Vanaf 1974 wordt er gesteld 

dat zowel de belasting als de materiaalsterkte normaal 

verdeeld zijn, zodat de respectievelijke 5% over- en 

onderschrijdingswaarden hiervan de karakteristieke 

waarden (Sk en Rk) worden genoemd (figuur 3.7). In VB 1974 

wordt echter gesteld dat als karakteristieke waarde van de 

treksterkte, de vloeigrens of 0,2%-rekgrens mag worden 

aangehouden (figuur 3.6). Door middel van γbel en γmat 

worden deze vertaald naar ontwerp-/rekenwaarden waarvoor geldt: Sd ≤ Rd .  

                                                                 
5  Zie Bijlage III: Verklaring veiligheidsfactoren wapening 

figuur 3.5 Veiligheidsfactor γ
 totaal

  voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf GBV 1912 t/m GBV 1962. 

                  figuur 3.6 Geschematiseerd spannings-                   
                  rek-diagram wapeningsstaal. 
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De veiligheidsfactor γtotaal na 1974 is opgebouwd uit γbel en γmat*. γmat* is hierbij de materiaalfactor γmat 
vermenigvuldigd met de gemiddelde sterkte gedeeld door de vloeigrens.  

 

 

 

GBV 1912 – GBV 1962:   
toelaatbare trekspanning

mat
totaal =

µ
γ   

VB 1974 – Eurocode 2012:  d mat
totaal bel mat

k d

S
*

S R

µ
γ γ γ= ⋅ = ⋅  

 

3.4.2. Vloei-/0,2%-rekgrens en treksterkte van de wapening  
1912 – 2012 [23]-[32] 

Het verschil tussen de vloei- en 0,2%-rekgrens komt voort uit het feit dat staal zowel warmgewalst als 

koudgevormd geproduceerd kan worden. Warmgewalste wapening heeft een duidelijke vloeigrens, in 

tegenstelling tot koudgevormd staal. Om die reden wordt bij koudgevormd staal de 0,2%-rekgrens 

aangehouden als fictieve vloeigrens.  

In GBV 1912 en GBV 1918 wordt nog geen waarde voor de vloei- of 0,2%-rekgrens genoemd, maar 

alleen de trekvastheid. De trekvastheid is de minimale gemiddelde waarde van de treksterkte.  

Ten tijde van de eerste normen wordt er alleen gladstaal toegepast. In  GBV 1930 wordt met sV 36 en  

sV 48 het eerste geribde staal benoemd, met een grote aanhechting in het beton. Na verloop van tijd 

wordt het gladde staal steeds minder toegepast als wapening.  

Aan de treksterkte van de wapening is weinig veranderd tussen 1912 en 2012: In 1912 is er al staal 

toegepast met een treksterkte van 500 N/mm2, tegenwoordig heeft het meest toegepaste 

wapeningsstaal een treksterkte van 580 N/mm2. Voor de aan te houden treksterktes wordt verwezen 

naar Bijlage III.  
 

  

figuur 3.7 Veiligheidsfactor γ totaal voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf VB 1974 t/m Eurocode 2012. 
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3.4.3. Toelaatbare trekspanning / rekenwaarde treksterkte 

In GBV 1912-1962 [23]-[28] worden specifieke waarden voor de toelaatbare trekspanning genoemd, 

afhankelijk van verschillende treksterktes. Voor de belasting werd hierbij de werkelijke permanente 

belasting en de ongunstig geschatte veranderlijke belasting aangehouden zonder expliciete 

belastingfactor.  

De belastingfactor zoals die werd geïntroduceerd in VB 1974, geldt voor alle constructieberekeningen op 

eenzelfde wijze zoals besproken bij beton belast op druk. Aan de andere kant is er de materiaalfactor, 

die materiaalafhankelijk is. Om tot de rekenwaarde van de treksterkte [29]-[32] te komen, wordt de 

karakteristieke treksterkte (gelijk aan de vloeigrens) gedeeld door die materiaalfactor.  

 

3.4.4. Overzicht veiligheidsfactoren γtotaal 

De herkomst van alle in tabel 3.2 genoemde waarden wordt in Bijlage III toegelicht. 

 

Norm Gemiddelde 

treksterkte  

(in N/mm2) 

Toelaatbare 

trekspanning 

(in N/mm2) 

Rekenwaarde 

treksterkte  

(in N/mm2) 

Veiligheidsfactor 

mat *γ  belγ  totaalγ  

GBV 1912 370 – 500 80 – 100# - - - 4,6 – 5,0 

GBV 1918 360 120 - - - 3,0 

GBV 1930 370 – 600 120 – 210 - - - 2,7 – 3,5 

GBV 1940 350 – 600 120 – 190# - - - 2,6 –2,9 

GBV 1950 340 – 660 130 – 240# - - - 2,6 –2,8 

GBV 1962 340 – 580 130 – 260# - - - 2,2 – 2,6 

VB 1974 340 – 580 - 190 – 435 1,3 – 1,8 1,7 2,2 – 3,1 

VB 1984 340 – 580 - 190 – 435 1,3 – 1,8 1,7 2,2 – 3,1 

VBC 1995 340 – 580 - 190 – 435 1,3 – 1,8 1,2 – 1,5 1,8 – 2,4 

EC 2012 500 – 580 - 350 – 435 1,3 – 1,4 1,2 – 1,5 1,8 –1,9 
tabel 3.2 Herkomst veiligheidsfactor γ

 totaal
 voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf GBV 1912 t/m Eurocode 2012. 

#  In deze normen werd er voor de toelaatbare trekspanning onderscheid gemaakt tussen balken en platen. In dit 

 overzicht worden de toelaatbare spanningen bij balken beschouwd.  
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Voor het beschouwen van de veiligheidsfilosofie door middel van de veiligheidsfactor γtotaal, worden de 

verkregen waarden in een grafiek uitgezet. De marges die in verschillende normen zitten, hebben te 

maken met verschillende staalsterkteklassen. Het feit dat er in 1918 geen marge in de veiligheidsfactor 

lijkt te zitten, is dan ook te verklaren door het feit dat er in betreffende norm maar over één staalsterkte 

wordt gesproken.  

 

In figuur 3.8 zijn de bepaalde veiligheidsfactoren γtotaal af te lezen voor wapeningsstaal.  

 

In dit overzicht is voor de wapening belast op trek de veiligheidsfactor γtotaal beschouwd, welke zoveel 

betekent als de verhouding tussen de gemiddelde sterkte van het materiaal en de maximaal toelaatbare 

spanningen (t/m 1962), of de karakteristieke waarde van de belasting (vanaf 1974). Eventuele 

veiligheidscomponenten in de berekeningsmethoden van constructie-elementen zijn hier dus nog niet in 

verwerkt.  

In het overzicht is duidelijk te zien dat de veiligheidsfactor γtotaal in 1912 en 1918 nog in de buurt van 5 

werd aangehouden en in de tijd is gedaald tot ca. 2 in de laatst uitgekomen voorschriften. De grootste 

sprong is hierin gemaakt tussen 1912 en 1918. Vervolgens is deze marge vanaf 1918 tot 2012 vrij 

geleidelijk gedaald.  

 

 

  

figuur 3.8 Veiligheidsfactor γ
 totaal

 voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf GBV 1912 t/m Eurocode 2012. 
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3.5. Ontwerp van constructie-elementen 
In de verschillende normen voor het rekenen aan betonconstructies worden verschillende 

rekenmethoden gehandhaafd. Door nu enkele standaard constructie-elementen te kiezen en deze te 

ontwerpen volgens verschillende methoden, uitgaande van een vastgestelde materiaalsterkte, belasting 

en wapeningspercentage, zal hetzelfde element verschillende dimensies vereisen. De belastingprincipes 

druk, buiging en afschuiving worden aan de hand van een kolom en een balk beschouwd. Omdat het 

hier slechts om een indruk gaat van het verloop van de gehanteerde veiligheidsmarges door de jaren 

heen worden niet alle, maar slechts drie normen toegepast: GBV 1918, GBV 1962 en VBC 1995.  
 

3.5.1. Ontwerp kolom op centrische druk 

Voor een vergelijking van de normen voor een geschoorde gewapende betonkolom die wordt belast op 

centrische druk, worden de uitgangspunten aangehouden zoals benoemd in paragraaf 3.5.1.1. Verder 

zal elke kolom vierzijdig symmetrisch gewapend worden met één staafgrootte. De kolomdimensies 

worden gekozen in gehele vijftallen millimeters; de staafgrootte (al dan geen handelsmaat) op gehele 

millimeters om het vastgestelde wapeningspercentage in de uitgangspunten zo dicht mogelijk te 

benaderen.  
 

3.5.1.1. Standaard uitgangspunten berekening 

L = 5000 mm 

Lc = 5000 mm 

N = PB + VB = 2800 + 700 = 3500 kN  

Eb = 14000 N/mm2 

Ey = 210000 N/mm2 

σ’b;gem;200* = 25,0 N/mm2 

σ’b;gem;150* = 26,3 N/mm2 

σ’b;rek* = 11,0 N/mm2 

(*  betonkwaliteit vergelijkbaar met ‘B18,3’ met een karakteristieke druksterkte van 18,3 N/mm2) 
 

σy;gem** = 500 N/mm2 

σy;rek** = 350 N/mm2 

σy;vloei** = 400 N/mm2 

(** staalkwaliteit vergelijkbaar met FeB400 met een vloeigrens van 400 N/mm2) 
 

Atot = b ∙ h  

Ay = 0,01 ∙ Atot ( 0ω ≈ 1%) 

Ab = 0,99 ∙ Atot  

b = h 

c = 35 mm 

bgl = 8 mm 

  

figuur 3.9 Centrisch belaste 
kolom aan beide zijden 
scharnierend opgelegd met 
puntlast N en lengte L. 
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3.5.1.2. Volgens GBV 1918 [24] 

In de normen tot 1962 wordt een kolom berekend met de n-methode, waarbij de toelaatbare 

spanningen in beton en wapening (welke afhankelijk zijn van de gekozen kwaliteit) met de bijbehorende 

oppervlakten omgerekend worden naar kolombelastingen. Deze methode gaat er hierbij vanuit dat de 

verhouding in drukspanning tussen het staal en beton even groot is als de verhouding in 

elasticiteitsmoduli tussen deze materialen.  

N ≤ σ’b;toel;1918 ∙ (Ab + n ∙ Ay) 

 σ’b;toel;1918 = 4 N/mm2 

 n = y

b

E

E
=

210000
14000

= 15 

Hierbij wordt voor de te berekenen kolom, indien de lengte meer bedraagt dan 18 maal de kleinste 

dwarsafmeting, met een vijfvoudige zekerheid op knik gerekend volgens de formule van Euler. De  

n-methode kwam in deze vorm in de GBV 1912 t/m GBV 1950 voor.  

 

N ≤ σ’b;toel;1918 ∙ (Ab + 15 ∙ Ay) 

3500 ∙ 103 ≤ 4 ∙ (0,99 ∙ Atot + 15 ∙ 0,01 ∙ Atot)
 

3500 ∙ 103 ≤ 4 ∙ (1,14 ∙ Atot) = 4,56 ∙ Atot 
 

33500 10
767544

4 56totA
,
⋅

≥ = mm2 

 kolom 880 x 880 met wapening 12 ø 29 (7926 mm2)   0ω = 1,02% 

De lengte bedraagt in dit geval slechts 5,7 maal de kleinste dwarsafmeting, zodat de kolom niet op knik 

hoeft te worden getoetst.  

 

3.5.1.3. Volgens GBV 1962 [28],[39] 

Voor de breukmethode zoals deze in de GBV 1962 voorkomt is de n-methode aangepast door te 

rekenen met de maximale breukspanning in de materialen en de optredende belastingen te verhogen 

met een veiligheidsfactor en een knikfactor (in relatie tot de slankheid).  

γ ∙ ψ ∙ N ≤ Nu 

 γ = veiligheidscoëfficiënt = 2,5 (voor centrische druk) 

 ψ = knikfactor 

  
1
2

5000
7 00

715
1 10

35 8 12
0 08

715

cL
,

b
,

c bgl øk
,

b

ψ

 = = 
 → =

+ + + +
= = 

 

(geïnterpoleerd uit tabel in [39]) 

   b = 715 mm (door iteratief proces van berekening bepaald) 

   øk = 24 mm 

 

 Nu = breukdrukkracht = Ab ∙ σ’u + Ay ∙ σ’e  

  σ’u = betondrukspanning bij breuk (0,6 ∙ σ’b;gem;200) = 15 N/mm2 

  σ’e = stuikgrens wapening, mag gelijk gesteld worden aan vloeigrens = 400 N/mm2 
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 Nu = 0,99 ∙ Atot ∙ 15 + 0,01 ∙ Atot ∙ 400 

 Nu = 18,85 ∙ Atot 

 

γ ∙ ψ ∙ N ≤ Nu 

2,5 ∙ 1,10 ∙ 3500 ∙ 103 ≤ 18,85 ∙ Atot  

Atot ≥ 510610 mm2  

 kolom 715 x 715 met wapening 12 ø 24 (5429 mm2)   0ω = 1,06% 

 

3.5.1.4. Volgens VBC 1995 [31],[40] 

In de VBC 1995 wordt er voor een betonkolom gerekend met de ec-methode. Met de ec-methode is het 

effect van aanwezige excentriciteiten in rekening gebracht. Bij de berekening van elke kolom, dus ook 

de centrisch belaste kolom, wordt een beginexcentriciteit e0 aangenomen. Naast de aanwezige 

normaalkracht wordt er zo ook altijd een 1e orde-moment in rekening gebracht.  

In de ec-methode zijn zowel 1e als 2e orde-effecten verwerkt middels een toeslagexcentriciteit:  

et = e0 + ec  

 

De op druk belaste, geschoorde, kolom dient op 2e orde-momenten te worden berekend, indien het 

effect ervan groter is dan 10%. Op voorwaarde van de volgende toetsingsregels dient een 2e orde 

excentriciteit in rekening te worden gebracht:  
5

          voor 0,25

10               voor 0,25 0,5

15 10   voor 0,5 1,0

h n

n

h n

h n n

λ α
α

λ α
λ α α

> ≤

> < ≤
≥ − < ≤

 

 c
h

L

h
λ =  

  h = 630 mm (door iteratief proces van berekening bepaald) 

 
5000

7,94
630hλ = =  

 
; ;'

rek
n

b b rek y y rek

N

A A
α

σ σ
=

⋅ + ⋅
 

De rekenwaarde van de normaalkracht is echter niet dezelfde als die gebruikt werd bij de eerdere 

berekeningen, omdat er sinds 1974 belastingfactoren worden toegekend.  

De rekenwaarde van de belasting zoals bepaald in de uiterste grenstoestand, volgt uit de combinatie:  
1,2 ∙ PB + 1,5 ∙ VB 

Nrek = 1,2 ∙ 2800 + 1,5 ∙ 700 = 4410 kN 

 
3

2 2

4410 10
0,77

0,99 630 11,0 0,01 630 350nα
⋅

= =
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

 

Van toepassing is nu: 

λh ≥ 15 – 10αn = 15 – 10 ∙ 0,77 = 7,28 

7,94 > 7,28  2e orde-berekening noodzakelijk 
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et = ξ(e0 + ec)  e0 en  0,1h 

 
e0 = initiële 1e orde excentriciteit = 

300
rek

rek

M L
N

 en  10
 

  Mrek = 0, er is geen moment aanwezig. Vervolgens wordt rekM met 0,05h ∙ Nrek      

  verhoogd, zodat e0 een toeslag krijgt van 0,05h. 

  

 e0 = initiële 1e orde excentriciteit = 
0 5000

10
4410 300

< >  

 
Maatgevend is 

5000
16,7 mm

300 300
L

= =
 

 
e0 = totale 1e orde excentriciteit = 16,7 + 0,05h = 16,7 + 0,05 ∙ 630 = 48,2 mm 

 ec = 2e orde toeslagexcentriciteit 
 Als: e0 < 0,5h 

        48,2 < 0,5 ∙ 630  ( )
2

03 1,5 4 3
100

c
c

L
e h e

h

ρ
ψ

⋅ = ⋅ + − ⋅     ⋅   
 

  ψ = vormfactor, voor rechthoekige doorsnede = 1 

  ρ = reductiefactor, voor tweezijdig gesteund = 1 

 [ ]
2

5000
3 1,5 630 16,7 18,2 mm

100 630ce  = ⋅ + ⋅ = ⋅ 
 

 

 1

0

0,5 1 0,75
e

e
ξ

 
= + 

 
  

 Bij een constante excentriciteit e0  = e1  ξ = 1 
et = ξ (e0 + ec) = 1 (48,2 + 18,2) = 66,4 mm > e0  en  > 0,1h 

 

De totale excentriciteit et levert samen met de normaalkracht van 4410 kN een totaal  

1e + 2e ordemoment van 4410 kN ∙ 0,0664 m = 293 kNm.  

 

Volgens de VBC 1995 kan er aan de hand van tabellen en grafieken (GTB 2006, [41]) wapening worden 

bepaald. Computerprogramma’s doen dit op een eenvoudige manier waardoor er op iteratieve wijze 

een kolomafmeting is bepaald 6
0( )ω waarbij het berekende wapeningspercentage  volgens gekozen 

uitgangspunten bij benadering gelijk aan 1%.  

 

 kolom 630 x 630 met wapening 16 ø 18 (4072 mm2)  0ω = 1,03% 

 
  

                                                                 
6  Zie Bijlage IV: Ontwerp kolom 
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3.5.1.5. Resultaten kolomdoorsnedes bij standaard uitgangspunten 

De specifieke betonkolom die wordt belast door een centrische drukbelasting, is nu volgens drie 

verschillende normen ontworpen en heeft daarbij verschillende dimensies verkregen.  

 

  

3.5.1.6. Kolomdoorsnedes bij verhoogd wapeningspercentage of verlaagde 
staalkwaliteit7

Om tot voorgaande resultaten te komen, zijn er veel parameters, zoals belasting, wapeningspercentage 

en materiaaleigenschappen vastgezet, om tot de betondimensies te komen. De meest onzekere 

parameters die verschillende invloeden zouden kunnen hebben in de verschillende rekenmethoden, zijn 

het toegepaste wapeningspercentage en de staalkwaliteit. Om deze reden wordt voor de twee 

parameters nog een andere waarde gekozen om eventuele onzekerheden uit te kunnen sluiten en te 

zien of het beeld van het verloop in de veiligheidsfilosofie door de jaren heen, niet afhankelijk is van de 

vastgezette parameters. Deze berekeningen zijn te vinden in Bijlage IV.  

 

 

 

                                                                 
7  Zie Bijlage IV: Ontwerp kolom 

figuur 3.10 Kolomdoorsnedes ontworpen volgens verschillende rekenmethoden zoals vastgelegd in genoemde voorschriften. 
Uitgangspunten voor de berekening zoals in paragraaf 3.5.1.1. 

 

figuur 3.11 Afname kolomdoorsnedes bij een wapeningspercentage van 2%. 
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3.5.1.7. Conclusies 

De ontworpen kolom is chronologisch gezien steeds slanker geworden bij eenzelfde materiaalsterkte en 

belasting. Dat de kolom volgens de GBV 1962 zoveel slanker is dan de kolom volgens de GBV 1918, is 

een gevolg van de hogere toelaatbare drukspanning voor dezelfde materiaalsterkte. Bij de berekening 

volgens de VBC 1995 zijn de dimensies opnieuw fors afgenomen. De rekenwaarde van de druksterkte is 

dan ook opnieuw verhoogd. De VBC 1995 vereist echter een totaal nieuwe benadering met de  

ec-methode. Met deze methode wordt er voor elke centrisch belaste kolom een kopmoment in rekening 

gebracht wat voorheen niet gebeurde.  

 

Zowel bij de verhoging van het wapeningspercentage als bij de verlaging van de staalkwaliteit blijft er 

een forse, vergelijkbare afname van de betondimensies. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er, zoals 

eerder aangetoond in figuur 3.4, bij het ontwerpen van een kolom hedendaags slanker geconstrueerd 

wordt dan vroeger.   

figuur 3.12 Afname kolomdoorsnedes bij een staalkwaliteit soortgelijk aan FeB220. 
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3.5.2. Ontwerp balk op buiging 

Een gewapende betonbalk wordt ontworpen op het maximaal buigend moment dat optreedt door een 

gelijkmatig verdeelde belasting. Zo worden de balkdimensies en de (hoofd)trekwapening bepaald. 

Vervolgens wordt de balk op afschuiving gecontroleerd.  

Voor een vergelijking van de normen voor een gewapende betonbalk, worden de uitgangspunten 

aangehouden zoals benoemd in paragraaf 3.5.2.1. Verder wordt er geen drukwapening toegepast. Alle 

trekspanningen in de doorsnede worden door de wapening (met slechts één staafgrootte) opgenomen 

en alle drukspanningen door het beton.  

De balkdimensies worden gekozen in gehele vijftallen millimeters; de staafgrootte (al dan geen 

handelsmaat) op gehele millimeters om het bepaalde wapeningspercentage in de uitgangspunten zo 

dicht mogelijk te benaderen. 

 

3.5.2.1. Uitgangspunten berekening 

L = 6000 mm 

q = PB + VB = 40 + 30 = 70 kN/m 

 

Eb = 14000 N/mm2 

Ey = 210000 N/mm2 

σ’b;gem;200* = 25,0 N/mm2 

σ’b;gem;150* = 26,3 N/mm2 

σ’b;rek* = 11,0 N/mm2 

(*  betonkwaliteit vergelijkbaar met ‘B18,3’ met een karakteristieke druksterkte van 18,3 N/mm2) 

 

σy;gem** = 500 N/mm2 

σy;rek** = 350 N/mm2 

σy;vloei** = 400 N/mm2 

(** staalkwaliteit vergelijkbaar met FeB400 met een vloeigrens van 400 N/mm2) 

  

h ≈ 1,75 ∙ b 

0ω ≈ 0,66% 

c = 25 mm 

bgl = 8 mm 

 

Ten behoeve van een juiste vergelijking wordt het wapeningspercentage overal gelijkgesteld. Hierdoor 

wordt de toelaatbare drukspanning in het beton niet overal maximaal benut. Van belang is wel dat deze 

in geen geval wordt overschreden. De maximaal toelaatbare staalspanning wordt wel in elke berekening 

zo dicht mogelijk benaderd.  
  

figuur 3.13 Balk aan beide zijden scharnierend opgelegd met een gelijkmatig 
verdeelde belasting q en lengte L. 
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3.5.2.2. Volgens GBV 1918 [24],[34],[34],[35]  

2 21 1
70 6

8 8maxM ql= ⋅ = ⋅ ⋅ = 315 kNm = 315 ∙ 104 kgcm 

De dimensies en wapening worden bepaald aan de hand van de volgende formules. [35] 

maxM
d

b
α= ⋅

 

max
y

M
A b

b
β= ⋅ ⋅  

Afhankelijk van de toelaatbare beton- en staalspanningen kunnen de coëfficiënten α en β in een tabel 

worden afgelezen.  

 
σ’b;toel = 5 N/mm2 = 50 kg/cm2 

 
σy;toel = 120 N/mm2 = 1200 kg/cm2

 
Volgens een iteratief proces in de berekening naar een 0ω  van 0,66% en een h

b
-verhouding van 1,75 

worden waarden voor α en β afgelezen bij σ’b = 45 kg/cm2 en σy = 1200 kg/cm2. 
 

 α  = 0,375 (volgens tabel in [35]) 

 β = 0,0025 (volgens tabel in [35]) 

  b = 54,5 cm (door iteratief proces in berekening bepaald) 
4315 10

0 373 89 7 cm = 897 mm
54 5

d , ,
,
⋅

≥ ⋅ =  

4
2 2315 10

0 0025 54 5 32 76 cm 3276 mm
54 5

max
y

M
A b , , ,

b ,
β ⋅

≥ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = =   

 

De afmetingen van de balk worden hierbij bepaald op:  

b = 545 mm 

h ≈ 1,75 ∙ b = 1,75 ∙ 545  955 mm 

d = h – c – bgl - ½øk = 955 – 25 – 8 – 14,5 = 907,5 mm
 

 

 balk 545 x 955 (mm) met wapening 5 ø 29 (3303 mm2)   0ω  = 0,67%  

 

3.5.2.3. Volgens GBV 1962 [28],[39] 

2 21 1
70 6

8 8maxM qL= ⋅ = ⋅ ⋅  = 315 kNm = 31500 kgm 

 

Net als in 1918 zijn er formules opgesteld om te nuttige hoogte en de wapening te kunnen bepalen. De 

coëfficiënten α, β, 0ω  en δ hierin kunnen, afhankelijk van de toelaatbare beton- en staalspanningen, in 

een tabel worden afgelezen. [39] 

 

σ’b;toel = 8 N/mm2 = 80 kg/cm2  (deze waarde is afkomstig uit GBV 1950, omdat de betonsterkte-  

        klassen in GBV 1962 niet overeenkomen met de uitgangspunten   

        van deze berekening, de veiligheidsfactor γtotaal  komt in 1950 goed  

        overeen met 1962 [Bijl.II])
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σy;toel = 220 N/mm2 = 2200 kg/cm2 

 

maxM
d

b
α≥ ⋅

 

0       

          

max

y

M
b

b
A b d

M
d

β

ω

δ


⋅ ⋅

≥ ⋅ ⋅

 ⋅


 

Volgens een iteratief proces in de berekening naar een 0ω  van 0,66% en een h
b

-verhouding van 1,75 

worden waarden voor α en β afgelezen bij σ’b= 80 kg/cm2 en σy = 2200 kg/cm2. 
 

 α = 0,283 (volgens tabel in [39]) 

 β = 0,182 (volgens tabel in [39]) 

 b = 0,455 m (door iteratief proces in berekening bepaald) 

 0ω = 0,642 (volgens tabel in [39]) 

 δ = 0,0515 (volgens tabel in [39])  

31500
0 283

0 455
d ,

,
≥ ⋅ = 74,5 cm = 745 mm 

 

h ≈ 1,75 ∙ b = 1,75 ∙ 455  800 mm 

d = h – c – bgl – ½ øk  = 800 – 25 – 8 – 12 = 755 mm
 

2 2

2 2
0

2 2

31500
0 182 0 455 21 79 cm 2179 mm

0 455

        0 642 0 455 75 5 22 05 cm 2205 mm       

31500
            0 0515 21 49 cm 2149 mm

75 5

max

y

M
b , , ,

b ,
A b d , , , ,

M
, ,

d ,

β

ω

δ


⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = =

≥  ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = =

 ⋅ = ⋅ = =


 

 

 balk 455 x 800 (mm) met wapening 5 ø 24 (2262 mm2)   0ω = 0,66% 

 

3.5.2.4. Volgens VBC 1995 [31], [40] 

De rekenwaarde van het moment is niet dezelfde als die in de eerdere normen, omdat er in 1995 

belastingfactoren worden toegekend.  

De rekenwaarde van de gelijkmatig verdeelde belasting bepaald in de uiterste grenstoestand volgt uit de 

combinatie: 1,2 ∙ PB + 1,5 ∙ VB 

qrek = 1,2 ∙ 40 + 1,5 ∙ 30 = 93 kN/m 

2 21 1
93 6

8 8max rekM q L= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = 419 kNm 
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Uitwendig moment Mmax wordt opgenomen door en moet kleiner zijn dan inwendig (uiterst 

opneembaar) moment Mu. Mu wordt geleverd door het koppel van de drukkracht in de drukzone van 

het beton (N’b) en de trekkracht in de wapening (Ns) met een inwendige hefboomsarm (z).  

 

Mu = N’b ∙ z = Ns ∙ z → N'b = Ns 

 N’b = ¾ ∙ Xu ∙ σ’b;rek ∙ b 

 Ns = Ay ∙ σy;rek 

 0

100y

b d
A

ω ⋅ ⋅
=  

Uit N’b = Ns volgt 
;0

;

4

300 '
y rek

u
b rek

X d
σω
σ

⋅
= ⋅ ⋅  

0 0 047 7
100 18 100 18 300

y ;rek
u s y ;rek u y ;rek

b ;rek

b d b d
M N z d X d d

'

 σω ⋅ ⋅ ω ⋅ ⋅ ⋅ω = ⋅ = ⋅σ ⋅ − ⋅ = ⋅σ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅    σ   
 

waaruit: ; 0 ;0
2

; ;;

7
1

100 ' 1350 ''
y rek y reku

b rek b rekb rek

M

b d

σ ω σω
σ σσ

 ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ −  ⋅⋅ ⋅  

 

Deze formule met 
;

;'
y rek

b rek

k
σ
σ

= leidt tot waarden van 0k ω⋅ in tabel 11.2.a in de GTB 2006.  

σ’b;rek = 11,0 N/mm2 

σy;rek = 350 N/mm2 

Volgens een iteratief proces in de berekening naar een 0ω  van 0,66% en een h
b

-verhouding van 1,75 

wordt een waarde voor b gekozen van 425 mm.  
 

h ≈ 1,75 ∙ b = 1,75 ∙ 425  745 mm 

d = h – c – bgl – ½ øk  = 745 – 25 – 8 – 12,5 = 699,5 mm
 

 

2 2
;

419
' 11,0 0,425 0,6995

u

b rek

M

b dσ
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= 183,2  0k ω⋅ = 20,50 

;

;

350
' 11
y rek

b rek

k
σ
σ

= = = 31,82  0ω = 0,64% 

 

 balk 425 x 745 met wapening 4 ø 25 (1963 mm2)   0ω  = 0,66%   

figuur 3.14 Spannings- en rekfiguur van een betonnen balk belast op buiging. [41] 
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3.5.2.5. Resultaten balkdoorsnedes bij standaard uitgangspunten 

De specifieke betonbalk die wordt belast door een gelijkmatig verdeelde belasting is nu volgens drie 

verschillende normen op buiging ontworpen en heeft daarbij verschillende dimensies verkregen.  

 

3.5.2.6. Balkdoorsnedes bij verlaagde staalkwaliteit8

Om tot voorgaande resultaten te komen, zijn er net als bij de kolom veel parameters, zoals belasting, 

wapeningspercentage en materiaaleigenschappen vastgezet, om tot de betondimensies te komen. De 

meest onzekere parameter voor wat betreft zijn invloed op de dimensies volgens de verschillende 

rekenmethoden is de staalkwaliteit. Om deze reden wordt voor de twee parameters nog een andere 

waarde gekozen om eventuele onzekerheden uit te kunnen sluiten en te zien of het beeld van het 

verloop in de veiligheidsfilosofie door de jaren heen niet afhankelijk is van de vastgezette parameters. 

Deze berekeningen zijn te vinden in Bijlage V.  

 

                                                                 
8  Zie Bijlage V: Ontwerp balk 

figuur 3.15 Balkdoorsnedes ontworpen volgens verschillende rekenmethoden zoals vastgelegd in genoemde voorschriften. 
Uitgangspunten voor de berekening zoals in paragraaf 3.5.2.1 

figuur 3.16 Afname balkdoorsnedes bij een staalkwaliteit soortgelijk aan FeB220. 
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3.5.2.7. Conclusies 

Chronologisch gezien nemen de dimensies van de betonbalk, zoals die zijn berekend volgens de 

verschillende normen, sterk af. De wapening is als uitgangspunt vastgezet als ca. 0,66% van de 

betondoorsnede en neemt zo ook mee af.  

De afnemende dimensies in de tijd zijn het gevolg van de hogere toelaatbare spanningen bij eenzelfde 

betonkwaliteit volgens de nieuwe norm.  

 

Bij de verlaging van de staalkwaliteit blijft er een forse, vergelijkbare afname van de betondimensies. 

Net als bij de kolom kan er hieruit geconcludeerd worden dat er, zoals eerder aangetoond in figuur 3.8, 

hedendaags inderdaad slanker geconstrueerd wordt als het gaat om een balk.  

 

Het gevolg van de afname van het doorsnedeoppervlak volgens nieuwe rekenmethoden is een lagere 

buigstijfheid van de ligger en daarbij een hogere doorbuiging bij een gelijke belasting.  
45

384max

ql
w

EI
= ⋅

 

Enkel het traagheidsmoment I van de ligger varieert.  
 1 13 3 14 4

1918 12 12
14000 545 955 5 54 10  mmEI E bh ,= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

 

 
1 13 3 14 4

1962 12 12
14000 455 800 2 72 10  mmEI E bh ,= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

 

 
1 13 3 14 4

1995 12 12
14000 425 745 2 05 10  mmEI E bh ,= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  

4 4

1918 14
1918

5 5 70 6000
2 1 mm

384 384 5 54 10
qL

w ,
EI ,

⋅
= ⋅ = ⋅ =

⋅  
4

1962
1962

5
4 3 mm

384
qL

w ,
EI

= ⋅ =
 

4

1995
1995

5
5 8 mm

384
qL

w ,
EI

= ⋅ =
 

De elastische doorbuigingen blijven echter bij alle beschouwde normen ruimschoots binnen de huidige 

eis: 6000
24 mm

250 250max

L
w ≤ = =  

 

3.5.3. Controle balk op afschuiving 

Naast de hoofdwapening voor de buigtrekspanningen zal de balk ook op afschuiving gewapend dienen 

te worden. Hoe hier volgens de verschillende normen mee om wordt gegaan zal hier worden 

weergegeven.  

Om een vergelijking te maken in de vereiste schuifwapening zal voor elk voorschrift eenzelfde 

balkafmeting worden aangehouden. Ook wordt aangenomen dat indien er schuifwapening vereist is, er 

alleen beugels worden toegepast en geen opgebogen staven.  

De balkmaat en de toegepaste buigwapening worden aangehouden zoals bepaald in Bijlage V, volgens 

de GBV 1962 bij de staalkwaliteit soortgelijk aan ‘FeB230’.   
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3.5.3.1. Uitgangspunten berekening 

L = 7500 mm 

q = PB + VB = 40 + 30 = 70 kN/m 

 

σ’b;gem;200* = 25,0 N/mm2 

σ’b;gem;150* = 26,3 N/mm2 

σ’b;rek* = 11,0 N/mm2  

(* betonkwaliteit vergelijkbaar met ‘B18,3’ met een karakteristieke 

druksterkte van 18,3 N/mm2) 

 

σy;gem** = 360 N/mm2 

σy;rek** = 200 N/mm2 

σy;vloei** = 230 N/mm2 

(** staalkwaliteit vergelijkbaar met ‘FeB230’ met een vloeigrens van 230 N/mm2) 

 

b = 535 mm 

h = 940 mm 

d = 894 mm 

c = 25 mm 

bgl = 8 mm 

buigtrekwapening 6 ø 26  Ay = 3186 mm2 

 

3.5.3.2. Volgens GBV 1918 [24], [34], [35], [36] 

σb;toel;1918  = 5 N/mm2 

σy;toel;1918 = 120 N/mm2 

 

Indien 1
10max b ;toelτ σ> ⋅ dienen daar waar de schuifspanningen deze grens overschrijden, voorzieningen 

te worden getroffen, dat de wapening alleen in staat is de gehele horizontale schuifkracht op te nemen.  

 

Indien 3
10max b ;toelτ σ> ⋅ dienen de afmetingen van de balk te worden vergroot. 

 

De schuifspanningen worden berekend volgens 
3
2

max
max

tot

V

A
τ = ⋅  waarin:  

 maxV  
1 1

70 7 5 262 5 kN
2 2

qL , ,= ⋅ = ⋅ ⋅ =  

 Atot = 535 ∙ 940 = 502900 mm2 
3

23 262 5 10
0 78 N/mm

2 502900max

,
,τ ⋅

= ⋅ =   

 
  

figuur 3.17 Balk met 
aangegeven afmetingen en 
wapening.  
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σb;toel;1918 = 5 N/mm2 
 

1
10

 ∙ 5 < 0,78 < 3
10

 ∙ 5
 

         Er zullen voor deze balk voorzieningen worden getroffen voor het opnemen van de    

   afschuifkracht; in dit geval wordt er beugelwapening toegepast.  
 

τtoel = 0,5 N/mm2 =
 

3
    

2 535 940
toelV

⋅ →
⋅

Vtoel  = 167,6 ∙ 103 N = 167,6 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu wordt deel y (hier wordt de toelaatbare schuifspanning overschreden) gewapend op de gemiddelde 

schuifspanning over deel y.  
1 1
2 2

max toel

L L y

τ τ
⋅ ⋅ −

=  

3000 3000
   1084 mm

0 78 0 50
y

y
, ,

−
= → =  

 

De totale schuine trekkracht die moet worden opgenomen wordt als volgt bepaald:  

Nschuin;trek = 
1

2
2 2

max toel b y
τ τ+  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 

Nschuin;trek = 
0 78 0 5 1

535 1084 2 262451 N
2 2

, ,+  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = 
 

 

Omdat de trekkracht door (verticale) beugels wordt opgenomen zal de schuine trekkracht nog met een 

factor 2  worden vermenigvuldigd. Het totale beugeloppervlak over deel y is nu als volgt:  

22 262451 2
3093 mm 1 084 m

120
schuin ;trek

bgls
y ;toel

N
A / ,

⋅ ⋅
= = =

σ
 2853 mm2/m 

Praktisch worden er over de gehele lengte van de balk beugels ø8 – 300 toegepast met dezelfde 

staalkwaliteit als de buigtrekwapening.  

( )21
2

1000
2 8

300bgls/ mA = ⋅π ⋅ ⋅ = 335 mm2/m 

Over 1,29 m vanaf beide uiteinden zal er dus nog voor 2853 – 335 = 2254 mm2/m beugelwapening 

toegevoegd worden.  

 Totale extra schuifwapening = 2518 ∙ 1,084 = 2730 mm2 
  

figuur 3.18 Verloop schuifspanningen over balklengte. 
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3.5.3.3. Volgens GBV 1962 [28], [39] 

σy;toel;1962 = 140 N/mm2 

 

Indien τmax > 0,7 N/mm2 dienen daar waar de schuifspanningen deze grens overschrijden, voorzieningen 

worden getroffen, dat de wapening alleen in staat is de gehele horizontale schuifkracht op te nemen.  

 

Indien τmax > 1,7 N/mm2 dienen de afmetingen van de balk te worden vergroot. 

 

De schuifspanningen worden berekend volgens 
3
2

max
max

tot

V

A
τ = ⋅  waarin:  

 
1 1

70 7 5 262 5 kN
2 2maxV qL , ,= ⋅ = ⋅ ⋅ =  

 Atot = 535 ∙ 940 = 502900 mm2 
3

23 262 5 10
0 78 N/mm

2 502900max

,
,τ ⋅

= ⋅ =   

 

0,7 < 0,78 < 1,7  Er zullen voor deze balk voorzieningen te worden getroffen voor het 

      opnemen van de afschuifkracht; in dit geval wordt er beugelwapening toegepast.  

 

2 3
0 7 N/mm      234687 N 234 69 kN

2 535 940
toel

toel toel

V
, V ,τ = = ⋅ → = =

⋅
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu wordt deel y (hier wordt de toelaatbare schuifspanning overschreden) gewapend op de gemiddelde 

schuifspanning over deel y.  
1 1
2 2

max toel

L L y

τ τ
⋅ ⋅ −

=  

3000 3000
   308 mm

0 78 0 7
y

y
, ,

−
= → =  

 
  

figuur 3.19 Verloop schuifspanningen over balklengte. 
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De totale schuine trekkracht die moet worden opgenomen, wordt als volgt bepaald:  

Nschuin;trek = 
1

2
2 2

max toel b y
τ τ+  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 

Nschuin;trek = 
0 78 0 7 1

535 308 2 86223 N
2 2

, ,+  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = 
 

 

Abgls = 
2 86223 2

140
schuin ;trek

y ;toel

N

σ
⋅ ⋅

= = 871 mm2 / 0,308 m  2828 mm2/m 

 

Praktisch worden er over de gehele lengte van de balk beugels ø8 – 300 toegepast met dezelfde 

staalkwaliteit als de buigtrekwapening.  

( )21
2

1000
2 8

300bgls/ mA π= ⋅ ⋅ ⋅ = 335 mm2/m 

Over 0,308 m vanaf beide uiteinden zal er dus nog voor 2828 – 335 = 2493 mm2/m beugelwapening 

toegevoegd worden.  

 Totale extra schuifwapening = 2493 ∙ 0,308 = 768 mm2 
 

3.5.3.4. Volgens VBC 1995 [31], [40] 

In de VBC 1995 zijn er twee grenswaarden τ1 en τ2 aan de schuifspanning gesteld.  

Indien τmax > τ1 dan kan het beton de schuifspanningen niet meer zelf opnemen en zal er dwarskracht-

wapening worden toegepast om het deel van de schuifspanning boven τ1 op te kunnen nemen.  

τ2 is de bovengrenswaarde voor de schuifspanning. Als deze waarde wordt overschreden door τmax, mag 

hier niet meer op gewapend worden, maar dient men de betonsterkteklasse te verhogen of de 

dimensies van het constructie-element te vergroten.  

 

De rekenwaarde van de schuifspanning τmax is volgens de VBC 1995 de gemiddelde schuifspanning over 

de doorsnede.  
1
2 rekrek ;max

rek ;max

q LV

b d b d
τ

⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
waarin:  

 qrek = 1,2 ∙ 40 + 1,5 ∙ 30 = 93 kN/m 

 d = 940 – 25 – 8 – ½ ∙ 26 = 894 mm 
1 3

22
93 7 5 10

0 73 N/mm
535 894

rek ;max
rek ;max

,V
,

b d
τ

⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
 

 
3

1 00 4 0 4b ;rek h b ;rek, k k ,λτ σ ω σ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
( )( )1500 7 1 05 0 05 8

1 4

b ;gem ;

b ;rek

, , , '

,

σ
σ

⋅ + ⋅ −
=  [31], [40], [Bijl.II] = 0,98 N/mm2  

 03
12

1
A

k
g b dλ
λ

= ⋅ ≥
⋅

 

  gλ = 1 + λv
2 voor λv ≥ 0,6 

  gλ = 2,5 – 3λv voor λv < 0,6 
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1 12 2
8 8

1 1
2 2

93 7 5
2 10 0 6

0 894 93 7 5
rekrek ;max

v
rek ;max rek

q L ,M
, ,

d V d q L , ,
λ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = = >

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

  gλ = 1 + 2,102 = 5,40 

  A0 = kleinste waarde oppervlak van lastvlak of ondersteuning, uitgaande van vierkante kolom  

   met bkolom = bbalk  = 535 ∙ 535 = 286225 mm2  

 03 3
12 12 286225

1 87
5 40 535 894

A
k ,

g b d ,λ
λ

= ⋅ = ⋅ =
⋅ ⋅

 

 kh = 1,6 – h ≥ 1,0 →  1,6 – 0,940 = 0,66 →  kh = 1,0 

 0

100 100 3186
0 66

535 894
yA

,
b d

ω
⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅

 

τ1 = 0,4 ∙ σb;rek ∙ kλ ∙ kh ∙
 

3
0ω  

= 0,4 ∙ 0,98 ∙ 1,87 ∙ 1,0 ∙
 

3 0 66,
 
= 0,64 N/mm2

 


 
0,4 ∙ 0,98 = 0,39 N/mm2 

τ2 = 0,2 ∙ σ’b;rek ∙ kn ∙ kθ
 

 
5

1 1
3

bmd
n

b ;rek

'
k

'

σ
σ

 
= ⋅ − ≤  

 
 

  bmd'σ = gemiddelde betondrukspanning ten gevolge van de normaalkracht = 0 

 

5 0
1 1 67 1   1

3 11n nk , k = ⋅ − = > → = 
   

 1  voor kθ α= = 90°  α = hoek tussen dwarskrachtwapening en as constructiedeel (= 90°) 

τ2 = 0,2 ∙ 11,0 ∙ 1 ∙ 1 = 2,2 N/mm2 

 

 τ1 < τmax < τ2 

Dit wil dus zeggen dat er dwarskrachtwapening toegepast moet worden en dat de afmetingen voldoen.  

De dwarskrachtwapening neemt dan het verschil tussen de optredende en de door het beton 

opneembare schuifspanningen op: τs = τmax – τ1 = 0,73 – 0,64 = 0,09 N/mm2 

 

Praktisch worden er over de gehele lengte van de balk beugels ø8 – 300 toegepast met dezelfde 

staalkwaliteit als de buigtrekwapening.  

 

310
bgls bgls/ m y ;rek

prak ;bgls

V A z

b d b d

σ
τ

⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅
 

 ( )21
2

1000
2 8

300bgls/ mA π= ⋅ ⋅ ⋅ = 335 mm2/m 

 z = 0,9 ∙ d 

 σy;rek = 200 N/mm2 

2
3 3

0 9 335 0 9 200
0 11 N/mm

10 535 10
bgls/ m y ;rek

prak ;bgls

A , ,
,

b

σ
τ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
 

0,11 + 0,64 > 0,73 

τprak;bgls + τ1 > τmax 

 

Het beton en de praktisch gekozen beugels kunnen de optredende schuifspanning opnemen zodat er 

geen extra beugelwapening benodigd is.  
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3.5.3.5. Overzicht afschuiving 

De specifieke betonbalk die wordt belast door een gelijkmatig verdeelde belasting, is nu volgens drie 

verschillende normen op afschuiving gewapend en heeft daarbij verschillende resultaten verkregen.  

 

In alle drie de normen worden twee grenswaarden gegeven: de eerste is afhankelijk van de door het 

beton op te nemen schuifspanning en de tweede geeft weer of de dimensies van de balk voldoen, zodat 

er niet op een te grote schuifspanning gewapend gaat worden.  

 

Het grootste verschil in benadering tussen de normen uit 1918 en 1962 en die uit 1995 is de eerste 

grenswaarde. Volgens de rekenmethode uit 1918 en 1962 dient er bij overschrijding van deze 

grenswaarde, schuifwapening toegepast te worden die de volledige schuifspanning op kan nemen. De 

benadering uit 1995 kenmerkt zich door schuifwapening die enkel de overschrijding van de door het 

beton op te nemen schuifspanning zal opnemen.  

Verder is de door het beton opneembare schuifspanning volgens de GBV 1918 en GBV 1962 alleen 

afhankelijk van de betondruksterkte, terwijl in de VBC 1995 de maat van oplegging en ook de wapening 

een grote rol spelen.  

 

Dat er al vroeg erkend werd dat door deze benadering in de GBV 1918 en 1962 (te) veel schuifwapening 

toegepast diende te worden blijkt uit een citaat van Dhr. Boon uit 1920:  

‘Uit voorgaand rekenvoorbeeld komt dus duidelijk te voorschijn, dat de rekenmanier 

volgens de G.B.V. een groot ijzerverbruik bij de oplegging ten gevolge heeft. Het behoeft 

nauwelijks betoog, dat waar er geen enkel bezwaar tegen bestaat 4,5 à 5 kg/cm2 

schuifspanning toe te laten in het beton, deze manier onnoodige materiaalverspilling in de 

hand werkt.’ [35] 

Uit bovenstaande constateringen wordt opgemaakt dat met de intrede van de VBC 1995 is geaccepteerd 

dat het beton deels mee werkt bij het opnemen van dwarskracht. Echter wanneer een balk volgens de 

Eurocode op dwarskracht wordt getoetst, blijkt dat voor waar de schuifspanning de eerste grenswaarde 

overschrijdt, opnieuw gewapend dient te worden tot de volledige aanwezige schuifspanning.  

In tegenstelling tot de momentcapaciteit van balken is men het klaarblijkelijk nog steeds niet eens over 

de mate waarin het betonaandeel meegerekend mag worden voor het opnemen van dwarskracht daar 

waar de eerste grenswaarde wordt overschreden. Bezwijktheorieën die ten grondslag liggen aan de 

rekenregels voor dwarskracht zoals die zijn verschenen in diverse nationale en internationale voor-

schriften, staan beschreven in [42], [43] en [44]. Dr.ing. Rosenbusch beschrijft daarbij in 2004 dat er nog 

steeds geen algemeen geaccepteerd model is voor het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit [42].  
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3.6. Conclusies 
Paragraaf 3.3 en 3.4 geven aan de hand van rekenwaarden en toelaatbare spanningen eenzelfde beeld 

in het verloop van de veiligheidsfilosofie als dat paragraaf 3.5 dat doet aan de hand van het ontwerpen 

van een druk- en een buigelement. Dit beeld is namelijk een sterk gereduceerde verhouding tussen 

belasting en sterkte nu, ten opzichte van deze verhouding vroeger. Hierdoor worden constructies 

hedendaags slanker geconstrueerd dan soortgelijke constructies uit het verleden.  

 

Wanneer een bestaande (oude) kolom door middel van een controleberekening volgens de huidige 

voorschriften opnieuw getoetst wordt, is bij eenzelfde aanwezige sterkte zoals die vroeger werd 

aangehouden, een hogere belasting toelaatbaar. Maar omdat er in de huidige voorschriften wordt 

gerekend met karakteristieke materiaalsterkten en niet met gemiddelden, is voorgaande bewering nog 

wel afhankelijk van de spreiding die in de sterkte wordt gevonden. Naar verwachting is de spreiding van 

beton- en staalsterkten in oude constructies namelijk groter dan tegenwoordig. Productieprocessen zijn 

na verloop van tijd steeds strikter geregisseerd, waardoor er een meer betrouwbare sterkte 

gegarandeerd kan worden. Pas als er kennis is van de spreiding van materiaalsterkten, kan er een 

oordeel worden geveld over eventuele overcapaciteit in bestaande constructie-elementen.  

 

Bij het beschouwen van de diverse rekenmethoden voor het ontwerpen van een balk op afschuiving is 

gebleken dat er geen logisch verband te ontdekken valt door een betere kennis van materialen of een 

ontwikkeling in de productie- of uitvoeringswijzen.  

 

Bij balken is ondanks het slanker construeren minder overcapaciteit te verwachten dan bij kolommen. 

Voor buiging is er wel reserve aanwezig, maar wanneer een balk op afschuiving wordt getoetst, zijn deze 

marges er waarschijnlijk niet of minder.  
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4. BESCHOUWING 

REFERENTIEPROJECTEN 

HERBESTEMMING 
Als voorbereiding op het ontwikkelen van een protocol worden de processen van een vijftal recentelijk 

aangepakte herbestemmingsprojecten aanschouwd. Bij elk herbestemmingsproject gaat het betrokken 

ingenieursbureau op een eigen wijze om met de herontwikkeling van een oude betonconstructie. Om de 

te nemen stappen in dit proces en de resultaten van verschillende onderdelen hierin inzichtelijk te 

krijgen, wordt in dit hoofdstuk gedetailleerde informatie van verschillende projecten gebundeld.  

Deze projecten hebben elk hun eigen, unieke karakter en zijn door verschillende bureaus aangepakt. 

Daarbij is de beschikbare informatie per project zeer uiteenlopend. Dit heeft tot gevolg dat de ene 

paragraaf beduidend uitgebreider is dan de andere.  

Het doel van deze beschouwing van het constructieve herbestemmingsproces is drieledig:  

• Welke stappen werden doorlopen?  

• Hoe werden de verschillende stappen aangepakt?  

• Welke resultaten werden gevonden?  

Voor deze beschouwing is uit de beschikbare informatie slechts voor dit onderzoek relevante informatie 

gefilterd. Hiermee wordt gedoeld op de constructieve staat en veiligheid van de betonnen 

hoofddraagconstructie.  

4.1. Herbestemmingsprojecten 
De beschouwde projecten zijn allen betonconstructies die een nieuwe bestemming hebben gekregen en 

zijn weergegeven in tabel 4.1.  
 

Paragraaf Project Locatie Ontwikkeld Herbestemd Ingenieursbureau 

4.3 Nedinsco-complex Venlo 1921 – 1929 2013 Van de Laar 

4.4 Pakhuis Java Wormer 1907 2006 Zonneveld 

4.5 Veemgebouw Eindhoven 1941 2013 Tielemans 

4.6 
Dresselhuyspaviljoen 

Zonnestraal 
Hilversum 1927 – 1931 2009 ABT 

4.7 Gebouwen SAN en SBP Eindhoven 1929 2013 Tielemans 

tabel 4.1 Beschouwde herbestemmingsprojecten. 
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4.2. Structuur beschouwing 
herbestemmingsprojecten 

Voor dit onderzoek zijn er van elk beschouwd project door interviews, projectbezoeken en 

bureaustudies bij het betrokken ingenieursbureau, onderzoeksbureau of gemeentearchief gegevens 

verzameld, betrekking hebbend op de constructie en de constructieve aanpak van de herbestemming. 

Na een analyse van deze gegevens is het schema opgesteld zoals weergegeven in figuur 4.1. Dit schema 

geeft het proces weer, dat de constructeur doormaakt bij het herbestemmen van een bouwwerk. Dit 

schema is vervolgens als structuur gehanteerd van de beschouwing in dit hoofdstuk.  

De verkregen informatie per project wordt volgens dit schema gerangschikt, waarbij afhankelijk van de 

beschikbaarheid van informatie, zo goed mogelijk wordt beschreven hoe de diverse onderdelen zijn 

aangepakt en ingevuld.  

 

Toelichting schema 
Het proces zoals weergegeven in het schema, bestaat grofweg gezien uit twee onderdelen: het 

Onderzoek Constructiegegevens en de Toetsingsfase.  

Het eerste onderdeel, het Onderzoek Constructiegegevens, is het inventariseren van constructie-

gegevens om een oordeel te geven over de constructie om daarmee de eerste ontwerpvraag te 

beantwoorden. De hoeveelheid informatie die dit onderdeel geeft, en waar het oordeel op gebaseerd is, 

is afhankelijk van het doel ervan; de eerste ontwerpvraag.  

Het tweede onderdeel, de Toetsingsfase, gaat uit van een tweede, meer gedetailleerdere ontwerpvraag 

die is opgesteld na de eerste constructieve beoordeling. Uit de Toetsingsfase zal blijken of de bestaande 

constructie kan voldoen aan de toetsingscriteria en indien dit niet het geval blijkt, welke ingrepen er 

benodigd zijn om hier wel aan te voldoen.  

 

De Ontwerpvraagstelling loopt van het begin tot het eind parallel aan het gehele proces. Het heeft zijn 

input in het Onderzoek Constructiegegevens en in de Toetsingsfase.  

Het constructief proces start met het Onderzoek Constructiegegevens dat uit drie onderdelen bestaat:  

• Archiefonderzoek; 

Inventarisatie van beschikbare projectgegevens, zonder inspectie van de constructie. 

• Visuele inspectie; 

Visuele inspectie van de constructie.  

• Technisch onderzoek. 

Technische inspectie of beproeving van de constructie.  

Deze drie onderdelen tezamen leiden tot een Beoordeling van de Constructie op basis van 

Constructiegegevens en daarbij eventueel Hersteladvies bij schade hieraan.  
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De volgende stap is de Toetsingsfase, welke bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

• Sterkte; 

• Stabiliteit; 

• Brand. 

Dit zijn de drie constructieve beschouwingen waarop het gebouw veilig dient te zijn. Deze drie 

onderdelen tezamen zullen leiden tot een Beoordeling van de Constructie op basis van  

Toetsingscriteria 9

 

. Als de constructie niet blijkt te voldoen, zal er een Versterkingsadvies volgen of zal de 

Ontwerpvraagstelling ingeperkt worden.  

 
figuur 4.1 Schema constructief herbestemmingsproces.

10

  

 

                                                                 
9  Met ‘toetsingscriteria’ worden de gekozen (of opgelegde) criteria bedoeld, waaraan het betreffende 

ingenieursbureau zich houdt met betrekking tot de constructieve veiligheid.  
  
10  N.B. Er is geen enkel herbestemmingsproject dat exact loopt zoals in het schema wordt voorgesteld. 

Elk project is uniek en is een ‘spel’ tussen de ontwikkelaar, de architect, de aannemer en de 
constructeur. Bij zowel het onderzoek naar constructiegegevens als bij de veiligheidsanalyse is er een 
veranderende diepgang. Ieder onderzoek kost namelijk tijd en geld. Het fijne onderzoek zal alleen 
gedaan worden op die plekken waar nodig. Zo zal een onderzoek naar constructiegegevens, of een 
controleberekening grof beginnen. Pas wanneer er in grote lijnen duidelijk is welke mogelijkheden er 
zijn met het gebouw zal men in het schema een stap terug doen om op bepaalde plekken fijner 
onderzoek te doen. Dit gegeven wordt gesymboliseerd door de ontwerpvraagstelling, waardoor er 
continu een stap terug gedaan kan worden op basis van de verkregen resultaten en de wensen van 
verschillende partijen. 
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4.3. Nedinsco-complex te Venlo 
Het Nedinsco-complex, het complex van de Nederlandse Instrumenten Compagnie, in Venlo is in een 

aantal fasen tussen 1921 en 1929 gebouwd. De hoofddraagconstructie bestaat hoofdzakelijk uit beton 

met enkele onderdelen van staal. Het gereedgekomen complex is te zien op een foto uit 1929 in  

figuur 4.2, terwijl figuur 4.3 toont hoe het complex er na herbestemming uit zou moeten zien.  

figuur 4.2 Een foto van het Nedinsco-complex in 1929.  
Bron: Onbekend 

figuur 4.3 Artist Impression zoals het Nedinsco-complex er in 
2013 uit zou moeten zien. Bron: Architect Diederendirrix 

In de Tweede Wereldoorlog is het gebouw door 

bombardementen zwaar getroffen (figuur 4.4). De 

laagbouw naast de toren is hierbij bijna geheel 

verwoest en nadien weer opgebouwd. De toren 

zelf staat hierbij nog wel overeind, ware het zwaar 

gehavend.  
 

Adviesbureau ABT heeft in 2006 op basis van een 

‘quickscan’ onderzocht voor welke mogelijke 

functies het bestaande gebouw geschikt te maken 

was. Vervolgens heeft Adviesbureau Tielemans het gebouw in 2009 eveneens constructief beoordeeld. 

Nebest Adviesbroep (2008) en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs (2009) zijn hierbij als externe 

specialist betrokken geweest. Ingenieursbureau Van de Laar heeft uiteindelijk als hoofdconstructeur 

gefungeerd om het gebouw her te bestemmen.  
 

De betrokken partijen zijn als volgt:  

- Adviesbureau ABT (onderzoekende/adviserende rol, 2006 - 2007); 

- Nebest Adviesgroep (materiaaltechnisch specialist, 2008);  

- Adviesbureau Tielemans (onderzoekende/adviserende rol, 2009);  

- Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs (onderzoekende /adviserende rol, 2009);  

- Ingenieursbureau Van de Laar (hoofdconstructeur, 2009 - 2012).  
 

4.3.1. Onderzoek constructiegegevens 

Gebruikte stukken van het onderzoek naar constructiegegevens zijn afkomstig van Adviesbureau ABT 

[45], [46], Nebest Adviesgroep [47], Adviesbureau Tielemans [48] en Ingenieursbureau Van de Laar [51]. 

figuur 4.4 In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw door 
bombardementen zeer zwaar beschadigd.  Bron: Onbekend 
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4.3.1.1. Archiefonderzoek 

Adviesbureau ABT heeft als eerste betrokken partij in 2006 via de gemeente Venlo en de beoogde 

projectontwikkelaar RO-groep oude constructietekeningen en foto’s verkregen, welke vervaardigd zijn 

ten tijde van de realisatie van het Nedinsco-complex in de jaren ‘20. Ook van de herbouw na de oorlog 

zijn er constructietekeningen en -berekeningen gevonden. Stabiliteitsberekeningen zijn niet gevonden.  

Elke volgende (constructief) betrokken partij had beschikking over de voor hen nuttige onderdelen van 

de hiervoor genoemde stukken plus de bevindingen en adviezen van voorgaande betrokken partij(en).  

 

De meest interessante bevinding is volgens Adviesbureau ABT [45] dat het gebouw ontleed kan worden 

in een groot aantal nog herkenbare bouwdelen en bouwfases (figuur 4.5). Het complex blijkt compleet 

gefragmenteerd door verschillende bouwfases, vele verbouwingen, vernielingen en reparaties. Om te 

weten in hoeverre gevonden constructiegegevens en een toekomstige veiligheidsanalyse van bepaalde 

onderdelen geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere delen van het gebouw is het van groot belang 

om de geschiedenis van het gebouw vastgelegd te hebben. Dit is dan ook gebeurd in [46].  

 

Uit de stukken van zowel Adviesbureau ABT [45], 

Adviesbureau Tielemans [48] als Ingenieursbureau 

Van de Laar [51] blijkt dat een andere zeer 

interessante bevinding de oorspronkelijk toelaat-

bare vloerbelasting is. Dit geeft namelijk een 

eerste indruk voor welke belastingwaarden het 

gebouw geschikt is. De oorspronkelijk aangehou-

den waarden hiervoor bleken vermeld te staan op 

de oude constructietekeningen. Op basis van de 

beschikbare gegevens is er een aanname gedaan 

voor de toelaatbare veranderlijke belasting op de 

vloeren welke is weergegeven in figuur 4.6. In de 

felgekleurde gedeelten zijn de toelaatbare veranderlijke belastingen bekend; de lichtere kleuren duiden 

op geschatte waarden.  

figuur 4.6 Bekende of geschatte veranderlijke belastingen op de 
vloeren. [45] 

figuur 4.5 De historische ontwikkeling van de gebouwmassa. [46] 
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4.3.1.2. Visuele inspectie 

Visuele inspecties zijn verricht door Adviesbureau ABT (2006 – 2007), Nebest Adviesgroep (2008), 

Adviesbureau Tielemans (2009) en Ingenieursbureau Van de Laar (2010).  

 

Constructieopbouw 

Adviesbureau ABT en Adviesbureau Tielemans hebben de constructieopbouw in hun rapportages 

beschreven [46], [48].  

 

De constructie is meerdere malen gedilateerd. Door de vele fases waarin de bouw van het complex 

heeft plaatsgevonden zijn er meerdere constructiemethoden zichtbaar. De meest voorkomende is 

waarbij het monoliete betonskelet bestaat uit kolommen, afgeschuinde primaire en secundaire balken 

en vloeren (figuur 4.7). De stabiliteit wordt hierbij verzorgd door de momentverbindingen 

(portaalwerking) tussen kolommen en balken. Onder de kelderkolommen bevinden zich poeren 

bovenop een kiezellaag in de ondergrond.  

 

Conditie 

Adviesbureau ABT heeft de schadeconstateringen per bouwdeel beschreven [46]. Lekkage van accuzuur 

in een bepaald deel van het gebouw heeft enkele constructie-elementen sterk aangetast. Andere 

geconstateerde schades zijn ontstaan door gebruik, carbonatatie en chloride-aantasting. 

Enkele schadesoorten als voorkomend in het Nedinsco-complex zijn te zien in figuur 4.8 t/m figuur 4.10. 
 

figuur 4.7 Monoliet betonskelet bestaande uit kolommen, primaire en secundaire balken en vloeren. [48]  
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Op plattegronden en gevelaanzichten zijn door ABT alle geconstateerde schadegevallen aangegeven 

zoals in figuur 4.11.  

Adviesbureau Tielemans en Nebest Adviesgroep hebben de meest opvallende schades ook in hun 

rapportages genoemd [47], [48]. Omdat deze rapportages (2008 en 2009) later zijn geschreven dan die 

van Adviesbureau ABT (2007), wordt daar ook meermaals naar verwezen.  
 

4.3.1.3. Technisch onderzoek 

Technisch onderzoek is verricht door Nebest Adviesgroep (2008) en Ingenieursbureau Van de Laar 

(2010). Nebest Adviesgroep heeft dit gedaan om de betonkwaliteit te beoordelen. 11

 

 Ingenieursbureau 

Van de Laar heeft lokaal de aanwezige wapening in kaart laten brengen.  

Nebest Adviesgroep heeft in de bouwdelen III, IV en de toren betoncilinders geboord om deze te 

beproeven voor het vaststellen van de betondekking, volumieke massa, porositeit, druksterkte, 

                                                                 
11  Zie Bijlage VI: Gegevens Nedinsco-complex 

figuur 4.8 De verkleuring 
van het beton door indica-
tievloeistof geeft de car-
bonatatiediepte aan. [46] 

figuur 4.9 Aantasting beton en wapening door 
chloriden. [46] 

figuur 4.10 Aantasting beton door accuzuur. 
[46] 
 

figuur 4.11 Gevelaanzicht met hierop de geconstateerde schade aangegeven. [46] 
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treksterkte, carbonatatiediepte en chloridegehalte. De locaties van de monsterneming zijn door Nebest 

Adviesgroep bepaald. Monsters zijn genomen op locaties direct naast zichtbare betonschade en op 

vergelijkbare locaties zonder schade.  

Nebest Adviesgroep heeft getracht een representatief deel te bemonsteren van het meest interessante 

deel van de constructie. De keuze viel hierbij op bouwdelen III, IV en de toren, omdat daar de meeste 

schades werden geconstateerd.  

Resultaten van het technisch onderzoek zijn weergegeven in Bijlage VI, figuur VI.1 en tabel VI.1 t/m VI.4. 

De metingen aan de druksterkte leveren gemiddeld de waarden op als weergegeven in tabel 4.2.  
 

 

* De druksterktewaarden gelden voor een kubus met ribben van 150 mm.  
 

Ingenieursbureau Van de Laar heeft bij gebrek aan voldoende informatie nog destructief onderzoek 

laten verrichten naar de aanwezige vloer- en balkwapening (tabel 4.3). De door Ingenieursbureau Van 

de Laar gekozen locaties voor dit onderzoek worden representatief geacht voor de te beoordelen 

vloeren en balken.  
 

 
* onder/boven, afhankelijk van de zijde van de balk alwaar zich trekspanningen bevinden, d.w.z. in het veld 
 (onder) of t.p.v. het steunpunt (boven) 

De resultaten van dit wapeningsonderzoek zijn door Van de Laar weergegeven in hun controle-

berekeningen (zie paragraaf 4.3.2.1).  
 

4.3.1.4. Beoordeling constructie op basis van constructiegegevens 

Na diverse onderzoeken hebben Adviesbureau ABT, Nebest Adviesgroep en Adviesbureau Tielemans de 

bestaande constructie (onafhankelijk van elkaar) beoordeeld. Op basis van deze beoordelingen is er 

besloten om het complex te behouden en te herbestemmen. Voor beoordelingen die specifiek 

betrekking hebben op de constateringen als gedaan na de visuele inspectie of het technisch onderzoek 

wordt verwezen naar Bijlage VI.1.2. Meer globale beoordelingen van de constructie die verband hebben 

met de kansen van deze constructie voor herbestemming, worden in deze paragraaf weergegeven.  
 
  

tabel 4.2 Gemiddelde druksterktewaarden betonmonsters per bouwdeel. (Bijlage VI, tabellen VI.1 t/m VI.4) 

Monsters afkomstig  
uit bouwdeel 

Aantal 

meetwaarden 

Druksterkte* 

(N/mm2) 

III 1 22,3 

IV 3 20,3 

toren 5 21,1 

Vloeren Balken 

- vloerwapening volledig vrijhakken - onder- of bovenzijde* balkwapening vrijhakken 

- inmeten onder en boven: - inmeten onder of boven*: 

 wapening, dekking, vloerdikte en 

 wapeningskwaliteit 

wapening, dekking, en  

wapeningskwaliteit 

tabel 4.3 Destructief onderzoek naar vloer- en balkwapening door Ingenieursbureau Van de Laar.  
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Adviesbureau ABT, 2007 [46] 

De draagconstructie is grotendeels intact en zal bij hergebruik van het gebouw binnen de maximale 

ontwerpbelasting, zonder verwijdering van de bestaande kolommen en balkenstructuur, geen 

problemen opleveren. De toren is vooral uitwendig in een slechte staat, maar zal met het juiste herstel 

zeker 10 tot 20 jaar (zonder opnieuw groot herstel) mee kunnen.  

De geconstateerde schadegevallen in alle bouwdelen dienen hersteld te worden. Controle en 

onderhoud aan de constructie zullen in de toekomst noodzakelijk blijven.  
 

Nebest Adviesgroep, 2008 [47] 

Vanwege een slechte betonkwaliteit dient voor een zo lang mogelijke restlevensduur de complete 

betonconstructie ingepakt te worden in een buitengevelisolatie met een waterdichte afwerking. Nadeel 

is dat dit een aanpassing geeft aan het uiterlijk van het monument. Mocht dit om deze reden geen optie 

zijn dan neemt men voor lief dat een restlevensduur van 40 jaar niet zonder meer te verwachten is en 

zeer regelmatig onderhoud noodzakelijk is.  

 

Adviesbureau Tielemans, 2009 [48] 

Het complex geeft een stabiele indruk en heeft mogelijkheden om herbestemd te worden. Lokale 

schades dienen te worden hersteld. Vanwege de hoge oorspronkelijk toelaatbare vloerbelastingen lijkt 

het goed mogelijk om bij een nieuwe bestemming betere geluidswering tussen verdiepingen te krijgen 

door het aanbrengen van een akoestisch inbouwpakket.  

 

 

4.3.2. Toetsingsfase 

Met betrekking tot de toetsingsfase van het complex na herbestemming heeft Ingenieursbureau Van de 

Laar de constructieve veiligheid (sterkte, stabiliteit en brand) beschouwd en beschreven [50], [51], [52] 

(2010 – 2011). Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs heeft uitspraak gedaan over de brandveiligheid 

van de constructie (2009) [49].  

Het complex zal worden herbestemd tot een woon-/werkcomplex. Van bouwdeel I zal een deel van de 

bovenste verdieping gesloopt worden uit zowel esthetisch oogpunt als vanwege de constructieve staat 

ervan. Ten behoeve van luchtbehandelingskasten wordt er een kleine opbouw gerealiseerd op 

bouwdeel IV. Verder zal het gebouw zijn huidige omvang behouden.  

 

4.3.2.1. Sterkte 

Ingenieursbureau Van de Laar heeft (nog grotendeels onafhankelijk van de beoogde nieuwe functies in 

het complex) een sterkteanalyse gedaan. Aan de hand van het archiefonderzoek (inzicht in de 

bouwhistorie en toelaatbare vloerbelastingen zoals vermeld op oorspronkelijke tekeningen en 

berekeningen) zijn de nieuwe toelaatbare vloerbelastingen bepaald. Daar waar twijfel was over de 

veronderstelde belastingwaarden in het verleden, is middels destructief onderzoek de wapening 

gecontroleerd. Met behulp van controleberekeningen van zowel de betreffende vloer als de 
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onderliggende balk, werd de gestelde maximaal toelaatbare vloerbelasting geverifieerd of bijgesteld 

[51]. Uitgangspunten voor deze berekeningen zijn gebaseerd op de resultaten van het technisch 

onderzoek (zie paragraaf 4.3.1.3). Voor de beton- en wapeningskwaliteit werd hierbij respectievelijk B15 

en FeB220 aangehouden. Als voorbeeld van de toetsing van hoofdconstructeur Van de Laar worden in 

Bijlage VI, paragraaf VI.2.1 drie (vloer- en balk-)berekeningen getoond.  

De bepaalde toelaatbare veranderlijke vloerbelasting op liggers of vloeren varieert van 1 tot 15 kN/m2. 

Op verschillende locaties blijkt deze waarde te laag is voor een potentiële nieuwe functie, zodat 

constructieve ingrepen benodigd zijn.  

 

4.3.2.2. Stabiliteit 

Ingenieursbureau Van de Laar heeft niet aan de stabiliteit gerekend aangezien hier vanwege een 

nagenoeg gelijkblijvende gebouwomvang en het niet verwijderen van stabiliteitselementen geen 

aanleiding voor is.  
 

4.3.2.3. Brand 

Ingenieursbureau Cauberg-Huygen heeft een adviesrapportage geschreven met daarin o.a. het 

onderdeel brandveiligheid [49]. Hierin zijn eisen samengevat en verschillende methoden 

voorgeschreven met het oog op verhogen van de brandwerendheid.  

Ingenieursbureau Van de Laar heeft constructie-elementen als vloeren, balken en kolommen getoetst 

op een brandwerendheid van 60 minuten [50]. Deze blijken hier allen aan te voldoen, zie Bijlage VI, 

paragraaf VI.2.2. Wel dienen, ten behoeve van deze brandwerendheid, alle schades waar wapening 

(bijna) bloot ligt hersteld te worden.  

 

4.3.2.4. Beoordeling constructie op basis van toetsingscriteria 

Op basis van de toetsingscriteria zijn door Ingenieursbureau Van de Laar toelaatbare belastingen 

bepaald, welke het mogelijk maken om woon- en kantoorfuncties toe te laten. Daar waar de constructie 

wegens een te lage sterkte in vloer of balk niet geschikt is voor de toe te kennen functie met 

bijbehorende genormeerde veranderlijke belasting dient de constructie te worden versterkt.  
 

Ingenieursbureau Van de Laar heeft aangegeven dat een brandwerendheid van de constructie van 60 

minuten na schadeherstel relatief eenvoudig haalbaar is. 

Ingenieursbureau Cauberg-Huygen draagt enkele oplossingen aan voor het verhogen van de 

brandveiligheid naar 90 of 120 minuten [49]. Mogelijke oplossingen zijn het brandwerend schilderen van 

elementen, het aanbrengen van een omhulling of de inpassing van een sprinklerinstallatie.  
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4.3.2.5. Constructieve aanpassingen 

Ingenieursbureau Van de Laar heeft constructieve aanpassingen voorgesteld om de constructieve 

veiligheid van het Nedinsco-complex voor de beoogde functie te kunnen waarborgen. Alle aanpassingen 

zijn sterkte-gerelateerd. Enkele aanpassingen zijn als onderstaand:  

• toevoegen stalen kolommen (figuur 4.12, figuur 4.13, figuur 4.14); 

• bijplaatsen palen onder bestaande keldervloer (figuur 4.13); 

• omstorten bestaande betonkolommen; 

• stalen onderslagbalken aanbrengen (figuur 4.14). 

 

figuur 4.12 Detail aanbrengen stalen kolom. [52] figuur 4.13 Detail aanbrengen paal met funderingsstrook tbv nieuwe 
stalen kolom. [52] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

figuur 4.14 Detail aanbrengen stalen onderslagbalken en –kolommen. [52] 
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4.4. Pakhuis Java te Wormer 
Het voormalige rijstpakhuis Java is in 1907 ontwikkeld als onderdeel van het pellerijcomplex Hollandia. 

Het rijksmonument is een vroeg voorbeeld van de toepassing van een monolitische betonconstructie.  

in 2006 is het oude leegstaande pakhuis (figuur 4.15) getransformeerd naar een wooncomplex met 

daarin 21 woningen (figuur 4.16).  

figuur 4.15 Pakhuis Java zoals het aangetroffen werd voor de 
herbestemming ervan. Bron: Architectenbureau Klein 

figuur 4.16 Pakhuis Java zoals het er bij staat na 
herbestemming. Bron: Architectenbureau Klein 

 

Met betrekking tot de beoordeling of de aanpak van de constructie zijn tussen 2004 en 2006 de 

volgende bureaus betrokken:  

- Stork CMT (materiaaltechnisch specialist, 2004); 

- Zonneveld Ingenieurs (hoofdconstructeur, 2004 – 2006). 

 

4.4.1. Onderzoek constructiegegevens 

Gebruikte stukken van het onderzoek naar constructiegegevens zijn afkomstig van Stork CMT [54] en 

Zonneveld Ingenieurs [53], [55], [56], [57].  

 

4.4.1.1. Archiefonderzoek 

Zonneveld Ingenieurs heeft via de projectontwik-

kelaar Willemsen Minderman Projectontwikkeling 

uit het Gemeente Archief Zaanstad enkele platte-

gronden (figuur 4.17), aanzichten en een door-

snede uit 1906 gekregen. Meer oude constructie-

gegevens waren niet beschikbaar.  

  

figuur 4.17 Oude plattegronden uit 1906. Bron: Gemeente 
Archief Zaanstad 
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4.4.1.2. Visuele inspectie 

Visuele inspecties zijn verricht door Stork CMT (2004) en Zonneveld Ingenieurs (2004). Zonneveld 

Ingenieurs heeft een eerste visuele inspectie gedaan en vervolgens opdracht gegeven aan Stork CMT 

voor een onderzoek naar de toestand van de betonconstructie.  

 

Constructieopbouw 

Zonneveld Ingenieurs heeft de constructieopbouw opnieuw in kaart gebracht door het maken van 

constructietekeningen. 

 

Pakhuis Java heeft een 5-laags betonskelet met kolommen verdeeld in een raster van 3 x 3 meter  

(figuur 4.18). De stabiliteit in de dwarsrichting wordt verzorgd door de momentverbindingen tussen 

kolommen en balken en in de langsrichting door de betonnen wanden in de gevels.  

 

Conditie 

Zowel Zonneveld Ingenieurs als Stork CMT heeft resultaten beschreven omtrent de conditie van het 

pakhuis [53], [54]. 

 

Zonneveld Ingenieurs heeft geconstateerd dat er enkele kolommen zijn verwijderd (figuur 4.19 en  

figuur 4.20) [53]. Ook is er schade aangetroffen aan meerdere elementen, waarbij de wapening in  

het zicht is gekomen.  

Stork CMT benoemt in [54] eveneens de verwijderde kolommen, zowel op de eerste als de tweede 

verdieping. In de vloer van de derde verdieping is boven één van de ontbrekende kolommen een scheur 

figuur 4.18 Zwaar beschadigd monoliet betonskelet voor herbestemming. [53] 
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aangetroffen. Plaatselijk is aan de onderzijde van de begane grondvloer schade aangetroffen. De 

wapening is hier sterk gecorrodeerd en de betondekking is losgeraakt.  

Aan de onderzijde van de dakvloer wordt naast afgedrukte stukken betondekking ook een donkere tint 

zichtbaar aan het betonoppervlak. Dit zou op een brand in het verleden kunnen wijzen en heeft 

zodoende aanleiding gegeven voor nader (technisch) onderzoek aan de wapening.  

figuur 4.19 Één van de verwijderde kolommen. [53] figuur 4.20 Één van de verwijderde kolommen. [53]  
 

4.4.1.3. Technisch onderzoek 

Stork CMT heeft (in opdracht van Zonneveld Ingenieurs) technisch onderzoek verricht [54]. 12

 

 

Op elke verdieping is de wapening van twee kolommen en een balk vrijgehakt om de aanwezige 

wapening en betondekkingen te bepalen.  

Uit kolommen, balken en vloeren op verschillende locaties in het gebouw zijn betoncilinders met een 

diameter van 100 mm geboord en beproefd voor het vaststellen van de aanwezige wapening, 

betondekking, volumieke massa, porositeit, druksterkte en carbonatatiediepte. Om te ontdekken of een 

eventuele lokale brand in het verleden invloed heeft gehad op de wapeningscapaciteit, is uit de 

onderzijde van de dakvloer een wapeningsstaaf bemonsterd en beproefd. Ten behoeve van controle-

berekeningen heeft Zonneveld Ingenieurs de meeste locaties voor technisch onderzoek vastgesteld.  

Resultaten van het technisch onderzoek zijn weergegeven in Bijlage VII, figuur VII.1 t/m VII.3 en  

tabel VII.1 t/m VII.5. De metingen aan de druksterkte leveren gemiddeld de waarden op zoals 

weergegeven in tabel 4.4.  
 

 

* De druksterktewaarden gelden voor een kubus met ribben van 150 mm.  
 

  

                                                                 
12  Zie Bijlage VII: Gegevens Pakhuis Java 

tabel 4.4 Gemiddelde druksterktewaarden betonmonsters per constructieonderdeel. (Bijlage VII, tabellen VII.2 t/m VII.3) 

Monsters afkomstig  
uit onderdeel 

Aantal 

meetwaarden 

Druksterkte* 

(N/mm2) 

kolommen 6 17,2 

balken 6 22,6 

vloeren 6 32,7 



 4. REFERENTIEPROJECTEN HERBESTEMMING 

 

  63 |  

4.4.1.4. Beoordeling constructie op basis van constructiegegevens 

Na het onderzoek naar de toestand van de betonconstructie heeft Stork CMT de bestaande constructie 

beoordeeld [54]. Van Zonneveld Ingenieurs is geen gedocumenteerde beoordeling voorhanden. Voor 

beoordelingen die specifiek betrekking hebben op de constateringen als gedaan bij de visuele inspectie 

of het technisch onderzoek wordt verwezen naar Bijlage VII.1.2. Meer globale beoordelingen van de 

constructie die verband houden met de kansen van deze constructie voor herbestemming, worden in 

deze paragraaf weergegeven.  
 

Stork CMT, 2004 [54] 

Een duurzaam herstel van de aangetroffen defecten is zeker mogelijk. Indien het betonwerk na 

herbestemming aan een binnenklimaat blootgesteld zal zijn hoeft men niet bang te zijn voor 

wapeningscorrosie door vochtbelasting. Mochten constructieonderdelen alsnog in een vochtige 

omgeving blijken te staan, verdient het aanbeveling om het beton te conserveren.  

De onderzijde van de begane grondvloer is blijvend vochtbelast zodat de al aanwezige schade aan 

betondekking en wapening alleen maar toe zal nemen. De omvang van deze schade is al zo groot dat 

alleen betonconservering hier geen optie is. Groot herstelwerk of het aanbrengen van een nieuwe vloer 

is noodzakelijk.  

Na het eventueel aanbrengen van nieuwe kolommen ter plaatse van de verwijderde kolommen kunnen 

de scheuren in de betonvloeren hierboven hersteld worden door constructieve injectie.  

 

 

4.4.2. Toetsingsfase 

Met betrekking tot de toetsingsfase van het complex na herbestemming heeft Zonneveld Ingenieurs de 

constructieve veiligheid (sterkte, stabiliteit en brand) beschouwd [55], [56], [57].  

Het oude pakhuis heeft zijn huidige omvang behouden en is herbestemd tot een 

appartementencomplex. Ten behoeve van een nieuw trappenhuis en lift zijn er enkele elementen 

toegevoegd in het gebouw. Een nieuw vluchttrappenhuis is naast het gebouw in staal gerealiseerd. 

Bovenop het gebouw zijn nieuwe dakterrassen aangebracht.  

 

4.4.2.1. Sterkte 

Er zijn geen controleberekeningen van bestaande constructie-elementen voorhanden. Slechts van nieuw 

toegevoegde elementen (staalconstructie vluchttrappenhuis en dakterras, nieuwe bordesplaten) zijn 

berekeningen, gemaakt door Zonneveld Ingenieurs, verkregen.  

 

4.4.2.2. Stabiliteit 

Omdat het pakhuis geen nieuwe op- of aanbouw krijgt waarvoor de bestaande constructie stabiliteit 

moet leveren heeft Zonneveld Ingenieurs geen nieuwe stabiliteitsberekening gemaakt. Een nieuw 

aangebouwd vluchttrappenhuis verzorgt zijn eigen stabiliteit.  
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4.4.2.3. Brand 

Zonneveld Ingenieurs heeft de brandveiligheid van de constructie getoetst en beschreven [55].  

Zowel de balken als de vloeren zijn minimaal 60 minuten brandwerend, zie Bijlage VII, paragraaf VII.2.1. 

Indien één van deze elementen na 60 minuten bezwijkt zal dit niet leiden tot het bezwijken van andere 

elementen (voortschrijdende instorting). Ook de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

(WBDBO) is voor 60 minuten gewaarborgd.  

Om aan de gevraagde brandwerendheid van 120 minuten voor de kolommen (hoofddraagconstructie) 

te voldoen adviseert Zonneveld Ingenieurs om de betondekking te verhogen.  

 

4.4.2.4. Beoordeling constructie op basis van toetsingscriteria 

Uit de resultaten van de toetsingsfase is gebleken dat het pakhuis geschikt is voor een nieuw leven als 

appartementencomplex. Vanwege een verlaging van de veranderlijke belasting (het oude pakhuis is 

herbestemd als appartementencomplex) zijn bestaande constructie-elementen niet versterkt.  

Omdat de begane grondvloer dusdanig beschadigd bleek is er besloten om deze niet te herstellen, maar 

hier een nieuwe zelfdragende vloer overheen te storten. Ter plaatse van de verwijderde kolommen zijn 

nieuwe kolommen geplaatst.  

Na de uitvoering van de herontwikkeling door het herstellen van schades en het verhogen van de 

dekking van de kolommen voldoet de constructie aan het vereiste niveau van brandveiligheid.  
 

4.4.2.5. Constructieve aanpassingen 

Zonneveld Ingenieurs heeft voor het hergebruik van het gebouw enkele constructieve aanpassingen 

voorgesteld [56], [57]. Aanpassingen aan de bestaande constructie worden hier beschreven.  

 

Ten behoeve van de nieuwe dakterras-

sen zijn stalen liggers, houten balken, 

een afwerking en balusters bovenop de 

betonconstructie aangebracht. Deze be-

lasten niet de bestaande dakvloer (van 

slechts 60 mm dik), maar via opgestorte 

nokken op de bestaande balken direct 

boven de bestaande kolommen wordt de 

belasting afgedragen (figuur 4.21).  

 
  

figuur 4.21 Aansluitingsdetail van de nieuwe stalen/houten dakterras-
constructie, dmv een opgestorte nok aan de oude dakconstructie. [57]  
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De nieuw aangebrachte zelfdragende begane grondvloer heeft de functie van de bestaande vloer 

overgenomen (figuur 4.22). Ten behoeve van een gemetselde wand is ook een nieuw opgestorte 

betonbalk aangebracht (figuur 4.23). Voor de berekening van deze nieuwe vloer en balk is conservatief 

aangenomen dat de bestaande vloerwapening niet meewerkt en er geen samenwerking tussen de 

bestaande vloer en de opstorting zal zijn [56].  
 
 

figuur 4.22 Detail begane grond vloeropstorting. [56] 

 
 
figuur 4.23 Detail begane grond vloer- en balkopstorting. [56] 
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4.5. Veemgebouw te Eindhoven 
Het Veemgebouw (figuur 4.24) op het Philips-terrein Strijp S te Eindhoven is in 1942 gebouwd als 

pakhuis voor radio- en televisietoestellen van Philips. Dit rijksmonument heeft een monolitische 

betonconstructie waarbij kolommen met paddestoelkoppen de vloeren ondersteunen. In 1949 en 1956 

hebben er uitbreidingen op het dak plaatsgevonden ten behoeve van kantoren.  

Onder aanvoering van projectontwikkelaar De Nieuwe Combinatie zal het Veemgebouw in 2013 een 

winkel-, parkeer-, restauratie- en woonfunctie verkrijgen.  

 

Met betrekking tot de beoordeling of de aanpak van de constructie zijn tussen 2007 en 2012 de 

volgende bureaus betrokken:  

- Intron (materiaaltechnisch specialist, 2009); 

- Adviesbureau Tielemans (hoofdconstructeur, 2007 – 2012).  

 

4.5.1. Onderzoek constructiegegevens 

Gebruikte stukken van het onderzoek naar constructiegegevens zijn afkomstig van Intron [60] en 

Adviesbureau Tielemans [58], [59], [61], [62].  

 

4.5.1.1. Archiefonderzoek 

Adviesbureau Tielemans heeft via de projectontwikkelaar De Nieuwe Combinatie uit het Philips-archief 

veel oude constructieberekeningen en –tekeningen uit 1941 van de Hollandsche Beton Maat- 

schappij N.V. voor dit project verkregen. Dit leverde voor hen uiterst bruikbare informatie op, 

betreffende oorspronkelijke rekenbelastingen en toelaatbare spanningen, constructie-, wapenings- en 

funderingsgegevens. Stabiliteitsberekeningen zijn niet gevonden.  

figuur 4.24 Het nog leegstaande Veemgebouw in 2011. 
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4.5.1.2. Visuele inspectie 

Visuele inspecties zijn verricht door Adviesbureau Tielemans (2007 – 2009) en Intron (2009). 

Adviesbureau Tielemans heeft onderzoek gedaan naar de constructieve mogelijkheden van het gebouw 

[58] en een specifiek onderzoek naar de haalbaarheid van een grote vide en/of een optopping [59], [61].  

 

Constructieopbouw 

Intron en Adviesbureau Tielemans hebben de constructieopbouw in hun rapportages beschreven [58], 

[60].  

 

Het Veemgebouw bestaat uit drie gedilateerde segmenten met daartussen vrij opgelegde vloerstroken. 

Voor het uit tien bouwlagen bestaande gebouw is een paddestoelvloerconstructie toegepast (figuur 

4.25). Dit zijn vlakke plaatvloeren, ondersteund door kolommen met kolomkoppen. De stabiliteit van het 

gebouw wordt in twee richtingen verzorgd door de stijve verbindingen tussen kolommen en vloeren. De 

fundering bestaat uit betonnen poeren met daaronder betonnen palen.  

 

Conditie 

Na 70 jaar ziet deze hoofddraagconstructie er volgens Adviesbureau Tielemans nog uiterst degelijk uit. 

Er zijn door zowel Intron als Adviesbureau Tielemans geen specifieke schadegevallen aan de 

betonkolommen of vloeren gerapporteerd.  
 

  

figuur 4.25 De aangetroffen paddestoelvloerconstructie, 2011. 
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4.5.1.3. Technisch onderzoek 

Technisch onderzoek is verricht door Intron. Dit betreft onderzoek naar de sterkte van het beton en de 

hoeveelheid, afmetingen en sterkte van het wapeningsstaal in kolommen13

 

.  

Op drie verdiepingen (de 2de, 5de en 8ste) is van drie kolommen en op drie niveaus het beton 

bemonsterd door het boren van kernen ø95 mm (figuur 4.26). Deze cilinders zijn beproefd voor het 

vaststellen van de aanwezige wapening, volumieke massa en druksterkte. De boorlocaties zijn aselect 

gekozen.  

Ter bepaling van de kwaliteit van het wapeningsstaal is uit de hoofdwapening van één kolom een staaf 

met een lengte van 300 mm bemonsterd (figuur 4.27). Hiervan is de vloeigrens, de treksterkte en de 

maximale rek bepaald.  

Om een indicatie te kunnen geven over het aantal wapeningsstaven en de hart op hart afstanden 

hiervan in kolommen zijn er Ferro-scans uitgevoerd. Een uitvoer van een Ferro-scan is te zien in  

figuur 4.28.  

figuur 4.26 Kolom waaruit drie betonci-
linders geboord zijn voor beproeving. 
[60] 

figuur 4.27 De blootgelegde hoekwa-
pening van een kolom, waaruit een stuk 
is weggeslepen voor beproeving. [60] 

figuur 4.28 Op de Ferro-scan uitvoer 
van een kolom zijn de langsstaven en 
beugels duidelijk waarneembaar. [60] 

 

Resultaten van het technisch onderzoek zijn weergegeven in Bijlage VIII, figuur VIII.1 en tabel VIII.1 t/m 

VIII.4. De metingen aan de druksterkte leveren gemiddeld de waarden op als weergegeven in tabel 4.5.  
 

 

* De druksterktewaarden gelden voor een kubus met ribben van 150 mm.  

 
 

                                                                 
13  Zie Bijlage VIII: Gegevens Veemgebouw 

tabel 4.5 Gemiddelde druksterktewaarden betonmonsters per verdieping. (Bijlage VIII, tabellen VIII.1 t/m VIII.4) 
 

Monsters afkomstig  
uit kolom op verdieping 

Aantal 

meetwaarden 

Druksterkte* 

(N/mm2) 

2 7 47,5 

5 9 39,3 

8 8 29,6 
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4.5.1.4. Beoordeling constructie op basis van constructiegegevens 

Met betrekking tot de kansen voor herbestemming heeft Adviesbureau Tielemans het Veemgebouw 

beoordeeld. Intron heeft in dit kader geen uitspraken gedaan.  

 

Adviesbureau Tielemans, 2007 – 2009 [58], [59], [61] 

Vanwege hoge oorspronkelijk toelaatbare belastingen (vanwege de pakhuisfunctie van het complex 

waren deze tot 1200 kg/m2) en de goede staat waarin de constructie verkeert, is het Veemgebouw bij 

herbestemming geschikt voor nagenoeg elke functie.  

Bij de toepassing van gebouwfuncties met een lagere optredende belasting dan 1200 kg/m2 zijn er dan 

ook kansen voor een optopping of een grote vide. De verwachting is dat, uitgaande van het 

oorspronkelijk bestaande gebouw (d.w.z. zonder de later aangebrachte kantoorverdiepingen) en een 

functie als warenhuis (of een functie met een soortgelijke veranderlijke belasting), het mogelijk is om 

twee extra woonverdiepingen in een zware uitvoering of drie extra woonverdiepingen in een lichte 

uitvoering te kunnen realiseren.  

Een grote vide waarbij een kolommenrij en vloervelden zouden verdwijnen zou bij een soortgelijke 

functie eveneens een optie zijn vanwege overcapaciteit in de kolommen rondom de vide.  

Voor het maken van vloersparingen adviseert Adviesbureau Tielemans om deze te maken in het midden 

tussen vier kolommen, zodat de wapening in de kolomstroken gehandhaafd blijft.  

 

Toekomstige belastingen op de constructie die gelijkblijvend zijn aan of lager dan de oorspronkelijk 

toelaatbare belastingen, zullen naar verwachting geen problemen opleveren. Het beton vertoont geen 

zichtbare zwakke plekken en deze zijn ook op andere, niet beproefde locaties, niet te verwachten. Bij 

een verhoging van de belastingen dienen de vloeren, kolommen en fundering hierop gecontroleerd te 

worden.  

 

Intron, 2009 [60] 

Intron vermeldt uitsluitend resultaten uit hun visuele inspectie en technisch onderzoek. Daarbij wijst 

Intron er nadrukkelijk op dat gezien het geringe aantal metingen in relatie tot het aantal verdiepingen 

en kolommen (minder dan 1%), de aangegeven rekenwaarden van beton en wapening indicatief zijn. 

Het toekennen van een druksterktewaarde aan elementen die niet beproefd zijn dient dan ook met 

uiterste voorzichtigheid te geschieden.  
 

4.5.2.  Toetsingsfase 

Met betrekking tot de toetsingsfase van het Veemgebouw na herbestemming heeft Adviesbureau 

Tielemans de constructieve veiligheid (sterkte, stabiliteit en brand) beschouwd en beschreven in [58], 

[59], [61], [62].  

Het complex zal na herbestemming dienen voor meerdere functies, waarvan parkeren de voornaamste 

is. Via een nieuw te maken entree zullen voertuigen het gebouw op de eerste verdieping binnenrijden. 

De uitbreidingen als gedaan in 1949 en 1956 worden verwijderd, waarna er twee- tot drielaagse 
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optoppingen gemaakt worden ten behoeve van woningen. Deze optoppingen zullen afgedragen worden 

op de bestaande constructie en in staal worden uitgevoerd (figuur 4.29).  

 

Adviesbureau Tielemans stelt in [58] dat het ondanks het voorhanden zijn van uitgebreide 

constructiegegevens ondoenlijk en onnodig is om aan te tonen dat alle constructieonderdelen van het 

gerevitaliseerde gebouw voldoen aan de huidige normen. Het uitgangspunt van de constructieve 

toetsing zal zijn om bestaande constructieonderdelen in de huidige staat niet zwaarder te belasten dan 

waar deze in het verleden voor bedoeld was.  

 

4.5.2.1. Sterkte 

Adviesbureau Tielemans heeft een sterkteanalyse gedaan voor de ontworpen eindsituatie van het 

gebouw [62]. Voor vloeren en kolommen is bepaald of er in de nieuwe situatie voldoende sterkte 

aanwezig is.  
 

Er is één controleberekening gemaakt van een vloer waaruit blijkt dat deze in de nieuwe situatie voldoet 

(Bijlage VIII, paragraaf VIII.2.1, Vloeren). De betonsterkte en de wapening zijn aangenomen zoals het 

archiefonderzoek heeft uitgewezen. 14

Voor de kolommen zijn de nieuwe belastingwaarden bepaald en aan de hand van de visuele inspectie en 

het technisch onderzoek de afmetingen, wapening en betonsterkte. Het gebouw wordt in de hoogte in 

drie secties opgedeeld voor de toe te kennen betonsterkteklasse van de kolommen (zie 

 

figuur 4.30). Hoe 

deze worden bepaald en hoe de wijze van toetsing is wordt duidelijk in Bijlage VIII, paragraaf  

VIII.2.1, Kolommen. Voor de aanwezige wapening wordt kwaliteit FeB220 aangehouden. Een aantal 

kolommen zal met de beoogde herbestemming op sterkte niet voldoen. In de doorsnede, figuur 4.30, 

zijn met rode kaders de kolommen aangegeven die na de controleberekening niet voldoen en in de 

blauwe kaders de kolommen die wel voldoen. De rode stippellijn is de grenslijn hiertussen.  
 

                                                                 
14  Omdat de vloerbelasting in de nieuwe situatie lager is dan waar de vloer op ontworpen is, blijkt er na 

deze wijze van toetsing een hoge veiligheidsmarge aanwezig. Adviesbureau Tielemans ziet dan ook 
geen aanleiding om de betonsterkte en de wapening, zoals deze volgens het archiefonderzoek 
zouden moeten zijn, te verifiëren middels technisch onderzoek.  

figuur 4.29 Constructief principe optoppingen Veemgebouw. [62]  
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4.5.2.2. Stabiliteit 

Omdat de uitbreidingen uit 1949 en 1956 eerst worden verwijderd alvorens de optoppingen 

gerealiseerd worden, heeft Adviesbureau Tielemans vanwege het geringe verschil tussen de oude en 

nieuwe situatie geen stabiliteitsberekening gemaakt. De stalen optoppingen zijn op zichzelf stabiel 

ontworpen.  
 

4.5.2.3. Brand  

Adviesbureau Tielemans heeft de aanwezige brandwerendheid bepaald van vloeren en kolommen en 

dient mogelijkheden aan tot een eventuele verhoging hiervan [62].  

Voor de vloeren geldt dat een brandwerendheid van 90 minuten het maximaal haalbare is bij de huidige 

dekkingen. Van de kolommen voldoet ca. 60% aan een brandwerendheid van 120 minuten. Voor een 

bepaalde doorsnede zijn de resultaten hiervan zichtbaar in figuur 4.30. In de blauwe kaders (de 

kolommen waar de sterkte voldoet) staat de brandwerendheid in minuten weergegeven. De groene 

stippellijn geeft aan vanaf waar de kolommen wel/niet voldoen aan een brandwerendheid van 120 

minuten.   

figuur 4.30 Kolomcontrole Veemgebouw. [62] 
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4.5.2.4. Beoordeling constructie op basis van toetsingscriteria 

Up basis van de toetsingscriteria is gebleken dat het Veemgebouw geschikt is voor een nieuw leven met 

winkel-, parkeer-, restauratie- en woonfunctie. De verdiepingsvloeren hoeven vanwege een sterke 

verlaging van de veranderlijke belasting niet versterkt te worden.  

Ten behoeve van de beoogde optopping en een brandwerendheid van 120 minuten van de 

hoofddraagconstructie dienen sommige kolommen versterkt te worden of een verhoogde betondekking 

te krijgen.  

Voor de nieuwe functies in het gebouw zullen er eveneens constructieve ingrepen benodigd zijn voor 

nieuwe liften, trappenhuizen en een verkeersroute in de meerlaagse parkeergarage.  

 

4.5.2.5. Constructieve aanpassingen 

Adviesbureau Tielemans heeft ten behoeve van het verhogen van de sterkte en brandwerendheid van 

kolommen principes aangedragen hoe de uitvoering hiervan dient te geschieden. Deze principes zijn 

weergegeven in figuur 4.31.  

figuur 4.31 Principes voor kolomversterking en verhoging brandwerendheid kolom naar 120 minuten. [62] 
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4.6. Dresselhuyspaviljoen Zonnestraal te Hilversum 
Het Dresselhuyspaviljoen is in 1931 voltooid als 

onderdeel van sanatorium Zonnestraal. De 

tweelaagse monolitische betonconstructie is 

opgebouwd uit kolommen met uitkragende 

afgeschuinde balken en vloeren (figuur 4.32).  

Het sanatorium van architect Jan Duiker was 

bedoeld als herstellingsoord voor tuberculose-

patiënten. Omdat men destijds al dacht dat deze 

ziekte na 30 tot 50 jaar uitgeroeid zou zijn is het 

gebouw ontworpen voor een beperkte technische 

levensduur. Zo zijn onderdelen en detailleringen uit dit gebouw niet duurzamer (en duurder) gekozen 

dan dat strikt noodzakelijk was, waardoor dit ‘wegwerpgebouw’ tegen een zeer beperkt budget kon 

worden gerealiseerd [63], [64].  

 

Het Dresselhuyspaviljoen is vele jaren in onbruik geweest en verwaarloosd, zoals te zien in figuur 4.33. 

Onder leiding van samenwerkende architecten De Jonge en Henket is het monument grondig 

gerestaureerd (figuur 4.34) om vervolgens plaats te bieden aan zorgcentrum Zonnestraal.  

figuur 4.33 In 2003 staat het Dresselhuyspaviljoen er vervallen 
bij. Bron: Bierman Henket architecten 

figuur 4.34 Het Dresselhuyspaviljoen na de restauratie.  

 

Met betrekking tot de beoordeling of de aanpak van de constructie zijn tussen 1986 en 2009 de 

volgende bureaus betrokken:  

- Intron (materiaaltechnisch specialist, 1986 – 1998); 

- Technische Hogeschool Delft* (onderzoekende/adviserende rol, 1986); 

- Wessel de Jonge Architecten* (architect, 1995 – 2009); 

- Adviesbureau ABT (hoofdconstructeur, 1998 – 2009).  
 

*  Wessel de Jonge heeft vanaf 1986 (als onderzoeker vanuit de TH Delft) tot de voltooiing van de 

restauratie in 2009 (als architect van Wessel de Jonge Architecten) meerdere artikelen geschreven 

over o.a. de constructie van monument Dresselhuyspaviljoen Zonnestraal en de herbestemming 

ervan.  

 

figuur 4.32 Het gereedgekomen betonskelet van het 
Dresselhuyspaviljoen in 1928. [72] 
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4.6.1. Onderzoek constructiegegevens 

Gebruikte stukken van het onderzoek naar constructiegegevens zijn afkomstig van Intron [65], [66], [67], 

Adviesbureau ABT [68] en Wessel de Jonge [63], [64], [69], [70].  

 

4.6.1.1. Archiefonderzoek 

Uit de bouwfase van dit jonge monument Zonnestraal zijn zeer veel gegevens bewaard en te vinden in 

het Nederlands Architectuur instituut. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld schetsen, werktekeningen, 

programma’s van eisen, bestekken en dagstaten. Ook van het gedachtegoed en de inspiratie van de 

ontwerpers Duiker en Wiebenga is veel bekend, waarnaar gemaakte ontwerpkeuzes veelal te herleiden 

zijn.  

 

Wessel de Jonge heeft als onderzoeker en architect uitgebreid archiefonderzoek gedaan en op basis 

hiervan zijn artikelen geschreven. Adviesbureau ABT heeft in het kader van archiefonderzoek oude 

wapeningstekeningen en de rapportages van Intron uit 1986 en 1998 geraadpleegd. 

Stabiliteitsberekeningen zijn niet gevonden.  

 

4.6.1.2. Visuele inspectie 

Visuele inspecties zijn verricht door Wessel de Jonge (1986 – 1991), Intron (1986 – 1998) en 

Adviesbureau ABT (1998 – 2003).  

 

Constructieopbouw 

Wessel de Jonge beschrijft in [63], [64] 

en [70] dat het skelet uiterst slank is 

ontworpen vanwege de wens om zo 

veel mogelijk licht en lucht toe te 

laten. Een slanke constructie werd 

mogelijk gemaakt door het creëren 

van een optimale krachtswerking in 

balken en vloeren. De overstekken van 

deze elementen (figuur 4.35) zorgen 

voor een momentenreductie en 

daarmee de mogelijkheid tot 

materiaalbesparing.  

De Jonge en Adviesbureau ABT vermoeden dat de vloeroverspanning van 3 meter door constructeur 

Wiebenga is gekozen vanwege een bepaling in de GBV 1918 en de voorkeur voor een korte bouwtijd. 

Volgens de GBV 1918 mogen betonvloeren tot een overspanning van 3 meter namelijk na een week al 

ontkist worden, in tegenstelling tot een maand die geldt voor grotere overspanningen.  

 

 

figuur 4.35 Constructieopbouw Dresselhuyspaviljoen. [70] 
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Conditie 

Intron heeft in 1986 schades aan de beton-

constructie geconstateerd en beschreven [65]. 

Scheuren in het beton, afgedrukte beton-

dekking, wapeningscorrosie en carbonatatie-

schade komen veelvuldig voor.  

Wessel de Jonge wijst in 1991 op een 

“verwaarloosd gebouw in een heel slechte 

technische conditie. “ [63] 

Adviesbureau ABT beschrijft in het DO-rapport 

uit 2003 omvangrijke betonschade in de vorm 

van scheurvorming in balken, kolommen, vloeren en daken. Ook wordt er carbonatatie, 

chorideaantasting, grindnesten en wapeningscorrosie geconstateerd. [68]  

De slechte staat waarin het Dresselhuyspaviljoen in 2003 verkeerde is goed te zien in figuur 4.36 en   

figuur 4.37.  

 

4.6.1.3. Technisch onderzoek 

Intron heeft in drie etappes technisch onderzoek verricht. De eerste twee rapportages stammen uit 

1986 (met Wessel de Jonge als opdrachtgever); het andere uit 1998 (met Adviesbureau ABT als 

opdrachtgever). Het doel van alle onderzoeken was het bepalen van de betonkwaliteit van 

elementen. 15

In 2003 heeft Adviesbureau ABT ook technisch onderzoek laten verrichten naar de aanwezige wapening.  

  

 

Met het eerste onderzoek diende nagegaan te worden of herstel van het monument mogelijk was op 

basis van de op het oog zeer slechte betonkwaliteit. Zodoende zijn er cilinders geboord uit verschillende 

constructie-elementen op verschillende locaties in het gebouw [65]. Deze zijn beproefd voor het 

vaststellen van de volumieke massa, porositeit, carbonatatiediepte, chloridegehalte en druksterkte. 

Vervolgens is er aanvullend onderzoek verricht naar de druksterkte van kolommen [66], omdat er na het 

eerste onderzoek de indruk bestond dat vooral in kolommen een lage druksterkte aanwezig is. Dit 

onderzoek bestond uit ultrasoon onderzoek en het beproeven van geboorde cilinders.  

In 1998 heeft Intron technisch onderzoek gedaan naar de betondruksterkte in kolommen en balken [67]. 

De methode van onderzoek is zoals beschreven in CUR-Aanbeveling 15 (later vervangen door CUR-

Aanbeveling 74) en bestond uit ultrasoononderzoek, de bepaling van terugslagwaarden en de 

beproeving van geboorde cilinders. ‘Verdachte’ kolommen werden op meerdere plaatsen gemeten. 

Onder verdachte kolommen verstond Intron kolommen die schades vertoonden als scheuren, 

kalkuitbloei, afgedrukte betondekking of corroderende wapening.  

Resultaten van het technisch onderzoek zijn weergegeven in Bijlage IX, figuur IX.1 en tabel IX.1 t/m IX.5. 

De metingen aan de druksterkte leveren gemiddeld de waarden op als weergegeven in tabel 4.6.  

                                                                 
15  Zie Bijlage IX: Gegevens Dresselhuyspaviljoen Zonnestraal 

figuur 4.36 Vervallen staat 1. 
Bron: www.tgooi.info 

  figuur 4.37 Vervallen staat 2.     
  Bron: www.tgooi.info 
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Adviesbureau ABT heeft ten behoeve van het maken van controleberekeningen (zie paragraaf 4.6.2.1) 

door middel van destructief onderzoek de aanwezige wapening gecontroleerd [68].  

 

 

* De druksterktewaarden gelden voor een kubus met ribben van 150 mm.  
 

4.6.1.4. Beoordeling constructie op basis van constructiegegevens 

Na diverse onderzoeken hebben de verschillende partijen de bestaande constructie beoordeeld. Voor 

beoordelingen die specifiek betrekking hebben op de constateringen als gedaan bij de visuele inspectie 

of het technisch onderzoek wordt verwezen naar Bijlage IX.1.2. Meer globale beoordelingen van de 

constructie die verband hebben met de kansen van deze constructie voor herbestemming, worden in 

deze paragraaf weergegeven.  
 

Intron, 1986 [65] 

Indien overwogen wordt het gebouw te behouden en te restaureren, wordt gezien de staat van het 

gebouw geadviseerd om het niet al te lang meer in deze toestand te laten staan. Zonder bescherming of 

aanpak van de constructie zal het verval als gevolg van carbonatatie en wapeningscorrosie versnellen, 

waardoor met herstel van de constructie hogere kosten gemoeid zullen zijn.  

De betonkwaliteit is matig tot slecht en verschillende onderdelen zullen in zijn geheel vervangen moeten 

worden.  

 

Wessel de Jonge, 1991 [63] 

Als wordt gekozen voor behoud, kan het gebouw tot op de begane grond worden gesloopt en herbouwd 

met gebruikmaking van moderne technieken. Het uiterlijk komt overeen met het origineel waarmee de 

restauratie recht doet aan de eis dat Jan Duikers ideeën over eenvoud goed moeten kunnen worden 

afgelezen aan het gebouw. De vraag is in dit geval of er van restauratie kan worden gesproken. Volgens 

internationaal aanvaarde richtlijnen speelt voor restauratie de authenticiteit van materialen een 

belangrijke rol, terwijl die bij deze aanpak juist allemaal worden vervangen.  

Het skelet zou ook met moderne technieken kunnen worden gerepareerd en versterkt. Dat kost 

weliswaar meer dan het vervangen van het skelet, maar de authenticiteit van het materiaal is verzekerd. 

Daarbij moeten we dan accepteren dat het gebouw zichtbaar verandert: vloeren en kolommen worden 

dikker gemaakt, waardoor het moeilijk wordt de oorspronkelijke opvattingen over materiaaloptimalisa-

tie te ervaren. Ook moet worden geaccepteerd dat de scheidingswanden hun huidige, onbedoelde 

dragende functie houden, wat weer in strijd is met Jan Duikers opvatting over het splitsen van dragende 

en scheidende onderdelen.   

tabel 4.6 Gemiddelde druksterktewaarden betonmonsters per constructieonderdeel. (Bijlage IX, tabellen IX.1 t/m IX.3) 
 

Monsters afkomstig  
uit onderdeel 

Aantal 

meetwaarden 

Druksterkte* 

(N/mm2) 

kolommen 12 23,2 

balken 12 25,3 

vloeren 10 30,1 
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Adviesbureau ABT, 2003 [68] 

De omvangrijke schade aan het gebouw dient hersteld te worden. Bij enkele kolommen en balken is de 

blootliggende wapening zo ver aangetast dat hier bij herstel extra wapening moet worden ingelijmd. 

Sommige elementen waarin het verval dusdanig groot is dat herstel niet meer mogelijk is, dienen 

vervangen te worden.  

Indien de oorspronkelijke architectuur geheel gerespecteerd wordt is het aanbrengen van enige 

technische verbetering een complexe zaak. Ingrepen voor behoud van het Dresselhuyspaviljoen als 

voorgesteld in [68] zijn omvangrijk en kostbaar, maar ook goed uitvoerbaar en daarbij duurzaam.  

 

 

4.6.2. Toetsingsfase 

Met betrekking tot de toetsingsfase van het complex na herbestemming heeft Adviesbureau ABT de 

constructieve veiligheid (sterkte, stabiliteit en brand) beschouwd en beschreven in [68].  

 

Revitalisatie van het gebouw, volgens het oorspronkelijke ontwerp met behoud van (zo veel mogelijk) 

materialen, is altijd het uitgangspunt geweest. Voor de herbestemming werd bepaald dat het behoud 

van materiaal belangrijker was dan een financieel gunstigere keuze door het vervangen van de complete 

constructie.  

 

4.6.2.1. Sterkte 

Adviesbureau ABT heeft een sterkteanalyse gedaan voor het gebouw [68]. Hierbij zijn 

controleberekeningen gemaakt van balken, vloeren en kolommen. Voor uitgangspunten en resultaten 

van deze berekeningen wordt verwezen naar Bijlage IX, paragraaf IX.2.1.  

 

De controleberekeningen zijn gemaakt volgens de huidige normen (NEN 6702 en 6720) waarbij de 

uitgangspunten zijn gebaseerd op de resultaten als verkregen bij het archief- en technisch onderzoek 

naar de betondruksterkte en de aanwezige wapening. Voor de beton- en wapeningskwaliteit werd 

hierbij, afhankelijk van het element, B5/10/15 en FeB220 aangehouden. 

De kolommen waarbij op basis van een lage terugslagwaarde en een lage ultrasoonwaarde de 

betonkwaliteit onvoldoende is, moeten worden vervangen. Bij overige kolommen, waarbij alleen de 

ultrasoonwaarde te laag is, wordt uitgegaan van voldoende sterkte op basis van de beproefde geboorde 

cilinders welke allemaal een minimale sterkte van 9,4 N/mm2 aanduidden. Berekeningen hebben 

aangetoond dat de dwarskracht- en de buigwapening in de balken nabij de steunpunten onvoldoende is. 

De buigwapening in de vloeren blijkt echter voldoende tot ruim voldoende. Door het aanbrengen van 

extra ondersteuningen (kolommen) onder de balken wordt de krachtswerking dusdanig beïnvloed dat 

de aanwezige dwarskracht- en buigwapening wel voldoet.  

De daken van de vleugels en de uitkragende galerijen worden constructief niet veilig geacht door vele 

scheuren en hoge chlorideconcentraties. Deze zullen dan ook moeten worden vervangen.  
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4.6.2.2. Stabiliteit 

Adviesbureau ABT beschrijft in [68] dat de stabiliteit van het complex wordt verkregen door de 

portaalwerking, d.w.z. de momentvaste verbindingen tussen kolommen en liggers, wellicht in 

combinatie met gemetselde scheidingswanden.  

Vanwege een gelijkblijvende gebouwomvang en het niet verwijderen van stabiliteitsvoorzieningen is er 

geen nieuwe stabiliteitsberekening gemaakt.  
 

4.6.2.3. Brand 

Omdat Adviesbureau ABT het gebouw als slechts één brandcompartiment mocht beschouwen zijn er 

geen eisen gesteld aan de brandwerendheid van constructie-elementen.  
 

4.6.2.4. Beoordeling constructie op basis van toetsingscriteria 

Uit de resultaten van de toetsingsfase is gebleken dat er veel ingrepen benodigd waren om het gebouw 

te behouden. Vanwege de monumentenstatus was behoud vereist en zodoende zijn de ingrepen 

uitgevoerd. [68] 

Waar mogelijk zijn betonherstelmethoden (zoals beschreven in [68]) toegepast bij betonschade. Ook is 

er extra wapening ingelijmd waar de wapening door corrosie te zeer was beschadigd.  

Dakvloeren, galerijen, balken en kolommen die te zwaar beschadigd waren zijn vervangen. Vanwege een 

te lage dwarskrachtcapaciteit en te weinig buigwapening in de langsbalken onder de eerste 

verdiepingsvloer zijn er kolommen toegevoegd. Ten behoeve van deze nieuwe kolommen zijn er onder 

de funderingsbalk nieuwe poeren aangebracht.  
 

4.6.2.5. Constructieve aanpassingen 

Om de langsbalken onder de eerste verdieping te kunnen behouden hebben deze, zoals eerder gemeld, 

vanwege onvoldoende dwarskrachtcapaciteit en buigwapening extra ondersteuningen gekregen. Uit 

figuur 4.38 t/m figuur 4.41 wordt duidelijk dat deze constructieve ingreep zowel op het momenten- als 

op het dwarskrachtenverloop in de balk een gunstige invloed heeft.  

figuur 4.38 Momentenverloop oorspronkelijk. figuur 4.39 Dwarskrachtenverloop oorspronkelijk. 

figuur 4.40 Momentenverloop na toevoegen tussensteun-
punten. 

figuur 4.41 Dwarskrachtenverloop na toevoegen tussensteun-
punten.  
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4.7. Gebouwen SAN en SBP te Eindhoven 
Tussen 1927 en 1930 verrezen op het Philips-terrein Strijp S te Eindhoven de drie apparatenfabrieken 

SK, SAN en SBP (figuur 4.42 en figuur 4.43). De Hoge Rug, zoals de drie naast elkaar gelegen gebouwen 

gezamenlijk genoemd worden, hebben een nagenoeg identieke betonconstructie.  

Tot in de jaren ’70 zijn de gebouwen in gebruik geweest voor de productie van elektrische apparaten. Na 

de verplaatsing van de productie van radio’s en tv’s naar Leuven en Brugge, werden de gebouwen 

grotendeels herbestemd tot kantoren en laboratoria.  

figuur 4.42 De ruwbouw van Gebouw SAN is bijna gereed in 
1929. [72]  

figuur 4.43 Gebouw SBP voor de geplande herbestemming in 
2011.  

 

Vanaf 2001 zijn Philips Strijp Beheer en de Gemeente Eindhoven actief om het gehele terrein Strijp S en 

daarmee De Hoge Rug te herontwikkelen en te betrekken bij de stad. In dit kader hebben Onderzoeks- 

en Adviesbureau BAAC in 2004, Adviesbureau Cuijpers in 2006 en Bureau voor Bouwhistorisch 

onderzoek J.A. van der Hoeve in 2008 verschillende onderzoeken verricht om de architectuur-, cultuur- 

en bouwhistorische waarde van de betonnen monumenten op Strijp S inzichtelijk te maken. Deze 

partijen hebben uitgebreid archiefonderzoek gedaan, gevolgd door visuele inspecties om de 

constructieopbouw globaal te beschrijven. Adviesbureau Tielemans en Intron hebben dit tussen 2004 en 

2009 voor Gebouw SAN en SBP ook gedaan en deze partijen hebben, in tegenstelling tot de drie 

eerdergenoemde partijen, een directe constructieve betrokkenheid bij de herbestemming van deze 

panden. Vandaar dat alleen de rol van deze partijen in deze paragraaf wordt toegelicht. Adviesbureau 

Tielemans fungeert hierbij als hoofdconstructeur bij het herbestemmen en het mogelijk optoppen in de 

toekomst van Gebouw SAN en SBP.  

Omdat zowel de herbestemmingsplannen van de gebouwen als de gebouwen zelf nagenoeg identiek 

zijn worden beide gebouwen gezamenlijk beschreven.  

 

Met betrekking tot de beoordeling of de aanpak van de constructie van Gebouw SAN en SBP zijn tussen 

2004 en 2012 de volgende bureaus betrokken:  

- Intron (materiaaltechnisch specialist, 2009); 

- Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau* (geotechnisch specialist, 2009); 

- Adviesbureau Tielemans (hoofdconstructeur, 2004 – 2012).  
 

* Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau heeft louter geotechnisch onderzoek verricht. Ten behoeve van 

 dit onderzoek worden details daarvan buiten beschouwing gelaten.  
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4.7.1. Onderzoek constructiegegevens 

Gebruikte stukken van het onderzoek naar constructiegegevens zijn afkomstig van Intron [74],  

Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau [76] en Adviesbureau Tielemans [73], [75], [78].  

 

4.7.1.1. Archiefonderzoek 

Adviesbureau Tielemans heeft uit het archief van 

Gemeente Eindhoven en het Regionaal Historisch 

Centrum Eindhoven veel oude constructie-

berekeningen en –tekeningen uit 1929 van de 

Hollandsche Beton Maatschappij N.V. verkregen 

[79]. Dit leverde voor hen uiterst bruikbare 

informatie op, betreffende oorspronkelijke 

rekenbelastingen en toelaatbare spanningen, 

constructie-, wapenings- en funderingsgegevens. 

Stabiliteitsberekeningen zijn niet gevonden.  

Adviesbureau Tielemans benoemt veranderlijke 

belastingen zoals deze aangehouden werden ten 

tijde van de realisatie van de gebouwen [73]. Deze 

waarden zijn te zien in figuur 4.44, waaruit ook blijkt 

dat er destijds met verschillende veranderlijke 

vloerbelastingen werd gerekend voor diverse constructie-elementen.  

Verder blijkt dat zowel Gebouw SAN als SBP in de Tweede Wereldoorlog geraakt zijn door meerdere 

bommen die flinke schade veroorzaakt hebben [80], [81]. Na de oorlog is deze schade hersteld waarna 

de gebouwen weer volledig in gebruik zijn genomen.  
 

4.7.1.2. Visuele inspectie 

Visuele inspecties zijn verricht door Adviesbureau Tielemans (2004 – 2009) en Intron (2009).  

 

Constructieopbouw 

Intron en Adviesbureau Tielemans hebben de constructieopbouw in hun rapportages beschreven [73], 

[74], [75].  

 

Beide gebouwen zijn opgebouwd uit drie gedilateerde segmenten en beslaan zeven bouwlagen. De 

draagconstructies bestaan uit wanden, kolommen, een primaire en secundaire balklaag en vloeren (zie 

figuur 4.45). De kolommen staan in beide richtingen ca. 7,5 meter hart op hart, waardoor dit voor zowel 

de primaire als de secundaire balken de overspanning is. De hart op hart afstanden van de primaire 

balken is dan eveneens ca. 7,5 meter, terwijl de secundaire balken ca. 2,5 m uit elkaar liggen. De 

kolommen verjongen over de hoogte van de constructie. De doorsneden van de primaire en secundaire 

balken blijven over de hoogte van de constructie gelijk.   

figuur 4.44 Belastingstaat SAN en SBP uit 1929. Bron: 
Gemeentearchief Eindhoven 
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De stabiliteit van de gebouwen wordt in de langsrichting verzorgd door verbindingen tussen kolommen 

en primaire balken. In de dwarsrichting wordt de stabiliteit enerzijds verzorgd door verbindingen tussen 

kolommen en secundaire balken en anderzijds door trappenhuizen.  

De gebouwen zijn op staal gefundeerd. De kolommen spreiden hun belasting, door middel van 

kolomvoeten, naar één grote funderingsplaat met een dikte van 55 cm. De begane grondvloer ligt vrij op 

een zandpakket van een meter bovenop de funderingsplaat.  

 

Conditie 

Adviesbureau Tielemans heeft resultaten beschreven omtrent de conditie van de gebouwen [73], [78].  

 

Zowel bij Gebouw SAN als SBP moet er het nodige schadeherstel verricht worden aan de betonnen 

gevels. In de gevels, dakranden en raamdorpels komen op vele plaatsen scheuren voor. De meeste 

schades zullen veroorzaakt zijn door weersinvloeden en de verschillende temperaturen tussen binnen 

en buiten.  

Aan de binnenzijde van de constructie wordt minder schade geconstateerd. In sommige vloervelden 

komen golvende vormen (op het oog zichtbare doorbuigingsverschillen) voor.  

Bij het inmeten van het gebouw is gebleken dat dit gebouw scheluw staat. Tijdens de bouw van de 

gebouwen is men bij de maatvoering niet altijd even nauwkeurig te werk gegaan; menig kolom staat dan 

ook niet recht boven de ondergelegen kolom.  
  

figuur 4.45 Monoliet betonskelet bestaande uit kolommen, primaire en secundaire balken en vloeren in SBP.  
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4.7.1.3. Technisch onderzoek 

Technisch onderzoek is verricht door Intron [74] en door Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau [76]. Het 

onderzoek van Intron betreft onderzoek naar de sterkte van het beton en de hoeveelheid, afmetingen 

en sterkte van het wapeningsstaal in kolommen16

 

. Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau heeft funderings-

gegevens onderzocht.  

Zowel bij SAN als bij SBP is van drie kolommen en op drie niveaus (bij SAN op de 1ste, 3de en 6de; bij 

SBP op de 2de, 4de en 5de) het beton bemonsterd door het boren van kernen Ø 100 mm. Deze cilinders 

zijn gebruikt voor het vaststellen van de aanwezige wapening, volumieke massa, carbonatatiediepte en 

druksterkte. De boorlocaties zijn aselect gekozen.  

Ter bepaling van de kwaliteit van het wapeningsstaal is uit de hoofdwapening van één kolom een staaf 

met een lengte van 300 mm bemonsterd. Hiervan is de vloeigrens, de treksterkte en de maximale rek 

bepaald.  

Om een indicatie te kunnen geven over het aantal wapeningsstaven en de hart op hart afstanden 

hiervan in kolommen zijn er Ferro-scans uitgevoerd. De wijze van onderzoek is dezelfde als die van het 

technisch onderzoek als verricht bij het Veemgebouw (zie paragraaf 4.5.1.3).  

 

Resultaten van het technisch onderzoek zijn weergegeven in Bijlage X, figuur X.1 en X.2 en tabel X.1 t/m 

X.8. De metingen aan de druksterkte leveren gemiddeld de waarden op als weergegeven in tabel 4.7.  
 

 

* De druksterktewaarden gelden voor een kubus met ribben van 150 mm.  

 

Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau heeft geotechnisch onderzoek gedaan voor het bepalen van drie 

onderdelen: 

- type ondergrond onder fundering; 

- samendrukkingscoëfficiënt ondergrond; 

- beddingsconstante ondergrond.  

Voor de resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar [76].  

 
  

                                                                 
16  Zie Bijlage X: Gegevens Gebouwen SAN & SBP 

tabel 4.7 Gemiddelde druksterktewaarden betonmonsters per verdieping. (Bijlage X, tabellen X.1 t/m X.8) 

Monsters afkomstig  
uit kolom op verdieping 

Aantal 

meetwaarden 

Druksterkte* 

(N/mm2) 

SAN 

1 9 25,0 

3 9 26,3 

6 8 25,1 

SBP 

2 9 32,1 

4 9 34,7 

5 9 37,7 
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4.7.1.4. Beoordeling constructie op basis van constructiegegevens 

Met betrekking tot de kansen voor herbestemming heeft Adviesbureau Tielemans Gebouw SAN en SBP 

beoordeeld. Intron heeft in dit kader geen uitspraken gedaan.  

 

Adviesbureau Tielemans, 2008 – 2010 [75], [78] 

Onbekend is hoe de stabiliteit in de oorspronkelijke berekening is verwerkt. Ook is ondanks de vele 

gedocumenteerde constructiegegevens niet overal bekend welke wapening er is toegepast. Deze 

constateringen hebben geleid tot het uitgangspunt om op bestaande constructie-elementen in principe 

geen hogere belasting toe te laten dan oorspronkelijk het geval is geweest.  

Vanwege de hoge oorspronkelijk toelaatbare vloerbelastingen van 800 kg/m2 en de goede staat waarin 

de constructie verkeert, zijn Gebouw SAN en SBP bij herbestemming geschikt voor nagenoeg elke 

overwogen functie. Ondanks dat er, uitgaande van het bestaande gebouw met een woon- of 

kantoorfunctie (of een functie met een soortgelijke veranderlijke belasting), een zekere reserve is in 

zowel de kolommen als in de fundering, is de verwachting dat een optopping zonder versterkings-

ingrepen in de bestaande constructie onmogelijk is. Versterkingsingrepen ten behoeve van één of twee 

extra kantoorverdiepingen zijn echter goed te realiseren.  

In de kolommen is (blijkt uit de oorspronkelijke rekenmethode) echter een ruimere overcapaciteit 

aanwezig dan in de fundering. Al bij een éénlaagse optopping dienen op zijn minst de fundering en 

enkele kolommen versterkt te worden, met name de kolommen direct onder de dakvloer.  

In ieder geval dienen alle aangetroffen schadegevallen hersteld te worden om voortschrijdende schade 

tegen te gaan en zo een duurzame herbestemming te realiseren.  

 

Intron, 2009 [74] 

Intron vermeldt uitsluitend resultaten uit de visuele inspectie en het technisch onderzoek. Daarbij wijst 

Intron er nadrukkelijk op dat gezien het geringe aantal metingen in relatie tot het aantal verdiepingen 

en kolommen (minder dan 1%), de aangegeven rekenwaarden van beton en wapening indicatief zijn. 

Het toekennen van een druksterktewaarde aan elementen die niet beproefd zijn dient dan ook met 

uiterste voorzichtigheid te geschieden.  

 

 

4.7.2. Toetsingsfase 

Met betrekking tot de toetsingsfase van Gebouw SAN en SBP na herbestemming heeft Adviesbureau 

Tielemans de constructieve veiligheid (sterkte, stabiliteit en brand) beschouwd en beschreven [75], [77], 

[79], [83], [84].  

De complexen worden herbestemd tot een woon-/werkgebouw. De begane grond en 1ste verdieping 

worden commerciële ruimten; de 2de t/m de 6de verdieping krijgen woon- en werkfuncties. Op het dak 

van de gebouwen worden daktuinen aangebracht, terwijl de mogelijkheid aanwezig moet zijn om deze 

in de toekomst te vervangen door twee extra bouwlagen.  
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4.7.2.1. Sterkte 

Adviesbureau Tielemans heeft een sterkteanalyse gedaan voor de ontworpen potentiële eindsituatie 

van het gebouw [75], [77], [82], [83].  

 

Uit archiefonderzoek is gebleken op welke veranderlijke vloerbelasting de verschillende constructie-

elementen zijn ontworpen. Zoals te zien in het schema van figuur 4.44 zijn de vloeren en de secundaire 

balken (kinderbinten) ontworpen op een belasting van 800 kg/m2; de primaire balken (moerbinten) op 

700 kg/m2 en de kolommen op 600 kg/m2 (per verdieping). Uit overige oorspronkelijke berekeningen 

blijkt verder dat voor de funderingsberekening is uitgegaan van 400 kg/m2 op de bovenliggende 

vloervelden. Deze afname van rekenbelastingen per constructie-element is gebaseerd op het feit dat de 

extreme vloerbelasting niet op alle vloervelden tegelijkertijd aanwezig is.  

 

Vanwege de belastingtoename door 

de beoogde optoppingen zijn de 

effecten hiervan op de nieuwe kolom-

men gecontroleerd. Zo zijn de nieuwe 

drukspanningen in de kolommen ten 

gevolge van de verticale belasting 

bepaald en vergeleken met die in de 

ontwerpsituatie. Als uitgangspunten 

heeft Adviesbureau Tielemans de 

kolomafmetingen, betondruksterkte, 

aanwezige wapening en wapenings-

kwaliteit aangehouden die zijn 

gebaseerd op de resultaten van het 

onderzoek naar constructiegegevens. 

Voor de betondruksterkte is overal B15 

aangehouden en voor de wapening FeB220.  

De resultaten van de kolomcontrole en de toetsingscriteria staan weergegeven in figuur 4.46. De 

middenkolommen van de 4de t/m de 6de verdieping zullen volgens deze toetsingscriteria voor deze 

herbestemming niet sterk genoeg zijn. De gevelkolommen voldoen overal.  

 

Vervolgens zijn er controleberekeningen van de funderingsplaat gemaakt. De uitgangspunten zijn 

bepaald met behulp van de oorspronkelijke wapeningstekeningen, de beddingsconstante (zoals bepaald 

in [76]) en de nieuwe gewichtsberekeningen. Met de verhoogde kolomkrachten blijkt dat de maximaal 

opneembare ponsbelasting in de nieuwe situatie wordt overschreden.  

De bestaande balken en vloeren krijgen allen een lagere belasting dan waar deze op ontworpen zijn. De 

daktuinen zullen vanwege hun gewicht niet op de bestaande dakvloer afdragen, maar op nieuwe 

betonnen vloeren in een staalconstructie bovenop de bestaande kolommen.  
  

figuur 4.46 Kolomtoetsingen SBP door Adviesbureau Tielemans. [75] 
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4.7.2.2. Stabiliteit 

Adviesbureau Tielemans heeft vanwege de beoogde optoppingen de stabiliteit beschouwd [78], [82], 

[83].  
 

Het optoppen van de gebouwen betekent dat deze meer windbelasting te verwerken krijgen welke via 

stabiliteitselementen naar de fundering moet worden afgedragen.  

Omdat elk gebouw in de langsrichting tweemaal gedilateerd is werkt het niet als één geheel om de 

langsstabiliteit van het complete gebouw te verzorgen. In de dwarsrichting moet elk bouwdeel zijn eigen 

stabiliteit verzorgen.  

Adviesbureau Tielemans heeft in beide richtingen de aanwezige stabiliteitscapaciteit bepaald als de 

benodigde stabiliteitscapaciteit voor de horizontale en verticale belastingen waaraan het gebouw is 

blootgesteld. Vervolgens is de stabiliteitscapaciteit berekend die benodigd is voor het gebouw met de 

nieuwe functies en de optoppingen. Uit deze vergelijkingen blijkt dat de aanwezige stabiliteitscapaciteit 

voor de beoogde optoppingen in beide richtingen onvoldoende is, zodat er constructieve aanpassingen 

benodigd zijn.  
 

4.7.2.3. Brand 

Adviesbureau Tielemans heeft de brandwerendheid beschreven [84]. Met betrekking tot de brand-

werendheid dient met name het belang van de brandwerendheid van de primaire hoofddraag-

constructie, d.w.z. de kolommen en balkenstructuur.  

Met de dekking op de betonbalken die volgens de GBV 1918 zijn aangehouden voldoen de balken aan 

een brandwerendheid van 90 minuten. Bij de sterktetoetsing van de kolommen met de nieuwe belasting 

is ook de brandwerendheid hiervan bepaald. Voor de begane grond en de 1ste verdieping geldt een 

brandwerendheid van minimaal 90 minuten. Op de hogere bouwlagen wordt met de kolommen een 

minimale brandwerendheid van 60 minuten gehaald.  

Naar verwachting halen de meeste vloeren een brandwerendheid van 60 minuten. Daar het bezwijken 

van een vloerveld niet tot voortschrijdende instorting zal leiden wordt dit niet gerekend tot de 

hoofddraagconstructie.  
 

4.7.2.4. Beoordeling constructie op basis van toetsingscriteria 

Uit de toetsingscriteria is gebleken dat zowel Gebouw SAN als SBP in de huidige toestand niet zonder 

meer geschikt is voor de beoogde optoppingen. Zo zouden meerdere kolommen en de funderingsplaat 

versterkt moeten worden. Ook dienen er extra stabiliteitsvoorzieningen te worden aangebracht. 

Vanwege de sterke verlaging van de veranderlijke vloerbelasting hoeven de balklagen en verdiepings-

vloeren echter niet versterkt te worden. Voor de nieuwe invulling van het gebouw zullen er eveneens 

constructieve ingrepen benodigd zijn voor het realiseren van nieuwe liften, trappenhuizen en sparingen.  

Ten aanzien van de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie is men akkoord met de aanwezige 

brandwerendheid in balken en kolommen.   
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4.7.2.5. Constructieve aanpassingen 

De constructieve ingrepen die dienen te gebeuren om de optoppingen mogelijk te maken worden 

beschreven in [82] en [83].  

 

Kolomversterkingen 

Vanwege de overschrijding van de toelaatbare drukspanningen in meerdere kolommen worden deze 

versterkt. Dit gebeurt door stekken in het bestaande beton te lijmen en hier vervolgens extra wapening 

en beton tegen aan te brengen.  

 

Versterken funderingsplaat 

Om te voorkomen dat de kolommen op de begane grond door de verhoogde verticale belasting door de 

funderingsplaat ponsen, worden extra kolomvoeten aangebracht (zie figuur 4.47 en figuur 4.48). 

Hiermee wordt de kolombelasting meer gespreid naar de funderingsplaat overgebracht, zodat de 

schuifspanningen in deze plaat afnemen en opneembaar zijn.  

figuur 4.47 Versterking kolomvoet/funderingsplaat schema-
tisch. [82] 

figuur 4.48 Versterking kolomvoet/funderingsplaat in uitvoe-
ring.  

 

Stabiliteit 

Het tekort aan stabiliteitscapaciteit in de dwarsrichting 

van de gebouwen wordt aangevuld door het 

aanbrengen van een stabiliteitswand in het midden van 

elk bouwdeel, over de volledige hoogte van het gebouw. 

Voor het realiseren van deze stabiliteitswanden (drie 

per gebouw) worden vloervelden en primaire balken 

gesloopt (zie figuur 4.49), om deze vervolgens aan de 

wanden te koppelen. Door schijfwerking geven de 

vloeren de windbelasting door aan de wanden.  

In de langsrichting wordt de stabiliteitscapaciteit 

verhoogd door de drie bouwdelen te koppelen zodat 

deze als één geheel samenwerken.  
figuur 4.49 De gesloopte vloervelden en primaire balken 
t.b.v. de nieuw te realiseren stabiliteitswand in SAN.  
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4.8. Samenvatting resultaten 
Het doel van de beschouwing van de vijf herbestemmingsprojecten, zoals gesteld in de inleiding van dit 

hoofdstuk, is om een antwoord te vinden op de volgende drie vragen:  

• Welke stappen werden doorlopen?  

• Hoe werden de verschillende stappen aangepakt?  

• Welke resultaten werden gevonden?  

In deze paragraaf wordt het schema zoals weergegeven in figuur 4.1, nog één keer doorlopen. Deze 

samenvatting is opgesteld op basis van de gevonden overeenkomsten in de constructieve aanpak en in 

de onderzoeksresultaten.  

 

Bij elk van de beschreven monumentale bouwwerken (zie figuur 4.50) is behoud en herbestemming het 

uitgangspunt geweest.  

 Nedinsco-complex Pakhuis Java Veemgebouw Dresselhuyspaviljoen Gebouwen SAN & SBP 

 

4.8.1. Eerste ontwerpvraagstelling 

Hoe de invulling van het onderzoek naar constructiegegevens zal zijn, hangt voornamelijk af van de 

eerste ontwerpvraagstelling. Bij het Nedinsco-complex, het Pakhuis Java en het Dresselhuyspaviljoen 

Zonnestraal was de voorname vraag of duurzaam herstel mogelijk is en welke bestemming het beste 

past in het bestaande pand. Bij het Veemgebouw en de gebouwen SAN en SBP bestond over duurzaam 

herstel geen twijfel en was men meer benieuwd naar de extra mogelijkheden die wellicht haalbaar zijn 

met de bestaande constructie.  

 

4.8.2. Onderzoek constructiegegevens 

De eerste stap die door de betrokken ingenieursbureaus wordt genomen om een oordeel te vellen over 

de constructieve staat van het bouwwerk en de daarmee samenhangende (on)mogelijkheden van de 

constructie wordt hier gekwalificeerd als het Onderzoek constructiegegevens.  

Er worden drie methoden van onderzoek onderscheiden, te weten: archiefonderzoek, visuele inspectie 

en technisch onderzoek.  

 

Archiefonderzoek 

Bij het archiefonderzoek is getracht om zoveel mogelijk relevante constructieve gegevens te 

verzamelen, die bij een inspectie van de constructie wellicht onbekend zouden blijven. Het inzichtelijk 

krijgen van de bouwhistorie is hier een belangrijk onderdeel van. Tevens wordt getracht om een 

indicatie te krijgen over de ontwerpbelastingen van weleer en de aanwezige wapening in de constructie.  

figuur 4.50 De beschouwde herbestemmingsprojecten in paragraaf 4.3 t/m 4.7.  
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Gebleken is dat er, om inzicht te krijgen in technische of gedetailleerde gegevens, vaak stukken 

beschikbaar zijn in archieven van de betreffende gemeente of de (voormalige) beheerder of bij andere 

betrokken bouwkundige partijen. Voor het verkrijgen van inzicht in de bouwhistorie van een pand kan 

zoeken op het internet zinvol zijn. Ook zijn er gespecialiseerde bedrijven voor het doen van 

bouwhistorisch onderzoek.  

 

Visuele inspectie 

Gedane visuele inspecties dienden voor het verkrijgen van een algemene indruk van het bouwwerk, om 

de constructieopbouw te begrijpen en deze in kaart te brengen. Eveneens wordt hierbij de conditie van 

de constructie(-elementen) beschouwd en beschreven. Schades worden gerapporteerd en 

geanalyseerd.  

Geconstateerd is dat gebouwen in beton van voor de jaren ’40 veelal een skeletconstructie als 

hoofddraagconstructie hebben. In tegenstelling tot een (tegenwoordig veel voorkomende) schijven-

structuur, worden horizontale belastingen opgenomen door de kolom-ligger- of kolom-vloer-

verbindingen.  

Afhankelijk van hoe een constructie is onderhouden en de klimatologische omstandigheden waarin de 

constructie heeft verkeerd, worden in de verschillende gebouwen schades als afgedrukte 

betondekkingen geconstateerd. Vaak zijn deze het gevolg van wapeningscorrosie, geïnitieerd door te 

hoge carbonatatiediepten van het beton in combinatie met vocht of door de indringing van chloriden of 

andere schadelijke stoffen.  

 

Technisch onderzoek17

Technisch onderzoek geschiedt veelal om aanvullende gegevens te bemachtigen ten behoeve van het 

kwantificeren van schades, het maken van een risico-analyse en het vaststellen van uitgangspunten voor 

het maken van constructieberekeningen.  

  

Soorten van technisch onderzoek die verricht zijn bij de verschillende projecten zijn weergegeven in 

tabel 4.8. Technisch onderzoek wordt altijd door een hierin gespecialiseerd bedrijf verricht.  
 

                                                                 
17  De toegepaste beproevingswijzen, de onderzoeksomvang en de omgang met de resultaten van het 

technisch onderzoek worden in deze samenvatting niet toegelicht, doch vormen de basis voor de 
invulling van paragraaf 5.4.3 in het protocol.  

tabel 4.8 Soorten van technisch onderzoek die zijn verricht. 

 Nedinsco-
complex 

Pakhuis  

Java 

Veem-
gebouw 

Dresselhuys-
paviljoen 

Gebouwen 
SAN & SBP 

druksterkte beton • • • • • 

treksterkte beton •     

porositeit beton • •  •  

aanwezige wapening • • • • • 

treksterkte wapening  • •  • 

carbonatatiediepte beton • •  • • 

chloridegehalte beton •   •  
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Onderzoek naar de betondruksterkte door middel van het beproeven van geboorde cilinders uit 

kolommen blijkt bij elk project gebeurd te zijn. Slechts in enkele gevallen zijn ook monsters uit andere 

constructie-elementen afkomstig. De resultaten (figuur 4.51) tonen druksterktewaarden variërend van 

ca. 10 – 60 N/mm2 en grote spreidingen hierin.  

 

In verband met de constructieduurzaamheid van het her te bestemmen gebouw blijkt ook de 

carbonatatiediepte van beton een interessant gegeven. Dit omdat de indringing van vocht in 

gecarbonateerd beton zal leiden tot corrosie van de wapening, mits deze in de gecarbonateerde zone 

van het beton ligt. Aangezien carbonatatie zowel afhankelijk is van de porositeit als van de leeftijd van 

het beton, hebben oude betonconstructies (gezien hun hoge porositeit en ouderdom) hierop per 

definitie een verhoogd risico.  

 

De aanwezigheid en de ligging van wapening blijkt ook bij elk project plaatselijk onderzocht middels 

destructief onderzoek. Eventueel beschikbare oorspronkelijke wapeningstekeningen geven wel een 

indicatie; zekerheid biedt dit echter niet. De omvang van het destructief onderzoek blijkt afhankelijk van 

de overeenkomsten tussen gegevens uit oorspronkelijke wapeningstekeningen en de gevonden 

wapening bij het destructief onderzoek. Bij het detecteren van de wapening zijn tevens grote variaties 

gevonden in de aanwezige betondekking.  

 

Beoordeling constructie op basis van constructiegegevens 

Elk gebouw kan behouden blijven. Beoordelingen van constructies zijn dan ook voornamelijk gericht op 

(duurzaam) herstel van aanwezige schades en mogelijkheden voor gebouwaanpassingen als het 

toevoegen of verwijderen van onderdelen.  

figuur 4.51 Druksterktewaarden (in N/mm2) van geboorde cilinders (met een h/d-verhouding van 1,0).  
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De mogelijkheden van een bestaande constructie worden voornamelijk toegekend op basis van de 

omvang van de aanwezige schades, de aanwezige betondruksterkte en de oorspronkelijke 

ontwerpbelasting.  

Als antwoord op de verschillende ontwerpvraagstellingen bleek behoud met nieuwe functies voor het 

Nedinsco-complex, het Pakhuis Java en het Dresselhuyspaviljoen Zonnestraal na herstel van schades 

goed mogelijk. Ook de gebouwen SAN, SBP en het Veemgebouw kunnen goed herbestemd worden, 

waarbij deze vanwege het hoge aantal verdiepingen en de nieuwe beoogde functies met lagere 

belastingwaarden dan oorspronkelijk, wellicht opgetopt kunnen worden.  

 

Constructief herstel 

Aangetroffen schades aan een constructie-element als afgedrukte stukken betondekking worden altijd 

hersteld, ongeacht of het element zijn functie momenteel nog kan vervullen. Dit omdat dit soort 

schadegevallen zonder herstel kunnen verergeren en zo onveilige situaties kunnen veroorzaken. Bij 

verregaande schade van een constructie-element kan ervoor worden gekozen om het element in zijn 

geheel te vervangen.  

 

4.8.3. Tweede ontwerpvraagstelling 

De nieuwe ontwerpvraagstelling, die volgt op de eerste beoordeling van het geheel, bevat de nieuwe 

herbestemmingsplannen van het bouwwerk. Afhankelijk van deze ontwerpvraagstelling wordt de 

veiligheid van de constructie als geheel en diverse constructieonderdelen afzonderlijk beschouwd.  

 

4.8.4. Toetsingsfase 

Waar de herbestemmingsplannen aanpassingen aan de constructie of belastingwaarden tot gevolg 

hebben, wordt de constructieve veiligheid aangetoond op basis van de huidige voorschriften. De drie te 

beschouwen onderdelen uit deze toetsingsfase zijn sterkte, stabiliteit en brand.  

 

Sterkte en stabiliteit 

Sterkte- of stabiliteitsberekeningen zijn alleen gemaakt als daar voldoende aanleiding voor was. Voor de 

sterkte betekent dit dat er controleberekeningen gemaakt zijn als er aanpassingen worden gedaan aan 

de constructie of de belasting (alleen bij verhoging), als de oorspronkelijke belastingwaarden onbekend 

zijn, als er twijfels heersen over de constructieve veiligheid op basis van de aanwezige 

materiaaleigenschappen of als de constructieve mogelijkheden van het gebouw worden onderzocht.  

Input voor controleberekeningen als constructieafmetingen, materiaalsterkten en de hoeveelheid 

aanwezige wapening, volgt uit het onderzoek naar constructiegegevens. De aangehouden kwaliteit voor 

het beton en de wapening bij de diverse projecten is als weergegeven in tabel 4.9.  

Als uit de controleberekeningen blijkt dat er elementen zijn die niet voldoen, zullen er constructieve 

aanpassingen moeten worden gedaan.  
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De stabiliteit van de bestaande constructie is alleen gecontroleerd bij die projecten waar 

stabiliteitsverzorgende elementen worden verwijderd of daar waar constructieonderdelen worden 

toegevoegd waarvoor de bestaande constructie in stabiliteit moet voorzien. Indien er aanleiding voor 

een stabiliteitscontrole is, wordt er vrij snel geaccepteerd dat er extra stabiliteitsvoorzieningen dienen 

te worden aangebracht. Dit gebeurt omdat, in tegenstelling tot het aantonen van de sterktecapaciteit, 

de aanwezige stabiliteitscapaciteit vaak moeilijk aantoonbaar is. Oorspronkelijke stabiliteitsbereken-

ingen zijn bij de vijf beschouwde projecten niet aangetroffen.  

Vanwege het feit dat stabiliteit en sterkte als horizontale en verticale belastingen gezamenlijk het 

moment in de kolomverbindingen veroorzaken, blijkt het mogelijk om bij een reductie van de één, de 

ander te kunnen verhogen.  

 

Brand 

Ongeacht van welke veranderingen aan de constructie of belastingwaarden wordt de brandwerendheid 

van de constructie-elementen aangetoond.  

Door onregelmatige en vaak geringe dekkingen (soms wel 10 mm) op de wapening blijkt vooral bij 

buigelementen (als balken of vloeren) een brandwerendheid van 60 minuten het maximaal haalbare. Op 

druk belaste kolommen kunnen ook bij een geringe dekking vanwege de lage aanwezige drukspanning 

vaak wel voldoen aan een hogere brandwerendheid.  

 

Beoordeling constructie op basis van toetsingscriteria 

Na de toetsingsfase is van het bestaande gebouw bekend in hoeverre het in zijn huidige staat kan 

voldoen aan de ontwerpvraagstelling, voor zowel sterkte, stabiliteit als brand.  

Waar het gebouw niet aan deze ontwerpvraagstelling blijkt te kunnen voldoen, dient of de ontwerp-

vraagstelling ingeperkt te worden of er dienen constructieve aanpassingen te worden gedaan om te 

zorgen dat er wel aan de vraagstelling kan worden voldaan.  

 

Constructieve aanpassingen 

Constructieve aanpassingen ter verhoging van de sterkte, de stabiliteitscapaciteit of de brandwerend-

heid ten behoeve de constructieve veiligheid van het gebouw in de nieuwe situatie komen bij alle 

beschouwde projecten in verschillende mate voor.  

Constructieve aanpassingen ten behoeve van sterkte, stabiliteit of brand betreffen veelal het verhogen 

van dimensies van bestaande elementen of het inpassen van nieuwe constructie-elementen in de 

bestaande constructie.  

 

  

 Nedinsco-
complex 

Pakhuis  

Java 

Veemgebouw Dresselhuys-
paviljoen 

Gebouwen  

SAN & SBP 

beton B15 onbekend B18/33/35 B5/10/15 B15 

wapening FeB220 onbekend FeB220 FeB220 FeB220 

tabel 4.9 Aangehouden beton- en wapeningskwaliteit bij controleberekeningen bestaande constructie-elementen.  
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4.9. Conclusies 
Ondanks een grote diversiteit in de karakters van de verschillende projecten en de geleverde 

werkzaamheden erbij, zijn de gegevens voor elk project gerangschikt volgens de gepresenteerde 

systematiek, zodat de gegevens te vergelijken zijn. In welke mate en op welke wijze verschillende 

onderdelen aangepakt zijn is in dit hoofdstuk duidelijk geworden.  

 

In het vorige hoofdstuk (Hoofdstuk 3) is aangegeven dat er in oude constructie-elementen wellicht 

constructieve reserves aanwezig zijn. Dat deze reserves er zijn, komt doordat de gehanteerde 

veiligheidsmarge in de tijd is geslonken (zie figuur 4.52). Interessant is vervolgens om te weten in 

hoeverre er door ingenieursbureaus daadwerkelijk gezocht is naar constructieve reserves en waar deze 

gevonden en benut zijn. Met het benutten van aanwezige constructieve reserves wordt bedoeld: ‘Het 

aantonen van de veiligheid van een bestaand constructie-element, waar een hogere belasting op zal 

aangrijpen dan waar deze ooit op ontworpen is.’  

 

De betrokken ingenieursbureaus hebben voornamelijk gezocht naar constructieve reserves in 

kolommen en fundering. Dit omdat de vraag naar het verhogen van kolom- en funderingsbelastingen 

(door bijvoorbeeld het optoppen van een gebouw) vaker voorkomt dan de vraag om een verhoging van 

de vloerbelasting.  

 

Voor de bepaling van de aanwezige constructiecapaciteit blijken twee benaderingswijzen mogelijk. Bij 

de eerste wordt voor de toelaatbare belasting de oorspronkelijke ontwerpbelasting aangehouden. 

Vanwege de inmiddels geslonken veiligheidsmarge blijkt dit een veilige en conservatieve wijze. Bij de 

tweede benaderingswijze wordt de daadwerkelijk aanwezige sterkte aangetoond, zodat men met een 

lagere veiligheidsmarge uit de voeten kan en hogere belastingwaarden toelaatbaar zijn. Op basis van de 

figuur 4.52 Schematische weergave ontwerpwaarden in de tijd. 
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beschikbaarheid van gegevens in samenhang met de beoogde doelstelling kiest de constructeur een 

benaderingswijze.  

 

In kolommen blijkt vaak wel constructieve reservecapaciteit aanwezig, welke bij diverse projecten ook 

wordt benut. Aandachtspunten bij het benutten van de overcapaciteit in kolommen, worden de 

fundering (op staal dan wel op palen) en de constructiestabiliteit, waarin minder overcapaciteit wordt 

gevonden.  

 

Dat er bij de afronding van hoofdstuk 3 notie werd gemaakt van de onzekerheid van overcapaciteit door 

een mogelijk hoge spreiding in materiaalsterkten blijkt niet ten onrechte. De druksterktewaarden van 

beton als getoond in figuur 4.51 tonen bij enkele projecten zeer hoge spreidingen. Bij wapeningsstaal 

zijn deze vanwege het homogene karakter ervan minder te verwachten. Deze worden dan ook in 

beduidend mindere mate beproefd.  
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5. PROTOCOL 
Dit protocol is opgesteld ter ondersteuning van constructeurs bij het beoordelen van een bestaande 

betonconstructie. Een betonconstructie die is gerealiseerd tussen ± 1910 – 1940 staat hierbij centraal. 

Het protocol zal de constructeur stapsgewijs door het herbestemmingsproces loodsen, waarbij hij op 

een efficiënte wijze een zo goed mogelijk beeld krijgt van de (on)mogelijkheden van het gebouw.  

De inhoud van dit protocol is gebaseerd op een uitgebreide studie naar de geschiedenis van de 

betonbouw in Nederland, de ontwikkeling van de in de voorschriften toegepaste veiligheidsfactoren in 

de tijd en de beschouwing van het constructieve herbestemmingsproces van diverse bestaande 

betonconstructies door constructeurs van diverse ingenieursbureaus.  

 

5.1. Inleiding 
Een bestaand bouwwerk dient constructief beoordeeld te worden in het geval van op handen zijnde 

wijzigingen in de geometrie of de belasting. Aangetoond zal moeten worden of de huidige constructie 

voldoende capaciteit bezit om de invloeden van de gewenste wijzigingen te kunnen weerstaan.  

Een andere mogelijke aanleiding tot gebruik van dit protocol kan het onderzoeken van de 

mogelijkheden van de bestaande constructie zijn. In dit geval zijn er nog geen concrete gewenste 

wijzigingen voorhanden. Ook in deze situatie moet aangetoond worden of er voldoende capaciteit 

aanwezig is voor het beoogde nieuwe gebruik.  

 

De volgorde waarin de stappen het beste kunnen worden doorlopen is weergegeven in het 

stroomschema in figuur 5.2. Waar onderdelen uit dit schema toelichting behoeven, is een verwijzing 

naar de bijbehorende paragraaf in het protocol weergegeven. Achtergronden en extra informatie 

hiervan zijn te vinden in Hoofdstuk 6.  

 

De eerste stap in het stroomschema is de inventarisatie, waarbij een algemene indruk van het 

bouwwerk en inzicht in de constructiemethode en de geometrie wordt verkregen. Hierbij dient ook het 

doel dat aanleiding geeft voor de constructieve beoordeling, zo goed mogelijk inzichtelijk te zijn.  
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Hierna volgen de fasen Conditie en Veiligheidsanalyse. Gedurende de oorspronkelijke ontwerplevens-

duur presteren de meeste betonconstructies naar behoren. De constructiesterkte (R) is vanaf het 

ontwerp een bepaalde (veiligheids)factor hoger dan de belasting (S) die erop staat. Constructies kunnen 

onderhevig zijn aan invloeden, waarbij de sterkte ervan door verval na verloop van tijd afneemt. In 

figuur 5.1 zijn de effecten van verval op de levensduur van een bouwwerk geschematiseerd 

weergegeven door de sterkte en de belasting uit te zetten tegen de tijd. De constructie zal falen 

wanneer de sterkte- en belastingfunctie elkaar snijden.  

Waarin:  R(t) = sterktefunctie met de tijd als variabele 
   S     = belastingfunctie 
   Pf    = faalkans 

 

Bij het herbestemmen van een oude betonconstructie wordt pas ingestapt, nadat de oorspronkelijke 

ontwerplevensduur (uitgaande van 50 jaar) al geruime tijd is verstreken. Op welk punt de sterkte-curve 

zich op dat moment bevindt, hangt voornamelijk af van de kwaliteit van uitvoering, de 

omgevingscondities in het verleden en van de intensiteit van gepleegd onderhoud. Voor het bepalen 

van de maximaal toelaatbare belasting (= de capaciteit van de constructie) is het van belang om naast de 

materiaalgegevens met betrekking tot sterkte ook de mate van verval te kennen. Mogelijk verval in de 

betreffende restlevensduur mag vervolgens in geen geval lijden tot het falen van de constructie. 

Wanneer de (door verval gereduceerde) sterkte onvoldoende blijkt voor herbestemming, zal deze 

verhoogd dienen te worden door herstel en/of versterking van de constructie.  

 

Voor het inzichtelijk maken van het aanwezige constructieve verval en het waarschuwen voor mogelijk 

verder verval, wordt in het protocol eerst de fase Conditie doorlopen. Om vervolgens te bepalen of er 

voldoende capaciteit aanwezig is voor een mogelijke herbestemming, is de volgende fase Veiligheids-

analyse opgesteld. Voor het aantonen van de constructieve capaciteit wordt in de veiligheidsanalyse 

een tweetal methoden gepresenteerd. Welke methode hierbij te hanteren is afhankelijk van het doel 

van de beoordeling.  

 
  

figuur 5.1 Schematische weergave van de probabilistische levensduur van een bouwwerk. (gebaseerd op grafiek in [85]) 
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Voor een grotere versie van het stroomschema wordt verwezen naar Bijlage XI.   

figuur 5.2 Stroomschema protocol, inclusief verwijzingen naar bijbehorende paragrafen. 
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5.2. Inventarisatie 

5.2.1. Algemene indruk van het bouwwerk 

De algemene indruk van het bouwwerk heeft betrekking op de conditie ervan. Door het visueel 

inspecteren heeft de constructeur een idee van de huidige staat van de constructie en de omvang van 

eventuele schades.  

 

5.2.2. Doel constructieve beoordeling 

Schets een zo volledig mogelijk beeld van de wensen of de vragen van de opdrachtgever die hebben 

geleid tot het constructief beoordelen van het bouwwerk.  

Mogelijke aanleidingen voor een beoordeling zijn als volgt: 

• wijzigingen in geometrie of belasting; 

• vraag naar constructieve capaciteit. 

Zorg in beide gevallen dat duidelijk is welke constructie-elementen relevant zijn.   

 

5.2.3. Inzicht in constructiemethode en geometrie 

Het is van groot belang dat de werking van het constructief systeem helder is. Door middel van het 

achterhalen van constructietekeningen (bij de gemeente of gebouwbeheerder) en het visueel inspec-

teren kan er inzicht worden verkregen in de constructiemethode en de geometrie. Omdat de 

oorspronkelijke constructie mogelijk door verbouwingen gewijzigd is, kunnen tekeningen niet 

blindelings worden vertrouwd. Verifieer deze daarom middels inspectie.  

 

De belangrijkste vragen waar aandacht aan besteed moet worden bij het beschouwen van tekeningen 

en constructie zijn als volgt: 

• Welke elementen verzorgen de horizontale en de verticale krachtsafdracht naar de 

draagkrachtige laag onder het bouwwerk? 

• Is het bouwwerk één constructief geheel of bestaat het uit meerdere gedilateerde bouwdelen?  

Voor informatie betreffende toegepaste constructiemethoden, zie paragraaf 2.5.  

 

Besteed bij het beschouwen van de constructie bijzondere aandacht aan de elementen waarop 

gewenste aanpassingen van invloed zijn. 
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5.3. Conditie 
Onder de conditie van de constructie kan ook wel de mate van verval van de constructie worden 

verstaan. Voor het controleren van de conditie is het van belang dat de constructieve elementen 

daadwerkelijk goed geïnspecteerd kunnen worden. Daarom wordt geadviseerd om elementen die het 

zicht op de betonconstructie belemmeren, (eventueel steekproefsgewijs) te verwijderen. Voor het 

inspecteren, onderzoeken en voorspellen van diverse schadesoorten aan betonconstructies wordt 

verwezen naar CUR-Aanbeveling 72 [86].  

Schade aan beton uit zich veelal door het scheuren of afdrukken van het betonoppervlak. In de meeste 

gevallen is dit het gevolg van wapeningscorrosie. Overige schadesoorten en -oorzaken worden in dit 

protocol niet behandeld vanwege het specifieke karakter ervan. Voor een uitgebreid 

betonschadeoverzicht wordt verwezen naar de Betonpocket 2012, paragraaf 2.3 [87].  
 

5.3.1. Wapeningscorrosie 

Corrosie krijgt de kans om op te treden wanneer vocht van buitenaf de wapening bereikt, terwijl de 

beschermende passiveringslaag om de wapening niet meer voldoet. Of de wapening in contact zal 

komen met vocht, hangt af van de vochtbelasting, de porositeit en de aanwezige betondekking. Factoren 

die invloed hebben op het al dan niet functioneren van de passiveringslaag zijn carbonatatie en het 

chloridegehalte van beton.  
 

Doordat gevormde corrosieproducten een groter volume 

innemen dan het oorspronkelijke staal, wordt het 

omliggende beton weggedrukt. Ook neemt door corrosie 

de capaciteit van de wapening af.  

De volgende waarnemingen kunnen duiden op corrosie 

van de wapening, zie figuur 5.3:  

• bruin/zwarte vlekken aan het betonoppervlak; 

• scheuren in beton; 

• afgedrukte stukken betondekking.  

Voor meer informatie betreffende wapeningscorrosie, zie 

paragraaf 6.1.1.  
 

5.3.2. Vermijd toetreding van vocht 

Indien er aanwijzingen zijn voor 

mogelijke schade door het optreden van 

wapeningscorrosie, verdient het aanbe-

veling om de in gang gezette corrosie-

processen te vertragen of te stoppen. Dit 

kan door de bewuste elementen te 

beschermen tegen invloeden van vocht, 

zie figuur 5.4.  

figuur 5.3 Betonschade veroorzaakt door corrosie. [93] 

figuur 5.4 Het Dresselhuyspaviljoen helemaal ingepakt om verder verval 
door toetreding van vocht tegen te gaan. Bron: Bierman Henket architecten 
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5.3.3. Onderzoek en herstel 

Indien er aanwijzingen zijn voor wapeningscorrosie, zal via destructief onderzoek dienen te worden 

vastgesteld of dit daadwerkelijk het geval is. Onderzoek hierbij alle elementen waarin de wapening van 

corrosie wordt verdacht, zodat de omvang van de schade zichtbaar wordt.  

Zeker is dat de elementen, waarin corrosie wordt geconstateerd, afwisselend zijn blootgesteld aan vocht 

en zuurstof. In gezond beton is dit geen enkel probleem. Wanneer de dekking op de wapening echter 

niet intact is, of het beton onderhevig is aan carbonatatie dan wel een te hoog chloridegehalte, kan het 

staal corroderen. Naar het achterhalen van de exacte oorzaak is pas aanleiding indien het element 

opnieuw blootgesteld wordt aan vocht. Is dit niet het geval, dan is er verder geen gevaar voor nieuwe 

(of voortdurende) corrosie en kan de schade hersteld worden18

 

.  

Voor het onderzoeken en herstellen van betonschade kunnen in betonreparatie gespecialiseerde 

bureaus ingeschakeld worden. Het herstellen van betonschade blijft echter een heikel punt. Onderzoek 

van het Concrete Repair Network uit 2007 heeft aangetoond dat 55% van de betonreparaties in Europa 

binnen 10 jaar faalt [88]. Dat reparaties falen heeft voornamelijk te maken met de lage hechtsterkte van 

oud beton. Belangenverenigingen die zich bezighouden met de kwaliteit van betonreparaties zijn de 

VBR, de VABOR en de VLB.  

Huidige voorschriften en aanbevelingen met betrekking tot inspectie en herstel van beton zijn als volgt: 

• CUR-Aanbeveling 72:    Inspectie en onderzoek van betonconstructies; 

• NEN 2767:       Conditiemeting voor gebouwen; 

• NEN-EN 1504:      Eisen voor eigenschappen van materialen voor reparatie,   

        onderhoud of versterking van betonconstructies; 

• BRL/URL 3201:      Beoordelings- en Uitvoeringsrichtlijn voor het toepassen   

        van instandhoudingstechnieken voor betonconstructies; 

• CUR-Aanbevelingen 53 t/m 56:  Aanbevelingen met betrekking tot betonreparatie; 

• CUR/BV-Publicatie 172:    Handboek duurzaamheid en onderhoud van      

        betonconstructies.  
 

5.3.4. Toekomstige vochtbelasting 

Omdat constructieonderdelen die niet afwisselend worden blootgesteld aan vocht en zuurstof per 

definitie geen corrosiegevaar lopen, behoeven die niet onderzocht te worden op hun weerstand 

hiertegen. Elementen in bouwwerken die de grootste vochtbelasting (en vochtwisselingen) te verduren 

krijgen, zijn elementen die in contact staan met de buitenlucht. Ook elementen die te maken krijgen 

met condensvorming als gevolg van temperatuurverschillen zijn, zij het in mindere mate, vochtbelast. 

Vanzelfsprekend zijn de natte ruimten in een bouwwerk, ook vochtbelast.  
 

                                                                 
18  Indien er sprake is van enige corrosie, zou een wapeningsstaaf behouden kunnen blijven. Voor het 

beoordelen van de mate van corrosie en de restcapaciteit van de wapening kan een in betonreparatie 
gespecialiseerd bureau ingeschakeld worden.  
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5.3.5. Technisch onderzoek m.b.t. conditie 

Indien de toekomstige vochtbelasting niet anders is dan zoals deze decennia lang is geweest en er onder 

deze condities geen noemenswaardige schades zijn opgetreden, dan kan er met beperkter onderzoek 

worden volstaan dan wanneer de vochtbelasting nieuw is of wanneer vocht uit het verleden wel tot 

noemenswaardige schades heeft geleid.  

Bij het beperktere onderzoek kan het meten van het chloridegehalte namelijk worden overgeslagen19

Om preventief de weerstand van de constructie tegen nieuwe vochtinvloeden te bepalen zullen alle 

genoemde parameters als de betondekking, de porositeit, de carbonatatiediepte en het chloridegehalte 

op diverse plaatsen onderzocht moeten worden. Ook wanneer de vochtbelasting in de toekomst niet 

anders is dan in het verleden, maar waar deze wel tot zichtbare schades heeft geleid, wordt aangeraden 

om alle invloedsparameters te onderzoeken.  

, 

omdat dit klaarblijkelijk onvoldoende hoog is voor het veroorzaken van schade door corrosie. Ook mag 

worden aangenomen dat het carbonatatiefront de wapening hier nog niet heeft bereikt. Omdat de 

carbonatatiediepte, anders dan het chloridegehalte, wel met de tijd hoger wordt, wordt aangeraden 

hier steekproefsgewijs metingen naar te verrichten, in samenhang met de betondekking.  

 

Omdat door corrosie van wapening de capaciteit ervan vermindert, is deze schadesoort het meest 

kritisch in elementen waarin de wapening op trek belast wordt, zoals in buigelementen als balken en 

vloeren. Gedrukte elementen komen pas in gevaar als de doorsnede door het afdrukken van dekkingen, 

tot kritieke marges is gereduceerd.  

Voor het doen van technisch onderzoek naar de corrosie-invloedsfactoren dienen hierin 

gespecialiseerde onderzoeksbureaus ingeschakeld te worden.20

5.3.6

 Om uitspraak te kunnen doen over 

mogelijk corrosiegevaar in de constructie, wordt in paragraaf  de samenhang van de diverse 

invloedsfactoren beschreven.  

 

5.3.5.1. Betondekking 

De betondekking beschermt de wapening tegen invloeden van buitenaf. De intreding van zowel gassen 

als vloeistoffen wordt vertraagd bij een hogere betondekking.  

Waar de wapening bloot ligt of blootgelegd wordt, kan de aanwezige betondekking worden gemeten 

met een schuifmaat. Wanneer de constructie intact gelaten wordt kan er een elektromagnetische 

veldsterktemeter (dekkingsmeter) worden gebruikt. Wel dient hierbij kennis te zijn van de 

staafdiameter. Vanzelfsprekend is de destructieve dekkingsbepaling nauwkeuriger, maar ook 

kostbaarder en vaak minder gewenst vanwege het bewust toebrengen van nieuwe schade aan de 

constructie.  

Voor informatie betreffende de betondekking volgens de vroegere ontwerpvoorschriften en uitvoering 

van werken wordt verwezen naar paragraaf 6.1.2.  

                                                                 
19  Dit geldt niet voor constructies, waarbij door invloeden van dooizouten, zeewind of -water gevaar 

bestaat voor de indringing van chloriden.  
20  Meetmethoden voor de betondekking, de carbonatatiediepte en het chloridegehalte staan 

beschreven in CUR-Aanbeveling 72, Hoofdstuk 9. [86]  
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5.3.5.2. Porositeit 

De porositeit is een maat voor de verdichting van beton. De waarde hiervan geeft aan hoe gemakkelijk 

gassen en vloeistoffen door het beton kunnen dringen. Zowel de carbonatatiesnelheid als de snelheid 

van indringing van chloride en vocht zal in poreus beton hoger zijn dan in beton met een betere 

verdichting.  

De porositeit wordt gemeten aan een monster uit de constructie. Het monster wordt eerst gedroogd bij 

105 °C en vervolgens verzadigd met water. Uit het verschil in massa wordt het volume van de poriën 

bepaald, welke gedeeld door het volume van het monster de porositeit voorstelt.  

Voor informatie betreffende de porositeit van bestaande betonconstructies wordt verwezen naar 

paragraaf 6.1.3.  
 

5.3.5.3. Carbonatatie 

Carbonatatie is een verschijnsel dat optreedt door het contact van beton met koolstofdioxide in de 

lucht. Voor het materiaal beton is dit niet schadelijk. De wapening daarentegen, verliest in gecarbona-

teerd beton zijn beschermende passiveringslaag, waardoor het gevoelig wordt voor corrosie bij invloed 

van zuurstof en vocht. Daarom is het van belang om kennis te hebben van zowel carbonatatiediepte als 

de aanwezige betondekking indien vochtbelasting aanwezig is.  
 

In het werk moet de carbonatatiediepte 

worden gemeten aan een vers breukvlak, zie 

figuur 5.5. Bij het besproeien van het 

breukvlak met de indicatorvloeistof fenolf-

taleïne zal slechts het niet-gecarbonateerde 

beton verkleuren. De carbonatatiediepte is de 

afstand van het betonoppervlak tot aan de 

kleurgrens. Indien er boorkernen aan de 

constructie worden ontleend kunnen ook 

daaraan (in het lab) carbonatatiediepten 

worden gemeten, zie figuur 5.6.  

Voor overige informatie betreffende carbonatatie in bestaande betonconstructies wordt verwezen naar 

paragraaf 6.1.4.  
 

5.3.5.4. Chloridegehalte 

Chloriden in beton zijn in bepaalde mate altijd aanwezig en zijn ingedrongen en/of ingemengd. 

Ingedrongen chloride komt van zeewater, -wind of dooizouten. Ingemengd chloride heeft als hulpstof 

altijd in het betonmengsel gezeten. Omdat ingedrongen chloride zich ophoopt aan de buitenzijde van 

het element, is het van belang om het chloridegehalte ter plaatse van de wapening te meten. Bij enkel 

ingemengd chloride maakt de meetdiepte geen verschil.  

Wanneer de concentratie van chloriden in beton ter hoogte van de wapening voldoende hoog is, zal de 

beschermende passiveringslaag om de wapening zijn aangetast, zodat bij de intreding van zuurstof en 

figuur 5.5 Een vers breukvlak, 
besproeid met indicatorvloeistof.  

figuur 5.6 Een boorkern, be-
sproeid met indicatorvloeistof.  
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vocht corrosie ontstaat. Een kritisch chloridegehalte waarbij dit gebeurt, is niet te geven, maar bij een 

chloridegehalte lager dan 0,4% ten opzichte van het cementgehalte is de kans op corrosie zeer gering.  
 

Het meten van het chloridegehalte dient te geschieden in een laboratorium volgens [89]. Bij voorkeur 

wordt het chloridegehalte gemeten aan boorkernen uit de constructie.  

Voor overige informatie betreffende chloriden in bestaande betonconstructies wordt verwezen naar 

paragraaf 6.1.5.  
 

5.3.6. Samenhang invloedsfactoren op wapeningscorrosie 

Bepalend voor het optreden van corrosie van wapening, is de zone waarin de wapening ligt, zie  

figuur 5.7. In een vochtbelast constructie-element blijken, bij een betondekking zonder gebreken, 

vochtwisselingen voor te komen in de buitenste 15 á 20 mm van het element (Zone A en B). Een 

bepaalde mate van carbonatatie en chloriden blijken altijd aanwezig. Hoe diep het carbonatatiefront 

zich in het element bevindt en hoe hoog het chloridegehalte ter plaatse van de wapening is, heeft grote 

invloed op het ontstaan en de mate van corrosie.  
 

De betondekking en de carbonatatiediepte bepalen 

of de wapening in Zone A, B of C ligt. De porositeit 

heeft vervolgens invloed op de vochtwisselingen en 

de diepte tot waar deze optreden. Ligt de wapening 

in Zone A dan treedt corrosie ongetwijfeld op. Het 

beton is hier gecarbonateerd en de wapening heeft 

te maken met vochtwisselingen. Aanwezige 

chloriden versnellen het proces daarbij.  

In Zone B is het beton niet gecarbonateerd, maar 

komen wel vochtwisselingen voor. Enkel bij een voldoende hoog chloridegehalte is de passiveringslaag 

van de wapening in deze zone aangetast, waardoor corrosie zal optreden.  

In Zone C is het beton niet gecarbonateerd en komen ook geen vochtwisselingen voor. Bij een 

voldoende hoog chloridegehalte zal de passiveringslaag van wapening in deze zone zijn aangetast. 

Omdat er echter geen aanvoer is van water, is de corrosiesnelheid hier zeer laag.  

 

Zo blijkt dat het chloridegehalte voornamelijk interessant is indien het carbonatatiefront de wapening 

nog niet heeft bereikt. Omdat een kritisch chloridegehalte niet te geven is en het optreden van corrosie 

nooit exact te voorspellen is, wordt gesproken over de kans op corrosie [93]. Voor een verhouding 

tussen het chloridegehalte en de kans op corrosie kan het volgende worden aangehouden: 

• chloridegehalte < 0,4%        kleine kans op corrosie; 

• 0,4% < chloridegehalte < 1%   tussenliggende kans op corrosie; 

• chloridegehalte > 1%         grote kans op corrosie.  
  

figuur 5.7 Wapening in zone A, B of C. [93], [94] 
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5.3.7. Aanbeveling bij mogelijk corrosiegevaar  
Het verdient altijd aanbeveling om ‘oud beton’ te beschermen tegen invloeden van vocht.  

Vanwege de hoge porositeit die oud beton veelal bezit en het carbonatatieproces dat zich zal blijven 

voortzetten, ligt het gevaar wapeningscorrosie altijd op de loer.  

 

Indien de resultaten van het technisch onderzoek volgens de aangegeven grenswaarden in  

paragraaf 5.3.6 wijzen op mogelijk corrosiegevaar bij de toetreding van vocht, is het beschermen van de 

constructie tegen vocht altijd een veilige en duurzame oplossing. Wanneer deze bescherming niet direct 

nodig is, dient er een prognose te worden gemaakt van de tijd die nodig is om wapeningscorrosie te 

initiëren. Als deze periode acceptabel is, hoeft er verder geen actie te worden ondernomen, behalve het 

regelmatig inspecteren van de constructie. Indien initiatie van corrosie wel binnen afzienbare tijd wordt 

verwacht, maar vooralsnog geen bescherming wordt gewenst, dient er een prognose te worden 

gemaakt van de maximale reductie van de staafdiameter in bijvoorbeeld een periode van 5 of 10 jaar. 

Zeer frequente inspectie is hierbij vereist.  

Waardevolle documenten voor het maken van zulke prognoses zijn als volgt:  

• CUR-Aanbeveling 72: Inspectie en onderzoek van betonconstructies;  

• CUR/BV-Publicatie 172: Handboek duurzaamheid en onderhoud van betonconstructies; 

• CONTECVET - Manual for assessing corrosion-affected concrete structures.  

  

Corrosiegevaar! 
Pas wanneer de beschermende passiveringslaag van de wapening is aangetast, kan er 

wapeningscorrosie optreden bij de toetreding van vocht en zuurstof. Resultaten van technisch 

onderzoek naar de verschillende invloedsfactoren kunnen wijzen op een verhoogde kans op 

aantasting hiervan. Wees daarom alert bij wisselend vochtbelaste elementen met een: 

• betondekking lager dan 20 mm; 

• porositeit hoger dan 12%; 

• carbonatatiediepte gelijk aan of groter dan betondekking; 

• chloridegehalte hoger dan 0,4%. 
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5.4. Veiligheidsanalyse 
 

5.4.1. Introductie veiligheidsanalyse 

Met het doorlopen van de veiligheidsanalyse in dit protocol kan men op een efficiënte wijze de draag-

constructieve capaciteit van een bestaande betonconstructie beoordelen.  

 

Methoden van capaciteitsbepaling 

Voor het beoordelen van de constructieve capaciteit wordt in dit protocol een tweetal 

benaderingsmethoden gepresenteerd.  

 

1.  Capaciteitsbepaling op basis van historische gegevens (paragraaf 5.4.2) 

Met behulp van de eerste methode wordt de aanwezige capaciteit gelijkgesteld aan de oorspronkelijke 

ontwerpbelasting van de constructie. Indien de waarde hiervan niet kan worden achterhaald uit 

historische stukken, dan kan deze worden berekend volgens de voorschriften of rekenmethoden ten 

tijde van de realisatie van het bouwwerk.  

Deze methode is (indien er voldoende historische gebouwspecifieke constructiegegevens beschikbaar 

zijn) de meest goedkope en eenvoudige methode. De capaciteit die met deze methode wordt 

aangetoond is daarentegen in de meeste gevallen niet de hoogst haalbare capaciteit. Voor het vormen 

van een eerste oordeel is deze methode echter uitermate geschikt.  

 

2.  Capaciteitsbepaling op basis van praktijkonderzoek (paragraaf 5.4.3) 

Met de tweede methode wordt de capaciteit bepaald door het maken van een toetsing volgens de 

geldende voorschriften. Hierbij worden geometrie- en materiaalgegevens bepaald door metingen aan 

de constructie en/of conservatieve aannames.  

Omdat de huidige voorschriften veelal lagere veiligheidsfactoren hanteren dan de voorschriften ten tijde 

van de realisatie van het bouwwerk, kan middels deze methode vaak een hogere capaciteit worden 

aangetoond dan met behulp van de eerste methode. Vanwege de lagere veiligheidsfactoren, wordt er 

meer zekerheid gevraagd voor de in rekening te brengen materiaaleigenschappen. Metingen verdienen 

daarom veel aandacht en aannames zijn conservatief. Qua kosten zal deze methode zodoende hoger 

uitvallen dan de eerste methode.  
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Beide methoden leveren een waarde voor de 

capaciteit welke een veilige benadering is van de 

werkelijke capaciteit. Methode 1 levert in veel 

gevallen de meest conservatieve benadering. 

Wanneer de hiermee aangetoonde capaciteit 

onvoldoende is voor het voorziene gewijzigd 

gebruik, kan met behulp van een beoordeling 

volgens methode 2 een hogere capaciteit worden 

aangetoond, welke de werkelijke capaciteit dichter 

benadert. Door het doen van extra onderzoek 

(metingen i.p.v. conservatieve aannames) kan de 

capaciteit eventueel nog verder worden 

opgewaardeerd.  

Bovenstaande uitleg van de methoden in dit 

protocol is schematisch weergegeven in figuur 5.8.  

De mate van efficiëntie in de bepaling van de 

capaciteit en de daaraan gerelateerde waarde 

voor de capaciteit zijn afhankelijk van het doel dat men voor ogen heeft en de daartoe beschikbare 

middelen. Kies op basis daarvan de te hanteren capaciteitsbepaling.  

 

Sterkte, stabiliteit en brand 

De te beoordelen factoren die verband houden met de constructieve veiligheid van een bestaande 

constructie zijn sterkte, stabiliteit en brand.21

Beide methoden van capaciteitsbepaling (paragraaf 

 

5.4.2 en 5.4.3) zijn opgesteld voor het beoordelen 

van de sterktecapaciteit. Voor de bepaling van de stabiliteitscapaciteit en de weerstand tegen brand 

wordt verwezen naar het onderdeel Toetsing in paragraaf 5.4.4.  

 

Bouwhistorie 

Tracht de bouwhistorie inzichtelijk te maken. Is het bouwwerk in één geheel opgetrokken waarbij het 

nadien niet of slechts marginaal veranderd is, of is het bouwwerk na diverse bouwfasen of 

verbouwingen geworden tot wat het nu is? Jaartallen van de bouwrealisatie wijzen vervolgens op de 

toegepaste voorschriften, materialen en de wijze van construeren. Onderzoeksgegevens over 

belastingwaarden of materialen kunnen daarom slechts worden geëxtrapoleerd over delen van het 

bouwwerk die naar verwachting in eenzelfde bouwfase zijn gerealiseerd.  

Het inzichtelijk maken van de bouwhistorie geschiedt door middel van archiefonderzoek (zie  

paragraaf 6.2.1.1).   

                                                                 
21  Omdat er aan de stijfheid van bestaande elementen bij verbouw vanuit de bouwregelgeving geen 

eisen worden gesteld, dient er per geval bekeken te worden of de toetsing hiervan uit praktisch 
oogpunt gewenst is.  

 

figuur 5.8 Schematische weergave van het doel van de 
methoden van capaciteitsbepaling. 
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5.4.2. Capaciteitsbepaling op basis van historische gegevens 

Hierbij wordt de capaciteit van constructie-elementen bepaald door het achterhalen van de 

oorspronkelijke ontwerpbelasting. Door middel van archiefonderzoek en het visueel inspecteren van de 

constructie kunnen gegevens worden achterhaald welke hierop duiden. In hoeverre deze methode 

uitvoerbaar is, is afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie en de zekerheid van de juistheid 

ervan. Bij voldoende informatie blijkt deze methode eenvoudiger, maar voornamelijk goedkoper dan de 

capaciteitsbepaling op basis van praktijkonderzoek. Nadeel van deze methode is dat het resultaat voor 

de capaciteit wordt gelimiteerd aan het oorspronkelijk bedoelde gebruik, terwijl de werkelijke capaciteit 

wellicht hoger is.  

Als de op deze wijze aangetoonde constructieve capaciteit van het bouwwerk voldoende blijkt voor de 

gewenste wijzigingen of het beoogde gebruik, dan is de veiligheidsanalyse hiermee voltooid. Is dit niet 

het geval, dan kan de andere methode van capaciteitsbepaling wellicht uitkomst bieden of zal de 

constructie versterkt dienen te worden.  

 

5.4.2.1. Toelaatbare belasting 

Het doel van deze methode is het onderzoeken van de belasting waar de constructie op is ontworpen of 

waaraan deze is blootgesteld. Waarden hiervoor, geven wanneer het bouwwerk deze decennia lang 

goed heeft doorstaan, immers een goede indicatie voor de op zijn minst aanwezige capaciteit.  

 

Toelaatbare veranderlijke (ontwerp)vloerbelasting 

De meest interessante ontwerpbelasting is de 

toelaatbare veranderlijke vloerbelasting. Deze is 

enkel bij het aanschouwen van de constructie 

namelijk niet in te schatten en geeft de beste 

indicatie over de aanwezige capaciteit. Waarden 

voor de toelaatbare vloerbelasting zijn mogelijk te 

vinden in oorspronkelijke constructieberekeningen 

of -tekeningen. Ook bij het inspecteren van het 

bouwwerk kunnen soms aanwijzingen worden 

gevonden (zie figuur 5.9).  

Tracht van elk relevant bouwdeel en elke 

verdieping de toelaatbare ontwerpvloerbelas-

tingen (eventueel op basis van functies die op de 

verdiepingen waren gehuisvest) zo goed mogelijk 

inzichtelijk te maken (zie figuur 5.10).  

Voor het maken van schattingen van waarden voor 

de veranderlijke belastingen op vloeren en 

balklagen, is in tabel 5.1. een overzicht weer-

gegeven van de ontwerpbelastingen zoals deze 
figuur 5.10 Bekende en geschatte toelaatbare ontwerpvloer-
belastingen op de vloeren van het Nedinsco-complex te Venlo.  

figuur 5.9 Plakkaat met de toelaatbare vloerbelasting in één 
van de Philips-fabrieken in Eindhoven.  
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volgens [33] in 1916 werden aangehouden. Waarden voor veranderlijke belastingen zoals deze bij 

diverse gebouwen uit 1910 – 1940 zijn aangehouden zijn weergegeven in tabel 6.2 (paragraaf 6.2.1.2).  

 

 

Overige belastingwaarden 

Overige belastingwaarden worden eveneens bij voorkeur uit oorspronkelijke ontwerpberekeningen 

verkregen. Maar wanneer informatie over de in rekening gebrachte permanente belasting, en/of 

veranderlijke belasting als wind of sneeuw onbekend is, kunnen hiervoor de representatieve 

belastingwaarden worden aangehouden, waar de constructie werkelijk aan blootgesteld wordt.  

 

Toelaatbare belasting op element 

De verkregen, geschatte of bepaalde waarden voor de permanente of veranderlijke belasting dienen te 

worden vertaald naar de toelaatbare belasting op het betreffende element.  

Net als tegenwoordig, bracht men vroeger al in rekening dat bij het ontwerpen van kolommen en 

balken, niet alle hierop afdragende vloervelden gelijktijdig vol belast waren. Voorbeelden van het in 

rekening brengen hiervan zijn te vinden in paragraaf 6.2.1.3. Houd hier rekening mee bij het vertalen 

van de waarden voor de toelaatbare vloerbelasting naar de maximaal toelaatbare elementbelasting. 

Omdat belastingfactoren vroeger nog niet werden toegepast, zijn de gevonden waarden voor de 

ontwerpbelasting te beschouwen als representatieve belastingen.  

 

(On)volledig inzicht gevonden waarden 

Als men overtuigd is van de betrouwbaarheid van de verkregen, geschatte of bepaalde toelaatbare 

belasting op een constructie-element, dan kan deze waarde als grenswaarde voor de constructieve 

capaciteit worden aangehouden.  

Wanneer er op basis van de verkregen stukken uit het archiefonderzoek slechts schattingen kunnen 

worden gedaan voor de oorspronkelijke ontwerpbelasting, of wanneer de constructeur de gevonden 

waarden niet vertrouwt vanwege een onzekerheid in de gegevens, dan wordt geadviseerd om 

steekproefsgewijs de geschatte capaciteit te verifiëren op basis van de oude voorschriften of 

rekenmethoden (zie paragraaf 5.4.2.2). Laat de steekproefgrootte hierbij afhangen van de grootte van 

de onzekerheid en de resultaten van de steekproef.  

 

Vloeren en balklagen in: Toevallige belasting op  
vloeren en balklagen  

(kg/m2) 

Woonkamers en zolders in woningen door meubels, menschen, enz. 200 – 250 
Vergaderzalen, kleine fabrieken en zalen, waarin geen gedrang te 

verwachten is. 
300 – 350 

 
Zalen, waarin gedrang te verwachten is. 400 – 500 
Fabrieken met zware werktuigen, hooi- en graanzolders, munitie-

magazijnen, enz.  
450 – 600 

 
Pakhuizen   800 – 1000 

tabel 5.1 Toevallige belasting op vloeren en balklagen in 1916. [33] 
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5.4.2.2. Toetsing volgens oude voorschriften 

Om met behulp van de oude voorschriften of rekenmethode de maximaal toelaatbare belasting te 

bepalen zijn, afhankelijk van te toetsen element, in ieder geval de volgende constructiegegevens 

benodigd: 

• toegepast betonvoorschrift en/of rekenmethode; 

• elementafmetingen; 

• aanwezige wapening. 

Bovenstaande gegevens kunnen door middel van archiefonderzoek worden verkregen (paragraaf 

6.2.1.1). De wijze van uitvoering en het verkrijgen van een betrouwbare uitkomst is daarbij afhankelijk 

van de beschikbaarheid van archiefgegevens, eventueel aangevuld met niet-destructief onderzoek ter 

verificatie.  

 

Toegepast betonvoorschrift en/of rekenmethode 

Als er oude berekeningen worden aangetroffen, verschaffen deze duidelijkheid 

omtrent de rekenmethode en de aangehouden toelaatbare druk- en 

trekspanningen. Is dit niet het geval, dan geeft het bouwjaar, wellicht in 

samenhang met de bewuste constructiemethode, een goede indicatie voor de 

toegepaste voorschriften 22

ingen zijn te vinden in de hiernavolgende literatuur: 

 en de daarin beschreven rekenmethode en 

toelaatbare spanningen in beton en staal. Ontwerptabellen en voorbeeldbereken- 

[33], [34], [35] en [36]. De toelaatbare spanningen 

in beton en staal in enkele specifieke gevallen zijn te vinden in Bijlage II en III, tabel II.1 en III.1. Voor de 

voorwaarden waarbij welke maximale waarden werden aangehouden, wordt verwezen naar de 

betreffende normen.  

De berekening van de krachtswerking in balkenvloerconstructies staat eveneens beschreven in de 

diverse oude voorschriften [23]-[26] en overige literatuur [33]-[36]. De krachtswerking in paddestoel-

vloerconstructies werd veelal volgens de methode Lewe berekend, welke staat beschreven in [13] en 

[14].  

 

Elementafmetingen 

Achterhaal de elementafmetingen in oude tekeningen of berekeningen en controleer deze 

steekproefsgewijs in het werk.  

 

Aanwezige wapening 

Achterhaal de aanwezige wapening in oude tekeningen of berekeningen en controleer deze 

steekproefsgewijs middels een niet-destructieve methode in het werk (paragraaf 5.4.3.4). Voor 

ontbrekende wapeningsgegevens kunnen ook conservatieve aannames worden gedaan voor de 

betreffende periode (zie paragraaf 5.4.3.4 of 6.2.2.3 en 6.2.2.4).   

                                                                 
22  De jaartallen van de voorschriften geven slechts aan in welk jaar de norm van kracht werd. Er is 

echter altijd een bepaalde overgangsperiode tussen de betreffende voorschriften. Het jaar van 
bouwrealisatie geeft daarom slechts een indicatie op basis van welk voorschrift er werd gewerkt.  

Voorschriften 
• GBV 1912 

• GBV 1918 

• GBV 1930 

• GBV 1940 
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De maximaal toelaatbare belasting die op basis van de oude voorschriften/rekenmethoden is bepaald, 

levert een grenswaarde voor de constructieve capaciteit.  

 

5.4.2.3. Aangetoonde capaciteit onvoldoende 

Wanneer er door onvoldoende gegevens geen (voldoende betrouwbare) waarde voor de capaciteit kan 

worden gevonden of de aangetoonde capaciteit blijkt onvoldoende voor de gewenste herbestemming, 

dan kan er door het onderzoeken van de geometrie en de materiaaleigenschappen en het toetsen 

volgens de huidige voorschriften (paragraaf 5.4.3) wellicht een hogere of meer betrouwbare waarde 

voor de capaciteit worden gevonden. Echter wanneer het verschil tussen de aangetoonde en de 

gevraagde capaciteit dermate groot is, dat men verwacht dat ook een mogelijk hogere capaciteit op 

basis van de huidige voorschriften onvoldoende zou zijn, of wanneer een toetsing op basis van de 

bestaande constructie praktisch ondoenlijk is, dan kan er direct voor worden gekozen om de constructie 

te versterken (paragraaf 5.4.5).  
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5.4.3. Capaciteitsbepaling op basis van praktijkonderzoek 

Deze methode betreft het bepalen van de constructieve capaciteit van een (groep) constructie-

element(en) middels een toetsing volgens de huidige voorschriften. Voor het op deze wijze toetsen van 

de constructie zijn waarden nodig voor de geometrie en materiaaleigenschappen.  

 

Metingen of aannames 

De formele weg om waarden voor geometrie en materiaaleigenschappen te achterhalen, is door middel 

van meting aan de constructie. Wanneer het doen van metingen ongewenst is in verband met de tijd of 

kosten die dit met zich mee brengt, kunnen hier aannames worden gedaan op basis van historische of 

ervaringsgegevens. Omdat het doen van aannames enige onzekerheid met zich mee brengt, dienen deze 

conservatief te gebeuren ten opzichte van de werkelijk te verwachten waarden voor de te beschouwen 

constructie. De op (enkele) aannames gebaseerde capaciteit is daarom niet de hoogst haalbare 

capaciteit. De keuze tussen het doen van metingen of aannames hangt veelal af van het belang en van 

de onzekerheid van de betreffende parameter.  

Voor het toetsen van de sterktecapaciteit van een kolom, balk of vloer23

 

, wordt geadviseerd om de 

diverse benodigde constructiegegevens in rekening te brengen zoals bij het betreffende constructie-

element is weergegeven in het stroomschema.  

Onderzoeksomvang afhankelijk van omvang en betrouwbaarheid archiefgegevens 

Zowel het doen van metingen als het doen van aannames kan bij voldoende en betrouwbare 

constructiegegevens zoals verkregen bij het archiefonderzoek (paragraaf 6.2.1.1) worden beperkt of 

minder conservatief gebeuren. De betrouwbaarheid van gevonden gegevens zal hiervoor wel moeten 

worden getoetst door steekproefsgewijze verificatie ervan in het werk.  

Bovenstaande geldt enkel voor kennis omtrent geometrische maten en de omvang en ligging van 

wapening.  

 

  

                                                                 
23  Het onderzoeken van de capaciteit van de fundering komt in dit protocol niet aan de orde.  
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5.4.3.1. Afmetingen 

Zorg dat de constructie of het bewuste onderdeel van de 

constructie in kaart gebracht is. Hart-op-hart afstanden 

van kolommen, overspanningen van balken en vloeren en 

peilmaten van de verschillende verdiepingen zijn benodigd 

voor het beschouwen van de krachtsverdeling in de 

constructie (figuur 5.11).  

Vervolgens dient kennis van de vloerdikte en dimensies 

van kolommen en balken voor het bepalen van de 

capaciteit van de elementen.  

Ook dilataties, sparingen en verbindingen tussen 

constructie-elementen dienen inzichtelijk gemaakt te 

worden.  
 

Voor het maken van tekeningen van de bestaande constructie kunnen, voor zover beschikbaar, 

oorspronkelijke tekeningen als basis dienen. Ter controle van tekeningen, of om eventuele wijzigingen in 

het verleden te verwerken, dienen zowel de maten als de constructieopbouw in het werk gecontroleerd 

te worden. Wanneer er geen tekeningen beschikbaar zijn, dienen relevante constructiematen 

ingemeten te worden.  

 

Op basis van de oude voorschriften valt er weinig te zeggen over de minimale afmetingen van 

constructie-elementen. Alleen voor de aan te houden vloerdikte werd vanaf de GBV 1930 een minimale 

waarde gegeven (zie paragraaf 6.2.2.1). Aan overige elementafmetingen werden geen eisen gesteld.  

 

Scheefstand 

Door ongelijkmatige belastingen in het verleden of door een slordige uitvoering van werken kan 

scheefstand voorkomen. Omdat bij scheefstand van elementen de belasting hierop excentrischer 

aangrijpt dan anders, is een constructie(-element) gevoeliger voor instabiliteit. Beoordeel daarom de 

mate van scheefstand en beschouw of gekoppelde verticale elementen zich daadwerkelijk recht boven 

elkaar bevinden. Maten voor excentriciteit dienen in rekening te worden gebracht.  
  

figuur 5.11 Constructietekening Nedinsco-complex. [52] 
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5.4.3.2. Betondruksterkte 

Van gedrukte constructie-elementen zoals kolommen is de betondruksterkte de belangrijkste 

eigenschap. Ook in balken is de betondruksterkte van belang, omdat de betontreksterkte hiervan wordt 

afgeleid voor het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit. Voor de bepaling van de momentcapaciteit van 

balken en vloeren is voornamelijk de wapening maatgevend.  

Bij betonconstructies tot de jaren ’40 mag aan druksterktegegevens volgens oude voorschriften of 

gevonden historische gegevens over het bouwwerk geen waarde worden gehecht voor het bepalen van 

de constructiecapaciteit (zie paragraaf 6.2.2.2-A). Ook mag een gemeten druksterkte op een 

willekeurige plaats in een bouwwerk niet over het gehele bouwwerk worden geëxtrapoleerd. Hoge 

variaties tussen diverse locaties in het bouwwerk of tussen verschillende elementtypen zijn namelijk 

niet zeldzaam. Zie hiervoor paragraaf 6.2.2.2-A en -B. Zodoende is voor het op een juiste wijze beoor-

delen van de betondruksterkte in een bestaande constructie, het doen van technisch onderzoek een 

must.  

 

Meten van betondruksterkte 

Het door meting beoordelen van de druksterkte van beton in bestaande constructies dient te 

geschieden volgens de NEN-EN 1379124 [95] . In dit voorschrift worden twee werkwijzen, een directe en 

een indirecte, beschreven, waarbij op basis van een gekozen aantal metingen een waarde voor de 

karakteristieke druksterkte wordt toegekend aan het te beoordelen deel van de constructie.  

De directe methode betreft de druksterktebepaling louter op basis van het beproeven van boorkernen 

uit de constructie. Bij de indirecte methode dient het gebruik van een terugslaghamer, ultrasone 

metingen of uittrekkrachtproeven voor het bepalen van de druksterkte. Ook hierbij dienen kernen 

geboord te worden ter kalibratie van de gekozen meetmethode, waardoor deze methode weinig 

meerwaarde biedt ten opzichte van de directe methode. Daarbij is de indirecte beproevingsmethode 

feitelijk ongeschikt voor het beoordelen van oude betonconstructies. Zowel de resultaten van de 

terugslaghamer als die van ultrasoonmetingen correleren zeer zwak met de werkelijke betondruksterkte 

[97], [98], [99]. Ook het bepalen van de uittrekkracht van beton biedt onvoldoende meerwaarde ten 

opzichte van louter het beproeven van boorkernen. Pas daarom voor het beoordelen van oude 

betonconstructies de directe methode toe volgens NEN-EN 13791.  

 

  

                                                                 
24  De betrouwbaarheid van het Europese voorschrift NEN-EN 13791 in vergelijking met de voorheen 

toegepaste bepaling voor de karakteristieke druksterkte wordt besproken in Bijlage XII.  
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Onderzoeksomvang25

Voor het beoordelen van de druksterkte van kolommen in een bestaande constructie zijn richtlijnen 

voor het aantal te onderzoeken bouwlagen en het aantal te boren cilinders weergegeven in 

 

tabel 5.2. 

Kies het aantal te onderzoeken bouwlagen hierbij zo goed mogelijk verdeeld over het gebouw.  

Omdat kolommen regelmatig verjongen over de gebouwhoogte, wordt de diversiteit van de 

meetlocaties hierop gebaseerd.  
 

*  Houd i.v.m. mogelijk onbruikbare meetresultaten of monsters een minimum aantal bruikbare meetresultaten 
 aan van 7.  
 

Wanneer de druksterkte in balken of vloeren wordt onderzocht, dient de diversiteit in meetlocaties 

gezocht te worden in de verschillende balk-/vloerafmetingen en daarmee samenhangende 

overspanning. Men kan volstaan met de helft zoveel metingen als bij kolommen in tabel 5.2, maar met 

een minimum van 6 per te beoordelen balk-/vloertype.  

 

Locatie in het gebouw 

Zorg dat de te kiezen boorlocaties representatief zijn voor het te beoordelen constructiedeel op basis 

van bijvoorbeeld bouwjaar, elementtype of verdieping in het gebouw. Houd hierbij rekening met een 

mogelijk verloop in de elementdimensies. Slankere elementen geven door een vaak slechtere 

betonverdichting namelijk lagere waarden voor de druksterkte.  

Uit welke elementen de kernen te boren wordt bepaald door de te toetsen constructie-elementen. Kies 

aan de hand van de te beoordelen populatie een in principe aselect aantal locaties. Indien er zichtbare 

beschadigingen aan elementen zijn op basis waarvan twijfel ontstaat over de kwaliteit van het beton, 

wordt aangeraden om uit dat element een onbeschadigd monster te nemen.  

 

Locatie in het element 

De boorlocatie in het element wordt zodanig geselecteerd, dat de veiligheid van de constructie 

gewaarborgd blijft. Elementverbindingen, -randen en de wapening dienen zoveel mogelijk vermeden te 

worden. Het vermijden van de wapening is niet alleen om veiligheidsredenen belangrijk, maar ook 

omdat aanwezige wapening in een monster de druksterktewaarde beïnvloedt. Om druksterktewaarden 

te vinden die daadwerkelijk de druksterkte van de bestaande constructie representeren, is het van 

belang dat de te boren kernen onbeschadigd zijn. Door de cilinders uit de druk- of neutrale zone te 

boren, is de kans op interne scheuren het kleinst.  
  

                                                                 
25  Voor een verklaring van de in dit protocol voorgeschreven onderzoeksomvang wordt verwezen naar  

paragraaf 6.2.2.2-C  

tabel 5.2 Minimum aantal te onderzoeken bouwlagen en te beproeven monsters uit kolommen.  

aantal bouwlagen  
bestaande constructie 

te onderzoeken  
aantal bouwlagen 

aantal te boren cilinders per  
te onderzoeken bouwlaag 

1 1 
≥ 3% van het aantal te  

beoordelen kolommen 
≥ 9* 

2-4 2 
5-9 3 

≥ 10 ≥ 4 
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Afmetingen boorkernen 

Boor de cilinders bij voorkeur met een diameter van 100 mm26. Zaag deze vervolgens tot een hoogte 

van eveneens 100 mm, waardoor de h/d-verhouding gelijk is aan 1. Kernen met een diameter van 100 

mm geven namelijk een betrouwbare waarde voor de druksterkte en bij een h/d-verhouding van 1 geeft 

deze een druksterkte die equivalent is aan de druksterkte van een kubus met ribben van 150 mm, zoals 

deze bij de sterkteklassen in de Eurocode vermeld staat27

Bij afwijkende dimensies van de voorkeursdimensies, dienen deze waarden te worden gecorrigeerd. Hoe 

hiermee om te gaan wordt duidelijk in paragraaf 

. Kleinere cilinders zijn niet wenselijk, omdat 

deze minder betrouwbare resultaten geven. Ook grotere cilinders zijn niet wenselijk, omdat de kans op 

scheurtjes of wapening in het monster groter wordt en dit de daaruit te verkrijgen druksterkte 

beïnvloedt. Daarbij wordt de constructie bij grotere cilinders meer aangetast.  

6.2.2.2-D.  

 

Bepaling karakteristieke druksterkte 

Van de druksterktegegevens die zijn verkregen door het beproeven van boorkernen en gelden voor de 

voorkeurscilinder, moet een karakteristieke waarde worden bepaald. Op basis van deze karakteristieke 

waarde kan de serie hiermee te beoordelen elementen ingeschaald worden in een sterkteklasse volgens 

de Eurocode.  
 

De directe methode voor de bepaling van de karakteristieke druksterkte kent twee benaderingswijzen, 

zie tabel 5.3. De te hanteren benaderingswijze is afhankelijk van het aantal proefstukgegevens in de te 

beoordelen serie.  
 

                                                                 
26 Een afwijking van ca. 5% in de diameter in verband met boorverlies is acceptabel. Probeer de hoogte 

vervolgens ook gelijk te nemen aan de werkelijke diameter, waardoor de h/d-verhouding 1 is.  
27 De sterkteklassen in de Eurocode zijn gebaseerd op de druksterkte van een cilinder met een diameter 

van 150 mm en een h/d-verhouding van 2. Aan deze cilinderdruksterkten zijn de kubusdruksterkten 
gekoppeld die gelden voor een kubus met ribben van 150 mm, welke een druksterkte representeert 
equivalent aan een cilinder met een diameter van 100 mm en een h/d-verhouding van 1. [95] 

 

Directe methode volgens NEN-EN 13791  

Benadering A (minimaal 15 kernen) Benadering B (3 – 14 kernen) 

Criterium 1:  

fck;is = fm(n);is  – k2 ∙ s 

Criterium 1: 

fck;is = fm(n);is  – k 

Criterium 2: 

fck;is = fis;laagste  + 4 

Criterium 2: 

fck;is = fis;laagste  + 4 

fck;is = karakteristieke druksterkte in situ 

fm(n);is = gemiddelde druksterkte in situ 

fis;laagste = laagst gemeten waarde in situ 

k2 = 1,48 

s = standaardafwijking van de serie, met als  
minimum 2 N/mm2 

fck;is = karakteristieke druksterkte in situ 

fm(n);is = gemiddelde druksterkte in situ 

fis;laagste = laagst gemeten waarde in situ 

k hangt af van het aantal kernen volgens de  

volgende tabel 

n  
10 - 14 

7 - 9 
3 - 6 

k  
5 
6 
7 

tabel 5.3 Werkwijze directe methode voor bepaling karakteristieke druksterkte volgens NEN-EN 13791. [95] 
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Bij beide benaderingswijzen zal de karakteristieke druksterkte de maatgevende (= laagste) waarde zijn, 

die volgt uit de twee genoemde criteria. Criterium 2 is voor beide benaderingswijzen hetzelfde en 

betreft de laagst gemeten waarde + 4. Criterium 1 brengt de gemiddelde meetwaarde en de standaard-

afwijking in rekening. Het verschil is dat Benadering A de werkelijk gemeten standaardafwijking maal 

factor k2 hanteert en Benadering B hiervoor een vaste waarde k opgeeft.  

Meer informatie over de toepassing van de directe methode volgens NEN-EN 13791 is te vinden in 

Bijlage XII.  

 

Omgang met resultaten 

Bepaal eerst volgens de beschreven methode de karakteristieke 

druksterkte van alle meetgegevens. Inventariseer vervolgens 

door het beschouwen van individuele meetwaarden of dit voor 

een bepaalde categorie elementen wellicht een grove onder-

waardering van de sterkte oplevert. Als dit het geval blijkt, kan 

een rangschikking in diverse categorieën worden overwogen. 

Houd hierbij rekening dat er bij een onderverdeling minimaal 3 

meetwaarden (liefst meer) overblijven per categorie voor het 

bepalen van een karakteristieke druksterkte.  

 
 

Een voorstel voor het achtereenvolgens rangschikken van categorieën is als volgt:  

• geschat bouwjaar; 

• elementtype (kolom, balk); 

• elementdimensies of locatie in het gebouw.  

(voor meer informatie betreffende de categorisatie van gegevens zie paragraaf 6.2.2.2-B).  

Blijf altijd kritisch het verband tussen de meetresultaten en de op basis van die resultaten en de 

categorisering verkregen karakteristieke druksterkte beschouwen.  

 

Bepaal ook de standaardafwijking van de beschouwde serie resultaten. Een standaardafwijking hoger 

dan 7 N/mm2 is hoog28

 

. Wanneer een hoge standaardafwijking leidt tot onzekerheid voor de toe te 

kennen druksterkte aan een populatie, overweeg dan om de steekproef te vergroten naar minimaal 15 

stuks in een serie. Vervolgens dient Benadering A te worden toegepast, waarbij de hoge 

standaardafwijking (in tegenstelling tot bij Benadering B) wel in rekening wordt gebracht. Benadering A 

leidt bij hoge standaardafwijkingen tot lagere, veiligere waarden voor de druksterkte.  

Vervolgens zullen de te beoordelen elementen op basis van de karakteristieke (kubus)druksterkte die 

volgt uit voorgaande bepaling, nog moeten worden ingeschaald in een sterkteklasse volgens de 

Eurocode. Omdat de meetresultaten afkomstig zijn van insitu-elementen en de insitu-druksterkte 

gemiddeld 15% lager is dan die van geprefabriceerde proefstukken waarop de Eurocode-sterkteklassen 

                                                                 
28 Zie hiervoor ook Bijlage XII.  

Incidentele lage meetwaarde? 
 

Het kan voorkomen dat er in een serie 
resultaten een meetwaarde wordt 
gevonden dat zeer weinig samenhang 
vertoont met de rest van de serie. Dit 
kan te maken hebben met een lokaal 
defect in het monster zoals bijvoor-
beeld een interne (wellicht onzichtbare) 
scheur. Op basis van dit resultaat zou 
vervolgens de hele serie te laag worden 
ingeschaald. Als het aannemelijk is dat 
dit een incident betreft dan mag dit 
resultaat buiten beschouwing worden 
gelaten. 
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zijn gebaseerd, mag de verkregen karakteristieke sterkte nog worden opgewaardeerd door deze te 

delen door 0,8529 tabel 5.4. Zie hiervoor . Door de verkregen karakteristieke kubusdruksterkte (fck;is;cube) 

in deze tabel te plaatsen valt af te lezen welke bijbehorende sterkteklasse gebruikt mag worden.  
 

 

Gevonden druksterkte blijkt te laag 

Wanneer op basis van de meetresultaten de verwachting heerst dat een hele serie constructie-

elementen (populatie) te laag wordt ingeschaald vanwege enkele lage meetresultaten of een grote 

standaardafwijking, dan is het raadzaam om deze verwachting te toetsen door middel van extra 

onderzoek door het vergroten van de steekproef. Als de gevonden trend zich doorzet blijkt de 

verwachting onjuist geweest. Maar wanneer de nieuwe onderzoeksresultaten de verwachtingen 

onderschrijven, zullen door het rangschikken van meetresultaten in nieuwe deelpopulaties wellicht 

minder elementen ‘de dupe’ zijn van enkele slechte proefresultaten.  

 

Aannames voor de betondruksterkte 

Geadviseerd wordt om wanneer er geen metingen aan de constructie worden verricht, de volgende 

sterkteklassen aan te houden voor de verschillende elementtypen.  

• kolom – C8/10 

• balk – C12/15 

• vloer – C12/15 

Bovenstaande waarden voor balken en vloeren zijn gebaseerd op de meetgegevens zoals die zijn 

verkregen bij de beschouwde referentieprojecten, (zie paragraaf 6.2.2.2-E). Echter omdat voor de 

capaciteit van een kolom, de druksterkte de meest belangrijke parameter is en daarbij veelal lager dan 

die in balken en vloeren, moet er bij het toekennen hiervan behoudender worden omgegaan dan bij een 

balk of vloer. Geadviseerd wordt voor die kolommen, waar geen technisch onderzoek wordt verricht, 

om sterkteklasse C8/10 aan te houden.  

  

                                                                 
29  Deze opwaarderingsfactor maakt deel uit van de materiaalfactor γc in NEN-EN 1992 (Eurocode 2) en 

mag derhalve alleen dan in rekening worden gebracht wanneer de toetsing volgens die norm 
geschiedt.  

minimale karakteristieke sterkte insitu 
(N/mm2) 

verhouding tussen karakteristieke 
sterkte insitu en karakteristieke 
sterkte van prefab proefstukken 

sterkteklasse volgens 
NEN-EN 206-1 fck;is;cyl 

(150 x 300 mm) 
fck;is;cube 

(150 mm) 
7 9 

0,85 

C8/10 
10 13 C12/15 
14 17 C16/20 
17 21 C20/25 
21 26 C25/30 
26 31 C30/37 
30 38 C35/45 
34 43 C40/50 

tabel 5.4 Minimum karakteristieke druksterkte insitu voor de druksterkteklassen volgens NEN-EN 206-1.  
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5.4.3.3. Wapeningskwaliteit 

De kwaliteit van de wapening is met name van belang bij het herbeoordelen van de buigcapaciteit van 

balken en vloeren waarbij de wapening op trek belast wordt. Welke kwaliteit aan te houden kan in alle 

gevallen het beste worden bepaald door het doen van een aanname.  

Een meting zal in principe slechts dienen als verificatie van de aangenomen kwaliteit.  

 

Meten van wapeningskwaliteit 

Kap in een willekeurig constructie-element een wapeningsstaaf vrij 

waar die gemist kan worden. Slijp uit die staaf een stuk van 30 á  

40 cm, deel deze staaf in twee monsters van gelijke lengte en bepaal 

hiervan in het laboratorium achtereenvolgens de volgende 

eigenschappen:  

• gladstaal of geribd; 

• diameter; 

• vloeigrens; 

• breuktreksterkte; 

• breukrek.  

 

 

Aannames doen voor de wapeningskwaliteit 

Voor alle wapening in zowel kolommen, balken als vloeren kan voor het type wapening gladstaal en 

voor de sterkte-eigenschappen die van FeB220 worden aangehouden.  

 
 

  

figuur 5.12 De blootgelegde hoekwa-
pening van een kolom, waaruit een stuk 
wordt weggeslepen voor beproeving.  
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5.4.3.4. Wapeningsgegevens en betondekking 

Van groter belang, maar voornamelijk van grotere onzekerheid dan de kwaliteit van de wapening is de 

omvang en de ligging van de wapening. Voor het beoordelen van de draagkracht van de vloer dient de 

hoeveelheid staven en de kenmiddellijn ervan in het werk te worden gemeten. Als er duidelijke 

wapeningstekeningen voorhanden zijn zal dit steekproefsgewijs gebeuren ter verificatie. Voor de 

bepaling van de draagkracht van kolommen of de afschuifcapaciteit van balken kan men voor de 

aanwezige wapening in eerste instantie uit de voeten met een aanname.  

 

Meten van de wapening en betondekking 

Het meten van de aanwezige wapening kan geschieden op zowel destructieve als op niet-destructieve 

wijze. Bij de destructieve wijze wordt het beton plaatselijk tot op de wapening weggehakt en worden 

vervolgens de staafdiameters, h.o.h.-afststanden en de betondekking gemeten 30

 

. Bij de niet-

destructieve methode wordt met behulp van een elektromagnetisch meetapparaat de wapening 

gelokaliseerd en de betondekking gemeten. Omdat deze niet-destructieve methode geen uitsluitsel kan 

geven over de diameter van de staven en daarbij zowel het aantal staven als de betondekking niet 

volledig betrouwbaar is, is deze methode onvoldoende geschikt voor het bepalen van de buigcapaciteit 

van buigelementen. Wanneer meting van de aanwezige wapening dient ter verificatie van historische 

gegevens is de niet-destructieve methode meer geschikt.  

Destructieve methode 

Ten behoeve van het bepalen van de buig-

capaciteit van balken en vloeren is de destructieve 

wijze van wapeningsdetectie de meest geschikte 

en toegepaste methode. Door het plaatselijk 

weghakken van beton tot op de wapening in de 

trekzone van een element kunnen zowel de 

staafdiameters, h.o.h-afstanden als de beton-

dekking betrouwbaar worden gemeten. Zorg dat 

wanneer de constructieve veiligheid in gevaar 

komt (alleen bij balken) door het weghakken van beton, dat de balk tijdelijk onderstempeld wordt.  

 

Onderzoeksomvang 

Net als bij elk te onderzoeken onderdeel is ook hier van belang of het bouwwerk in één keer is gebouwd 

of in meerdere bouwfasen. Per bouwfase dient vervolgens de onderzoeksomvang worden bepaald.  

Bij gelijke overspanningen zijn de balk-/vloerafmetingen veelal een maat voor de belasting waar deze op 

is ontworpen. De hoeveelheid wapening staat dan ook meestal in verhouding met de balkdimensies of 

de vloerdikte. Baseer de onderzoeksomvang daarom op de diversiteit in elementafmetingen en 

overspanningen, met een minimum van één balk en één vloer per bouwlaag.  
  

                                                                 
30  Andere methoden voor enkel het meten van de betondekking worden beschreven in paragraaf 6.1.2.  

figuur 5.13 Destructieve inspectie van de wapening.  
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Locatie in het element 

Beoordeel eerst in welke zones van balken en vloeren de grootste trekspanningen optreden. In die 

zones dient achterhaald te worden hoeveel mm2 aan wapening daar aanwezig is. Voor balken geldt dit 

voor de volledige breedte van de balk (zie figuur 5.14); bij vloeren moet op basis van h.o.h.-afstanden en 

diameters een gemiddeld aantal mm2 staal voor een vloerstrook van één meter worden bepaald (zie 

figuur 5.15). Houd voor het openhakken van vloeren een minimale lengte, breedte of diameter aan van 

500 mm.  
 

figuur 5.14 Aangetroffen wapeningsstaven in de trekzones van betonbalken. (Pakhuis Java) 

 

figuur 5.15 Aangetroffen wapeningsstaven op basis van h.o.h.-afstanden omgerekend naar een vloerstrook van één meter in de 
trekzones van een betonvloer over 5 steunpunten. (Nedinsco-complex) 

 

Niet-destructief 

De Ferro-scan is de meest gebruikte niet-destructieve methode voor 

het meten van de aanwezige wapening in een constructie. Door het 

creëren van een elektromagnetisch veld ontstaan er in het 

wapeningsstaal zogenaamde wervelstromen. Het meetapparaat kan 

hierdoor de spanning die door de wapening wordt geleid 

onderscheiden van de oorspronkelijke spanning. Uit de grootte van 

deze spanning wordt de dekking en de positie afgeleid. De dekking is 

echter pas betrouwbaar wanneer men de diameter van de 

betreffende staaf kent.  

Met het apparaat kunnen twee verschillende scans worden 

uitgevoerd: een volledige scan en een lijnscan. Bij een volledige scan 

wordt een oppervlak van 60 x 60 cm in twee richtingen gescand 

(figuur 5.16). Bij een lijnscan wordt geen volledig oppervlak gemeten, maar slechts de wapening in één 

richting.  

figuur 5.16 Uitvoer van volledige Ferro-
scan van een kolom. (Veemgebouw) 
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Het meetbereik in de diepte is afhankelijk van de diameter van 

staven. Hoe groter de diameter, hoe hoger de wervelstroom die 

deze staaf creëert en hoe dieper deze kan worden waargenomen.  

Een nadeel van deze methode (waarvan een principe is 

weergegeven in figuur 5.17) is dat wanneer staven dicht bij elkaar of 

in elkaars ‘schaduw’ liggen, deze niet als zodanig worden 

gedetecteerd. Ook diameters kunnen niet nauwkeurig worden 

weergegeven.  

 

Aannames voor de wapening en betondekking 

Het doen van aannames voor wat betreft de aanwezigheid en ligging van wapening kan gebeuren op 

basis van de in de voorschriften (GBV 1912 t/m GBV 1940) genoemde eisen voor kolom-, balk- en 

vloerwapening of op basis van beschikbare historische projectgegevens. De belangrijkste eisen in de 

destijds geldende voorschriften zijn samengevat in paragraaf 6.2.2.4, tabel 6.10 t/m tabel 6.12.  

Per constructie-element zijn onderstaand de (meest ongunstige) aan te houden waarden weergegeven, 

welke zijn gebaseerd op die eisen in de voorschriften en de aangetroffen waarden bij de beschouwing 

van referentieprojecten. Voor voorbeelden van hoe de wapening in diverse constructie-elementen kan 

liggen wordt verwezen naar figuur 6.13 t/m figuur 6.18.  
 

Kolom 

• aantal staven: ≥ 4 

• staafdiameter ≥ ø 12 mm 

• wapeningspercentage 0ω ≥ 0,8 % 

• diameter beugel/omwikkeling: ≥ 8 mm 

• beugels h.o.h. (bij vierkante of rechthoekige kolom):  ≤ 350 mm 

• spoed van omwikkeling31

 
 (bij ronde of achthoekige kolom): ≤ ⅙ x kleinste kolomdikte 

Balk 

• aantal staven hoofdwapening: ≥ 2 

• hoofdwapening h.o.h. ≤ 150 mm 

• staafdiameter ≥ 10 mm 

• ≥ ⅓ hoofdwapening opgebogen naar steunpunten 

• diameter beugel: ≥ 4 mm 

• beugels h.o.h.: ≤ 300 mm 
 

Vloer 

• hoofdwapening h.o.h. ≤ 250 mm 

• verdeelwapening ≥ 20% van hoofdwapening 

• staafdiameter ≥ 4 mm 
 
Voor het doen van aannames voor de betondekking wordt verwezen naar paragraaf 6.1.2.   

                                                                 
31  De spoed van omwikkeling is bij kolommen met spiraalwapening in plaats van beugels de verticaal 

gemeten afstand tussen twee opeenvolgende omwentelingen.  

figuur 5.17 Voorstelling van het principe 
van de Ferro-scan.  
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5.4.4. Toetsing 

Voor het aantonen van de constructieve capaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen sterkte, stabiliteit 

en brand.  

 

5.4.4.1. Sterkte 

De eerste stap voor de bepaling van de sterktecapaciteit van de constructie is met het achterhalen van 

de geometrie- en materiaalgegevens voltooid. De volgende stap is de bepaling van het aan te houden 

veiligheidsniveau in de herberekening.  
 

Veiligheidsniveau in regelgeving 

Bij het beoordelen van de constructieve veiligheid worden er in het Bouwbesluit 2012 [101] vier 

veiligheidsniveaus onderscheiden, welke toegepast kunnen worden bij de toetsing van een bestaand 

bouwwerk:  

 

• afkeurniveau     het wettelijk minimumniveau van constructieve veiligheid van een  

       bestaand bouwwerk; 

• verbouwniveau     het wettelijk minimumniveau van constructieve veiligheid bij het  

       toetsen van ontwerpen voor verbouw; 

• nieuwbouwniveau    het wettelijk minimumniveau van constructieve veiligheid van een  

       nieuw te bouwen bouwwerk; 

• rechtens verkregen niveau32

Voor een uitgebreide beschrijving per veiligheidsniveau wordt verwezen naar paragraaf 

 het actuele niveau van constructieve veiligheid van een bestaand  

       bouwwerk voor zover het niveau rechtmatig is en niet ligt onder  

       het afkeurniveau.  

6.2.3.1.  

 

  

                                                                 
32  Het rechtens verkregen niveau is de benaming van het veiligheidsniveau dat hoort bij de methode van 

capaciteitsbepaling op basis van historische gegevens, zoals weergegeven in paragraaf 5.4.2.  
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Schematische weergave veiligheidsniveaus 

De vier verschillende niveaus van constructieve veiligheid zoals deze voorkomen in de huidige 

regelgeving, zijn op schematische wijze weergegeven in tabel 5.5. Per veiligheidsniveau is de veiligheid 

verhoudingsgewijs weergegeven in termen van R (sterkte), S (belasting) en γ (veiligheidsfactor). Bij het 

afkeur-, verbouw- en nieuwbouwniveau zal de sterkte aangetoond moeten worden en kan hieruit de 

toelaatbare belasting worden bepaald. Wanneer het rechtens verkregen niveau wordt toegepast dient 

de toelaatbare belasting volgens de oorspronkelijke voorschriften of stukken te worden bepaald, welke 

veelal lager uitkomt dan die wanneer één der andere veiligheidsniveaus wordt toegepast. De 

voorwaarden voor toepassing van het veiligheidsniveau naar keuze staan eveneens in de besproken 

tabel vermeld.  
 

 

    

  afkeurniveau verbouwniveau nieuwbouwniveau rechtens verkregen 
niveau 33

 

 

richtlijn referentieperiode 1 jaar 15 jaar 50 jaar 50 jaar 

 constructief ingrijpen 
toegestaan? 

ingrepen niet 
toegestaan 

ingrepen 
toegestaan 

ingrepen 
toegestaan 

ingrepen 
toegestaan 

 wanneer toepassing van  
dit veiligheidsniveau 
toegestaan? 

enkel bij hoge 
uitzondering 

mits goede 
argumenten 

altijd altijd 

 bepaling van 
belastingfactoren volgens: 

NEN 8700 NEN 8700 NEN-EN 1990 n.v.t. 

 verificatieberekening volgens: NEN-EN 1992 NEN-EN 1992 NEN-EN 1992 oorspronkelijke 
voorschriften 

De voorwaarden zoals deze zijn weergegeven in tabel 5.5 zijn afkomstig uit Hoofdstuk 6 in de Nota van 

Toelichting, behorend bij Bouwbesluit 2012 en uit Bijlage F van NEN 8700 [102].   

 
  

                                                                 
33  De maat voor de veiligheidsmarge γrechtens verkregen geeft aan dat de veiligheidsmarges zoals deze bij 

oude constructie-elementen zijn gehanteerd, op zijn minst gelijk moeten zijn aan het afkeurniveau om 
het gebouw te kunnen behouden, maar wellicht zelfs hoger zijn dan die worden gehanteerd bij het 
nieuwbouwniveau. De verwachting dat deze in sommige gevallen wellicht hoger is dan bij het 
nieuwbouwniveau, is gebaseerd op de resultaten zoals die zijn gevonden in Hoofdstuk 3. De 
veiligheidsmarge die aanwezig is volgens het rechtens verkregen niveau varieert afhankelijk van het 
type element en de specifieke constructie.  

tabel 5.5 Schematische weergave mogelijke veiligheidsniveaus voor bestaande bouw volgens Bouwbesluit 2012 en NEN 8700. 
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Herberekening 

Het gekozen veiligheidsniveau uit zich bij het maken van een herberekening in de toe te passen 

belastingfactoren, zoals deze zijn genoemd in de betreffende normen. De herberekening zal vervolgens 

geschieden volgens NEN-EN 1992. Omdat de Eurocodes (NEN-EN 1990 en NEN-EN 1992) in beginsel zijn 

opgesteld voor het ontwerpen van nieuwbouw, moet voor de toetsing van bestaande constructie-

elementen daar waar wordt gesproken over ‘ontwerp’, ‘verificatie’ worden gelezen. Voor afwijkingen 

van een berekening voor bestaande bouw ten opzichte van die voor nieuwbouw, wordt verwezen naar 

NEN 8700, welke daar handvaten aan geeft.  
 

(On)voldoende sterktecapaciteit na herberekening 

Wanneer blijkt dat de capaciteit van een bestaande constructie bij het gekozen veiligheidsniveau 

voldoende is voor het beoogde gebruik, is de veiligheidsanalyse hiermee voltooid.  
 

Indien de capaciteit onvoldoende is voor het beoogde gebruik, dan zijn er verschillende mogelijkheden 

om de aangetoonde capaciteit op te waarderen: 

• Reduceren van belastingfactoren door een reductie van veiligheidsniveau of referentieperiode;   

 Dit kan enkel in overleg met de opdrachtgever en de gemeente. Neem hierbij in ieder 

 geval de voorwaarden in acht zoals deze in tabel 5.5 staan vermeld.  

• Opwaarderen van de rekenkundige sterkte door bijvoorbeeld; 

 -  het doen van (extra) metingen aan geometrie en materialen in plaats van     

  (conservatieve) aannames;  

 -  scherper te rekenen (bijvoorbeeld met behulp van 3D-FEM, of door middel van   

  momentenherverdeling); 

• Versterken van de constructie (paragraaf 5.4.5). 
 

Voor meer informatie betreffende het reduceren van de veiligheidsmarges of het opwaarderen van de 

rekenkundige sterkte wordt verwezen naar Hoofdstuk 7 in [104] en Bijlage E in [102].  
 

5.4.4.2. Stabiliteit 

De stabiliteit van een bestaand bouwwerk hoeft enkel getoetst te worden, wanneer er elementen 

worden verwijderd welke de constructie van stabiliteit voorzien of wanneer er extra volume aan het 

bouwwerk wordt toegevoegd, waarvoor de bestaande constructie in stabiliteit zal moeten voorzien.  
 

Bij oude betonconstructies blijkt het zeer complex om rekenkundig de aanwezige stabiliteitscapaciteit te 

bepalen (zie paragraaf 4.8.4). Ga er daarom vanuit dat de aanwezige stabiliteitscapaciteit in de 

oorspronkelijke situatie volledig is uitgenut, waardoor er geen overcapaciteit aanwezig is. Bij het 

toevoegen van bouwvolumes waarvoor de bestaande constructie stabiliteit moet leveren, zal alle extra 

benodigde stabiliteitscapaciteit toegevoegd dienen te worden door de bestaande constructie aan te 

passen.  
 

In hoeverre er in oorspronkelijke berekeningen van beschouwde projecten is achterhaald welke 

horizontale veranderlijke belastingen er in rekening werden gebracht, is weergegeven in tabel 6.2.   
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5.4.4.3. Brand 

Alle constructie-elementen in een bestaand bouwwerk moeten een minimale brandwerendheid met 

betrekking tot bezwijken hebben, zodat deze voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Afhankelijk van 

eventuele constructieve ingrepen zullen hierbij de eisen voor nieuwbouw, bestaande bouw of die voor 

een tussenliggend niveau moeten worden aangehouden.  

Welke minimale eisen aan te houden, is eventueel afhankelijk van de aanwezige brandwerendheid en 

de gemoeide kosten met het verhogen ervan en zal moeten worden besloten in overleg met de 

opdrachtgever, de gemeente en/of de brandweer.  

 

Toets van elk type constructie-element de brandwerendheid volgens NEN-EN 1992 of NEN 6069, bij de 

buitengewone belastingcombinaties zoals deze zijn vermeld in NEN-EN 1990 (nieuwbouw) of NEN 8700 

(verbouw en bestaande bouw).  

 

Door onregelmatige en vaak geringe dekkingen (soms maar 10 mm) in bestaande bouwwerken blijkt 

vooral bij buigelementen (als balken of vloeren) een brandwerendheid van 60 minuten het maximaal 

haalbare. Op druk belaste kolommen kunnen ook bij een geringe dekking vanwege de lage aanwezige 

drukspanning vaak wel voldoen aan een hogere brandwerendheid.  
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5.4.5. Verhogen capaciteit door constructief aanpassen 

Onderscheid wordt hier gemaakt voor het verhogen van de capaciteit voor sterkte, stabiliteit en brand. 

Wanneer door het constructief aanpassen de capaciteit van de constructie wordt verhoogd, is een 

goede samenwerking van elementen en materialen essentieel. Voor het ontwerpen en berekenen van 

enkele versterkingsmethoden wordt verwezen naar Hoofdstuk 9 in [105] en CUR-Aanbeveling 91 [106].  
 

5.4.5.1. Sterkte 

Mogelijke versterkingsmethoden kunnen worden ingedeeld in twee categorieën. Voorbeelden hiervan 

zijn weergegeven in figuur 5.18 en figuur 5.19.  

 

• veranderen van het draagsysteem: 

- verplaatsen van steunpunten; 

- toevoegen van steunpunten; 

- verwijderen van steunpunten. 

• versterken van de betondoorsnede: 

- vergroten van de betondoorsnede; 

- toevoegen van uitwendig gelijmde  
wapening. 

figuur 5.18 Het veranderen van de krachtswerking in het 
Dresselhuyspaviljoen door het toevoegen van steunpunten.  

figuur 5.19 Kolomversterking in Gebouw SAN door het 
inlijmen/toevoegen van wapening en het vergroten van de 
betondoorsnede.  

 

5.4.5.2. Stabiliteit 

Methoden voor verhoging van de stabiliteitscapaciteit kan eveneens worden ingedeeld in twee 

categorieën. Een voorbeeld van de eerste hiervan is weergegeven in figuur 5.20.  

 

• veranderen van het stabiliteitssysteem: 

- toevoegen van stabiliteitselementen. 

• versterken van de betondoorsnede: 

- vergroten van de betondoorsnede; 

- toevoegen van uitwendig gelijmde  
wapening.  

figuur 5.20 Gesloopte vloervelden en balken in Gebouw SAN 
t.b.v. het toevoegen van een stabiliteitswand over de volledige 
hoogte van het gebouw.  
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5.4.5.3. Brand 

Het verhogen van de weerstand tegen brand kan de betondekking van constructie-elementen verhoogd 

worden of zullen deze bekleed dienen te worden met een brandvertragend materiaal.  
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6. ACHTERGRONDEN PROTOCOL 
Dit hoofdstuk bevat achtergronden van het Protocol uit Hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk dient dan ook als 

bijlage van het protocol.  

 

6.1. Conditie 

6.1.1. Wapeningscorrosie 

Het meest voorkomende en serieuze probleem in 

oude betonconstructies is corrosie van de 

wapening (figuur 6.1).  

Of corrosie op kan treden en de mate waarin 

corrosie ook daadwerkelijk op zal treden is 

afhankelijk van de volgende factoren:  

• vochtbelasting; 

• betondekking; 

• porositeit; 

• carbonatatie; 

• chloridegehalte.  
 

De absolute vereisten voor het ontstaan van wapeningscorrosie zijn het afwisselend toetreden van 

zuurstof en vocht tot aan de wapening, een carbonatatiediepte hoger dan de betondekking en/of een te 

hoog chloridegehalte ter plaatse van de wapening, zie figuur 6.2. 

 

figuur 6.1 Afgedrukte stukken betondekking ten gevolge van 
corrosie van de wapening. (Nedinsco-complex)  

 

figuur 6.2 De vereisten voor het ontstaan van wapeningscorrosie in gewapend  
beton door de dekking heen.  
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Carbonatatie en chloriden ter plaatse van de wapening kunnen er voor zorgen dat de beschermende 

passiveringslaag wordt aangetast, waardoor de wapening gevoelig wordt voor corrosie bij invloeden van 

zuurstof en vocht. In hoeverre deze invloeden de wapening kunnen bereiken is vervolgens afhankelijk 

van de betondekking en de porositeit. Transport van vloeistoffen en gassen vindt namelijk gemakkelijker 

plaats in beton met een hoge porositeit. Daarbij is de wapening eerder bereikt bij een lage 

betondekking. Dus hoe hoger de porositeit en hoe lager de betondekking, hoe groter de kans op 

corrosie en hoe hoger de corrosiesnelheid (zie ook figuur 6.8).  

 

Het verschil tussen carbonatatie- en chloride-geïnitieerde corrosie 

uit zich in de schadeomvang per staaf, zie figuur 6.3.  

Wanneer de corrosie het gevolg is van carbonatatie zal corrosie 

over het gehele oppervlak van de wapeningsstaaf optreden. 

Omdat de ontstane corrosieproducten een groter volume innemen 

dan de originele staaf, uit dit type corrosie zich wanneer de druk 

hoog genoeg is door scheuren parallel aan de wapening. Als het 

corrosieproces voortduurt, zullen in de volgende fase stukken 

betondekking afspatten.  

Chloride-geïnitieerde corrosie treedt veel plaatselijker op. Afhan-

kelijk van hoe plaatselijk de corrosie optreedt, kunnen er scheuren ontstaan of niet. Daarbij is het niet 

vanzelfsprekend dat de corrosieproducten een groter volume in zullen nemen dan de originele staaf. In 

het geval van putcorrosie, kan de wapening al zeer ernstig zijn aangetast, zonder dat er aan de 

buitenzijde van het betonelement ook maar enige schade zichtbaar is.  

 

Het directe gevolg van wapeningscorrosie is de reductie van de originele staafdiameter, zie figuur 6.4. 

Vervolgens zorgt het door het corrosieproces gevormde roest, voor interne spanningen in het beton, die 

kunnen leiden tot scheuren in het beton of het afspatten van de dekking. Ofwel, wapeningscorrosie 

resulteert in een gereduceerd draagvermogen en daarbij is onderhoud vereist.  

 

 

figuur 6.3 Typen corrosie door carbonata-
tie en chloriden. [89] 

figuur 6.4 Mogelijke gevolgen van corrosie voor het constructieve gedrag van 
gewapend beton. [89] 
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6.1.2. Betondekking 

Betondekkingen op de hoofdwapening zoals deze stonden voorgeschreven in de voorschriften van  

1912 t/m 1940 zijn weergegeven in tabel 6.1.  

In 1930 werd hier een extra bepaling aan toegevoegd waardoor, indien de buitenkant van de constructie 

niet kon worden gecontroleerd, de waarden voor platen en balken verhoogd dienden te worden tot 

respectievelijk 20 en 35 mm.  

De genoemde waarden kunnen hooguit een richtlijn zijn voor het schatten van de aanwezige dekking. In 

Hoofdstuk 4 is gebleken dat de wapening destijds vaak onregelmatig werd geplaatst, vanwege een 

slordige uitvoering van werken. Hierdoor kan er alsnog een grote variatie in betondekkingen worden 

gevonden. De betondekking zoals deze eventueel is aangegeven in tekeningen en/of berekeningen 

kunnen hierdoor zonder enige verificatie niet worden vertrouwd.  

 

6.1.3. Porositeit 

De aan te treffen porositeit van beton in oude constructies zal zeer hoog zijn. Dit komt doordat alle 

beton destijds nog niet getrild kon worden, maar alleen aangestampt. De porositeit schommelt voor 

getrild beton tussen 3 en 6 % en voor gestampt beton tussen 6 en 14 % [90]. De gemiddelde waarden 

zoals deze zijn onderzocht bij drie van de beschouwde referentieprojecten zijn 16,5% (uit 1907), 15,5% 

(uit 1923 - 1927) en 14,9% (uit 1931).  

Hoog poreus beton waarbij zowel carbonatatie als de indringing van vocht en gassen gemakkelijk plaats 

kan vinden, is hierdoor gevoeliger voor schades dan beton met een lagere porositeit. Daarbij zal een 

hoge porositeit duiden op lage waarden voor de druksterkte.  

 
  

                                                                 
34  In de GBV 1912 worden dekkingen genoemd van 10 en 15 mm op het ijzer in tegenstelling tot de 

voorschriften vanaf 1918, waarin een dekking op de hoofdwapening wordt benoemd. Aangenomen 
wordt dat men hiermee de hoofdwapening bedoelde. Beugels (of verbindingsijzers) zoals die in 1912 
voor balken en kolommen al wel voorkwamen met een minimale diameter van respectievelijk 6 en  
8 mm, dienen hier, bij een andere interpretatie nog bij op worden geteld.  

tabel 6.1 Betondekkingen op de hoofdwapening zoals voorgeschreven in de voorschriften.  

 GBV 191234 GBV 1918  GBV 1930 GBV 1940 

plaat 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 
balk 15 mm 25 mm 25 mm 25 mm 

kolom 15 mm 35 mm 35 mm 35 mm 
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6.1.4. Carbonatatie 

Wapeningsstaal in gewapend beton is normaal gesproken goed beschermd tegen corrosie. Dat komt 

doordat het zich in ‘gezond’ beton bevindt in een sterk alkalisch milieu, met een pH-waarde van ca. 13. 

In dit alkalische milieu wordt om de wapening heen een dunne, beschermende laag gevormd: de 

passiveringslaag. Als beton uitdroogt zullen CO2-moleculen uit de lucht door diffusie het beton 

binnendringen en de alkaliteit in het beton teniet doen, waardoor het carbonatatiefront zich naar 

binnen in het beton kan bewegen. De pH-waarde van gecarbonateerd beton is gedaald tot onder de 9. 

Wanneer het carbonatatiefront de wapening bereikt wordt de passiveringslaag aangetast en krijgt het 

corrosieproces, bij intreding van voldoende vocht en zuurstof, kans om te starten.  

De carbonatatiesnelheid hangt voornamelijk af van de diffusiesnelheid, welke het hoogst is bij een hoge 

porositeit en een droog klimaat waar het element zich in bevindt. In beton met een hoge porositeit in 

een binnenklimaat zullen dan ook de hoogste carbonatatiediepten worden gevonden.  

Dat het milieu van grote invloed is op de 

carbonatatiediepte blijkt ook uit figuur 6.5. 

Omdat carbonatatie slechts kan optreden als de 

poriën in het beton droog staan, is carbonatatie 

in een binnenklimaat een continu proces. In een 

buitenklimaat wordt telkens als de poriën zich 

vullen met water het carbonatatieproces 

stopgezet om pas weer verder te gaan als het 

vocht hieruit is verdampt. Omdat een hoge 

carbontatatiediepte enkel in combinatie met 

intredend vocht tot corrosie kan leiden, vormen 

elementen in een binnenklimaat (zonder 

vochtbelasting) geen aanleiding tot actie.  

De meest kritische situatie is die van een 

element in een beschut buitenklimaat. In dit 

geval heeft het beton geregeld de kans gehad 

om uit te drogen en dus te carbonateren. 

Daarbij is er met regelmaat vocht aanwezig om 

de wapening te doen corroderen.  

 

Zolang de poriën van beton regelmatig droog staan en worden blootgesteld aan koolstofdioxide uit de 

lucht, zal het carbonatatieproces doorgaan totdat het beton volledig is gecarbonateerd. Bij oude 

betonconstructies is vanwege hun hoge porositeit de kans zeer groot dat het carbonatatiefront op 

diverse plaatsen de wapening al is gepasseerd, wat ook is gebleken bij de beschreven projecten in 

Hoofdstuk 4. Indien dit het geval is, is de huidige mate van corrosie afhankelijk van het tot nog toe 

toegetreden vocht.  
 

  

figuur 6.5 Verloop van het carbonatatieproces in relatie tot het 
milieu waarin het beton zich bevindt. [90] 
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6.1.5. Chloridegehalte 

Bij een voldoende hoge concentratie van 

chloriden in beton, wordt de beschermende 

passiveringslaag om de wapening aangetast, 

zodat bij de intreding van zuurstof en vocht 

corrosie kan ontstaan. Chloriden in beton zijn 

ingedrongen of ingemengd.  

Ingedrongen chloride komt van buitenaf, 

bijvoorbeeld door zeewater, -wind of 

dooizouten, waardoor het chloride zich 

concentreert in de buitenste laag van het 

beton, zie figuur 6.6.  

Ingemengd chloride heeft als hulpstof altijd 

in het betonmengsel gezeten. Decennia lang 

werden chloridehoudende hulpstoffen aan 

het mengsel toegevoegd, waardoor het 

beton sneller uithardt, ook in de vrieskou. Er 

werd destijds onvoldoende beseft dat de 

passiveringslaag om de wapening hiermee 

teniet werd gedaan. Bij ingemengd chloride 

zal de verdeling van het chloridegehalte over 

het element, afhankelijk van de kwaliteit van de vermenging, zijn zoals weergegeven in figuur 6.7.  
 

Een kritisch chloridegehalte35

[93]

, zo blijkt uit 

vele onderzoeken , valt niet te noemen. 

Dit is namelijk afhankelijk van meerdere 

factoren, zoals het cementtype, de 

water/cement-factor en het vochtaanbod. 

Daarom wordt in [93] gesteld dat het beter is 

om te spreken over de kans op corrosie, zie 

figuur 6.8, waarin naast de invloed van het 

chloridegehalte ook de invloed van dekking 

en porositeit schematisch wordt weergegeven.  
 

Indien een constructie geen dooizouten te verduren gekregen heeft en zich ook niet in de nabijheid van 

zee bevindt, zal er van ingedrongen chloride geen sprake zijn. Over de mate van ingemengd chloride valt 

zonder technisch onderzoek hiernaar niets te zeggen36

                                                                 
35  ‘Het chloridegehalte op de diepte van het staal, dat resulteert in de ontwikkeling van schade door 

corrosie, zoals scheuren en afspatten.’ 

.  

[93] 
36  Het chloridegehalte is vanwege vele aangetroffen schades door wapeningscorrosie onderzocht bij het 

Nedinsco-complex en het Dresselhuyspaviljoen. Enkel bij het Dresselhuyspaviljoen werden hoge 
waarden van ingemengd chloride gevonden (zie Bijlage VI en IX).  

figuur 6.8 Kans op corrosie in verhouding tot het chloridegehalte. [93] 

figuur 6.6 Chloridegehalte vanaf buitenzijde element bij ingedrongen  
chloride. [94]  

figuur 6.7 Chloridegehalte vanaf buitenzijde element bij ingemengde 
chloride. [94] 
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6.2. Veiligheidsanalyse 
 

6.2.1. Capaciteitsbepaling op basis van historische gegevens 

6.2.1.1. Archiefonderzoek 

Artikelen over het bouwwerk 

Over veel oude gebouwen zijn artikelen geschreven. Bestaande gebouwen met een leeftijd als in dit 

onderzoek bedoeld, hebben per definitie een bepaalde historische waarde en zijn om welke reden dan 

ook interessant om her te bestemmen. Op internet zijn veel artikelen of verwijzingen naar artikelen te 

vinden. Als aan het bouwwerk een monumentenstatus is toegekend, zijn er in ieder geval algemene 

gegevens verkrijgbaar bij het Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

 

Artikelen die zijn geschreven over het bouwwerk kunnen inzicht geven in de bouwhistorie ervan. 

Interessant is in welke periode een bepaald gebouw of gebouwdeel is gerealiseerd en voor welke 

functie het gebouw heeft gediend. Een jaartal kan namelijk wijzen op de wijze van uitvoering, de 

gehanteerde rekenvoorschriften en materiaaleigenschappen, terwijl een gebouwfunctie weer kan 

wijzen op bepaalde belastingwaarden. Om die reden zijn ook gedane aanpassingen (aanbouw, verbouw, 

sloop of reparatie) interessante gegevens.  

 

Constructietekeningen en -berekeningen 

Omdat het hier om gebouwen gaat die ontwikkeld zijn voor de jaren ’40, is de kans nihil dat de 

oorspronkelijke betrokken bouwkundige partijen nog te traceren zijn. Daarom is de constructeur voor 

het verkrijgen van oorspronkelijke tekeningen en berekeningen aangewezen op de (voormalig) 

gebouwbeheerder en het betreffende gemeentearchief. Indien het gebouw eerder is gerenoveerd, 

gerestaureerd of verbouwd, dan zouden betrokken bouwkundige partijen nog kunnen beschikken over 

relevante stukken.  

 

Constructietekeningen zijn veelal nuttig om een eerste indruk te krijgen van de hoofddraagconstructie 

van het bouwwerk. Garantie dat er daadwerkelijk is gebouwd volgens de aangetroffen berekeningen en 

tekeningen is er niet. Nuttige informatie die bij het bestuderen van tekeningen en berekeningen kan 

worden achterhaald zijn ontwerpbelastingen en toelaatbare spanningen, kwaliteiten van toegepaste 

materialen en wapeningsgegevens.  
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Verbouwingsgegevens 

Omdat het aan te pakken gebouw een zekere ouderdom heeft, is er dan ook een gerede kans aanwezig 

dat het gebouw heeft gediend voor meerdere functies of schade heeft gekend waarvoor het 

constructief aanpassen of herstellen nodig was. Voor eventuele verbouwingsgegevens dient er 

eveneens bij de (voormalig) beheerder of gemeente navraag te worden gedaan. Het achterhalen van 

deze gegevens dient hetzelfde doel als het achterhalen van de algemene gegevens, tekeningen en 

berekeningen.  

 

Inspectierapportages 

Het is goed mogelijk dat er in het verleden door andere partijen al rapportages zijn opgesteld aangaande 

de constructie. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld bouwhistorisch onderzoek, technisch 

constructieonderzoek of geotechnisch onderzoek. Hiervoor kan navraag worden gedaan bij de 

beheerder of betrokken bouwkundige partijen in het heden of verleden.  

 

6.2.1.2. Horizontale en verticale veranderlijke ontwerpbelastingen 

 

 

 
  

tabel 6.2 Aangetroffen veranderlijke ontwerpbelastingen in oude betonberekeningen.  

Bouwwerk Ontwikkeld Functie(s) Toelaatbare verander-
lijke vloerbelasting 
(kg/m2) 

Windbelasting 
 
(kg/m2) 

Glaspaleis 1935 winkels/kantoren 500/250  150 
Nedinsco-complex 1921-1929 fabrieksgebouw 250 - 1000 onbekend 
Veemgebouw 1941 pakhuis 1200 onbekend 
Gebouwen SAN & SBP 1927-1930 fabrieksgebouwen 800 onbekend 
Van Nelle fabriek 1929 fabrieksgebouw 1000 onbekend 
Lichttoren 1908-1920 fabrieksgebouw 500 onbekend 
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6.2.1.3. Rekenmethoden 1910 – 1940 

Belastingreductie voor elementen waarop meerdere vloervelden afdragen  

Ook vroeger al werd er bij het ontwerpen van constructie-elementen rekening gehouden met de 

onwaarschijnlijkheid dat alle hierop afdragende vloervelden gelijktijdig vol belast zijn al gebeurde dat op 

een andere wijze dan hedendaags.37

 

 

In figuur 6.9 is te zien dat bij het ontwerp van de 

apparatenfabrieken SAN en SBP tin 1929 voor het 

ontwerp van vloeren en kinderbinten rekening 

werd gehouden met een veranderlijke vloer-

belasting van 800 kg/m2. Voor de berekening van 

de moerbinten werd deze waarde verlaagd tot  

700 kg/m2, terwijl voor kolommen 600 kg/m2  

vloerbelasting werd aangehouden. [79] 

 

Bij de kolomberekeningen van het Veemgebouw in 

Eindhoven (1941) werden naarmate de te 

ontwerpen kolom zich lager in het gebouw bevindt 

de vloerbelastingen steeds verder gereduceerd. Zo werd voor de kolom onder de bovenste 

verdiepingsvloer nog 1200 kg/m2 vloerbelasting in rekening gebracht, terwijl de kolom op de begane 

grond waarop in totaal 9 verdiepingsvloeren afdragen werd berekend op een gemiddelde veranderlijke 

vloerbelasting van 800 kg/m2. [16] 

 

  

                                                                 
37  Hoe en óf het principe van belastingreductie voor diverse elementen waarop meerdere vloervelden 

rusten is vastgelegd in constructievoorschriften is bij de schrijver van dit rapport niet bekend.  
 

figuur 6.9 Belastingstaat SAN en SBP uit 1929. Bron: 
Gemeentearchief Eindhoven.  



 6. ACHTERGRONDEN PROTOCOL 

 

  137 |  

6.2.2. Onderzoek geometrie en materiaaleigenschappen 

 

6.2.2.1. Afmetingen 

In de Gewapend Beton Voorschriften werden voor wat betreft afmetingen van constructie-elementen 

enkel eisen gesteld aan de minimale vloerdikte (tabel 6.3).  

  

 

6.2.2.2. Betondruksterkte 

A. Betrouwbaarheid historische gegevens en hydratatie 

De veiligheid van een betonconstructie hangt in belangrijke mate af van de aanwezige druksterkte van 

het beton. Volgens de betonvoorschriften tussen 1910 en 1940 zouden de gemiddelde kubusdruk-

sterkten38, afhankelijk van de gekozen mengselsamenstelling, variëren van ± 16 tot 26 N/mm2 (zie 

Bijlage II, tabel II.1). Met de aangegeven druksterkte wordt de sterkte van de kubus bedoeld bij een 

leeftijd van 28 dagen. Op dat moment is het hydratatieproces 39

figuur 6.10

 echter nog lang niet voltooid. 

Recentelijk onderzoek van de TU Delft naar de capaciteit van oude viaducten heeft zelfs aangetoond dat 

de huidige betondruksterkte 4 tot 5 maal hoger is dan de ontwerpsterkte ervan. Op basis van de gedane 

drukproeven bij de bouwwerken uit de jaren ’10 tot ’40, zoals die zijn beschouwd in Hoofdstuk 4, kan de 

verwachting van zeer hoge druksterkten getemperd worden. In  zijn de druksterktegegevens 

van de verschillende projecten weergegeven, met daarbij de laagste (16 N/mm2) en de hoogste  

(26 N/mm2) minimaal te leveren druksterkte volgens de diverse normen tussen 1910 en 1940. 

Weliswaar tonen de meeste gegevens een druksterkte aan die hoger ligt dan de bovenste grenswaarde; 

duidelijk mag zijn dat daar op basis van deze gegevens, bij nieuw te beschouwen projecten niet zonder 

meer vanuit mag worden gegaan. Het beoordelen van de aanwezige druksterkte in een constructie uit 

1910 – 1940 op basis van in de voorschriften, berekeningen of andere historische gegevens gevonden 

waarden is daarom geen optie. Voor een goede beoordeling is het doen van technisch onderzoek een 

must.  
 

                                                                 
38  Geldend voor een kubus met ribben van 150 mm.  
39  Het hydratatieproces is de reactie die optreedt tussen cement en water. Deze reactie is de basis van 

de te bereiken sterkte van beton en gaat door tot al het cement volledig is gehydrateerd. Afhankelijk 
van diverse factoren kan dit proces en dus de sterkteontwikkeling nog decennia lang doorzetten.  

 GBV 1912 GBV 1918 GBV 1930 GBV 1940 

dikte vloer         -         -   ≥ 80 mm   ≥ 80 mm 

dikte dakvloer         -         -   ≥ 70 mm   ≥ 70 mm 
tabel 6.3 Minimale vloerdikte volgens voorschriften.  
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figuur 6.10 Gemeten druksterkten (in N/mm2) bij de beschouwde referentieprojecten in verhouding tot de laagtste en hoogste 
druksterkte volgens GBV 1912 t/m GBV 1940.  

 

B. Beoordeling druksterkte populatie op basis van steekproef 

De beste methode voor het beoordelen van de druksterkte op basis van technisch onderzoek is door het 

beproeven van geboorde cilinders uit de constructie. Er zal een aantal cilinders worden geboord om 

vervolgens met de daaruit verkregen druksterkte een bepaalde populatie constructie-elementen te 

beoordelen. Voor het kiezen van de steekproeven en de te beoordelen populatie en het eventueel 

extrapoleren van gevonden gegevens naar andere elementen of locaties in het gebouw is enig begrip 

van de tijd waarin de betreffende constructie werd gerealiseerd nuttig.  

 

De kwaliteit en de homogeniteit van beton hangen in 

belangrijke mate af van de kwaliteit en de wijze van 

uitvoering. Omdat alle beton in vroeger jaren in het werk 

werd gestort en er voor de verdichting werd gepord en nog 

niet getrild, hebben zowel de vorm van het element als de 

dimensies ervan hun invloed op de verdichting van het 

mengsel. Het volledig vullen en goed verdichten van de 

bekisting van een slanke kolom bleek bijvoorbeeld veel 

lastiger dan het storten van een balk of een vloer  

(zie figuur 6.11). Ook de kwaliteit van de grondstoffen, de 

water-cementfactor en de omstandigheden tijdens de 

uitharding van het beton hebben een grote invloed op de 

uiteindelijk te bereiken druksterkte. En juist aan deze 

facetten en vooral het toezicht hierop werd vroeger nog 

weinig aandacht geschonken.  
  

figuur 6.11 Zeer slechte verdichting in kolommen 
van de Lichttoren in Eindhoven.  



 6. ACHTERGRONDEN PROTOCOL 

 

  139 |  

Voor het onderscheiden van populaties waaruit steekproefsgewijs de druksterkte wordt bepaald zijn 

enkele voorbeelden van selectiecriteria als volgt: 

• bouwjaar;  

• elementtype;  

• bouwlaag;  

• dimensies;  

• locatie op bouwlaag;  

• locatie in element.  

In eerste instantie kunnen de selecties van resultaten het best worden gemaakt zoals weergegeven in 

het protocol (Hoofdstuk 5). Pas bij regelmatig afwijkende resultaten bij de beschouwing van andere 

selectiecriteria verdient het aanbeveling om daartoe over te gaan.  
 

C. Verklaring onderzoeksomvang 

De waarden voor de aan te houden onderzoeksomvang voor kolommen zoals deze zijn weergegeven in 

paragraaf 5.4.3.2, zijn gebaseerd op de onderzoeksomvang zoals deze is gekozen bij diverse 

referentieprojecten, zie tabel 6.4. In deze tabel zijn louter gegevens van het Veemgebouw en de 

gebouwen SAN en SBP weergegeven. Bij deze projecten was vanwege het door optopping hoger 

belasten van de kolommen de werkelijke capaciteit van groter belang dan bij de overige projecten, waar 

de kolommen na herbestemming niet hoger belast worden dan voorheen (Nedinsco-complex, Pakhuis 

Java en Dresselhuyspaviljoen Zonnestraal).  
 

 

Als de druksterkte in balken of vloeren gemeten wordt kan men volstaan met minder metingen dan 

wanneer de druksterkte van kolommen wordt bepaald. Dit kan omdat de druksterkte hier van minder 

groot belang is (wapening vaak maatgevend) en de spreiding veelal minder groot. De waarden voor de 

minimale onderzoeksomvang zoals deze zijn weergegeven in paragraaf 5.4.3.2 zijn zo gekozen, zodat 

met behulp van NEN-EN 13791 een realistisch beeld kan worden verkregen voor de karakteristieke 

druksterkte.  

Ook bij de referentieprojecten is geconstateerd dat het aantal monsters dat afkomstig is uit balken of 

vloeren in totaal veel lager is dan die uit kolommen.  
  

 Veemgebouw Gebouw SAN Gebouw SBP 

aantal bouwlagen 10 7 7 
onderzochte bouwlagen 3 3 3 

aantal kolommen per bouwlaag ± 100 ± 68 ± 68 
totaal aantal beoordeelde kolommen ± 1000 ± 475 ± 475 

geboord aantal cilinders per 
onderzochte bouwlaag 

9 9 9 

geboord aantal cilinders in totaal 27 27 27 

werkelijk aantal meetresultaten 
i.v.m. beschadigde cilinders 

24 26 27 

geboorde cilinders/  
beoordeelde kolommen (%) 

2,7% 5,7% 5,7 % 

tabel 6.4 Onderzoeksomvang voor de bepaling van de druksterkte in kolommen bij het Veemgebouw en de gebouwen SAN & SBP.  
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D. Correctiefactoren druksterktewaarden proefstukken 
De waarden van de druksterkte zoals deze zijn verkregen door het beproeven van boorkernen dienen 

voor het toekennen van een sterkteklasse aan de gekozen populatie. De karakteristieke waarde zoals 

bepaald volgens tabel 5.3 kan met behulp van tabel 5.4 worden vertaald naar een sterkteklasse. Dit kan 

echter alleen wanneer de karakteristieke druksterkte geldt voor een kubus (riblengte = 150 mm) of een 

cilinder (d x h = 150 x 300), zie tabel 6.5. Daarbij is bekend dat waarden verkregen met de voor-

keurscilinder (d x h = 100 x 100) gelijkwaardig zijn aan die van de kubus [95].  

  

 
 
 

 
 

 

Meetresultaten aan boorkernen met een afwijkende diameter of h/d-verhouding geven echter 

significant andere waarden. Omdat zulke afwijkingen soms onoverkomelijk zijn, kan op de 

meetresultaten een tweetal correcties toegepast worden, zie tabel 6.6.  

Laat de keuze van het rekenen in kubus- of in cilinderdruksterkte afhangen van de dimensies van het 

meerendeel van de beproefde boorkernen. Betreft het meerendeel een h/d-verhouding van 1, reken 

dan naar de kubusdruksterkte. Is de h/d-verhouding 2, gebruik dan de cilinderdruksterkte.  
 

Correctiefactor h/d-verhouding Correctiefactor diameter 

Naar cilinderdruksterkte40 2 0
1 5

,
, d h+

 =  Naar cilinderdruksterkte41 1
0 49

0 81
1 26

,
,

d
+

+

 =  

Naar kubusdruksterkte40 = 
2 5

1 5
,

, d h+
 Naar kubusdruksterkte41 = 

1

0 49
0 968 0 81

1 26

,
, ,

d

 
+  + 

 

  

                                                                 
40  Deze factor is ontleend aan de Engelse Nationale Bijlage bij BS-EN 13791 
41  Deze factor is ontleend aan de formule van Benjamin en Cornell, 1970 [100] 

   

 

 

 

proefstukvorm kubus cilinder cilinder 

lengte ribben 150 mm - - 

diameter x hoogte - 100 x 100 mm 150 x 300 mm 

h/d-verhouding - 1 2 

druksterkteresultaat  kubusdruksterkte kubusdruksterkte cilinderdruksterkte 

tabel 6.5 Nuttige proefstukafmetingen voor bepaling van sterkteklasse m.b.v. tabel 5.4. 

tabel 6.6 (Vermenigvuldigings-)correctiefactoren voor het omrekenen van druksterktegegevens van afwijkende proefstukken naar 
kubus- of cilinderdruksterkte.  
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De druksterkte-waarde die is verkregen voor een afwijkend proefstuk met diameter A en hoogte B 

wordt als volgt gecorrigeerd naar de kubusdruksterkte: 
2 5 1

1 5 0 49
0 968 0 81

1 26

; ;

,
, ,

, ,
c kubus c proefstukABf f

A B

A

= ⋅ ⋅
+  

+  + 

 

De druksterkte-waarde die is verkregen voor een afwijkend proefstuk met diameter A en hoogte B 

wordt als volgt gecorrigeerd naar de cilinderdruksterkte: 
2 0 1

1 5 0 49
0 81

1 26

; ;

,
, ,

,
c cilinder c proefstukABf f

A B

A

= ⋅ ⋅
+  

+  + 

 

 

In tabel 6.7 zijn de correctiefactoren voor een aantal afwijkende maten weergegeven.  

 

Kernen met een diameter < 100 mm 

Voor kernen met een diameter van 50 mm wordt in NEN-EN 13791 aangeraden om driemaal zoveel 

kernen te boren als bij een diameter van 100 mm, met een lineaire interpolatie voor tussenliggende 

waarden. Dit omdat kernen met een kleinere diameter dan 100 mm grotere variaties in sterktewaarden 

geven. Zorg, onafhankelijk van de gekozen diameter, voor een h/d-verhouding van 1 of 2. Bij het 

toepassen van correctiefactoren zijn de resultaten dan het meest betrouwbaar.  

 
  

naar 
        van 

kubusdruksterkte 
(h/d = 1) 

cilinderdruksterkte 
(h/d = 2) 

d x h h/d correctiefactor correctiefactor 

  100 x 100 1 1 0,774 
  150 x 300 2 1,293 1 

100 x 200 2 1,250 0,968 
150 x 150 1 1,035 0,800 

75 x 75 1 0,976 0,756 
  75 x 150 2 1,220 0,944 

tabel 6.7 (Vermenigvuldigings-)correctiefactoren voor het omrekenen van druksterktegegevens van afwijkende proefstukken naar 
kubus- of cilinderdruksterkte voor enkele afwijkende maten.  
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E. Aannames doen voor de betondruksterkte 

Voor het doen van aannames voor de te verwachten aanwezige betondruksterkte in een oude 

constructie zijn in figuur 6.12 alle druksterkteresultaten van beproefde boorkernen uit de beschouwde 

referentieprojecten (uit 1907 – 1941) gebundeld. Uit de 6 bouwwerken zijn in totaal 124 monsters 

beproefd.  

 

De proefstukgegevens leveren volgens NEN-EN 13791 een karakteristieke insitu kubusdruksterkte op 

van 13,4 N/mm2. Uit tabel 5.4 blijkt vervolgens dat aan de gehele serie resultaten een druksterkteklasse 

C12/15 mag worden toegekend.  

De gemiddelde waarden voor balken en vloeren blijken gemiddeld wat hoger dan die van kolommen uit 

hetzelfde bouwwerk (beter te zien in figuur 6.10), wat hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt is door het 

gemakkelijker verdichten van beton in horizontaal gestorte elementen. Dit gegeven rechtvaardigt ook 

het besluit voor een behoudender advies voor de aan te houden druksterkte in kolommen.  

  

figuur 6.12 Druksterktegegevens van kolommen, balken en vloeren bij de beschouwde referentieprojecten in een histogram.  
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6.2.2.3. Wapeningskwaliteit 

De soorten wapeningsstaal zoals deze in de voorschriften van de GBV 1912 tot GBV 1940 werden 

genoemd zijn die zoals weergegeven in tabel 6.8. Hierbij zijn ook de hedendaags bekende staalsoorten 

weergegeven waardoor op basis van in ieder geval de gemiddelde treksterkte en in sommige gevallen 

de vloeigrens enig vergelijk te maken is. De soorten zoals deze kunnen voorkomen in de oude, 

bestaande constructies hebben allen een hogere treksterkte dan de huidige bekende sterkteklasse 

FeB220 en de meeste een lagere treksterkte dan FeB400. Enkel type L.St. 52 en Speciaal staal sV 48 

hebben hogere sterktewaarden. In [104] wordt gesuggereerd dat de hogere staalsoorten vanwege de 

geringe ervaring hierin hoge spreidingen leverden, waardoor de toelaatbare spanning hierbij 

verhoudingsgewijs lager ligt.  
 

tabel 6.8 Toegepaste staalsoorten volgens GBV 1912 t/m GBV 1940 en de huidige staalsoorten. 42

 

 

Bij vier van de zes beschouwde referentieprojecten is de kwaliteit van de wapening onderzocht. In één 

geval gebeurde dit om te onderzoeken of een mogelijke brand de kwaliteit aangetast zou hebben. Bij de 

overige projecten was dit ter verificatie van de in de berekeningen aan te houden kwaliteitsklasse. In 

tabel 6.9 zijn de resultaten van de trekproeven op wapeningsmonsters zoals gedaan bij enkele 

referentieprojecten weergegeven.   

                                                                 
42  tabel 6.8 is een fragment van tabel III.1 uit Bijlage III. Voor overige informatie en de achtergronden 

van genoemde verwijsnummers wordt verwezen naar die bijlage. 

Norm Staalsterkteklasse Oppervlak 
type staal 

Vloeigrens/ 
0,2%-rekgrens 
(in N/mm2) 

Gemiddelde 
treksterkte 
(in N/mm2) 

Toelaatbare 
trekspanning 
(in N/mm2) 

Rekenwaarde 
treksterkte 
(in N/mm2) 

balken platen 

GBV 1912 - gladstaal -1) 3701)   809) 1009) - 

 - gladstaal -1) 4401)   909) 1109) - 

 - gladstaal -1) 5001) 1009) 1209) - 
GBV 1918 1 B gladstaal -2) 3602) 12010) - 

GBV 1930 St. 37 gladstaal -3) 3703) 12011) - 

 L. St. 52 gladstaal -3) 5203) 15011) - 

 Speciaal staal sV 
 

geribd staal 3603) 4803) 18011) - 

 Speciaal staal sV 
 

geribd staal 4803) 6003) 21011) - 

GBV 1940 Handelskwaliteit gladstaal -4) 3504) 12012) - 

 St. 37 gladstaal -4) 3704) 14012) 14012) - 

 L. St. 52 gladstaal -4) 5204) 17012) 18012) - 

 Speciaal staal sV 
 

geribd staal 3604) 4804) 17012) 18012) - 

 Speciaal staal sV 
 

geribd staal 4804) 6004) 19012) 21012) - 

VBC 1995 

  

FeB 220 geribd staal 2207) 3407) - 19015) 

 FeB 400 geribd staal 4007) 5007) - 35015) 

 FeB 500 geribd staal 5007) 5807) - 43515) 
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Wanneer de beschouwde monsters geclassificeerd zouden worden op basis van de gevonden vloeigrens 

en treksterkte vallen deze allen in de sterkteklasse FeB220. Uit tabel 4.9 blijkt dat ook in de 

sterkteberekeningen van diverse constructie-elementen kwaliteit FeB220 is aangehouden door de 

verschillende betrokken ingenieursbureaus.  

 

Voor het doen van een aanname blijkt kwaliteit FeB220 dus alleszins redelijk.  

 
  

Bouwwerk Bouwjaar 
Oppervlak 
type staal 

Diameter 
(in mm) 

Vloeigrens 
(in N/mm2) 

Treksterkte 
(in N/mm2) 

Breukrek 
(in %) 

Pakhuis Java   1907 gladstaal   4 314 447   9,8 

  gladstaal   4 316 466 15,1 

Gebouw SAN   1927-1930 gladstaal 14 259 352 18,6 

Gebouw SBP   1927-1930 gladstaal 30 282 383 23,9 

Veemgebouw   1941 gladstaal 32 259 351    9,2 

tabel 6.9 Gegevens trekproeven op wapeningsmonster bij referentieprojecten.  
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6.2.2.4. Maaswijdte en kenmiddellijn wapening 

 

Wapening in kolommen volgens GBV 1912 t/m GBV 1940 

 

 

figuur 6.13 Hoofdwapening en beugels in 
vierkante kolom. (Glaspaleis, 1935) [15] 

figuur 6.14 Hoofdwapening en spiraalwapening 
(omwikkeling) in ronde kolom. (Glaspaleis, 1935) [15] 

  

tabel 6.10 Eisen aan de wapening van kolommen volgens GBV 1912 t/m GBV 1940.  

  GBV 1912 GBV 1918 GBV 1930 GBV 1940 

hoofdwapening 

aantal staven -  ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

staafdiameter -  12 – 50 mm 12 – 50 mm 12 – 50 mm 

% van vereiste 
doorsnede 

≥ 2% 1 – 3% 1 – 3% 1 – 3 % 

% van werkelijke 
doorsnede 

≥ 0,8% ≥ 0,8% ≥ 0,8% ≥ 0,8% 

beugels/ 

omwikkeling 

beugels h.o.h. 

≥ kleinste 
kolomdikte 

≤ 30 x kleinste 
staafdiameter 

 

≤ kleinste 
kolomdikte 

≤ 350 mm 
 

 

≤ kleinste 
kolomdikte 

≤ 12 x kleinste 
staafdiameter 

≤ 350 mm 

≤ kleinste 
kolomdikte 

≤ 12 x kleinste 
staafdiameter 

≤ 350 mm 

spoed 
omwikkeling 

≤ ⅙ x kleinste 
kolomdikte 

≤ ⅕ x kern 
kolomdiameter 

≤ ⅕ x kern 
kolomdiameter 

≤ ⅕ x kern 
kolomdiameter 

diameter beugels/ 

omwikkeling 
≥ 8 mm ≥ 8 mm ≥ 8 mm ≥ 8 mm 
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Wapening in balken volgens GBV 1912 t/m GBV 1940 

 

 

figuur 6.15 Hoofdwapening, beugels en opgebogen staven in afgeschuinde balken. (GBV 1930) [25] 

figuur 6.16 Hoofdwapening, beugels en opgebogen staven in rechte balken. (Gebouw SBP, 1929) [79] 
 

  

tabel 6.11 Eisen aan de wapening van balken volgens GBV 1912 t/m GBV 1940.  

  GBV 1912 GBV 1918 GBV 1930 GBV 1940 

hoofdwapening 

horizontale 
staafafstand 

-  
 

25 – 150 mm 
≥ staafdikte 

25 – 150 mm 
≥ staafdikte 

25 – 150 mm 
≥ staafdikte 

opbuigen - 
 
 

≥ ½ hoofdwap. 
opbuigen naar 
steunpunten 

≥ ⅓ hoofdwap. 
opbuigen naar 
steunpunten 

≥ ⅓ hoofdwap. 
opbuigen naar 
steunpunten 

beugels 
beugels h.o.h. ≤ 300 mm ≤ 300 mm  ≤ 300 mm ≤ 300 mm 

beugel diameter - - ≥ 6 mm ≥ 6 mm 
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Wapening in vloeren volgens GBV 1912 t/m GBV 1940 

 

 

 

figuur 6.17 Opgebogen hoofdwapening in twee richtingen, 
verdeeld over kolom- en veldstroken. (Veemgebouw, 1941) [16] 

 

 
 
 

 
figuur 6.18 Het twee-richtingen vloerwapeningsysteem voor 
paddestoelvloeren volgens Maillart. [17] 

 

  

 GBV 1912 GBV 1918 GBV 1930 GBV 1940 

hoofdwap. h.o.h.  
- 

 
25 – 250 mm 
≤ 2 x plaatdikte 

25 – 200 mm 
≤ 2 x plaatdikte 

25 – 200 mm 
≤ 2 x plaatdikte 

verdeelwapening 
≥ 20% van 

hoofdwapening 
 

≥ 20% van 
hoofdwapening 

 

≥ 20% van 
hoofdwapening 

≥ 3 staven per m1 

≥ 20% van 
hoofdwapening 

≥ 3 staven per m1 

staafdiameter - - ≥ 6 mm ≥ 6 mm 

tabel 6.12 Eisen aan de wapening van vloeren volgens GBV 1912 t/m GBV 1940.  
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6.2.3. Toetsing 

6.2.3.1. Veiligheidsniveaus in huidige regelgeving 

In het Bouwbesluit 2012 staat vermeld dat een bouwwerk niet mag bezwijken gedurende de ontwerp- 

of restlevensduur bij de fundamentele belastingcombinaties zoals bedoeld in NEN-EN 1990 (Eurocode 0) 

voor nieuwbouw of NEN 8700 voor verbouw en afkeuren. Voor de bepalingsmethoden wordt voor 

nieuwbouw in beton verwezen naar NEN-EN 1992 (Eurocode 2) en voor verbouw en afkeuren naar  

NEN 8700.  

 

Afkeurniveau (of niveau voor bestaande bouw)  

Alle in gebruik zijnde bestaande bouwwerken zullen aan deze wettelijke absolute ondergrens van 

constructieve veiligheid moeten voldoen. Het toepassen van de belastingfactoren die behoren bij dit 

veiligheidsniveau (zoals weergegeven in NEN 8700) is alleen toegestaan bij het beoordelen van 

(onderdelen van) een bestaande constructie, rekeninghoudend met een referentieperiode van 1 jaar. 

Constructieve ingrepen aan het bouwwerk anders dan ingrepen ter verhoging van de actuele veiligheid 

ervan zijn op dit niveau niet acceptabel.  

 

Verbouwniveau (of reparatieniveau) 

In beginsel zal het veiligheidsniveau van alle verbouw overeen moeten komen met het 

nieuwbouwniveau. Slechts wanneer er beargumenteerd kan worden dat het toepassen van 

nieuwbouwniveau bij verbouw niet rationeel is gelet op de daarmee gemoeide kosten en de geplande 

referentieperiode van de constructie, dan kan er genoegen worden genomen met een veiligheidsniveau 

voor verbouw, dat ligt tussen afkeur- en nieuwbouwniveau. De hierbij behorende belastingfactoren zijn 

weergegeven in NEN 8700.  

 

Nieuwbouwniveau 

In beginsel zullen ook bestaande constructies getoetst worden op nieuwbouwniveau. Pas als blijkt dat 

een bestaande constructie de belastingen volgens de nieuwbouwnormen rekenkundig niet kan dragen, 

kunnen reducties in de veiligheidsmarges worden overwogen [103]. 

Bij het beoordelen van een bestaand bouwwerk op nieuwbouwniveau zijn de aan te houden 

belastingfactoren zoals vermeld in NEN-EN 1990 gebaseerd op een referentieperiode van 50 jaar.  

 

Rechtens verkregen niveau 

Het rechtens verkregen niveau is het actuele veiligheidsniveau van een bestaand bouwwerk, voor zover 

dit niveau rechtmatig is en niet lager ligt dan het afkeurniveau. Bij de toepassing van het rechtens 

verkregen niveau mag dit niveau na herbestemming niet worden onderschreden, tenzij dit niveau hoger 

ligt dan het niveau van nieuwbouw. In dat geval geldt het nieuwbouwniveau als rechtens verkregen 

niveau.  

In de meeste gevallen komt het rechtens verkregen niveau overeen met de reguliere ontwerpeisen ten 

tijde van de realisatie van het bouwwerk. De bewijslast van de feitelijke hoogte ervan berust bij diegene 
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die verantwoordelijk is voor de constructieve veiligheid van het bouwwerk. In veel gevallen kan de 

beoordeling van de hoogte van het rechtens verkregen niveau plaatsvinden op basis van gezond 

verstand.  

 

Voor overige informatie betreffende de diverse niveaus van constructieve veiligheid wordt verwezen 

naar [101], [102] en [103].  
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7. CONCLUSIES 
Het doel van dit onderzoek is het opzetten van een protocol voor het constructief beoordelen van een 

betonconstructie uit de periode 1910 tot 1940 bij herbestemming. De weg naar dit einddoel heeft geleid 

langs de volgende deelonderzoeken: de geschiedenis van het gewapend beton, de geschiedenis van de 

betonvoorschriften en de veiligheidsmarges voor enkele constructieprincipes en een referentie-

beschouwing van diverse herbestemmingsprojecten. De bevindingen en conclusies van de verschillende 

deelonderzoeken hebben geleid tot een protocol voor de capaciteitsbepaling van een betonconstructie, 

met de daarbij behorende achtergronden.  
 

Geschiedenis, voorschriften en veiligheidsmarges 

Vanaf 1912 hanteert men voor het uitvoeren, ontwerpen en berekenen van constructie-elementen 

voorschriften, welke gemiddeld eens in de tien jaar zijn herzien. Met het introduceren van telkens 

nieuwe voorschriften, zijn diverse rekenmethoden meer dan eens gewijzigd. Door het beschouwen van 

verhoudingen tussen de materiaalsterkte en de maximaal toelaatbare spanning ten tijde van het 

uitkomen van een voorschrift, is in de afgelopen honderd jaar een sterke afname in de veiligheidsfactor 

waargenomen. Met het ontwerpen van een kolom op druk en een balk op buiging bij eenzelfde sterkte, 

belasting en wapeningspercentage volgens een drietal voorschriften, blijkt dat er hedendaags slanker 

wordt geconstrueerd dan in 1910 – 1940. Het verloop hierin bij een pendelkolom onder een uniforme 

drukbelasting is geïllustreerd in figuur 7.1.  

  

figuur 7.1 De dimensies van een kolom met een constante sterkte, belasting en wapeningspercentage, wanneer deze volgens 
verschillende voorschriften is ontworpen op een uniforme druk.  
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Dat constructies hedendaags slanker worden geconstrueerd dan in het verleden, heeft deels te maken 

met een betere kennis van het materiaalgedrag, maar voornamelijk met een strikter geregisseerd 

productieproces en lagere spreidingen in materiaalsterkten. In kolommen blijkt vaak overcapaciteit 

aanwezig. Echter pas wanneer er inzicht is in de spreiding van materiaalsterkten, kan er een juist 

oordeel worden geveld over de werkelijke overcapaciteit hierin.  
 

Bij het toetsen van een balk op afschuiving volgens een drietal voorschriften, is gebleken dat er geen 

logisch verband te ontdekken valt door een betere kennis van materialen of een ontwikkeling in de 

productie- of uitvoeringswijzen. In tegenstelling tot de momentcapaciteit van balken is men het 

klaarblijkelijk nog steeds niet eens over de mate waarin het betonaandeel meegerekend mag worden 

voor het opnemen van dwarskracht daar waar de eerste grenswaarde wordt overschreden. Of een 

eventuele overcapaciteit voor normaalkracht in kolommen of buiging in balken ook voor de 

afschuifcapaciteit van balken zal gelden is derhalve niet of minder te verwachten.  
 

Referentiebeschouwing herbestemmingsprojecten 

Van een vijftal herbestemmingsprojecten is door interviews, projectbezoeken en bureaustudies 

geïnventariseerd hoe deze zijn aangepakt en hoe de constructieve capaciteit werd beoordeeld. De 

belangrijkste constructiegegevens op basis waarvan men de constructie beoordeelde, zijn als volgt 

weergegeven per onderzoeksmethode:  
 

archiefonderzoek 
• bouwhistorie; 

• oorspronkelijke ontwerpbelasting op vloeren. 

visuele inspectie 
• constructieopbouw; 

• conditie van de constructie. 

technisch onderzoek 
• conditiegerelateerd, in verband met de kans op wapeningscorrosie bij vochttoetreding:  

-  carbonatatiediepte beton; 
-  chloridegehalte beton; 
-  porositeit beton; 
-  betondekking; 

• sterktegerelateerd, voor de bepaling van de constructieve capaciteit: 
-  druksterkte beton, voornamelijk in kolommen; 
-  ligging wapening, voornamelijk in vloeren en balken; 
-  treksterkte wapening, enkel in vloeren en balken;  
-  betondekking, enkel in vloeren en balken;  

 

Gebleken is dat het materiaal gewapend beton zich in de periode 1910 tot 1940 nog in een relatief 

vroeg stadium van ontwikkeling bevond. Daarnaast was er vaak een slechte controle op de bouwplaats, 

wat klaarblijkelijk een slordige uitvoering van werken in de hand werkte. Deze constateringen uiten zich 

in hoge waarden voor de porositeit van beton, zeer onregelmatige betondekkingen en grote spreidingen 

in de betondruksterkte.  
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Ondanks dat de veiligheidsmarges in 100 jaar tijd zijn gereduceerd, is het zonder nader onderzoek 

toestaan van hogere belastingen dan die werden aangehouden ten tijde van het ontwerp, door grote 

variaties in materiaaleigenschappen onverantwoord. Wanneer er overcapaciteit in kolommen wordt 

gevonden en benut, verdienen de fundering en de constructiestabiliteit extra aandacht, aangezien hierin 

minder overcapaciteit wordt gevonden.  
 

Protocol 

In dit afstudeerwerk is een protocol opgesteld, waarmee constructeurs geholpen zijn bij het beoordelen 

van een bestaande betonconstructie en specifiek voor die welke is gerealiseerd in 1910 – 1940. Het 

protocol geeft daarbij een gedetailleerde werkwijze, op basis waarvan de constructeur op een efficiënte 

wijze de constructieve waarde van het bouwwerk kan beoordelen. Gegevens betreffende toegepaste 

voorschriften, rekenmethoden, geometrie en materiaaleigenschappen, betrekking hebbend op de 

bouwwijzen uit ± 1910 – 1940, zijn in het protocol verweven. De twee hoofdfases waaruit het protocol 

bestaat zijn de Conditie en de Veiligheidsanalyse.  
 

Conditie 

De capaciteit van een bestaande betonconstructie hangt in belangrijke mate af van de conditie ervan. 

Afbreuk aan de kwaliteit en zo aan de capaciteit van een constructie ontstaat meestal door corrosie van 

de wapening, dat bij de toetreding van vocht kan optreden, wanneer de wapening zich bevindt in 

gecarbonateerd beton of in beton met een te hoog chloridegehalte. Omdat betonconstructies van voor 

1940 veelal een hoge porositeit, een zeer wisselende betondekking en een vaak te hoge 

carbonatatiediepte of chloridegehalte hebben, zijn deze bij vochttoetreding zeer gevoelig voor 

wapeningscorrosie. Indien een constructie in de toekomst mogelijk vochtbelast is, dienen de genoemde 

parameters te worden onderzocht om de weerstand hiertegen te bepalen.  
 

Veiligheidsanalyse 

De draagconstructieve capaciteit van een (onderdeel van een) bouwwerk wordt bepaald door de 

capaciteit van de betreffende constructie-elementen afzonderlijk. Een veilige en eenvoudige, maar in 

het algemeen conservatieve methode voor de capaciteitsbepaling van een element, is het bepalen van 

de oorspronkelijke ontwerpbelasting en de nieuw op te zetten belasting hieraan te limiteren. Benodigde 

input voor het toepassen van deze methode is veelal afkomstig uit historische gegevens zoals deze 

kunnen worden verkregen door middel van archiefonderzoek.  

Wanneer de eerste methode niet uitvoerbaar blijkt vanwege onvoldoende historische gegevens of 

wanneer de op die wijze bepaalde capaciteit onvoldoende blijkt voor het beoogde gebruik, dan kan 

wellicht een hogere capaciteit worden aangetoond door middel van praktijkonderzoek en een 

herberekening volgens de huidige voorschriften. Voor de bepaling van de in de herberekening moeten 

de meest kritische en/of onzekere factoren middels praktijkonderzoek gemeten worden. Voor de 

overige parameters kunnen aannames worden gedaan. Voor het doen van metingen worden handvaten 

aangereikt voor onderzoeksmethoden, steekproefgrootten en de omgang met resultaten. Voor het 

doen van aannames zijn er conservatief aan te houden waarden weergegeven op basis van de vroegere 

voorschriften en de beschouwde referentieprojecten.  



7. CONCLUSIES   

 

 | 154    

 
 



 

155 |  

 

LITERATUURLIJST 
[1] Vakblad Cement 5 – 2005, ‘Oud beton zo goed als nieuw’, auteur onbekend 

[2] ‘Infobladen: Herbestemming van gebouwen’, SenterNovem, 2009 

[3] ‘Herbestemming, theorie vs praktijk’, Ir. A.J.M. van Geijn, 2007 

[4] Intreerede TU/e, Prof.dr.ir. D.A. Hordijk, ‘Nieuwe betontoepassingen van proef naar praktijk 
of omgekeerd?’, 2002 

[5] Vakblad Cement 12 – 1967, ‘Geschiedenis en toekomst van het gewapend beton’,  
Prof.dr.ir. A.M. Haas 

[6] ‘Valorisatie en consolidatie van monumentale betonconstructies’, G. Nieuwmeijer, 2006 

[7] Vitruvius nummer 10, januari 2010, ‘Bouwhistorie: gewapend beton deel 1’, R. Stenvert 

[8] ‘Bouwt in beton!’, H. Schippers, 1995 

[9] ‘Het cement-ijzer in theorie en practijk’, L.A. Sanders, 1907 

[10] Vakblad Cement 12 – 1967, ‘Gewapend beton uit de beginjaren’, auteur onbekend 

[11] ‘Functioneel en manifest, de architectuur van de textielfabrieken in Twente, 1850 – 1926’, 
Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht, M. Tuinstra, 2006 

[12] ‘Van Nelle: Monument van de vooruitgang’, Uitgeverij De Hef, 2005 

[13] ‘Stijve Platen en Paddestoelvloeren’, Ir. J.G. Bouwkamp, Centrale Commissie voor 
Studiebelangen – Delft, 1955 

[14] CUR-rapport 29 (A en B), Paddestoelvloeren, 1965-1966 

[15] Tekeningen en berekeningen: ‘Glaspaleis’, Maastrichtsche Betonijzerbouw, 1935 

[16] Tekeningen en berekeningen: ‘Veemgebouw’, Hollandsche Beton Maatschappij, 1941 

[17] ‘Gewapend Beton Bibliotheek Deel I: Ontwerpen en berekenen van paddestoelvloeren’, Ir. W. 
van der Schrier, 1954 

[18] ‘Von Caementum zum Spannbeton: Beiträge zur Geschichte des Betons’, Haegermann, 
Gustav, Huberti & Möll, 1964 

[19] ‘Cement en beton, oud en nieuw’, P.W. Scharroo, 1946 

[20] ‘Betonbouw, Voorgespannen beton‘, Ir. J. Ritzen, 2006 

[21] ‘Vakblad Cement 12 – 1967, ‘Beton is de spijze…’, Ir. H.A. Dicke 

[22] ‘Veiligheid bestaande constructie, beschouwing betonberekeningen’, Ir. H.P.C.A. Vianen, 2005 

[23] ‘Gewapend Beton Voorschriften 1912’, Koninklijk instituut van Ingenieurs 

[24] ‘Gewapend Beton Voorschriften 1918’, Koninklijk instituut van Ingenieurs 

[25] ‘Gewapend Beton Voorschriften 1930’, Koninklijk instituut van Ingenieurs 

[26] ‘Gewapend Beton Voorschriften 1940’, Koninklijk instituut van Ingenieurs 

[27] ‘Gewapend Beton Voorschriften 1950’, Koninklijk instituut van Ingenieurs 

[28] ‘Gewapend Beton Voorschriften 1962’, Koninklijk instituut van Ingenieurs 



LITERATUURLIJST    

 

 | 156    

[29] ‘Voorschriften Beton 1974’, Stichting Commissie Voorschriften Beton 

[30] ‘Voorschriften Beton 1984’, Stichting Commissie Voorschriften Beton 

[31] ‘Voorschriften Beton Constructies TGB 1990/1995’, Civieltechnisch Centrum Uitvoering 
Research en Regelgeving 

[32] ‘Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies’, Europese Commissie voor 
Normalisatie, 2004 

[33] ‘Inleiding tot de studie van het gewapend beton’, P.W. Scharroo, 1916 

[34] ‘Het ontwerpen en controleeren van gewapend-betonconstructies met behulp van grafieken’, 
A.A. van der Vooren, 1918 

[35] ‘Gewapend beton, een handleiding voor de studie van materialen, constructie, enz.’,  
Ir. A.A. Boon, 1920 

[36]  ‘Elementaire berekeningen van bouwkundige en waterbouwkundige constructies, deel I’, 
P.W. Scharroo, 1924 

[37]  ‘Voorschriften Beton Technologie (VBT 1995)’, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research 
en Regelgeving 

[38]  ‘Technische Grondslagen voor de berekening van Bouwconstructies, belastingen (NEN 3850), 
1972 

[39] ‘Betonberekeningen, tabellen en gegevens’, Ir. W. v.d. Schrier, 1962 

[40] ‘Constructieleer gewapend beton, Ing. R. Sagel en Ing. A.J. van Dongen, 2000 

[41] ‘Grafieken en tabellen voor beton (GTB 2006), gebaseerd op de VBC 1995’, Betonvereniging, 
2006 

[42] ‘Zur Querkrafttragfähigkeit von Balken aus stahlfaserverstärktem Stahlbeton’, Deutscher 
Ausschuss für Stahlbeton, J. Rosenbusch, 2004 

[43]  ‘College dictaat Gewapend beton – TU Delft’, Prof.dr.ir. J.C. Walraven, 1993 

[44] ‘Onderzoek naar het gedrag van tandopleggingen’, Ir. P.G.M. Houwen, 2008 

[45] Rapport: ‘Quickscan herbestemming: Nedinsco-complex te Venlo’, Ir. R.H.G. Roijakkers, 
Adviesbureau ABT, 2006 

[46] Rapport: ‘Inspectie van de draagconstructie: Nedinsco-complex te Venlo’,  
Ir. R.H.G. Roijakkers, Adviesbureau ABT, 2007 

[47] Rapport: ‘Onderzoek van de betonconstructie Nedinsco-complex’, J.W. van Brenk, Nebest 
Adviesgroep, 2008 

[48] Rapport: ‘Beoordeling bestaand Nedinsco-complex’, Ir. H.P.C.A. Vianen, Adviesbureau 
Tielemans, 2009 

[49] Rapport: ‘Haalbaarheidsstudie renovatie Nedinsco-complex’, Ing. G.M.M.G. Sluijsmans - Van 
Hoven, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, 2009 

[50] Rapport: ‘Controle constructie met 60 min. brandwerendheid Nedinsco-complex’, 
Ingenieursbureau Van de Laar, 2010 

[51] Rapport: ‘Maximale variabele belastingen volgend uit destructief onderzoek Nedinsco-
complex’, Ingenieursbureau Van de Laar, 2010 

[52] Tekeningen: ‘Plattegronden en Principe Details Herontwikkeling Nedinsco-complex’, 
Ingenieursbureau Van de Laar, 2011 

[53] Rapport: ‘Resultaten visuele inspectie Pakhuis Java’, Ing. J.P. van der Windt, Zonneveld 
Ingenieurs, 2004 

[54] Rapport: ‘Onderzoek naar de toestand van betonwerk Pakhuis Java’, J.H.M. van Leeuwenstijn, 
Stork CMT, 2004 



 LITERATUURLIJST 

 

  157 |  

[55] Rapport: ‘Brandveiligheid constructie Pakhuis Java’, E.C. Crielaard, Zonneveld Ingenieurs, 
2005 

[56] Berekeningen: ‘Wapening opstortingen BG Pakhuis Java’, Ir. P.K. Sprangers, Zonneveld 
Ingenieurs, 2006 

[57] Tekeningen en berekeningen: ‘Dakterras Pakhuis Java’, Ir. P.K. Sprangers, Zonneveld 
Ingenieurs, 2006 

[58] Rapport: ‘Beschouwing constructieve mogelijkheden Veemgebouw’, J.E.M. Roosen, 
Adviesbureau Tielemans, 2007 

[59] Rapport: ‘Constructieve haalbaarheid vide en optopping Veemgebouw’, J.E.M. Roosen, 
Adviesbureau Tielemans, 2008 

[60] Rapport: ‘Onderzoek naar onderhoudstoestand Veemgebouw’, Ing. A.C.J.T.B. Lemmens, 
Intron, 2009 

[61] Rapport: ‘Oriënterend onderzoek consequenties optopping Veemgebouw’, Adviesbureau 
Tielemans, 2009 

[62] Rapport: ‘Ontwerpberekening Herontwikkeling Veemgebouw, Ir. L. van der Zanden, 
Adviesbureau Tielemans, 2011 

[63] Artikel: ‘Huis met historie, Zonnestraal: Een wegwerpgebouw bewaren voor de eeuwigheid’, 
Ir. W. de Jonge, 1991 

[64] Artikel: ‘Hoe het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen?’ uit ‘Zonnestraal: het gebouw dat 
niet meer zou bestaan’, Monumenten, Ir. W. de Jonge, 2004 

[65] Rapport: ‘Bouwtechnisch betononderzoek Dresselhuyspaviljoen Zonnestraal’, Ing. N.G.B. v.d. 
Winden, Intron, 1986 

[66] Rapport: ‘Aanvullend onderzoek betonkolommen van het Dresselhuyspaviljoen te Hilversum’, 
Ing. J.H. Vrieling, Intron, 1986 

[67] Rapport: ‘Onderzoek naar de betonkwaliteit van betonnen onderdelen – Dresselhuyspaviljoen 
te Hilversum’, Ing. M. de Jonker, Intron, 1998 

[68] Rapport: ‘Definitief ontwerp Dresselhuyspaviljoen Zonnestraal’, Ing. J. Wolters, ABT, 2003 

[69] Artikel: ‘Innovatie in restauratie - Zonnestraal’, Archis, Ir. W. de Jonge, 2004 

[70] ‘Een zeer aangenaam verblijf: Het dienstbodenhuis van J. Duiker op het sanatorium 
Zonnestraal’, De Back, Berndsen & Berns, 1996 

[71]  ‘Jan Gerko Wiebenga – Apostel van het Nieuwe Bouwen’, Molema & Bak, 1987 

[72] ‘Gewapend beton in het gebouw’, Ir. Y.M.D. Kentie, 1930 

[73] Rapport: ‘Oriëntatie gebouwconstructies Strijp S’, Ir. H.P.C.A. Vianen, Adviesbureau 
Tielemans, 2004 

[74] Rapport: ‘Onderzoek naar onderhoudstoestand gebouwen SBP en SAN’,  
Ing. A.C.J.T.B. Lemmens, Intron, 2009 

[75] Rapport: ‘Oriënterend onderzoek consequenties optopping SAN/SBP’, J.E.M. Roosen, 
Adviesbureau Tielemans, 2009 

[76] Rapport: ‘Grond- en laboratoriumonderzoek Hoge Witte Rug’, Drs. R.M. de Koning, Inpijn-
Blokpoel Ingenieursbureau, 2009 

[77] Rapport: ‘Onderzoek fundering gebouwen SAN/SBP’, J.E.M. Roosen, Adviesbureau Tielemans, 
2009 

[78] Rapport: ‘Visuele Inspectie Gebouw SAN/SBP’, J.E.M. Roosen en H.P.C.A. Vianen, 
Adviesbureau Tielemans, 2010 

[79] Tekeningen en berekeningen: ‘SAN en SBP, Hollandsche Beton Maatschappij, 1929 

[80] Rapport: ‘Bouwhistorische verkenning Strijp S te Eindhoven’, Ing. A.G. Oldenmenger, 
Onderzoeks- en Adviesbureau BAAC, 2004 



LITERATUURLIJST    

 

 | 158    

[81] Rapport: ‘Bouwhistorische opname Strijp S te Eindhoven’, J.A. van der Hoeve, Bureau voor 
Bouwhistorisch Onderzoek J.A. van der Hoeve, 2008 

[82] Rapport: ‘Berekening herbestemming SBP’, Ir. P.G.M. Houwen, Adviesbureau Tielemans, 2011 

[83] Rapport: ‘Berekening herbestemming SAN’,Ir. P.G.M. Houwen, Adviesbureau Tielemans, 2011 

[84] Memo: ‘Brandwerendheid gebouw SAN en SBP’, Ir. W.L. Savelkouls, Adviesbureau Tielemans, 
2011 

[85] ‘Structural Concrete: Textbook on behaviour, design and performance – second edition, 
volume 5’, FIB bulletin 62, 2012 

[86] CUR-Aanbeveling 72:2011, Inspectie en onderzoek van betonconstructies, CUR Bouw & Infra 

[87] Betonpocket 2012, Uitgegeven door ENCI, Mebin en Sagrex 

[88] ‘Jaarverslag 2010, Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven’, VBR 

[89] ‘A validated Users Manual for assessing the residual service life of concrete structures’, 
CONTECVET, 2000 

[90] ‘Betonbouw, Berekenen – Dimensioneren - Constructie ‘, Ir. J. Ritzen, 2006 

[91] Betoniek 8 - 22, ‘Carbonatatie en corrosie’, Vereniging Nederlandse Cementindustrie, 1991 

[92]  ‘Aanbeveling voor de bepaling van het chloridegehalte in verhard cementbeton’, Bouwdienst 
Rijkswaterstaat, 1996  

[93] ‘Experimentele studie van chloridepenetratie in gescheurd beton’, Scriptie Ir. C. Seghers, 
Universiteit Gent, 2007 

[94] Betoniek 9 - 15, ‘Kritisch chloridegehalte’, Vereniging Nederlandse Cementindustrie, 1993 

[95] NEN-EN 13791 – Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf 
vervaardigde elementen, Normcommissie 353 039 “Beton”, 2007 

[96] Vakblad Cement 8-2011: ‘EN 13791 ter discussie’, Dr.ir. A. Vervuurt et al.  

[97] Vakblad Cement 4-2012: ‘Betonsterkte bestaande constructies’, Dr.ir. A. Vervuurt et al. 

[98] ‘Research into the correlation between concrete strength and UPV values’, Harran University - 
P. Turgut, 2004 

[99] ‘Correlation between Schmidt Hammer and destructive compressions testing for concretes in 
existing buildings’, Sakarya University - F. Aydin et al., 2010 

[100] ‘Effect of specimen sizes, specimen shapes, and placement directions on compressive 
strength of concrete’, S.-T. Yi et al, 2005 

[101] Bouwbesluit 2012 

[102] NEN 8700 – Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij 
verbouw en afkeuren, Normcommissie TGB, 2011 

[103] ‘Veiligheidsbeoordeling bestaande bouw – Achtergrondrapport bij NEN 8700’, Prof.  A.C.W.M. 
Vrouwenvelder (TNO) et al, 2011 

[104]  ‘Richtlijn Beoordelen Bestaande Kunstwerken, Versie 1.01, juli 2004, Bouwdienst 
Rijkswaterstaat, Zoetermeer’ 

[105] ‘Ontwerpen in Gewapend Beton, Cement en Beton 4’, Dr.ir.drs. Braam, 2010 

[106] ‘CUR-Aanbeveling 91 – Versterken van gewapend betonconstructies met uitwendig gelijmde 
koolstofvezelwapening’, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, 2002 

 



 

  159 | 

 

BIJLAGEN 
 

I. Eenheden 

II. Verklaring veiligheidsfactoren beton 

III. Verklaring veiligheidsfactoren wapening 

IV. Ontwerp kolom 

V. Ontwerp balk 

VI. Gegevens Nedinsco-complex 

VII. Gegevens Pakhuis Java 

VIII. Gegevens Veemgebouw 

IX. Gegevens Dresselhuyspaviljoen Zonnestraal 

X. Gegevens Gebouwen SAN & SBP 

XI. Protocol: ‘Herbestemming van een Monument in Beton’ 

XII. Bepaling karakteristieke betondruksterkte 

XIII. Overige referenties 

XIV. Literatuurlijst 



 

   I - 1 | 

 

I.  EENHEDEN 
In oude literatuur werden nogal eens andere eenheden gebruikt dan in literatuur uit een latere periode. 

In verscheidene gevallen in het afstudeerverslag wordt voor een juiste vergelijking tussen verschillende 

waarden (bij verschillende grootheden) met vaste eenheden per grootheid gewerkt.  

Deze eenheden worden in deze gevallen als onderstaand omgerekend.  

 

I.1  Spanning 
In de voorschriften uit 1912 t/m 1950 wordt voor spanning de eenheid kg/cm2 (kilogram/centimer2) 

gebruikt. In de G.B.V. 1962 wordt spanning aangeduid als kgf/cm2 (kilogramforce/centimeter2) wat exact 

hetzelfde is als kg/cm2. In de VB 1974 wordt dit vervangen door N/mm2 (Newton/millimeter2).  

Voor spanningen wordt in het verslag vooral de eenheid N/mm2 gebruikt. Als omrekenfactor tussen kg 

of kgf naar N wordt de valversnelling gebruikt (1 N = 9,80665 kgm/s2). Echter in de betonnormen wordt 

deze factor afgerond naar 10. Waar nodig zal dat in dit verslag niet anders zijn en wordt kg(f)/cm2 als 

volgt omgerekend naar N/mm2: 

1 kg(f)/cm2 = 10 ∙ 10-2 N/mm2 

 

I.2  Moment 
Volgend op het feit dat kilogram(force) in de normen is gewijzigd naar Newton is dat evenzo gebeurd bij 

het moment. Waar nodig wordt kg(f)m als volgt omgerekend naar kNm: 

1 kg(f)m = 10 ∙ 10-3 kNm 
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II. VERKLARING 

VEILIGHEIDSFACTOREN 

BETON 
II.1.  Veiligheidsfactor γtotaal  

Bij het beschouwen van de veiligheidsmarges voor op een uniforme druk belast beton, waarmee in de 

verschillende normen wordt gerekend voor wat betreft de materiaalsterkte en de daarop toelaatbare 

belasting, worden deze voor een kwalitatieve vergelijking omgerekend naar één veiligheidsfactor, te 

noemen γtotaal.  
 

figuur II.1 Veiligheidsfactor γ
 totaal 

 voor beton belast op centrische druk vanaf GBV 1912 t/m GBV 1962.  

figuur II.2 Veiligheidsfactor γ
 totaal

  voor beton belast op centrische druk vanaf VB 1974 t/m Eurocode 2012.  



II. VERKLARING VEILIGHEIDSFACTOREN BETON   

 

 | II - 2     

In figuur II.1 en figuur II.2 is de factor γtotaal toegelicht. Tot en met de GBV 1962 is dit de verhouding 

tussen de gemiddelde waarde van de kubusdruksterkte, bepaald met 3 kubussen, en de in de norm 

vastgelegde maximaal toelaatbare drukspanning. Vanaf 1974 is dit de verhouding tussen de gemiddelde 

waarde van de kubusdruksterkte en de karakteristieke waarde van de belasting. Dit is gedaan omdat er 

tot 1974 geen karakteristieke sterktewaarden bekend zijn. De toelaatbare spanning uit figuur II.1 wordt 

hierbij als begrip gelijk verondersteld met de karakteristieke waarde van de belasting Sk of de 

rekenwaarde van de sterkte Rd gedeeld door de belastingfactor γbel.  

 

GBV 1912 – 1962:   
toelaatbare drukspanning

mat
totaal

µ
γ =   

 

VB 1974 – Eurocode 2012:  d mat
totaal bel mat

k d

S
*

S R

µ
γ γ γ= ⋅ = ⋅

 

 

Alle in tabel II.1 genoemde waarden zijn uit de officiële normen gehaald. Echter de waarden voor de 

gemiddelde kubusdruksterkte in 1912 en 1918 hebben een andere herkomst [33], [36]. De 

veiligheidsfactoren γtotaal  zijn bepaald als voorgaand is aangegeven.  

 

tabel II.1 Herkomst veiligheidsfactor γ
 totaal 

 voor beton belast op centrische druk vanaf GBV 1912 t/m GBV 1962. 

Norm Betonsamenstelling/-

sterkteklasse 

Gemiddelde 

kubussterkte  

(μmat, in kg/cm2) 

Toelaatbare 

drukspanning 

(in kg/cm2) 

Rekenwaarde 

druksterkte  

(Rd in kg/cm2) 

Veiligheids-

factor
 

totaalγ  

GBV 1912 
135 kg cement op 5-6 hl grind 

en zand (zand:grind  1:1) [33] 
1501) ⋅ 1,05* = 

158 308) - 5,3 

 
135 kg cement op 4-5 hl grind 

en zand (zand:grind  1:1) [33] 
2001) ⋅ 1,05* = 

210 358) - 6,0 

 
135 kg cement op 4 hl grind en 

zand (zand:grind  1:1) [33] 
2501) ⋅ 1,05* = 

263 408) - 6,6 

GBV 1918 
125 kg cement op 2 hl zand 

(zand:grind  1:1 – 1:1,5) [36] 
2501) ⋅ 1,05* = 

263 408) - 6,6 

GBV 1930 
125 kg cement op 2 hl zand 

(zand:grind  1:1 – 1:1,5) 
2002) ⋅ 1,05* = 210 408) - 5,3 

GBV 1940 Beton zonder bouwcontrole 1503) ⋅ 1,05* = 158 408) - 4,0 

 Beton met bouwcontrole 2003) ⋅ 1,05* = 210 508) - 4,2 

 Beton met bouwcontrole 2503) ⋅ 1,05* = 263 608) - 4,4 

GBV 1950 
B150 (= zonder bouwcontrole 

en wordt veilig geschat) 
1504) ⋅ 1,05* = 158 408) - 4,0 

 
B200 (= met bouwcontrole en 
gewaarborgde kubussterkte) 

2004) ⋅ 1,05* = 210 508) - 4,2 

 
B250 (= met bouwcontrole en 
gewaarborgde kubussterkte) 

2504) ⋅ 1,05* = 263 608) - 4,4 

GBV 1962 K160 1605) ⋅ 1,05* = 168 408) - 4,2 

 K225 2255) ⋅ 1,05* = 236 558) - 4,3 

 K300 3005) ⋅ 1,05* = 315 758) - 4,2 
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* Pas na 1962 werden kubussen met ribben van 150 mm gebruikt. Tot die tijd waren de ribben 200 mm. 

Voor eenduidigheid in de analyse is de kubussterkte tot en met 1962 (met toepassing van de VBT 1995) 

met een factor 1,05 naar boven gecorrigeerd.  

De in figuur II.2 genoemde veiligheidsfactor γmat* is bepaald door de gemiddelde kubusdruksterkte te 

delen door de rekenwaarde van de druksterkte (µmat/Rd). Om tot de γtotaal komen is de γmat* 

vermenigvuldigd met de γbel.   

  
Norm 

 

Betonsamenstelling 

/-sterkteklasse 

 

Gemiddelde 

kubussterkte  

(μmat, in kg/cm2) 

Toelaatbare 

drukspanning 

(in kg/cm2) 

Rekenwaarde 

druksterkte  

(in kg/cm2) 

Veiligheidsfactor γ  

mat *γ  belγ  belγ  

VB 1974/ B30 3756) - 1809) 2,1 

1,7 

3,6 

1984 B45 5256) - 2709) 1,9 3,2 

 B60 6756) - 3609) 1,9 3,2 

VBC 1995 B25 3307) - 15010) 2,2 1,2 – 1,5 

(reken als 1,35, 

dwz PB:VB = 1:1) 

3,0 

 B45 5307) - 27010) 2,0 2,7 

 B65 7307) - 39010) 1,9 2,6 

EC 2012 C25/30 3807) - 16711) 2,3 1,2 – 1,5 

(reken als 1,35, 
dwz PB:VB = 1:1) 

3,1 

 C35/45 5307) - 23311) 2,3 3,1 

 C45/55 6307) - 30011) 2,1 2,8 

tabel II.2 Herkomst veiligheidsfactor γ
 totaal 

 voor beton belast op centrische druk vanaf VB 1974 t/m Eurocode 2012. 

 

II.2. Toelichting gemiddelde kubussterkte [23]-[38]  
1) In de tijd van de eerste normen (GBV 1912/1918) werden er nog geen verschillende 

betonsterkteklassen gedefinieerd. Er werd dan ook nog veelvuldig geëxperimenteerd naar invloeden 

van de verhoudingen tussen de verschillende ‘ingrediënten’. Een aan te houden waarde voor 

drukvastheid wordt derhalve nog niet in de normen genoemd. P.W. Scharroo schrijft in zijn boek uit 

1916 [33] dat er voor een gemiddelde drukvastheid na 28 dagen 150 – 250 kg/cm2 kan worden 

aangenomen. De waarden voor de toelaatbare drukspanning van 30, 35 en 40 kg/cm2 (GBV 1912) 

worden zo gekoppeld aan respectievelijk 150, 200 en 250 kg/cm2. In 1924 vermeldt Scharroo een voor 

berekeningen aan te houden drukvastheid van 250 kg/cm2. [36] 

 
2) In de GBV 1930 moet beton na 28 dagen verharding een minimale drukvastheid hebben van 200 

kg/cm2. Tijdens de duur van het werk zullen regelmatig proefkubussen worden gemaakt en onderzocht.  

 
3) In de GBV 1940 moet beton met bouwcontrole een minimale kubusvastheid na 28 dagen verharding 

bezitten van tenminste 200 of 250 kg/cm2. Het begrip kubusvastheid is hier het gemiddelde resultaat, 

verkregen met drie proefkubussen, na 28 dagen verharding.  

 
4) In de GBV 1950 wordt alle beton zonder bouwcontrole B150 genoemd, met een aan de veilige kant 

geschatte kubussterkte na 28 dagen van 150 kg/cm2. Beton met bouwcontrole en een hierbij 
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gewaarborgde kubussterkte na 28 dagen van 200 kg/cm2 of 250 kg/cm2 wordt B200 respectievelijk B250 

genoemd. Het begrip kubussterkte is hier het gemiddelde resultaat, verkregen met drie proefkubussen, 

na 28 dagen verharding.  
 
5) In de GBV 1962 werden drie nieuwe klassen geïntroduceerd: K160, K225 en K300. Deze hebben een 

kubussterkte van tenminste 160, 225 en 300 kgf/cm2. De kubussterkte is hier het gemiddelde resultaat, 

verkregen met drie proefkubussen, na 28 dagen verharding.  
 
6) In de VB 1974 wordt voor het eerst gesproken over karakteristieke kubusdruksterkte na 28 dagen 

verharding. De karakteristieke waarde is bij een streekproef van 6 kubussen (met zijden van 150 mm) de 

gemiddelde waarde min 1,53 keer de standaardafwijking ( 6x – 1,53 ∙ σ ≥ f’ck). σ is hierbij een opgelegde 

standaardafwijking van 50 kgf/cm2 hetgeen voor laboratoriumproeven verantwoord wordt geacht. De 

VB 1974 houdt voor 1,53 ∙ σ  standaard 75 kgf/cm2 aan. In de VB 1984 verandert dit niet.  
 
7) In zowel de VBC 1995 als de Eurocode uit 2012 wordt voor het verkrijgen van de gemiddelde 

kubusdruksterkte aangehouden f’cm = f’ck + 80 kg/cm2. In de Eurocode wordt inmiddels met 

cilinderdruksterkte gerekend maar voor de vergelijking wordt de eveneens in de norm genoemde 

kubusdruksterkte aangehouden.  
 

II.3.  Toelichting toelaatbare drukspanning/ 
 rekenwaarde druksterkte [23]-[32]  
8) De toelaatbare drukspanning is een begrip dat in de normen GBV 1912 t/m GBV 1962 wordt gebruikt 

en deze wordt voor elke betonsamenstelling in de norm specifiek genoemd. Tot 1974 werd voor de 

belasting die onder de toelaatbare drukspanning diende te blijven het werkelijke eigen gewicht en een 

ongunstig geschatte nuttige belasting gerekend.  
 

9) Vanaf 1974 wordt gesproken over de rekenwaarde van de druksterkte. Om tot de rekenwaarde van de 

druksterkte te komen wordt de karakteristieke kubusdruksterkte na 28 dagen verharding door middel 

van een aantal factoren gereduceerd.  
 

Volgens de VB 1974 en 1984 gebeurt dit als volgt: 

Vanwege het feit dat kubussen zich anders gedragen (en daardoor sterker zijn) dan andere constructie-

elementen wordt voor de karakteristieke betondruksterkte (f’bk) 80% van de karakteristieke 

kubusdruksterkte (f’ck) aangehouden. Vervolgens wordt er voor een belastinggeval als een grote 

normaalkracht in verhouding tot het moment, of zuivere druk in het beton een extra reductie 

aangehouden.  

De rekenwaarde van het beton (f’b) is in dit geval 75% van de karakteristieke betondruksterkte.  

f’bk = 0,8 ∙ f’ck 

f’b = 0,75 ∙ f’bk = 0,6 ∙ f’ck  
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10) In de VBC 1995 wordt dit verder uitgesplitst maar komt het op hetzelfde neer:  

De kubusdruksterkte wordt twee maal met een factor 0,85 vermenigvuldigd. De eerste is vanwege het 

feit dat de zogenaamde eenassige druksterkte lager is dan de kubusdruksterkte; de tweede reductie van 

de sterkte is vanwege de langeduursterkte van beton die lager is dan de korteduursterkte waarop de 

kubussen beproefd worden. Vervolgens wordt de representatieve waarde van de druksterkte gedeeld 

door een materiaalfactor 1,2 voor alle belastingcombinaties behalve de bijzondere 

belastingcombinaties.  

f’brep = 0,85 ∙ 0,85 ∙ f’ck 

' '
' 0,6 '

1,2
brep brep

b ck
m

f f
f f

γ
= = = ⋅  

 
11) In Eurocode 2 worden opnieuw andere reductiefactoren genoemd: 

( )' cc ck
cd b

c

f
f f

α
γ
⋅

= =  

αcc is hier de coëfficiënt die rekening houdt met langeduureffecten op de druksterkte en van ongunstige 

effecten als gevolg van de manier waarop de belasting aangrijpt. In Nederland is deze coëfficiënt echter 

op 1,0 gesteld.  

fck is de cilinderdruksterkte.  

γc is de partiële veiligheidsfactor die voor een blijvende constructie in beton op 1,5 wordt gesteld.  

1,5
cc ck ck

cd
c

f f
f

α
γ
⋅

= =  
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II.4. Overzicht veiligheidsfactoren γtotaal  

Voor het beschouwen van de veiligheidsfilosofie door middel van de veiligheidsfactor γtotaal worden de 

verkregen waarden in dit document in een grafiek uitgezet. De marges die volgens de tabel in 

verschillende normen zitten hebben te maken met verschillende betonsterkteklassen. Het feit dat er in 

1918 en 1930 geen marge in de veiligheidsfactor zit is dan ook te verklaren door het feit dat er in 

betreffende normen maar over één betonsamenstelling wordt gesproken.  

In figuur II.3 zijn de bepaalde veiligheidsfactoren γtotaal af te lezen voor de verschillende betonnormen. 

Hierin is een duidelijk neerwaarts verloop door de tijd af te lezen.  

 

 

figuur II.3 Veiligheidsfactor γ totaal voor beton belast op centrische druk vanaf GBV 1912 t/m Eurocode 2012. 
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III. VERKLARING 

VEILIGHEIDSFACTOREN 

WAPENING 
III.1.  Veiligheidsfactor γtotaal  

Net als bij het beschouwen van de veiligheidsmarges bij het belasten van beton op een uniforme druk 

wordt er bij het belasten van wapeningsstaal op trek in een buigelement een veiligheidsfactor γtotaal 

geïntroduceerd.  
 

figuur III.1 Veiligheidsfactor γ
 totaal

  voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf GBV 1912 t/m GBV 1962. 
 
 

figuur III.2 Veiligheidsfactor γ
 totaal

 voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf VB 1974 t/m Eurocode 2012. 
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In figuur III.1 en figuur III.2 is de factor γtotaal toegelicht. Tot en met de GBV 1962 is dit de verhouding 

tussen de gemiddelde waarde van de treksterkte en de in de norm vastgelegde maximaal toelaatbare 

trekspanning. Vanaf 1974 is dit de verhouding tussen de gemiddelde waarde van de treksterkte en de 

karakteristieke waarde van de belasting. Dit is gedaan omdat er in de eerste normen nog geen 

karakteristieke sterktewaarden (of vloeigrenzen) bekend zijn. De toelaatbare spanning uit de eerste 

figuur wordt hierbij als begrip gelijk verondersteld met de karakteristieke waarde van de belasting Sk of 

de rekenwaarde van de sterkte Rd gedeeld door de belastingfactor γbel.  

 

GBV 1912 – 1962:   
toelaatbare trekspanning

mat
totaal

µ
γ =   

 

VB 1974 – Eurocode 2012:  d mat
totaal bel mat

k d

S
*

S R

µ
γ γ γ= ⋅ = ⋅

 

figuur III.3 geeft geschematiseerd het spannings-rek-

verloop van wapeningsstaal weer. Bij het belasten van het 

staal zal het staal zich eerst lineair elastisch gedragen, zodat 

de Wet van Hooke ( E
σ
ε

= ) geldt.  

Vervolgens gaat het staal vloeien, waarna het materiaal 

gaat verstevigen en nog even doorbelast kan worden tot de 

maximale treksterkte.  

 

 

 

Alle in tabel III.1 genoemde waarden voor vloeispanningen, treksterkten, toelaatbare trekspanningen en 

rekenwaarden voor treksterkten zijn uit de officiële normen gehaald of volgens de normen bepaald. De 

veiligheidsfactoren γtotaal zijn bepaald als voorgaand is aangegeven. In de normen waar verschillende 

waarden voor balken en platen worden gegeven worden de waarden voor balken beschouwd.  

 

Wordt vervolgd op volgende pagina III-3  

Norm Staalsterkteklasse Vloei-/ 

0,2%-rekgrens 

(in kg/cm2) 

Gemiddelde 

treksterkte 

(in kg/cm2) 

Toelaatbare 

trekspanning 

(in kg/cm2) 

Rekenwaarde 

treksterkte 

(Rd in kg/cm2) 

Veiligheids-

factor
 

totaalγ  

balken platen 

GBV 1912  1) 37001) 8009) 10009) - 4,6 

  1) 44001) 9009) 11009) - 4,9 

  1) 50001) 10009) 12009) - 5,0 

GBV 1918 1 B 2) 36002) 120010) - 3,0 

GBV 1930 St. 37 3) 37003) 120011) - 3,1 

 L. St. 52 3) 52003) 150011) - 3,5 

 Speciaal staal sV 36 36003) 48003) 180011) - 2,7 

 Speciaal staal sV 48 48003) 60003) 210011) - 2,9 

                  figuur III.3 Geschematiseerd spannings-                   
                  rek-diagram wapeningsstaal 
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tabel III.1 Herkomst veiligheidsfactor γ
 totaal

 voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf GBV 1912 t/m GBV 1962. 

 

De in figuur III.21 genoemde veiligheidsfactor γmat* is bepaald door de gemiddelde treksterkte te delen 

door de rekenwaarde van de treksterkte (µmat/Rd). Om tot de γtotaal komen is de γmat* vermenigvuldigd 

met de γbel. In tabel III.2 zijn de staalsoorten volgens de verschillende normen van de VB 1974 tot de 

Eurocode 2012 te vinden met de hierbij bepaalde veiligheidsfactor γtotaal.  

 
Norm 

 

Staalsterkte

-klasse 

Vloei-/ 

0,2%-rekgrens 

(in kg/cm2) 

Gemiddelde 

treksterkte 

(in kg/cm2) 

Toelaatbare 

trekspan. 

   (in kg/cm2) 

Rekenwaarde 

treksterkte  

(in kg/cm2) 

Veiligheidsfactor γ  

mat *γ
 

belγ  γ tot  

VB 1974/ FeB 220 22007) 34007) - 190015) 1,8 

1,7 

3,1 

1984 FeB 400 40007) 50007) - 350015) 1,4 2,4 

 FeB 500 50007) 58007) - 435015) 1,3 2,2 

VBC 1995 FeB 220 22007) 34007) - 190015) 1,8 1,2 – 1,5 

(reken als 1,35, 

dwz PB:VB = 1:1) 

2,4 

 FeB 400 40007) 50007) - 350015) 1,4 1,9 

 FeB 500 50007) 58007) - 435015) 1,3 1,8 

EC 2012 FeB 400 40008) 50008) - 350015) 1,4 1,2 – 1,5 

(reken als 1,35,  
dwz PB:VB = 1:1) 

1,9 

 FeB 500 50008) 58008) - 435015) 1,3 1,8 

tabel III.2 Herkomst veiligheidsfactor γ
 totaal

 voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf VB 1974 t/m Eurocode 2012. 

  

Norm Staalsterkteklasse Vloei-/ 

0,2%-rekgrens 

(in kg/cm2) 

Gemiddelde 

treksterkte 

(in kg/cm2) 

Toelaatbare 

trekspanning 

(in kg/cm2) 

Rekenwaarde 

treksterkte 

(Rd in kg/cm2) 

Veiligheids-

factor
 

totaalγ  

balken platen 

GBV 1940 Handelskwaliteit 4) 35004) 120012) - 2,9 

 St. 37 4) 37004) 140012) 140012) - 2,6 

 L. St. 52 4) 52004) 170012) 180012) - 3,1 

 Speciaal staal sV 36 36004) 48004) 170012) 180012) - 2,8 

 Speciaal staal sV 48 48004) 60004) 190012) 210012) - 3,2 

GBV 1950 QR 22 22005) 34005) 130013) 140013) - 2,6 

 QR 24 24005) 36005) 140013) 150013) - 2,6 

 QR 30 30005) 42005) 160013) 170013) - 2,6 

 QR 36 en QRn 36 36005) 48005) 180013) 190013) - 2,7 

 QR 42 en QRn 42 42005) 54005) 200013) 210013) - 2,7 

 QRn 48 48005) 60005) 220013) 230013) - 2,7 

 QRn 54 54005) 66005) 240013) 250013) - 2,8 

GBV 1962 QR 22 22003) 34006) 130014) 140014) - 2,6 

 QR 24 24003) 36006) 140014) 150014) - 2,6 

 QR 32 en QRn 32 32003) 42006) 180014) 190014) - 2,3 

 QR 40 en QRn 40 40003) 50006) 220014) 230014) - 2,3 

 QR 48 en QRn 48 48003) 58006) 260014) 270014) - 2,2 
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III.2. Toelichting vloei-/0,2%-rekgrens staal en 
 treksterkte van de wapening 1912 – 2012 [23]-[32] 

Staal kan zowel warmgewalst of koudgevormd geproduceerd worden. In het geval van warm walsen 

heeft de wapening een duidelijke vloeigrens, wat bij het koud vormen niet het geval is. Bij koudgevormd 

staal wordt daarom de 0,2%-rekgrens (als fictieve vloeigrens) aangehouden.  

 
1) In de GBV 1912 wordt de wapening onderverdeeld in drie soorten: vloeiijzer met een trekvastheid van 

ten minste 3700 kg/cm2, 4400 kg/cm2 en 5000 kg/cm2. Een vloeigrens wordt in deze norm nog niet 

genoemd.  

 
2) In de GBV 1918 wordt één soort wapening genoemd, nl. kwaliteit 1 B, dat een trekvastheid 

(breukspanning) van ten minste 3600 kg/cm2. Zowel in 1912 als in 1918 betreft de wapening louter glad 

staal.  

 
3) In de GBV 1930 worden vier staalsoorten benoemd. Twee ervan, St. 37 en L.St. 52, zijn gladstaal. De 

andere twee, ‘Speciaal staal sV 36 en sV 48’, betreft geribd staal, dat een grote aanhechting waarborgt. 

Hierbij wordt het begrip vloeigrens geïntroduceerd.  

 
4) De GBV 1940 noemt de zelfde staalsoorten als de GBV 1930, echter wordt hier een handelskwaliteit 

aan toegevoegd.  

 
5) In de GBV 1950 worden negen verschillende staalkwaliteiten genoemd. QR 22 t/m 42 en QRn 36 t/m 

54. QR is het warmgewalste staal en QRn is nabehandeld staal, dat na de walsing aan een koude 

vervorming of warmtebehandeling is onderworpen. Het koud vervormde staal kent geen duidelijke 

vloeigrens, vanwaar hier de 0,2%-rekgrens wordt aangehouden. Alle staal van QR 36 en hoger dient 

door zijn bijzondere vorm een grotere aanhechting aan het beton te geven dan gladstaal.  

 
6) In de GBV 1962 zijn de staalkwaliteiten enigszins aangepast. Nu worden genoemd QR 22 t/m 48 en 

QRn 32 t/m 48.  

 
7) In de VB 1974, 1984 en de VBC 1995 wordt het aantal staalkwaliteiten tot drie (FeB 220, FeB 400 en 

FeB 500) gereduceerd.  

 
8) In Eurocode 2 worden geen specifieke staalkwaliteiten meer genoemd. Er wordt alleen vermeld dat de 

karakteristieke waarde van de vloeigrens van het toe te passen wapeningsstaal tussen de 4000 en  

6000 kg/cm2 moet liggen. De staalkwaliteiten zoals genoemd in de vorige normen (met uitzondering van 

FeB 220) zullen gehandhaafd blijven.  
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III.3. Toelichting toelaatbare trekspanning 1912 – 
 1962/ rekenwaarde treksterkte 1974 – 2012 
 [23]-[32]  
9) In de GBV 1912 wordt een verschil gemaakt voor de toe te laten trekspanningen in het ijzer voor 

platen en balken. Bij een minimale trekvastheid van 3700, 4400 of 5000 kg/cm2, mag er bij platen een 

maximale trekspanning op worden toegelaten van respectievelijk 1000, 1100 of 1200 kg/cm2 en bij 

balken van 800, 900 of 1000 kg/cm2.  

 
10) In de GBV 1918 is de maximaal toelaatbare spanning op de ene wapeningssoort die er wordt 

genoemd 1200 kg/cm2. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen platen of balken.  
 

11) In de GBV 1930 wordt eerst gesteld dat de toelaatbare trekspanningen in de wapening ten hoogste 

1200 kg/cm2 mag bedragen. Echter voor constructiedelen waarin geen sterk- en snelwisselende 

spanningen optreden, mogen hogere staalkwaliteiten worden toegepast met de daarbij behorende 

hogere toelaatbare trekspanningen.  

 
12) In de GBV 1940 wordt opnieuw een verschil gemaakt in toelaatbare spanning op balken en platen. 

Ook worden de toelaatbare spanningen op de gladstaalsoorten iets verhoogd.  

 
13) In de GBV 1950 wordt voor alle staalkwaliteiten een toelaatbare spanning gegeven. Hierbij is er de 

notitie dat op platen met b ≥ 4d en tevens d ≥ 12 cm (met uitzondering van paddestoelvloeren), de 

toelaatbare spanningen met 100 kg/cm2 mogen worden verhoogd.  
 
14) De genoemde trekspanningen in 1962 mogen alleen worden toegelaten in combinatie met een 

minimale betonsterkteklasse K225. Bij toepassing van een lagere betonsterkteklasse is de maximaal 

toelaatbare trekspanning bij alle staalsoorten 1200 kg/cm2. In platen met ht ≥ 15 cm en tevens b ≥ ht is 

de toelaatbare trekspanning 100 kg/cm2 hoger dan bij liggers.  

Als de plaat in twee richtingen draagt met een verhouding ly/lx ≤ 1,5 en in paddestoelvloeren, mag de in 

bovenstaande tabel aangegeven toelaatbare trekspanning nog eens met 100 kg/cm2 worden verhoogd. 

Dit geldt uitsluitend voor het gebruik van staalsoorten met een vloei- of 0,2%-rekgrens van ten hoogste 

4000 kg/cm2.  

Als er in een doorsnede twee verschillende staalsoorten voorkomen, is de toelaatbare trekspanning in 

beide staalsoorten gelijk aan die welke behoort bij de staalsoort met de laagste vloei- of 0,2%-rekgrens.  

 
15) Vanaf de VB 1974/1984 vervalt het begrip ‘toelaatbare trekspanning’. Er wordt nu gesproken over de 

rekenwaarde van de treksterkte. De rekenwaarde van de treksterkte (fa) is de karakteristieke treksterkte 

(fak) (gelijk aan de minimum vloeigrens) gedeeld door een materiaalfactor (γa).  

ak
a

a

f
f

γ
=  

γa wordt gelijkgesteld aan 1,15.  
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In de VBC 1995 en Eurocode 2012 wordt de rekenwaarde van de treksterkte op dezelfde wijze bepaald. 

Verschil is echter dat staalkwaliteit FeB 220 niet meer voldoet volgens de Eurocode en zodoende komt 

te vervallen.  

 

III.4 Overzicht veiligheidsfactoren γtotaal  

Voor het beschouwen van de veiligheidsfilosofie door middel van de veiligheidsfactor γtotaal worden de 

verkregen waarden in dit document in een grafiek uitgezet. De marges die in verschillende normen 

zitten hebben te maken met verschillende staalkwaliteiten.  

In figuur III.4 zijn de bepaalde veiligheidsfactoren γtotaal af te lezen voor de verschillende betonnormen. 

Hierin is een duidelijk neerwaarts verloop door de tijd af te lezen.  

 

 

figuur III.4 Veiligheidsfactor γ
 totaal

 voor wapening belast op trek in een buigelement vanaf GBV 1912 t/m Eurocode 2012. 
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IV. ONTWERP KOLOM 
IV.1. Ontwerp kolom op centrische druk op basis van 
 ‘standaard uitgangspunten’ 

IV.1.1. Standaard uitgangspunten berekening 

L = 5000 mm 

Lc = 5000 mm  

N = PB + VB = 2800 + 700 = 3500 kN  

Eb = 14000 N/mm2 

Ey = 210000 N/mm2 

σ’b;gem;200* = 25,0 N/mm2 

σ’b;gem;150* = 26,3 N/mm2 

σ’b;rek*  = 11,0 N/mm2 

(*  betonkwaliteit vergelijkbaar met ‘B18,3’ met een karakteristieke druksterkte van 18,3 N/mm2) 

 

σy;gem** = 500 N/mm2 

σy;rek** = 350 N/mm2 

σy;vloei** = 400 N/mm2 

(** staalkwaliteit vergelijkbaar met FeB400 met een vloeigrens van 400 N/mm2) 

 

Atot = b ∙ h  

Ay = 0,01 ∙ Atot ( 0ω ≈ 1%) 

Ab = 0,99 ∙ Atot 

b = h 

c = 35 mm 

bgl = 8 mm 

 
  

figuur IV.1 Centrisch belaste 
kolom aan beide zijden 
scharnierend opgelegd met 
puntlast N en lengte L. 
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IV.1.2. Ontwerpberekeningen volgens GBV 1918, GBV 1962 en  
 VBC 1995 

De berekeningen volgens de standaard uitgangspunten zijn in het verslag terug te vinden. De uitdraai 

van de computerberekening volgens de VBC 1995 is achteraan deze Bijlage IV te vinden.  
 

IV.1.3. Resultaten kolomdoorsnedes bij standaard uitgangspunten 

 

  

figuur IV.2 Kolomdoorsnedes ontworpen volgens verschillende rekenmethoden zoals vastgelegd in genoemde voorschriften. 
Uitgangspunten voor de berekening als in paragraaf IV.1.1. 



  IV. ONTWERP KOLOM 

 

IV - 3 | 

IV.2. Ontwerp kolom op centrische druk, verhoogd 
 wapeningspercentage 
In deze berekening zijn ten opzichte van de standaardberekening de vetgedrukte parameters, Ay en Ab, 

veranderd.  
  

IV.2.1. Uitgangspunten berekening 

L = 5000 mm 

Lc = 5000 mm 

N = PB + VB = 2800 + 700 = 3500 kN  

Eb = 14000 N/mm2 

Ey = 210000 N/mm2 

σ’b;gem;200* = 25,0 N/mm2 

σ’b;gem;150* = 26,3 N/mm2 

σ’b;rek* = 11,0 N/mm2 

(*  betonkwaliteit vergelijkbaar met ‘B18,3’ met een karakteristieke druksterkte van 18,3 N/mm2) 
 

σy;gem** = 500 N/mm2 

σy;rek** = 350 N/mm2 

σy;vloei** = 400 N/mm2 

(** staalkwaliteit vergelijkbaar met FeB400 met een vloeigrens van 400 N/mm2) 
 

Atot = b ∙ h  

Ay = 0,02 ∙ Atot (ω0 ≈ 2%) 

Ab = 0,98 ∙ Atot 

b = h 

c = 35 mm 

bgl = 8 mm 
 

IV.2.2. Volgens GBV 1918 

N ≤ σ’b;toel;1918 ∙ (Ab + n ∙ Ay) 

 σ’b;toel;1918 = 4 N/mm2 

 n = y

b

E

E
=

210000
14000

= 15 

 

N ≤ σ’b;toel;1918 ∙ (Ab + 15 ∙ Ay) 

3500 ∙ 103 ≤ 4 ∙ (0,98 ∙ Atot + 15 ∙ 0,02 ∙ Atot)
 

3500 ∙ 103 ≤ 4 ∙ (1,28 ∙ Atot) = 5,12 ∙ Atot 
 

33500 10
683594

5 12totA
,
⋅

≥ = mm2 

 kolom 830 x 830 met wapening 20 ø 30 (14137 mm2)   0ω = 2,05%  

figuur IV.3 Centrisch belaste 
kolom aan beide zijden 
scharnierend opgelegd met 
puntlast N en lengte L. 
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IV.2.3. Volgens GBV 1962 

γ ∙ ψ ∙ N ≤ Nu 

 γ = veiligheidscoëfficiënt = 2,5 (voor centrische druk) 

 ψ = knikfactor 

  1
2

5000
7 63

655
1 11

35 8 13
0 08

655

cL
,

b
,

c bgl øk
,

b

ψ

 = = 
 → =

+ + + +
= = 

 

(geïnterpoleerd uit tabel in [39]) 

 b = 655 mm (door iteratief proces van berekening bepaald) 

 øk = 26 mm 

 

 Nu = breukdrukkracht = Ab ∙ σ’u + Ay ∙ σ’e  

  σ’u = betondrukspanning bij breuk (0,6 ∙ σ’b;gem;200) = 15 N/mm2 

  σ’e = stuikgrens wapening, mag gelijk gesteld worden aan vloeigrens = 400 N/mm2 

 Nu = 0,98 ∙ Atot ∙ 15 + 0,02 ∙ Atot ∙ 400 

 Nu = 22,70 ∙ Atot 

 

γ ∙ ψ ∙ N ≤ Nu 

2,5 ∙ 1,11 ∙ 3500 ∙ 103 ≤ 22,70 ∙ Atot  

Atot ≥ 427863 mm2  

 kolom 655 x 655 met wapening 16 ø 26 (8495 mm2)   0ω = 1,98% 

 
 

IV.2.4. Volgens VBC 1995 

Bepaling excentriciteit voor het in rekening te brengen moment  

et = ξ (e0 + ec) > e0  en  > 0,1h 

 ξ = 1 

 

 Nrek = 1,2 ∙ 2800 + 1,5 ∙ 700 = 4410 kN 

h = 570 mm (door iteratief proces van berekening bepaald) 

Toetsing 2e orde:

 

 5000
8,77

570hλ = =  

 
3

2 2

4410 10
0,76

0,98 570 11,0 0,02 570 350nα
⋅

= =
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

 

voor 0,5 < αn < 1,0 geldt: 

λh ≥ 15 – 10αn = 15 – 10 ∙ 0,76 = 7,37 

 

8,77 > 7,37  2e orde-berekening noodzakelijk 
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Maatgevend voor e0 is 5000
16,7 mm

300 300
L

= =
 

 
e0 = 16,7 + 0,05h = 16,7 + 0,05 ∙ 570 = 45,2 mm 

 ( )
2

03 1,5 4 3
100

c
c

L
e h e

h

ρ
ψ

⋅ = ⋅ + − ⋅     ⋅   
 

  ψ = 1 

  ρ = 1 

 [ ]
2

5000
3 1,5 570 16,7 20,1 mm

100 570ce  = ⋅ + ⋅ = ⋅   

et = 45,2 + 20,1 = 65,3 mm > 0,1h 

 

De totale excentriciteit et levert samen met de normaalkracht van 4410 kN een totaal 1e + 2e 

ordemoment van 4410 kN ∙ 0,0653 m = 288 kNm.  

 

Na iteratief proces met behulp van de computer en 0ω  bij benadering gelijk aan 2%: 

 kolom 570 x 570 met wapening 16 ø 23 (6648 mm2)  0ω = 2,05% 

 

De uitdraai van de computerberekening volgens de VBC 1995 is achteraan deze Bijlage IV te vinden.  
 
 

IV.2.5. Resultaten kolomdoorsnedes bij wapeningspercentage van 2% 

 

  

figuur IV.4 Kolomdoorsnedes ontworpen volgens verschillende rekenmethoden zoals vastgelegd in genoemde voorschriften. 
Uitgangspunten voor de berekening als in paragraaf IV.2.1. 



IV. ONTWERP KOLOM   

 

 | IV - 6    

IV.3. Ontwerp kolom op centrische druk, verlaagde 
 staalkwaliteit 
In deze berekening zijn ten opzichte van de standaardberekening de vetgedrukte parameters σy;gem, 

σy;rek en σy;vloei gereduceerd.  
 

IV.3.1. Uitgangspunten berekening 

L = 5000 mm 

Lc = 5000 mm 

N = PB + VB = 2800 + 700 = 3500 kN  

Eb = 14000 N/mm2 

Ey = 210000 N/mm2 

σ’b;gem;200* = 25,0 N/mm2 

σ’b;gem;150* = 26,3 N/mm2 

σ’b;rek* = 11,0 N/mm2 

(*  betonkwaliteit vergelijkbaar met ‘B18,3’ met een karakteristieke druksterkte van 18,3 N/mm2) 
 

σy;gem ** = 340 N/mm2 

σy;rek ** = 190 N/mm2 

σy;vloei ** = 220 N/mm2 

(** staalkwaliteit vergelijkbaar met FeB220 met een vloeigrens van 220 N/mm2) 
 

Atot = b ∙ h 

Ay = 0,01 ∙ Atot ( 0ω ≈ 1%) 

Ab = 0,99 ∙ Atot 

b = h  

c = 35 mm 

bgl = 8 mm 
 

IV.3.2. Volgens GBV 1918 

N ≤ σ’b;toel;1918 ∙ (Ab + n ∙ Ay) 

 σ’b;toel;1918 = 4 N/mm2 

 n = y

b

E

E
=

210000
14000

= 15 

 

N ≤ σ’b;toel;1918 ∙ (Ab + 15 ∙ Ay) 

3500 ∙ 103 ≤ 4 ∙ (0,99 ∙ Atot + 15 ∙ 0,01 ∙ Atot)
 

3500 ∙ 103 ≤ 4 ∙ (1,14 ∙ Atot) = 4,56 ∙ Atot 
 

33500 10
767544

4 56totA
,
⋅

≥ = mm2 

 kolom 880 x 880 met wapening 12 ø 29 (7926 mm2)   0ω = 1,02%  

figuur IV.5 Centrisch belaste 
kolom aan beide zijden 
scharnierend opgelegd met 
puntlast N en lengte L. 
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IV.3.3. Volgens GBV 1962 

γ ∙ ψ ∙ N ≤ Nu 

 γ = veiligheidscoëfficiënt = 2,5 (voor centrische druk) 

 ψ = knikfactor 

  1
2

5000
6 62

755
1 09

35 8 12 5
0 07

755

cL
,

b
,

c bgl øk ,
,

b

ψ

 = = 
 → =

+ + + +
= = 

 

(geïnterpoleerd uit tabel in [39]) 

 b = 755 mm (door iteratief proces van berekening bepaald) 

 øk = 25 mm 

 

 Nu = breukdrukkracht = Ab ∙ σ’u + Ay ∙ σ’e  

  σ’u = betondrukspanning bij breuk (0,6 ∙ σ’b;gem;200) = 15 N/mm2 

  σ’e = stuikgrens wapening, mag gelijk gesteld worden aan vloeigrens = 220 N/mm2 

 Nu = 0,99 ∙ Atot ∙ 15 + 0,01 ∙ Atot ∙ 220 

 Nu = 17,05 ∙ Atot 

 

γ ∙ ψ ∙ N ≤ Nu 

2,5 ∙ 1,09 ∙ 3500 ∙ 103 ≤ 17,05 ∙ Atot  

Atot ≥ 559384 mm2  

 kolom 755 x 755 met wapening 12 ø 25 (5890 mm2)   0ω = 1,03% 

 
 

IV.3.4. Volgens VBC 1995 

Bepaling excentriciteit voor het in rekening te brengen moment  

et = ξ (e0 + ec) > e0  en  > 0,1h 

 ξ = 1 

 

 Nrek = 1,2 ∙ 2800 + 1,5 ∙ 700 = 4410 kN 

h = 665 mm (door iteratief proces van berekening bepaald) 

Toetsing 2e orde:

 

 5000
7,52

665hλ = =  

 
3

2 2

4410 10
0,69

0,99 665 11,0 0,01 665 350nα
⋅

= =
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

 

voor 0,5 < αn < 1,0 geldt: 

λh ≥ 15 – 10αn = 15 – 10 ∙ 0,69 = 8,07 

 

7,52 < 8,07  geen 2e orde-berekening noodzakelijk 
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Maatgevend voor e0 is 5000
16,7 mm

300 300
L

= =
 

 
e0 = 16,7 + 0,05h = 16,7 + 0,05 ∙ 570 = 45,2 mm 

et = 45,2 mm 0,1h  et = 0,1h = 66,5 mm 

 

De totale excentriciteit et levert samen met de normaalkracht van 4410 kN een totaal 1e ordemoment 

van 4410 kN ∙ 0,0665 m = 293 kNm.  

 

Na iteratief proces met behulp van de computer en 0ω  bij benadering gelijk aan 1%: 

 kolom 665 x 665 met wapening 16 ø 19 (4536 mm2)  0ω = 1,03% 

 

De uitdraai van de computerberekening volgens de VBC 1995 is achteraan deze Bijlage IV te vinden.  

 

 

IV.3.5. Resultaten kolomdoorsnedes bij staalkwaliteit soortgelijk aan 
 FeB220 

 

  

figuur IV.6 Kolomdoorsnedes ontworpen volgens verschillende rekenmethoden zoals vastgelegd in genoemde voorschriften. 
Uitgangspunten voor de berekening als in paragraaf IV.3.1. 
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V. ONTWERP BALK 
V.1. Ontwerp balk op buiging op basis van ‘standaard 
 uitgangspunten’ 

V.1.1. Standaard uitgangspunten berekening 

L = 6000 mm 

q = PB + VB = 40 + 30 = 70 kN/m 

 

Eb = 14000 N/mm2 

Ey = 210000 N/mm2 

σ’b;gem;200* = 25,0 N/mm2 

σ’b;gem;150* = 26,3 N/mm2 

σ’b;rek* = 11,0 N/mm2 

(*  betonkwaliteit vergelijkbaar met ‘B18,3’ met een karakteristieke druksterkte van 18,3 N/mm2) 

 

σy;gem** = 500 N/mm2 

σy;rek** = 350 N/mm2 

σy;vloei** = 400 N/mm2 

(** staalkwaliteit vergelijkbaar met FeB400 met een vloeigrens van 400 N/mm2) 

 

h ≈ 1,75 ∙ b 

0ω ≈ 0,66% 

c = 25 mm 

bgl = 8 mm 

 

Er wordt geen drukwapening toegepast. Alle trekspanningen in de doorsnede worden door de wapening 

opgenomen en alle drukspanningen door het beton.  

Ten behoeve van een juiste vergelijking wordt het wapeningspercentage overal gelijkgesteld. Hierdoor 

wordt de toelaatbare drukspanning in het beton niet overal maximaal benut. Van belang is wel dat deze 

in geen geval wordt overschreden. De maximaal toelaatbare staalspanning wordt wel in elke berekening 

zo dicht mogelijk benaderd.  

 
  

figuur V.1 Balk aan beide zijden scharnierend opgelegd met een gelijkmatig 
verdeelde belasting q en lengte L. 
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V.1.2. Ontwerpberekeningen volgens GBV 1918, GBV 1962 en VBC 
 1995 

De berekeningen volgens de standaard uitgangspunten zijn in het verslag terug te vinden.  
 

V.1.3. Resultaten balkdoorsnedes bij standaard uitgangspunten 

 

 

 

figuur V.2 Balkdoorsnedes ontworpen volgens verschillende rekenmethoden zoals vastgelegd in genoemde voorschriften. 
Uitgangspunten voor de berekening als in paragraaf V.1.1. 
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V.2. Ontwerp balk op buiging, verlaagde staalkwaliteit 
In deze berekening zijn ten opzichte van de standaardberekening de vetgedrukte parameters σy;gem, 

σy;rek en σy;vloei gereduceerd.  

 

V.2.1. Uitgangspunten berekening 

L = 6000 mm 

q = PB + VB = 40 + 30 = 70 kN/m 

 

Eb = 14000 N/mm2 

Ey = 210000 N/mm2 

σ’b;gem;200* = 25,0 N/mm2 

σ’b;gem;150* = 26,3 N/mm2 

σ’b;rek* = 11,0 N/mm2 

(*  betonkwaliteit vergelijkbaar met ‘B18,3’ met een karakteristieke druksterkte van 18,3 N/mm2) 

 

σy;gem** = 340 N/mm2 

σy;rek** = 190 N/mm2 

σy;vloei** = 220 N/mm2 

(** staalkwaliteit vergelijkbaar met FeB220 met een vloeigrens van 220 N/mm2) 

 

h ≈ 1,75 ∙ b 

0ω ≈ 0,66% 

c = 25 mm 

bgl = 8 mm 

 

Er wordt geen drukwapening toegepast. Alle trekspanningen in de doorsnede worden door de wapening 

opgenomen en alle drukspanningen door het beton.  

Ten behoeve van een juiste vergelijking wordt het wapeningspercentage overal gelijkgesteld. Hierdoor 

wordt de toelaatbare drukspanning in het beton niet overal maximaal benut. Van belang is wel dat deze 

in geen geval wordt overschreden. De maximaal toelaatbare staalspanning wordt wel in elke berekening 

zo dicht mogelijk benaderd.  
 

  

figuur V.3 Balk aan beide zijden scharnierend opgelegd met een gelijkmatig 
verdeelde belasting q en lengte L. 
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V.2.2. Volgens GBV 1918 

2 21 1
70 6

8 8maxM ql= ⋅ = ⋅ ⋅ = 315 kNm = 315 ∙ 104 kgcm 

De dimensies en wapening worden bepaald aan de hand van de volgende formules. [35] 

maxM
d

b
α= ⋅

 

max
y

M
A b

b
β= ⋅ ⋅  

Afhankelijk van de toelaatbare beton- en staalspanningen kunnen de coëfficiënten α en β in een tabel 

worden afgelezen.  

 
σ’b;toel = 5 N/mm2 = 50 kg/cm2 

 
σy;toel = 80 N/mm2 = 800 kg/cm2

 
Volgens een iteratief proces in de berekening naar een 0ω  van 0,66% en een h

b
-verhouding van 1,75 

worden waarden voor α en β afgelezen bij σ’b = 30 kg/cm2 en σy = 800 kg/cm2. 
 

 α  = 0,459 (volgens tabel in [35]) 

 β = 0,0031 (volgens tabel in [35]) 

  b = 64 cm (door iteratief proces in berekening bepaald) 
4315 10

0 459 101 8 cm = 1018 mm
64

d , ,
⋅

≥ ⋅ =  

4
2 2315 10

0 0031 64 44 02 cm 4402 mm
64

max
y

M
A b , ,

b
β ⋅

≥ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = =   

 

De afmetingen van de balk worden hierbij bepaald op:  

b = 640 mm 

h �  1,75 ∙ b �  1,75 ∙ 640  1120 mm 

d = h – c – bgl - ½øk = 1120 – 25 – 8 – 15,5 = 1071,5 mm
 

 

 balk 640 x 1120 (mm) met wapening 6 ø 31 (4529 mm2)   0ω  = 0,66%  

 
 

V.2.3. Volgens GBV 1962  

2 21 1
70 6

8 8maxM qL= ⋅ = ⋅ ⋅ = 315 kNm = 31500 kgm 

Net als in 1918 zijn er formules opgesteld om te nuttige hoogte en de wapening te kunnen bepalen. De 

coëfficiënten α, β, 0ω  en δ hierin kunnen, afhankelijk van de toelaatbare beton- en staalspanningen, in 

een tabel worden afgelezen.  

 

σ’b;toel = 8 N/mm2 = 80 kg/cm2  (deze waarde genomen uit GBV 1950, omdat de betonsterkteklassen  

        in de GBV 1962 niet overeenkomen met de uitgangspunten van deze  

        berekening, de veiligheidsfactor γtotaal komt in 1950 goed overeen met  

        1962) 
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σy;toel = 130 N/mm2 = 1300 kg/cm2 

 

maxM
d

b
α≥ ⋅

 

max
y

M
A b

b
≥ β⋅ ⋅  

Volgens een iteratief proces in de berekening naar een 0ω  van 0,66% en een h
b

-verhouding van 1,75 

worden waarden voor α en β afgelezen bij σ’b= 48 kg/cm2 en σy = 1300 kg/cm2. 
 

 α = 0,364 (volgens tabel in [39]) 

 β = 0,240 (volgens tabel in [39]) 

 b = 0,535 m (door iteratief proces in berekening bepaald) 

 0ω = 0,653 (volgens tabel in [39]) 

  

31500
0 264

0 535
d ,

,
≥ ⋅ = 88,3 cm = 883 mm 

 

h ≈ 1,75 ∙ b = 1,75 ∙ 535  940 mm 

d = h – c – bgl – ½ øk  = 940 – 25 – 8 – 13 = 894 mm
 

31500
0 240 0 535

0 535
max

y

M
A b , ,

b ,
≥ β⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = 31,16 cm2 = 3116 mm2 

 

 balk 535 x 940 (mm) met wapening 6 ø 26 (3186 mm2)   0ω = 0,67% 

 

V.2.4. Volgens VBC 1995 

De rekenwaarde van het moment is niet dezelfde als die in de eerdere normen, omdat er in 1995 

belastingfactoren worden toegekend.  

De rekenwaarde van de gelijkmatig verdeelde belasting bepaald in de uiterste grenstoestand volgt uit de 

combinatie: 1,2 ∙ PB + 1,5 ∙ VB 

qrek = 1,2 ∙ 40 + 1,5 ∙ 30 = 93 kN/m 

2 21 1
93 6

8 8max rekM q L= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = 419 kNm 

 

Uitwendig moment Mmax wordt opgenomen door en moet kleiner zijn dan inwendig (uiterst 

opneembaar) moment Mu. Mu wordt geleverd door het koppel van de drukkracht in de drukzone van 

het beton (N’b) en de trekkracht in de wapening (Ns) met een inwendige hefboomsarm (z).  
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Mu = N’b ∙ z = Ns ∙ z → N'b = Ns 

 
3
4b u b ;rekN' X ' b= ⋅ ⋅σ ⋅

 

 Ns = Ay ∙ σy;rek 

 0

100y

b d
A

ω ⋅ ⋅
=

 

Uit N’b = Ns volgt 
;0

;

4

300 '
y rek

u
b rek

X d
σω
σ

⋅
= ⋅ ⋅  

0 0 047 7
100 18 100 18 300

y ;rek
u s y ;rek u y ;rek

b ;rek

b d b d
M N z d X d d

'

 σω ⋅ ⋅ ω ⋅ ⋅ ⋅ω = ⋅ = ⋅σ ⋅ − ⋅ = ⋅σ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅    σ   
 

waaruit: ; 0 ;0
2

; ;;

7
1

100 ' 1350 ''
y rek y reku

b rek b rekb rek

M

b d

σ ω σω
σ σσ

 ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ −  ⋅⋅ ⋅  

 

Deze formule met 
;

;'
y rek

b rek

k
σ
σ

= leidt tot waarden van 0k ω⋅ in tabel 11.2.a in de GTB 2006.  

σ’b;rek = 11,0 N/mm2 

σy;rek = 190 N/mm2 

Volgens een iteratief proces in de berekening naar een 0ω  van 0,66% en een h
b

-verhouding van 1,75 

wordt een waarde voor b gekozen van 510 mm.  
 

h ≈ 1,75 ∙ b = 1,75 ∙ 510  895 mm 

d = h – c – bgl – ½ øk  = 895 – 25 – 8 – 13,5 = 848,5 mm
 

 

2 2
;

419
' 11,0 0,510 0,8485

u

b rek

M

b dσ
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= 103,7  0k ω⋅ = 11,00 

;

;

190
' 11
y rek

b rek

k
σ
σ

= = = 17,27  0ω = 0,64% 

 
 balk 510 x 895 met wapening 5 ø 27 (2863 mm2)   0ω  = 0,66% 

  

figuur V.4 Spannings- en rekfiguur van een betonnen balk belast op buiging [41] 
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V.2.5. Resultaten balkdoorsnedes bij staalkwaliteit soortgelijk aan 
 FeB220 

 

  

figuur V.5 Kolomdoorsnedes ontworpen volgens verschillende rekenmethoden zoals vastgelegd in genoemde voorschriften. 
Uitgangspunten voor de berekening als in paragraaf V.2.1. 
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VI. GEGEVENS NEDINSCO-
COMPLEX 

De verkregen gegevens omtrent de herbestemming van het Nedinsco-complex te Venlo zijn afkomstig 

van de volgende partijen: 

- Adviesbureau ABT (onderzoekende/adviserende rol, 2006 - 2007) [45], [46]; 

- Nebest Adviesgroep (materiaaltechnisch specialist, 2008) [47];  

- Adviesbureau Tielemans (onderzoekende/adviserende rol, 2009) [48];  

- Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs (onderzoekende/adviserende rol, 2009) [49];  

- Ingenieursbureau Van de Laar (hoofdconstructeur, 2009 - 2012) [50], [51], [52].  

 

Gegevens als weergegeven in deze bijlage zijn overgenomen uit verschillende rapportages, doch niet 

altijd letterlijk of volledig. Voor overige gegevens en achtergrondinformatie wordt verwezen naar de 

betreffende rapportage.  
 

VI.1.  Onderzoek constructiegegevens 

VI.1.1. Resultaten technisch onderzoek 

 tabel VI.1 Beschrijving boorkernen. [47] 

Bouwdeel Constructie-
onderdeel 

Wapening Carbonatatie-
diepte (mm) 

Uiterlijk 
diameter dekking 

III kolom 8/16 70 0 bitumenlaag op beton 

IV 

kolom 20 115 55 scheuren // oppervlak 

kolom 8 65 40 scheuren // oppervlak 

kolom 28 30 60 poreus beton 

kolom 16 45 - alleen brokken i.v.m. wapening 

toren 

kolom 8 25 40 poreus beton 

kolom 8 15 60 poreus beton 

vloer 10/8 25/40 vloer 0/ plafond 35 tegels op vloer, dikte 135 mm 

kolom - 20 poreus beton 

kolom 24 45 24-45 poreus beton 
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*  De afmetingen van de beproefde cilinders zijn onbekend, de proefresultaten zijn al omgerekend naar een  

  kubusdruksterkte van een kubus met ribben van 150 mm.  

**  De monsters waarbij zowel een druk- als treksterktemeetwaarde is weergegeven betreft langwerpige   

  cilinders, welke zijn gesplitst voordat beide delen afzonderlijk zijn beproefd. 

*** Twee extra monsters geboord t.b.v. bepaling chloridegehalte 

 
  

Bouwdeel 
Volumieke massa 

(kg/m3) 
Druksterkte* 

(N/mm2) 
Treksterkte** 

(N/mm2) 
Porositeit  

% (v/v) 
Chloride/cement 

% (m/m) 

III  2320 22,3 0,50 15,8 - 

IV 

2320 23,8 - 16,9 - 
2310 19,9 0,58 17,0 0,14 

- - - 21,0 0,03 

1930 17,2 - - - 
- - - -       0,04*** 

toren 

2220 16,4 0,89 13,6 - 
2310 12,3 - 17,1 - 
2330 27,3 - 14,9 - 
2310 22,5 - 15,4 0,02 
2350 26,9 - - - 

- - - -       0,09*** 

tabel VI.2 Gemeten eigenschappen betonmonsters. [47] 

figuur VI.1 Druksterktewaarden (in N/mm2) monsters uit 
kolommen uit verschillende bouwdelen. 
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VI.1.2.  Beoordeling onderzoeksresultaten 
 
Beoordeling door Adviesbureau ABT, 2007 [46] 

Alle betonconstructies in binnen- en buitenconditie zijn onderhevig aan carbonatatie. Dit proces is niet te 

stoppen. De kwaliteit en leeftijd van het beton zal bepalen in welke mate deze indringing zal voortgaan. 

Wanneer de grens van de onderliggende wapening is of wordt bereikt, ontstaat hierdoor 

wapeningscorrosie. Coating kan dit proces enigszins vertragen. De komende decennia zullen op 

meerdere plaatsen sporen zichtbaar worden van dit doorlopende proces van aantasting. Constructief 

is dit geen gevaar, mits deze periodiek op de juiste wijze hersteld wordt. Voor betonherstelmethoden 

wordt verwezen naar CUR-aanbevelingen 53, 54 en 56 en het handboek CUR 172.  

 

Beoordeling door Nebest Adviesgroep, 2008 [47] 

Er is een grote variatie in de betondekking (tabel VI.1). Dit komt doordat de wapening door een slordige 

uitvoering zeer onregelmatig is geplaatst. De carbonatatiediepten zijn net zo wisselend (tabel VI.1). Op 

sommige plaatsen zijn deze hoog al is dit niet ongebruikelijk voor beton met deze ouderdom en de 

matige sterkteklasse.  

De betonkwaliteit is matig tot zeer slecht (tabel VI.2 en figuur VI.1). De gemeten waarden komen 

overeen met een betonkwaliteit van B25 of lager. Deze lage betonkwaliteit hangt samen met de hoge 

porositeit ervan (tabel VI.2). Men spreekt van goed verdicht beton bij een porositeit van 8 tot 12 %, 

terwijl hier een gemiddelde van 16,5 % is gevonden. Een groot deel van de betonschade is veroorzaakt 

door een slechte betonsamenstelling met onvoldoende dekking. Een poreuze mortel met weinig grof 

toeslagmateriaal en veel zand is op veel schadelocaties te zien. Afgedrukte betondekkingen zien er uit als 

pleisterlagen met een beetje grind als toeslag. De korrelopbouw van toeslagmateriaal in het beton zou 

een probleem geweest zijn in de jaren ’20.  

Het chloridegehalte is in elk monster laag (tabel VI.2), wat positief is. Er is geen door chloride 

geïnitieerde corrosie waargenomen en deze wordt evenmin verwacht.  

Door de lage trek-/hechtsterkte van het beton is het herstellen ervan een groot probleem. Voor goed 

betonherstel wordt een treksterkte van 1,3 N/mm2 vereist, terwijl de proefmonsters resultaten van 0,6 

en 0,9 N/mm2 tonen. Duurzaam herstel is hierdoor niet te garanderen.  
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VI.2.  Veiligheidsanalyse 

VI.2.1.  Toetsing sterkte 

De sterkteberekeningen/-analyses zijn afkomstig van Ingenieursbureau Van de Laar [51].  

Doel van onderstaande berekeningen is het verifiëren of bijstellen van de veronderstelde maximaal 

toelaatbare veranderlijke vloerbelasting. Als input voor deze berekeningen hebben de resultaten van 

het technisch onderzoek naar de betondruksterkte, de balk-/vloerafmetingen en de balk-

/vloerwapening gediend (zie hoofdrapport paragraaf 4.3.1.3).  

Als voorbeeld van de veiligheidsanalyse van hoofdconstructeur Van de Laar worden hier drie 

berekeningen (2 vloer- en 1 balkberekening) besproken die afkomstig zijn van Ingenieursbureau Van de 

Laar.  

 

Vloer 1 

Verondersteld wordt dat deze vloer (figuur VI.4) volgens originele berekeningen is uitgerekend op  

1000 kg/m2 (= 10 kN/m2). Doel van deze berekening is om te controleren of deze waarde ook in de 

toekomst aangehouden mag worden. Dit type vloer is in een softwareprogramma ingevoerd met 

onderstaande uitgangspunten.  

 

Uitgangspunten: 

- vloer overspant in één richting 

- h = 150 mm 

- c = 10 mm 

- betonkwaliteit B15 

- wapening FeB220 

- afwerking 40 kg/m2 

 

Belastingen: 

Permanent  eigen gewicht door programma 

     afwerking  0,4 kN/m2  

Veranderlijk  De veranderlijke belasting wordt iteratief verhoogd, totdat de berekende     

    hoeveelheid wapening overeenkomt met de gemeten hoeveelheid.  

 

Een veranderlijke vloerbelasting van 15,4 kN/m2 geeft de benodigde wapening als in figuur VI.3.  

figuur VI.2 Schematisering vloer 1 met belasting q en de wapening als aangetroffen dmv destructief onderzoek. 
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Onderwapening aanwezig in veld = 989 mm2/m 

Bovenwapening aanwezig tpv. tussensteunpunten = 1232 en 1291 mm2/m 

 

qver;vloer = 15,4 kN/m2 

 

Een onderliggende balk geeft na een soortgelijke controle een iets lagere waarde aan; 14,7 kN/m2, 

welke zodoende maatgevend is.  

 

Daar de oorspronkelijke berekeningen 10 kN/m2 

aanduidden en geacht wordt dat dit ruim voldoende is 

voor een potentiële functie, blijft Ingenieursbureau 

Van de Laar deze waarde aanhouden.  

Daar de afwerklaag van 0,4 kN/m2 wordt vervangen 

door een nieuwe afwerklaag van 1,8 kN/m2 is de 

toelaatbare veranderlijke vloerbelasting als volgt: 

 

qver;vloer = 10,0 + 0,4 – 1,8 = 8,6 kN/m2 

  

figuur VI.3 Benodigde onder-/bovenwapening bij een VB van 15,4 kN/m2. 

figuur VI.4 Berekende ‘vloer 1’, met toelaatbare 
veranderlijke vloerbelasting van 8,6 kN/m2. [52] 
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Vloer 2 

Dit constructiedeel is herbouwd na het bombardement in de oorlog. Verondersteld wordt dat deze vloer 

(figuur VI.5 en figuur VI.6) volgens originele berekeningen is uitgerekend op 1000 kg/m2 (= 10 kN/m2). 

Doel van deze berekening is om te controleren of deze waarde ook in de toekomst aangehouden mag 

worden. Dit type vloer is gecontroleerd met behulp van betontabellen voor de bepaling van 

wapeningsmomenten in het veld. Uitgangspunten zijn hierbij als onderstaand.  

 

Uitgangspunten:  

- vloer overspant in twee richtingen 

- ondersteuningen zijn lijnvormig 

- h = 130 mm 

- c = 10-15 mm 

- d = 130 – 15 – 6 = 109 mm 

- betonkwaliteit B15 

- wapening FeB220 

- afwerking 40 kg/m2 

 

 

 

 

 

 

VBC Tabel 18, figuur I [31] 
5,8

1,0
5,8

x

y

L

L
= =

 

Mv;x = Mv;y = 0,041 ∙ qrek ∙ L
2 

Mv = 0,041 ∙ qrek ∙ 5,82 = 1,379 ∙ qrek 

 

Wapening = ø12 – 125 (905 mm2/m) 

Mu = Ns ∙ z = 905 ∙ 220 ∙ 0,9 ∙ 109 

     = 19,53 ∙ 106 Nmm/m = 19,53 kNm/m 

Mu = 1,379 ∙ qmax 

qmax = 19,53
1,379

 = 14,16 kN/m2
 

qrek = 1,2 ∙ PB + 1,5 ∙ VB 

       = 1,2 ∙ (0,13 ∙ 24 + 0,4) + 1,5 ∙ qver;vloer 

       = 4,22 + 1,5 ∙ qver;vloer  < 14,16 kN/m2 

qver;vloer = 14,16 4,22
1,5
−  = 6,6 kN/m2

 

De controle van de onderliggende balk 

als hierna volgend:   

figuur VI.5 Schematisering vloer 2 met de wapening als aangetroffen dmv 
destructief onderzoek. 

figuur VI.6 Berekende ‘vloer 2’. [52] 
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Balk 

Dit type balk (figuur VI.13) is de balk onder vloerveld ‘vloer 2’. De laagste waarde voor de maximaal 

toelaatbare veranderlijke vloerbelasting is maatgevend. De balk is in een softwareprogramma ingevoerd 

met onderstaande uitgangspunten.  
 

Uitgangspunten:  

- balk h.o.h. 6000 mm 

- c = 20 mm 

- betonkwaliteit B15 

- wapening FeB220 

- afwerking 40 kg/m2 

 

 

 

 

 

 

Er wordt gezien de geringe wapening bij het tussensteunpunt gerekend met een vrij opgelegde balk met 

een overspanning van 6 meter.  

 

 

 

 

 

 

Belastingen: 

Permanent  balk    0,34 ∙ 0,45 ∙ 24 =       3,7 kN/m 

    vloer  1,13 ∙ 6,0 ∙ (0,13 ∙ 24 + 0,4) =    

               27,6 kN/m 

23,9 kN/m + 

Veranderlijk  De veranderlijke belasting wordt iteratief verhoogd, totdat de berekende  

    hoeveelheid wapening overeenkomt met de gemeten hoeveelheid.  
 

Een veranderlijke vloerbelasting van 1,1 kN/m2 geeft de benodigde wapening die ca. gelijk is aan de 

toegepaste = 7ø19 (1985). 43

  
 

                                                                 
43  Deze waarde is erg laag en ongetwijfeld lager dan waar deze vloer in het verleden aan onderworpen 

is. Feit is, dat de schematisering uit figuur VI.9 door het weglaten van de laatste 2 meter, een zeer 
conservatieve benadering is van de werkelijke balk.  

figuur VI.7 Afmetingen T-balk met meewerkende breedte. 

figuur VI.8 Schematisering balk met belasting q en de wapening als aangetroffen dmv 
technisch onderzoek. 

figuur VI.9 Schematisering balk zonder laatste 2 meter.  
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Deze veranderlijke belasting is zo laag, dat de vloer niet functioneel gebruikt kan worden. Zodoende 

wordt er een extra steunpunt (kolom) toegevoegd, halverwege de balk.  
 
 
 
 
 

 
figuur VI.10 Nieuwe schematisering balk met tussensteunpunt. 

 

 
figuur VI.11 Afmetingen T-balk met meewerkende 
breedte na toevoeging tussensteunpunt.  

Belastingen: 

Permanent  27,6 kN/m 

Veranderlijk  De veranderlijke belasting wordt iteratief verhoogd. Een veranderlijke vloerbelasting  

    van 6,6 kN/m2 geeft de benodigde balkwapening als in figuur VI.12.  

 

 

 

 

Onderwapening aanwezig in veld = 7ø19 (1985) 

Bovenwapening aanwezig tpv. tussensteunpunt = 3ø19 + 2ø12 (vloerwapening) (1077) 

 

Deze belasting is gelijk aan de 

maximaal toelaatbare vloerbelasting, 

zoals bepaald bij de controlebereke-

ning van ‘vloer 2’.  

Daar deze waarden beiden lager liggen 

dan de veronderstelde waarde van  

10 kN/m2 kiest Ingenieursbureau Van 

de Laar deze (6,6 kN/m2) als maximaal 

toelaatbare belasting.  

 

Vanwege de zwaardere afwerkvloer 

van 1,8 kN/m2 i.p.v. 0,4 kN/m2 wordt 

als nieuwe toelaatbare veranderlijke 

belasting 5,1 kN/m2 aangehouden 

(figuur VI.13).  

 
  

figuur VI.12 Benodigde onder-/bovenwapening bij een VB van  
6,6 kN/m2. 

figuur VI.13 Berekende balk met het nieuwe tussensteunpunt en de 
toelaatbare veranderlijke vloerbelasting van 5,1 kN/m2. [52] 
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VI.2.2.  Toetsing brandwerendheid 

De toetsing van de brandwerendheid is afkomstig van Ingenieursbureau Van de Laar [50]. 

 

Vloeren 

Volgens de NEN 6071, tabel A.1, is voor een brandwerendheid van 60 minuten een minimale plaatdikte 

van 80 mm vereist. De vloerdikten in gebouwdelen I t/m IV variëren van 85 t/m 140 mm. Een 

brandwerendheid van 60 minuten is hiermee akkoord.  

Tabel A.2 geeft een eis voor de wapeningsafstand amin weer. Voor doorgaande vloeren, lijnvormig 

ondersteund met uitsluitend betonstaalwapening en een brandwerendheid van 60 minuten is afstand 

amin 10 mm. Uitgaande van een staafafmeting ø10, geeft dit volgens tabel A.2 een minimale dekking van 

10 – 5 = 5 mm. Ook aan deze eis m.b.t. vloeren wordt voldaan.  

 

Balken 

Volgens tabel A.3 uit de NEN 6071 wordt voor een minimale wapeningsafstand amin voor doorgaande 

balken, met uitsluitend betonstaalwapening, een minimale balkbreedte van 240 mm en een 

brandwerendheid van 60 minuten na interpolatie 16 mm gevonden. Uitgaande van een staafafmeting  

ø12 en een beugel ø6 geeft dit volgens tabel A.3 een minimale dekking van 16 – 6 – 6 = 4 mm. Aan deze 

eis m.b.t. balken wordt voldaan.  

 

Kolommen 

Volgens tabel A.4 uit de NEN 6071 wordt voor een minimale wapeningsafstand amin voor een 4-zijdig 

verhitte kolom, met uitsluitend betonstaalwapening en een brandwerendheid van 60 minuten 35 mm 

gevonden. Uitgaande van een staafafmeting ø16 en een beugel ø8 geeft dit volgens tabel A.4 een 

minimale dekking van 35 – 8 – 8 = 19 mm.  

De minimale kolomafmeting is voor een 4-zijdig verhitte kolom, met uitsluitend betonstaalwapening en 

een brandwerendheid van 60 minuten 200 mm. De kolommen in gebouwdelen I t/m IV variëren van  

300 x 300 tot 700 x 700.  

De kolomslankheid mag ten hoogste 25 en de kolomlengte ten hoogste 4,5 m bedragen. De grootst 

voorkomende slankheid = 4000
300

 = 13,3 < 25. De grootste kolomlengte bedraagt 4,0 meter.  

Aan alle eisen m.b.t. kolommen wordt voldaan.  
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VII.  GEGEVENS PAKHUIS JAVA 
De verkregen gegevens omtrent de herbestemming van het Pakhuis Java zijn afkomstig van de volgende 

partijen: 

- Stork CMT (materiaaltechnisch specialist, 2004) [54]; 

- Zonneveld Ingenieurs (hoofdconstructeur, 2004 – 2006) [53], [55], [56], [57].  

 

Gegevens als weergegeven in deze bijlage zijn overgenomen uit verschillende rapportages, doch niet 

altijd letterlijk of volledig. Voor overige gegevens en achtergrondinformatie wordt verwezen naar de 

betreffende rapportage.  

 

VII.1.  Onderzoek constructiegegevens 

VII.1.1.  Resultaten technisch onderzoek 

figuur VII.1 Meetresultaten afmetingen en wapening kolommen. [54] 

Opm.  De kolommen zijn aan één zijde opengehakt tot de buitenste wapening.  

figuur VII.2 Meetresultaten afmetingen en wapening balken. [54] 

Opm.  De balken zijn aan de onderzijde opengehakt tot de onderste wapening. 
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*  De cilinderdruksterkte bij een diameter van 100 mm en een h/d-verhouding van 1,00. Dit wordt volgens  

 NEN-EN 13791 één op één vergeleken met de kubusdruksterkte bij een kubus met ribben van 150 mm.  

 

 

 

 

tabel VII.1 Vloerdikte, dekking en wapening bij de verschillende geboorde betonmonsters. [54] 

tabel VII.2 Resultaten beproeving boorkernen. [54] 

Verdieping Vloerdikte 
 

(mm) 

Wapening 
boven/onder 

(mm) 

Beton-
dekking 

(mm) 

 Verdieping Vloerdikte  
 

(mm) 

Wapening 
boven/onder 

(mm) 

Beton-
dekking 

(mm) 

BG  

159 14-8/14-5 60/0  

4 

182 14-8/14 10/6 
159 - -  185 - - 
105 - -  180 - /14 - /20 
105 - -  178 - - 
148 - -  173 - - 

- - -  175 - - 

1  

140 14-8/14-5 20/0  

dak 

66 8/10-12 5/5 
143 - -  66 - - 
108 - /14-5 - /5  64 8/10-4 10/6 
113 - -  66 - - 
148 - -  60 - - 
146 - -  62 - - 

Onderdeel Verdieping Volumieke massa 
(kg/m3) 

Druksterkte* 
(N/mm2) 

Porositeit 
% (v/v) 

kolom 

BG 
2240 11,5 - 
2230 16,4 - 

- - 17,4 

1 
- - 17,4 

2250 13,6 - 
2270 19,8 - 

4 
2280 14,6 - 
2280 27,3 - 

- - 16,0 

balk 

BG 
2250 13,6 - 

- - 15,3 
2330 30,8 - 

1 
2330 20,5 - 
2290 17,1 - 

- - 14,5 

4 
- - 16,3 

2330 27,9 - 
2270 25,8 - 

vloer 

BG 
2280 41,8 - 
2300 38,7 - 

- - 12,9 

1 
2240 23,0 - 

- - 17,2 
2320 35,9 - 

4 
2290 31,0 - 

- - 12,6 
2310 26,0 - 
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* De karakteristieke kubusdruksterkte is hier bepaald als de  

 gemiddelde kubusdruksterkte – 1,53 ∙ de standaardafwijking.  
 

 

Opm.  Één bemonsterd staafdeel is in twee delen afzonderlijk beproefd.  

Onderdeel Hoogste meting  
 

(N/mm2) 

Laagste meting  
 

(N/mm2) 

Gemiddelde  
 

(N/mm2) 

Standaard-
afwijking  
(N/mm2) 

Karakteristieke 
kubusdruksterkte  

(N/mm2)* 

kolom 27,3 11,5 17,2 5,68 8,5 
balk 30,8 13,6 22,6 6,65 12,4 
vloer  41,8 23,0 32,7 7,36 21,4 

tabel VII.3 Samenvatting druksterktemetingen. [54] 

Onderdeel Verdieping  Carbonatatiediepte (mm) 

kolom 
BG  50 – 75 
1  60 – 95 
4  25 – 65 

balk 
BG  30 – 60 
1  40 – 65 
4  40 – 60 

vloer 

BG 
onder 5 – 15 

boven 50 – 90 

1 
onder 25 – 75 

boven 30 – 55 

4 
onder 25 – 50 

boven 25 – 40 

dak 
onder 8 – 22 

boven 5 – 10 

Monster Diameter  
(mm) 

Vloeigrens 
(N/mm2) 

Treksterkte 
(N/mm2) 

Maximale rek 
(%) 

1 4,31 314 447 9,75 
2 4,31 316 466 15,05 

tabel VII.4 Carbonatatiediepte constructieonderdelen. [54] 

tabel VII.5 Resultaten beproeving gladstaal monsters. [54] 

figuur VII.3 Druksterktewaarden (in N/mm2) monsters uit 
verschillende constructie-elementen. 
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VII.1.2.  Beoordeling onderzoeksresultaten 

Beoordeling door Stork CMT, 2004 [54] 

De betonkwaliteit van de kolommen en balken is laag met een karakteristieke kubusdruksterkte van 8,5 

en 12,4 N/mm2 (figuur VII.3, tabel VII.2 en tabel VII.3). De carbonatatiediepten van de diverse onderdelen 

is hoog te noemen (tabel VII.4). Vrijwel overal bevindt de wapening zich hierdoor in de gecarbonateerde 

zone van het beton. De omvang van de schade aan de betondekking is, vermoedelijk ten gevolge van de 

geringe vochtbelasting, beperkt gebleven. Slechts de onderzijde van de begane grondvloer en de 

onderzijde van de dakvloer vertonen over een groot deel van het oppervlak schade aan de betondekking 

ten gevolge van corrosie van de wapening.  

In de vloer van de derde verdieping is een scheur aangetroffen direct boven een ontbrekende kolom. Het 

vermoeden is dat dit het gevolg is van het overbelasten van de vloer en het ontbreken van de kolom.  

Uit het onderzoek van het monster wapeningsstaal, afkomstig uit de dakvloer, is op te maken dat het 

toegepaste staal zogenoemd warmgewalst gladstaal is (tabel VII.5). Het onderzoek is in tweevoud 

uitgevoerd, de rek bij maximale belasting bedroeg 9,75 en 15,05 %. De vloeigrens bedroeg 314 resp.  

316 N/mm2. Het verschil in rek bij maximale belasting is vermoedelijk veroorzaakt door lokale defecten in 

het monster. Sporen van een eventuele brand zijn aan deze proefresultaten niet waarneembaar. Ook aan 

de betonmonsters afkomstig uit de dakvloer zijn geen sporen aangetroffen die duiden op het optreden 

van hoge temperaturen.  
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VII.2.  Veiligheidsanalyse 

VII.2.1.  Toetsing brandwerendheid 

De toetsing van de brandwerendheid is afkomstig van Zonneveld Ingenieurs. [55] 

 

Vloeren 

De vloeren zijn doorgaand over de balken gewapend. Indien de vloer door een brand wordt 

aangestraald zal de onderwapening aan sterkte afnemen, maar door de doorlopende bovenwapening 

ontstaat er membraanwerking in het vloerveld waardoor de WBDBO-eis van minimaal 60 minuten 

gehandhaafd blijft. Het eventueel bezwijken van de vloer na 60 minuten zal niet tot een 

voortschrijdende instorting leiden.  

 

Balken 

De balken maken deel uit van het raamwerk met de kolommen, waarbij de balken voorzien zijn van veel 

bovenwapening. Het gehele raamwerk is doorgerekend met de belastingcombinaties volgens de  

NEN 6702 art. 9.2 (Brand). Volgens deze berekening is geen dwarskrachtwapening nodig. De aanwezige 

onderwapening in de balk is 1018 mm2, in geval van brand is slechts 184 mm2 (met de volledige sterkte) 

nodig.  

Indien de sterkte van de wapening door de temperatuursverhoging zodanig is afgenomen, blijft de 

scheidende functie voor de WBDBO-eis minimaal 60 minuten intact, de balken blijven aan de 

bovenwapening hangen. Indien een balkgedeelte na 60 minuten bezwijkt zal dit niet leiden tot een 

voortschrijdende instorting, de omliggende vloeren, balken en kolommen blijven intact.  

 

Kolommen 

De kolommen maken deel uit van de hoofddraagconstructie, om aan de vereiste brandwerendheid te 

voldoen wordt de betondekking met een spuitmortel verhoogd. De dekking op de hoofdwapening dient 

minimaal 30 mm te zijn. De hoofdwapening bestaat uit staven ø30, met de bovengenoemde 

dekkingsverhoging ontstaat een wapeningsafstand a = 45, hiermee wordt voldaan aan de vereiste 

wapeningsafstand volgens tabel A.4 uit de NEN 6071. Door aan de vereiste wapeningsafstand te 

voldoen is de temperatuursverhoging na 120 minuten van de wapening beperkt zodat de vereiste 

brandwerendheid voldoet. De spuitmortel dient te voldoen aan een warmtegeleidingscoëfficiënt 

conform figuur 6 uit NEN 6071. Deze warmtegeleidingscoëfficiënt komt overeen met die van beton. 

Indien de warmtegeleidingscoëfficiënt van de spuitmortel lager is (gunstiger) kan de benodigde dekking 

in overleg met de leverancier verlaagd worden.  
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VIII.  GEGEVENS VEEMGEBOUW 
De verkregen gegevens omtrent de herbestemming van het Veemgebouw zijn afkomstig van de 

volgende partijen: 

- Intron (materiaaltechnisch specialist, 2009) [60]; 

- Adviesbureau Tielemans (hoofdconstructeur, 2009 – 2012) [58], [59], [61], [62]. 

 

Gegevens als weergegeven in deze bijlage zijn overgenomen uit verschillende rapportages, doch niet 

altijd letterlijk of volledig. Voor overige gegevens en achtergrondinformatie wordt verwezen naar de 

betreffende rapportage.  

 

VIII.1.  Onderzoek constructiegegevens 

VIII.1.1.  Resultaten technisch onderzoek 

* Staafdiameter van één enkele hoekstaaf en beugel is aangetoond door destructief onderzoek 

 

 
  

tabel VIII.1 Wapeningsconfiguratie indicatief. [60] 

Verdieping Kolom Aantal 
langsstaven 

Afmeting 
kolom 
(mm) 

Beugelafstand 
gemiddeld 

(mm) 

Staafdikte 
langsstaven 

(mm) 

Staafdikte 
beugels 

(mm) 

2 

1 12 680 x 820 270    20 – 32*   8* 

2 12 810 x 810 280 20 – 32 8 

3 16 800 x 640 280 20 – 32 8 

5 

4 12 680 x 680 250 20 – 32 8 

5 12 680 x 680 250 20 – 32 8 

6 10 680 x 530 250 20 – 32 8 

8 

7 8 400 x 430 250 20 – 32 8 

8 8 420 x 420 230 20 – 32 8 

9 12 620 x 500 250 20 – 32 8 

10 8 400 x 430 250 20 – 32 8 

11 8 420 x 320 250 16 – 20 8 
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* De cilinderdruksterkte bij een diameter van 95 mm en een h/d-verhouding van 1,00. Deze is  vervolgens één op 

 één vergeleken met de kubusdruksterkte bij een kubus met ribben van 150 mm.  

 
  

Verdieping Kolom Boorhoogte 
(mm) 

Volumieke massa 
(kg/m3) 

Druksterkte*  
(N/mm2) 

 gemiddeld 

2 

1 
600 2390 48,4 

48 1300 2450 47,5 
2000 2380 48,0 

2 
600 2380 59,1 

52 
1300 2420 45,6 

3 
600 2360 44,6 

42 
1300 2360 39,6 

5 

4 
700 2380 40,4 

36 1200 2360 37,6 
1950 2350 29,6 

5 
700 2390 39,0 

36 1450 2380 36,5 
1950 2350 33,8 

6 
700 2380 45,0 

46 1200 2370 51,7 
1950 2350 39,9 

8 

7 1950 2360 17,4 17 

8 
600 2360 33,4 

37 1300 2380 39,9 
1750 2330 36,7 

9 
850 2390 34,3 

33 
1350 2390 32,3 

10 
1350 2340 22,8 

22 
1950 2330 19,7 

tabel VIII.2 Resultaten beproeving boorkernen. [60] 

figuur VIII.1 Druksterktewaarden (in N/mm2) monsters uit 
kolommen van 2e, 5e en 8e verdieping.  
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* De karakteristieke kubusdruksterkte is hier bepaald als de  

 gemiddelde kubusdruksterkte – 1,64 ⋅ de standaardafwijking.  

 

 

VIII.2.  Veiligheidsanalyse 

VIII.2.1.  Toetsing sterkte 

De sterkteberekeningen/-analyses zijn afkomstig van Adviesbureau Tielemans [62].  

 

Vloeren 

Één type vloer is op de volgende wijze getoetst. De rekenwaarden van de (toelaatbare) spanningen en 

belastingen uit 1940 en nu worden op basis van de rekenmethode met elkaar vergeleken.  

 

Belasting 1940:   Permanent         4,96 kN/m2 

      Veranderlijk       

      q1940        16,96 kN/m2 

12,00 kN/m2 + 

 

Belasting nieuw gebruik:  Permanent  4,96 kN/m2 ∙ 1,2 =  5,95 kN/m2 

      Veranderlijk  2,00 kN/m2 ∙ 1,5 =  

      qrek;NEN          8,95 kN/m2 

3,00 kN/m2 + 

De wapening van de bestaande betonvloer is uitgerekend met behulp van de GBV 1940. De 

betonkwaliteit B250 en type wapening St. 52 blijkt uit de originele tekeningen en berekeningen.  

 

In de GBV 1940 werd voor de berekening van de buigwapening van vloeren uitgegaan van de 

gebruiksbelasting en mocht er bij St. 52 gerekend worden met een toelaatbare treksterkte van  

180 N/mm2 (=1800 kg/cm2). Volgens de NEN 6702 wordt er gerekend met rekenbelastingen en mag 

voor een staalkwaliteit als St. 52 als rekenwaarde voor de treksterkte worden aangehouden 270 N/mm2 

(uit [104]).   

 
  

tabel VIII.3 Samenvatting druksterktemetingen. [60] 

Verdieping Hoogste meting  
 

(N/mm2) 

Laagste meting  
 

(N/mm2) 

Gemiddelde  
 

(N/mm2) 

Standaard-
afwijking  
(N/mm2) 

Karakteristieke 
kubusdruksterkte  

(N/mm2)* 

2  59,1 39,6 47,5 5,92 37,8 
5 51,7 29,6 39,3 6,35 28,9 
8 39,9 17,4 29,6 8,40 15,8 

tabel VIII.4 Resultaten beproeving wapeningsmonster (kolom 2e verdieping). [60] 

Diameter 
(mm) 

Profiel Doorsnede  
(mm2) 

Vloeigrens  
(N/mm2) 

Treksterkte 
(N/mm2) 

Rek 
(%) 

32,08 glad 807,66 259 351 9,17 
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GBV 1940:  1940

; ;1940
y

y toel

M
A

z σ
=

⋅
, met M = x ∙q1940 ∙ L2 

NEN 6702: ;

; ;

rek NEN
y

y rek NEN

M
A

z σ
=

⋅
, met M = x ∙qrek;NEN ∙ L2 

De met behulp van de GBV 1940 berekende wapening komt overeen met de wapening volgens  

NEN 6702.  

Ay;GBV1940  = Ay;NEN6702     ;1940

; ;1940 ; ;

rek NEN

y toel y rek NEN

MM

z zσ σ
=

⋅ ⋅
    

22
;1940

; ;1940 ; ;

rek NEN

y toel y rek NEN

x q Lx q L

z zσ σ
⋅ ⋅⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

 

  ;1940

; ;1940 ; ;

rek NEN

y toel y rek NEN

qq

σ σ
=      ; ;

; 1940
; ;1940

y rek NEN
rek NEN

y toel

q q
σ
σ

= ⋅  

  ; 1940

270 270
180 180rek NENq q= ⋅ = ∙ 16,96 = 25,44 kN/m2  

Deze waarde wordt aangehouden als uiterst opneembare vloerbelasting.  

 

 qrek;NEN = 8,95 kN/m2 < 25,44 kN/m2  voldoet 

 

Kolommen 

Ook de kolommen zijn gecontroleerd. Dit gebeurt op basis van de oude rekenmethode, de gewijzigde 

veiligheidsfactoren en een onderzoek naar de druksterkte van de betonkolommen.  

 

De bestaande kolommen zijn berekend volgens de GBV 1940. Voor het berekenen van de uiterst 

opneembare normaalkracht is hierbij uitgegaan van een wapeningspercentage van 1% en een  

σ’b;toel  van 6 N/mm2.  

Nuit;opn = (Ab + 15 ∙ Ay) ∙ σ’b;toel  Nuit;opn = (Ab + 15 ∙ 0,01 ∙ Ab) ∙ σ’b;toel  Nuit;opn = 6,90 ∙ Ab 

 

 Volgens [104] werden kolommen vóór 1995 berekend met een overall-veiligheidsfactor voor de 

betondruksterkte (tussen de karakteristieke kubusdruksterkte en de rekenwaarde van de druksterkte) 

van 1,8. Deze overall-factor wijzigde in 1974 in 1,7, omdat ook de spreiding in de materiaalkwaliteit van 

beton afnam.  

Om deze spreiding in materiaalkwaliteit ook bij de nieuwe berekening (bij betonconstructies vóór 1995) 

goed mee te nemen wordt de ‘bekende’ materiaalfactor van 1,2 verhoogd met 1,80
1,70

.  

 γm = 1,20 ∙ 1,80
1,70

 = 1,27  

Vervolgens wordt er gesteld dat als de oorspronkelijk berekende belasting verhoogd met 1,80
1,27  

groter is 

dan de nieuw bepaalde rekenwaarde van de belasting, de kolommen voldoen op sterkte met een  
brandwerendheid van minimaal 60 minuten.  

Nuit;opn = 6,90 ∙ Ab ∙ 1,80
1,27
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Voor kolommen die op deze wijze nog niet voldoen, volgt een controleberekening volgens de huidige 

regelgeving met behulp van een softwarepakket. De afmetingen en wapening zijn hierbij naar waarheid 

ingevoerd. De in te voeren karakteristieke kubusdruksterkte is hierbij bepaald aan de hand van het 

onderzoeksrapportage van Intron.   

 

Volgens NEN-EN 13791, worden de uit onderzoek bepaalde karakteristieke kubusdruksterktewaarden 

nog met 0,85 vermenigvuldigd voor het toekennen van de druksterkteklasse (tabel VIII.5), vanwege het 

verschil in proefstukgegevens van insitu-beton ten opzichte van de sterkteklassen die zijn gebaseerd op 

prefab kubussen/cilinders.  

 

*  Vanwege het beperkte aantal proefstukken mag hier maximaal betonkwaliteit B35 aan worden toegekend [87].  

 

Het gebouw wordt in de hoogte in drie secties opgedeeld voor de toe te kennen betonsterkteklasse, te 

weten: B18,5, B33 en B35 (zie figuur VIII.2). In deze doorsnede zijn met rode kaders de kolommen 

aangegeven die na de controleberekening niet op sterkte voldoen en in de blauwe kaders de kolommen 

die wel voldoen. De rode stippellijn is de grenslijn hiertussen.  
  

tabel VIII.5 Omrekenen insitu karakteristieke waarden naar karakteristieke kubusdruksterkteklassen 

Verdieping Karakteristieke 
kubusdruksterkte insitu 

(N/mm2) 

Correctiefactor insitu - 
betonsterkteklasse 

Karakteristieke 
kubusdruksterkte(-klasse)  

(N/mm2) 

2  37,8 0,85   44* 
5 28,9 0,85 33 
8 15,8 0,85 18,5 
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VIII.2.2.  Toetsing brandwerendheid 

De toetsing van de brandwerendheid is afkomstig van Adviesbureau Tielemans [62]. 

 

Vloeren 

Voor de brandwerendheid wordt gerekend met de momentane vloerbelasting en een belastingfactor 

van 1,0.   qrek;NEN = 1,0 ∙ 4,96 + 1,0 ∙ 0,7 ∙ 2,00 = 6,36 kN/m2 

 
Aangenomen wordt dat σy;rek;NEN bereikt wordt bij qrek;NEN  (zoals bepaald in de vloerberekening in 
               paragraaf VIII.2.1) 

De optredende staalspanning bij brand is dan als volgt: 

σy;brand =
 

6,36
25,44

 ∙ 270 = 67,50 N/mm2 

  

figuur VIII.2 Kolomcontrole Veemgebouw. [62] 
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Met behulp van figuur VIII.3 en figuur VIII.4 wordt de 

temperatuur in de onder- en bovenwapening van de vloer 

bepaald en de correctiefactor voor de aan te houden 

treksterkte ervan.  

 

Onderzijde  

dekking ≥ 10 mm en wapeningsstaaf  ≥  ø12 mm 

 a = 10 + ½ ∙ 12 = 16 mm en t = 90 minuten 

 Θs = 642 °C  ks = 0,24 

 σy;Θ;brand  = ks ∙ 
;y rep

m

σ
γ

 = 0,24 ∙ 360
1,00

 = 86,40 N/mm2 

 

 

 

Bovenzijde  

dekking ≥ 10 mm, afwerking 32 mm en wapeningsstaaf ≥ ø12 mm 

 a = 32 + 10 + ½ ∙ 12 = 48 mm en t = 90 minuten  
 Θs = 396 °C  ks = 0,79 

 σy;Θ;brand  = ks ∙ 
;y rep

m

σ
γ

 = 0,79 ∙ 360
1,00

 = 283,20 N/mm2 

 

De maximale brandwerendheid komt overeen met een  

σy;brand = 67,50 N/mm2. Deze waarde wordt bereikt bij  

ks = 67,50
360

 = 0,19  Θs = 665 °C.  

Deze staaltemperatuur wordt bereikt na ca. 97 minuten.  

 

 

Kolommen 

De aanwezige brandwerendheid in de kolommen is met behulp van een iteratief proces in een 

softwareprogramma uitgevoerd met vaste waarden voor de dekking (25 mm) en het wapenings-

percentage (1%).  

Voor een bepaalde doorsnede van het Veemgebouw zijn de resultaten hiervan zichtbaar in figuur VIII.2. 

In de blauwe kaders (de kolommen waar de sterkte voldoet) staat de brandwerendheid in minuten 

weergegeven. De groene stippellijn geeft aan vanaf waar de kolommen wel/niet voldoen aan een 

brandwerendheid van 120 minuten.  
  

figuur VIII.3 De temperatuurverdeling in een 
plaat op een afstand x vanaf het verhitte 
oppervlak. (NEN 6071) 

figuur VIII.4 Correctiefactor ks voor de 
treksterkte van betonstaal als functie van de 
temperatuur. (NEN 6701) 
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IX.  GEGEVENS 

DRESSELHUYSPAVILJOEN 

SANATORIUM ZONNESTRAAL 
De verkregen gegevens omtrent de herbestemming van het Dresselhuyspaviljoen van het Sanatorium 

Zonnestraal te Hilversum zijn afkomstig van de volgende partijen: 

- Wessel de Jonge (onderzoeker/architect, 1986 – 2009) [63], [64], [69], [70]; 

- Intron (materiaaltechnisch specialist, 1986 – 1998) [65], [66], [67]; 

- Adviesbureau ABT (hoofdconstructeur, 1998 – 2009) [68].  
 

Gegevens als weergegeven in deze bijlage zijn afkomstig uit verschillende rapportages, doch niet altijd 

letterlijk of volledig. Voor overige gegevens en achtergrondinformatie wordt verwezen naar de 

betreffende rapportage.  

 
 

IX.1.  Onderzoek constructiegegevens 

IX.1.1.  Resultaten technisch onderzoek 

Wordt vervolgd op volgende pagina IX-2  

Onderdeel Verdieping Volumieke 
massa  

(kg/m3) 

Druksterkte*  
(N/mm2) 

Chloride/ 
cement** 
% (m/m) 

Porositeit 
 

% (v/v) 

Carbonatatie- 
diepte 
(mm)           gemiddeld 

kolom 

BG 

2135 9,4 

27 

0,12 18,0 50 
2108 17,9 - - - 

 2230 27,3 - - - 
 2290 43,5 - - - 
 2297 35,9 - - - 
 1 2067 9,9 10 0,05 20,3 40 

balk 
1 

2186 25,7 

20 

0,14 15,2 60 
2143 10,2 - 17,7 50-70 
2267 22,2 - - - 
2280 21,3 - - - 

dak 
2147 18,1 

17 
- 16,7 60 

2161 16,1 - 16,5 50 



IX. GEGEVENS DRESSELHUYSPAVILJOEN ZONNESTRAAL    

 

 | IX - 2     

* Onbekend is hoe en of Intron de meetresultaten heeft omgerekend naar een kubusdruksterkte van een kubus 

 met ribben van 150 mm. Wel gebruikt Intron deze waarden om een betonsterkteklasse toe te kennen.  

** De berekening van het chloridegehalte t.o.v. cementgewicht is indicatief bij een aanname dat 80% van het 

 gehalte aan oplosbare bestanddelen cement is. 
 

* De karakteristieke kubusdruksterkte (bij de drukproeven) is hier bepaald als de  

 gemiddelde kubusdruksterkte – 1,53 ∙ de standaardafwijking. 

** De karakteristieke kubusdruksterkte (bij het ultrasone onderzoek) is hier bepaald als de   

 gemiddelde kubusdruksterkte – 1,64 ∙ de standaardafwijking.  

Wordt vervolgd op volgende pagina IX-3   

Onderdeel Verdieping Volumieke 
massa  

(kg/m3) 

Druksterkte*  
(N/mm2) 

Chloride/ 
cement** 
% (m/m) 

Porositeit 
 

% (v/v) 

Carbonatatie- 
diepte 
(mm)           gemiddeld 

vloer 

BG 

2222 17,8 

32 

- 14,0 20-25 
2210 - 0,67 14,1 10-25 
2160 46,1 - 16,3 5 
2280 36,5 - 12,1 10 
2206 26,0 - 13,5 - 

1 

2218 18,7 

28 

- 13,1 60 
2256 41,8 - 12,9 50 
2251 23,7 - 14,0 40 
2158 - 0,06 16,0 50 
2100 - 0,09 18,1 20 

dak 

2282 24,0 

30 

0,83 11,4 15 
2248 43,7 - 12,6 35 
2197 - 2,11 14,1 10 
2206 23,1 1,08 13,8 33 
2274 -  1,11 11,7 - 

tabel IX.1 Gemeten eigenschappen betonmonsters. [65], [66] 

tabel IX.2 Druksterktewaarden kolommen, bepaald door drukproeven en ultrasoonmetingen. [66] 

  Proef Aantal  
meetwaarden 

Gemeten eenheid Gemiddelde Standaard-
afwijking 

Karakteristieke 
waarde 

Drukproeven 6 Druksterkte (N/mm2) 23,9 14,0         2,5* 

Ultrasoon 34 
Snelheid geluidsgolf (m/s) 3122 527         2259 

Druksterkte (N/mm2) 12,0 5,8         2,5** 

Onderdeel Snelheid 
geluidsgolf 

(m/s) 

Terugslagwaarde 
mediaan 

(R) 

Herleide  
sterkte* 
(N/mm2) 

Gemeten 
druksterkte** 

(N/mm2) 

balk 

4007 46 30,3 30,4 
3927 42 25,4 43,9 
4154 48 20,3 30,3 
3580 36 22,0 27,4 
4476 24 26,2 27,6 
3955 26 17,1 30,2 

gemiddelde 4018  23,6 31,6 
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* De herleide sterkte op basis van ultrasoonmeting en terugslagwaarde, incl. aanwezige stuclaag.  

** De gemeten druksterkte d.m.v. beproeving cilinder op dezelfde meetplaats.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Onderdeel Snelheid 
geluidsgolf 

(m/s) 

Terugslagwaarde 
mediaan 

(R) 

Herleide  
sterkte* 
(N/mm2) 

Gemeten 
druksterkte** 

(N/mm2) 

kolom 

- - - 11,6 
4083 46 24,9 26,3 
4248 25 20,9 30,6 
4010 42 30,4 36,2 
3760 38 22,0 15,6 
3370 26 14,1 13,7 

gemiddelde 3894  22,5 27,0 

tabel IX.3 Druksterktewaarden van balken en kolommen, op basis van ultrasoonmetingen, terugslagwaarden en gemeten 
druksterktewaarden van betoncilinders. [67] 

tabel IX.4 Herleide betondruksterkte van balken op verschillende locaties op basis van ultrasoonmetingen en terugslagwaarden  
in N/mm2. [67] 

Balken 
Kruipruimte 1e verdieping 

schuine vleugel 
1e verdieping 
haakse vleugel 

1e verdieping 
conversatiezaal 

aantal meetlocaties 50 21 24 31 

hoogste waarde 62,5 38,9 44,5 54,3 
laagste waarde 2,4 3,3 2,9 2,0 

gemiddelde 22,6 18,5 20,3 14,7 
standaardafwijking 16,8 10,7 10,9 12,6 

tabel IX.5 Herleide betondruksterkte van kolommen op verschillende locaties op basis van ultrasoonmetingen en 
terugslagwaarden in N/mm2. [67] 

Kolommen 
BG  

schuine 
vleugel 

1e verdieping 
schuine vleugel 

BG 
haakse 
vleugel 

1e verdieping 
haakse vleugel 

BG 
conversatiezaal 

aantal meetlocaties 43 55 32 38 19 

hoogste waarde 48,1 43,0 41,1 41,1 26,8 
laagste waarde 0,9 1,0 1,0 0,6 1,7 

gemiddelde 16,5 16,3 15,7 11,7 12,1 
standaardafwijking 12,5 11,5 11,8 11,2 8,3 

figuur IX.1 Druksterktewaarden (in N/mm2) monsters uit 
verschillende constructie-elementen. Gegevens afkomstig uit 
[65], [66], [67]. 
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IX.1.2.  Beoordeling onderzoeksresultaten 
Beoordeling door Intron, 1986 [66] 

Uit de resultaten van het onderzoek naar betondruksterkten blijkt dat deze variëren van 9,4 tot  

43,5 N/mm2. Ook de ultrasonore metingen van de kolommen tonen een grote spreiding in de beton-

dichtheid aan. Een statistische schatting resulteert in een zeer lage ondergrens (karakteristieke waarde) 

voor de druksterkte van 2,5 N/mm2.  

De grote spreiding in de betondruksterkte is het gevolg van een grote variatie in het cementgehalte van 

het beton en in een grote variatie in de gebruikte hoeveelheid water in het betonmengsel.  

 

De slechte staat van de constructie moet worden toegeschreven aan:  

- te geringe dekking op de wapening; 

- chloridehoudende stoffen in het beton; 

- carbonatatie van het beton tot voorbij de wapening; 

- plaatselijk zeer poreus beton als gevolg van de fabricagemethode (porren van beton) en de 

detaillering. 

 

Beoordeling door Wessel de Jonge, 1987 [70] 

Het beton heeft plaatselijk zeer lage druksterkten, juist in de kolommen. Vermoedelijk is dit veroorzaakt 

doordat er op grote schaal te veel water is toegevoegd aan het betonmengsel voor het beter verdichten 

van het beton in de krappe kolom- en balkbekistingen. Ook was de dekking op de wapening plaatselijk 

veel te laag of zelfs niet eens aanwezig, zodat de wapening kon corroderen.  

Uitvoeringsproblemen zoals genoemd waren ten tijde van de realisatie van Zonnestraal voor een 

belangrijk deel toe te schrijven aan het gebrekkige toezicht.  

 

Beoordeling door Intron, 1998 [67] 

De ultrasone meetwaarden variëren voor balken van 1152 tot 4975 m/s en voor kolommen van 29 tot 

4563 m/s. De terugslagwaarden variëren voor balken van (R) 20 tot 51 en voor kolommen van 10 tot 50. 

Deze zeer hoge spreidingen kunnen deels te wijten zijn aan de meetapparatuur. Ultrasone metingen van 

gescheurde constructieonderdelen kunnen namelijk onjuiste waarden weergeven. Voor de terugslag-

waardebepalingen kan de aanwezige stuclaag op het beton van invloed geweest zijn.  

Dat de spreidingen echter groot zijn en bij kolommen veelal groter dan bij balken is waarschijnlijk te 

wijten aan de wijze van betonstorten. In het verleden beschikte men niet over trilnaalden en werd het 

beton veelal handmatig verdicht door middel van porren. Bij balken is dit eenvoudiger dan bij kolommen 

vanwege de kisthoogte.  

 

Beoordeling door Adviesbureau ABT, 2003 [68] 

Na het beoordelen van de huidige situatie en foto’s ten tijde van eerdere inspecties blijkt dat eerder 

geconstateerde schadegevallen verergerd zijn en een deel van de dakluifel, waar de wapening ernstig 

gecorrodeerd was, inmiddels bezweken is.  
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IX.2.  Veiligheidsanalyse 

IX.2.1.  Toetsing sterkte 

Adviesbureau ABT heeft controleberekeningen uitgevoerd van de bestaande betonconstructie [68]. 

Deze berekeningen zijn gedaan volgens de huidige voorschriften. De uitgangspunten en resultaten 

hiervan worden in deze paragraaf weergegeven.  

 

Uitgangspunten 

- Berekening volgens NEN 6702 en 6720; 

- Voor gezondheidszorg wordt met een veranderlijke belasting gerekend van 2,5 kN/m2; 

- De 50 mm dikke kalkzandsteen scheidingswanden blijven zoveel mogelijk intact; 

- Op het dak is maximaal 30 mm grind aangebracht als ballast; 

- Op het dak is gerekend met een maximale veranderlijke belasting van 0,6 kN/m2;  

- Betonkwaliteit B5, B10 of B15, afhankelijk van het element; 

- Wapening FeB220; 

- Plaatselijk kunnen evenwijdig aan de hoofdwapening sleuven worden gefreesd t.b.v. 

installaties; 

- De balken worden ontzien inzake sparingen t.b.v. installaties; 

- Er wordt geen extra belasting aangebracht op vloeren, zoals dikkere afwerklagen dan 

oorspronkelijk, zware installaties o.i.d.  

Resultaten 

- De dwarskrachtwapening in de balken is onvoldoende; 

- De buigwapening in vloeren en balken (volgens tekening) is voldoende tot ruim voldoende; 

- In de galerijen en het duikluifel is in de langsrichting onvoldoende wapening aanwezig voor 

temperatuurbelasting; 

-  De daken van de vleugels voldoen in de huidige staat niet en dienen vervangen te worden;  

- Alle dekkingen op het buitenbeton moeten hersteld/verhoogd worden. 
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X.  GEGEVENS GEBOUWEN  
SAN & SBP 

De verkregen gegevens omtrent de herbestemming van Gebouw SBP zijn afkomstig van de volgende 

partijen: 

- Intron (materiaaltechnisch specialist, 2009) [74]; 

- Adviesbureau Tielemans (hoofdconstructeur, 2004 – 2012). 

 

Gegevens als weergegeven in deze bijlage zijn overgenomen uit verschillende rapportages, doch niet 

altijd letterlijk of volledig. Voor overige gegevens en achtergrondinformatie wordt verwezen naar de 

betreffende rapportage.  
 

X.1.  Onderzoek constructiegegevens 

X.1.1.  Resultaten technisch onderzoek SAN 

* Monstername staal voor treksterkte:  

** Staafdiameter van één enkele hoekstaaf en beugel is aangetoond door destructief onderzoek 
  

tabel X.1 Wapeningsconfiguratie indicatief van SAN. [74] 

Verdieping Kolom Aantal 
langsstaven 

Afmeting 
kolom 
(mm) 

Beugelafstand 
gemiddeld 

(mm) 

Staafdikte 
langsstaven 

(mm) 

Staafdikte 
beugels 

(mm) 

1 

1 12 840 x 840 260 20 – 32 8 
2 12 850 x 850 260 20 – 32 8 

3 12 850 x 620 260 20 – 32 8 

3 

4 8 680 x 680 260 20 – 32 8 

5 8 680 x 680 250 20 – 32 8 

6 8 680 x 680 260 20 – 32 8 

6 

7 4 450 x 340 280 14 – 16 8 
8 4 440 x 340 260 14 – 16 8 
9 4 450 x 340 270 14 – 16 8 

 10* 4 300 x 400     14**     8** 
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* De cilinderdruksterkte bij een diameter van 100 mm en een h/d-verhouding van 1,00. Deze is vervolgens één 

 op één vergeleken met de kubusdruksterkte bij een kubus met ribben van 150 mm.  

 
  

Verdieping Kolom Boorhoogte 
(mm) 

Volumieke massa 
(kg/m3) 

Druksterkte*  
(N/mm2) 

 gemiddeld 

1 

1 
700 2350 32 

24 1200 2360 20 
1750 2370 19 

2 
700 2350 22 

23 1350 2370 22 
1850 2320 25 

3 
700 2390 39 

28 1400 2350 21 
1950 2380 25 

3 

4 
700 2360 34 

27 1250 2360 25 
1850 2370 21 

5 
800 2360 27 

23 1350 2280 12 
2000 2350 29 

6 
700 2360 35 

30 1350 2350 28 
1750 2370 26 

6 

7 
700 - - 

27 1300 2360 28 
1800 2320 25 

8 
700 2330 25 

22 1250 2350 22 
1950 2340 20 

9 

650 2310 22 

27 1200 2280 25 

 1850 2360 34 

tabel X.2 Resultaten beproeving boorkernen SAN. [74] 

figuur X.1 Druksterktewaarden (in N/mm2) monsters uit 
kolommen van 1e, 3e en 6e verdieping van SAN.  
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* De karakteristieke kubusdruksterkte is hier bepaald als de  

 gemiddelde kubusdruksterkte – 1,64 ∙ de standaardafwijking.  

 

 

 

 

X.1.2.  Resultaten technisch onderzoek SBP 

* Monstername staal voor treksterkte  

** Staafdiameter van één enkele hoekstaaf en beugel is aangetoond door destructief onderzoek 

 

 
  

tabel X.3 Samenvatting druksterktemetingen SAN. [74] 

Verdieping Hoogste meting  
 

(N/mm2) 

Laagste meting  
 

(N/mm2) 

Gemiddelde  
 

(N/mm2) 

Standaard-
afwijking  
(N/mm2) 

Karakteristieke 
kubusdruksterkte  

(N/mm2)* 

1 39 19 25,0 6,5 14 
3 35 12 26,3 6,9 15 
6 34 20 25,1 4,4 18 

tabel X.4 Resultaten beproeving wapeningsmonster (kolom SAN 6e verdieping). [74] 

Diameter 
(mm) 

Profiel Doorsnede  
(mm2) 

Vloeigrens  
(N/mm2) 

Treksterkte 
(N/mm2) 

Rek 
(%) 

14,3 glad 153,2 259 352 18,6 

tabel X.5 Wapeningsconfiguratie indicatief van SBP. [74] 

Verdieping Kolom Aantal 
langsstaven 

Afmeting 
kolom 
(mm) 

Beugelafstand 
gemiddeld 

(mm) 

Staafdikte 
langsstaven 

(mm) 

Staafdikte 
beugels 

(mm) 

1   1*  770 x 770     30**     8** 

2 

2 16 770 x 770 260     20 – 32** 8 

3 16 770 x 770 270 20 – 32 8 

4 16 770 x 770 260 20 – 32 8 

4 

5 8 580 x 580 280 20 – 32 8 

6 8 580 x 580 250 20 – 32 8 

7 8 580 x 570 260 20 – 32 8 

5 

8 8 470 x 450 270 20 – 32 8 

9 8 460 x 460 260 20 – 32 8 

10 8 460 x 450 270 20 – 32 8 
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* De cilinderdruksterkte bij een diameter van 100 mm en een h/d-verhouding van 1,00. Deze is vervolgens één 

 op één vergeleken met de kubusdruksterkte bij een kubus met ribben van 150 mm.  

 
  

Verdieping Kolom Boorhoogte 
(mm) 

Volumieke massa 
(kg/m3) 

Druksterkte*  
(N/mm2) 

 gemiddeld 

2 

2 
800 2390 35 

35 1250 2360 34 
1850 2370 37 

3 
800 2410 43 

31 1350 2400 20 
1950 2390 30 

4 
700 2410 27 

30 1350 2350 34 
1900 2360 29 

4 

5 
700 2370 33 

38 1300 2370 30 
1800 2390 50 

6 
900 2390 34 

35 1400 2380 33 
1900 2400 37 

7 
700 2430 35 

32 1450 2400 31 
2000 2470 29 

5 

8 
800 2430 32 

33 1400 2400 32 
1950 2350 34 

9 
800 2390 39 

38 1350 2400 39 
1950 2390 36 

10 

800 2380 54 

42 1450 2380 33 

 1950 2380 40 

tabel X.6 Resultaten beproeving boorkernen SBP. [74] 

figuur X.2 Druksterktewaarden (in N/mm2) monsters uit 
kolommen van 2e, 4e en 5e verdieping van SBP.  
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* De karakteristieke kubusdruksterkte is hier bepaald als de  

 gemiddelde kubusdruksterkte – 1,64 ∙ de standaardafwijking.  

 

 

 
  

tabel X.7 Samenvatting druksterktemetingen SBP. [74] 

Verdieping Hoogste meting  
 

(N/mm2) 

Laagste meting  
 

(N/mm2) 

Gemiddelde  
 

(N/mm2) 

Standaard-
afwijking  
(N/mm2) 

Karakteristieke 
kubusdruksterkte  

(N/mm2)* 

2 43 20 32,1 6,6 21 
4 50 29 34,7 6,3 24 
5 54 32 37,7 6,9 26 

tabel X.8 Resultaten beproeving wapeningsmonster (kolom SBP 1e verdieping). [74] 

Diameter 
(mm) 

Profiel Doorsnede  
(mm2) 

Vloeigrens  
(N/mm2) 

Treksterkte 
(N/mm2) 

Rek 
(%) 

30 glad 666,3 282 383 23,9 
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XI.  PROTOCOL: 

HERBESTEMMING VAN EEN 

MONUMENT IN BETON 
 
  



VEILIGHEIDSANALYSE 

Inventarisatie - § 5.2 
 

-  algemene indruk bouwwerk (§ 5.2.1) 
-  doel van beoordeling (§ 5.2.2) 
- inzicht constructiemethode/geometrie (§ 5.2.3)  

Conditie - § 5.3 
Aanwijzingen voor  

wapeningscorrosie? 
(§ 5.3.1) 

Vermijd toetreding vocht op 
(mogelijke) schadelocaties 

(§ 5.3.2) 

Mogelijke vocht- 
belasting in de toekomst? 

(§ 5.3.4) 

ja 

ja 

nee 

Bescherm constructie  
of schadeprognose 

(§ 5.3.7) 

ja 

Grenswaarde capaciteit  

Toetsing 
§ 5.4.4 

Bepaal de capaciteit voor: 
-  sterkte (§ 5.4.4.1) 
-  stabiliteit (§ 5.4.4.2) 
-  brand (§ 5.4.4.3) 

KOLOM paragraaf 

meet de dimensies en lengte § 5.4.3.1 

meet de betondruksterkte § 5.4.3.2 

aanname voor wapeningskwaliteit § 5.4.3.3 

aanname voor aanwezige wapening § 5.4.3.4 

aanname betondekking § 6.2.2 

VLOER paragraaf 

meet de vloerdikte en overspanning § 5.4.3.1 

meet de wapening in trekzone § 5.4.3.4 

meet de betondekking in trekzone § 5.3.5.1 

aanname voor betondruksterkte § 5.4.3.2 

aanname voor wapeningskwaliteit § 5.4.3.3 

Extra onderzoek  
parameters nuttig? 

ja 

nee 

Extra metingen 

PROTOCOL 
HERBESTEMMING VAN EEN MONUMENT IN BETON 

Technisch onderzoek naar 
weerstand tegen vocht:  

betondekking, porositeit, carbona-
tatiediepte en/of chloridegehalte  

(§ 5.3.5) 

CONDITIE 

Veiligheidsanalyse - § 5.4 
- methoden van capaciteitsbepaling 
- sterkte, stabiliteit en brand 
- bouwhistorie 

(§ 5.4.1) 

Onderzoek schadeomvang en 
eventueel schadeherstel 

(§ 5.3.3) 

nee 

ja 

Corrosiegevaar? 
(§ 5.3.6) 

nee 

Voldoende voor  
Herbestemming? 

nee 

ja 

Verhogen capaciteit door 
constructief aanpassen 

(§ 5.4.5) 

Voldoende  
voor herbestemming? 

nee 

ja 

nee 

2. Capaciteitsbepaling op basis van 
praktijkonderzoek 

Doel: bepalen capaciteit > ontwerpbelasting 
Onderzoek naar geometrie en materialen 

- metingen of aannames 
- omgang met archiefgegevens 

(§ 5.4.3) 

Nieuwe  
capaciteitsbepaling nuttig? 

(§ 5.4.2.3) 

BALK paragraaf 

meet de dimensies en overspanning § 5.4.3.1 

meet de wapening in trekzone § 5.4.3.4 

meet de betondekking in trekzone § 5.3.5.1 

aanname voor betondruksterkte § 5.4.3.2 

aanname voor wapeningskwaliteit § 5.4.3.3 

aanname voor schuifwapening § 5.4.3.4 

1. Capaciteitsbepaling op basis van 
historische gegevens 

Doel: bepalen capaciteit = ontwerpbelasting 
Archiefonderzoek 

(§ 5.4.2) 

Toelaatbare  
belasting bekend?  

(§ 5.4.2.1) 

Element voldoet 

ja 

nee 

Element voldoet 

nee 

ja 

Toetsing 
Kan met behulp van oude 

voorschriften/rekenmethoden 
toelaatbare belasting bepaald 

worden?  
(§ 5.4.2.2) 
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XII.  BEPALING KARAKTERISTIEKE 

BETONDRUKSTERKTE 
De meest toegepaste en meest betrouwbare methode voor het beoordelen van de druksterkte in 

bestaande betonconstructies is het beproeven van uit het bouwwerk bemonsterde boorkernen. Op 

basis van de resultaten kan een karakteristieke waarde worden verkregen welke vervolgens te 

gebruiken is bij het bepalen van de draagconstructieve capaciteit van een hiermee beoordeelde groep 

constructie-elementen.  
 

XII.1.  Methoden bepaling karakteristieke 
 betondruksterkte 
Tot voor kort berekende men de karakteristieke druksterkte veelal als volgt (zie Bijlagen VI t/m X): 
 

fck;is = fm(n);is  – 1,64 ∙ s 

Waarin:  

 fck;is   = karakteristieke druksterkte in situ 

 fm(n);is  = gemiddelde druksterkte van meetresultaten 

 s   = standaardafwijking van meetresultaten 
 

Met de invoering van NEN-EN 13791 [95] is er een andere wijze van bepaling, waarbij (afhankelijk van 

het aantal proefstukken) Benadering A of Benadering B wordt toegepast (zie tabel XII.1).  
 

Benadering A (minimaal 15 kernen) Benadering B (3 – 14 kernen) 

Criterium 1:  

fck;is = fm(n);is  – k2 ∙ s 

Criterium 1: 

fck;is = fm(n);is  – k 

Criterium 2: 

fck;is = fis;laagste  + 4 

Criterium 2: 

fck;is = fis;laagste  + 4 

fck;is = karakteristieke druksterkte in situ 

fm(n);is = gemiddelde druksterkte in situ 

fis;laagste = laagst gemeten waarde in situ 

k2 = 1,48 

s = standaardafwijking van de serie, met als  
minimum 2 N/mm2 

fck;is = karakteristieke druksterkte in situ 

fm(n);is = gemiddelde druksterkte in situ 

fis;laagste = laagst gemeten waarde in situ 

k hangt af van het aantal kernen volgens de  

volgende tabel 

n  
10 - 14 

7 - 9 
3 - 6 

k  
5 
6 
7 

tabel XII.1 Werkwijze directe methode voor bepaling karakteristieke druksterkte volgens NEN-EN 13791.  
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Benadering A moet worden toegepast wanneer er minimaal 15 testresultaten beschikbaar zijn. De 

karakteristieke druksterkte is hierbij de laagste waarde die volgt uit de weergegeven criteria, welke 

naast de gemiddelde meetwaarde ook de standaardafwijking en de laagste waarde in rekening brengt.  

Benadering B, welke moet worden toegepast als er minder dan 15 testresultaten beschikbaar zijn, 

hanteert hetzelfde tweede criterium, met hierin de laagst gemeten waarde. Echter bij het eerste 

criterium wordt, in tegenstelling tot bij Benadering A, niet de werkelijke standaardafwijking toegepast, 

maar een vaste waarde.  
 

XII.2.  ‘NEN-EN 13791 ter discussie’ 
In [96] wordt de bepalingsmethode in de Europese norm NEN-EN 13791 voor het bepalen van de 

druksterkte in bestaande constructies door Dr. ir. Adri Vervuurt en Dr. ir. Raphaël Steenbergen 

(TNO/InfraQuest) ter discussie gesteld. De karakteristieke betondruksterkte die wordt bepaald volgens 

de NEN-EN 13791 resulteert namelijk in een gemiddeld 15% hogere waarde dan wanneer deze 

uitgerekend wordt volgens de grondslagen van de Eurocode (NEN-EN 1990), waar NEN-EN 13791 

eigenlijk op gebaseerd is. NEN-EN 13791 zou zodoende onveilige waarden voor de karakteristieke 

betondruksterkte leveren.  

 

De (te) hoge waarden die volgen uit de methode in de NEN-EN 13791 worden veroorzaakt door de 

criteria in Benadering B. De werkelijke standaardafwijking die wordt gevonden bij bestaande 

constructies wordt hierbij niet in rekening gebracht, terwijl deze veelal hoger is, dan de 

standaardafwijking waar de vaste waarde in het eerste criterium op gebaseerd is.  
 

XII.3.  Vergelijking oude en nieuwe methode 
In figuur XII.1 zijn alle druksterkteresultaten van de beproefde boorkernen bij de zes beschouwde 

referentieprojecten in Bijlagen VI t/m X weergegeven in diverse series. Vervolgens is voor al deze series 

een karakteristieke druksterkte bepaald volgens NEN-EN 13791, met de waarde voor het maatgevende 

criterium in het geel. De karakteristieke waarden volgens de methode van bepaling zoals deze voorheen 

was (en op de betreffende projecten veelal is toegepast) zijn in het oranje weergegeven.  
 

In de grafiek onder de tabel zijn de proefstukgegevens per serie als in een scatterplot weergegeven. De 

groene lijn toont de karakteristieke waarden zoals bepaald door de oude methode  

(f’ck;is = f’m(n);is  – 1,64 ∙ s) en de rode lijn die van de methode volgens NEN-EN 13791 (tabel XII.1).  
 

XII.4.  Conclusie  
Bij het beschouwen van beide lijnen valt op dat de methode volgens NEN-EN 13791, ongeacht welk 

criterium maatgevend is, resulteert in consequent hogere waarden dan die zoals verkregen volgens de  

voorheen toegepaste methode. Er worden grote verschillen gevonden bij de kolommen en vloeren uit 
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figuur XII.1 De bepaling van de karakteristieke druksterkte voor de beschouwde referentieprojecten volgens de EN 13791 en de 
methode hoe men dit voorheen deed.  
 

Zonnestraal en de kolommen van verdieping 4 en 5 uit Gebouw SBP. Wil dit vervolgens zeggen dat de 

resultaten volgens NEN-EN 13791 onveilig zijn? Op basis van de grootste verschillen lijkt de oude 

methode te resulteren in te lage waarden. Over het onveilig zijn van de nieuwe methode kan op basis 

van deze gegevens geen uitsluitsel worden gegeven. Hooguit kan worden gesteld dat de nieuwe 

methode minder conservatief is dan de oude.  
 

XII.5.  Aanbeveling 
Wanneer hoge standaardafwijkingen (hoger dan 7 N/mm2) leiden tot onzekerheid voor de toe te kennen 

druksterkte aan een populatie, doet men er wijs aan om de steekproef te vergroten naar minimaal 15 

stuks in een serie. Hierbij wordt de (hoge) standaardafwijking vervolgens wel in rekening gebracht 

(Benadering A) wat veiliger waarden geeft. Wanneer het vergroten van de steekproef resulteert in een 

onrealistisch lage waarde voor de druksterkte44

  

, is het beter om de te beoordelen populatie op te 

splitsen in meerdere deelpopulaties.  

                                                                 
44  Volgens criterium 1, Benadering A bij de kolommen van Zonnestraal (zie tabel XII.1) dient als 

karakteristieke druksterkte 3 N/mm2 te worden aangehouden, terwijl de laagste waarde uit de  
serie 9 N/mm2 aanduidt.  
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