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� INSPECTIE, VERIFICATIE, TESTING en CERTIFICATIE

� Meer dan 85 000 werknemers in 1 800 kantoren en laboratoria

� Totale omzet van ongeveer 6 miljard euro

AUTOMOTIVE 
SERVICES

CONSUMER 
TESTING 

SERVICES

ENVIRONMENTAL 
SERVICES

GOVERNMENTS 
& INSTITUTIONS 

SERVICES

AGRICULTURAL 
SERVICES

INDUSTRIAL 
SERVICES

LIFE SCIENCE 
SERVICES

MINERALS 
SERVICES

OIL, GAS & 
CHEMICALS 
SERVICES

SYSTEMS & 
SERVICES 

CERTIFICATION
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MAARTEN SWINKELS; SGS INTRON

SGS

� 85.000 employees

� 1800 offices, laboratories worldwide

� Inspection, Testing, Certification, Verification

� Société Générale de Surveillance 
(since 1878, grain inspection)

� Head offices Geneva, Zurich Stock exchange
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UITKRAGENDE GALERIJPLATEN
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UITKRAGENDE GALERIJPLATEN

• Dekvloer

• Betondekking

• Bovenwapening

• Betonnen draagvloer

• Kritische doorsnede

• Afvoergoot
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WAT IS VAN BELANG VOOR DE STERKTE

� Nuttige hoogte: Hoogte ligging
van de wapening tov onderzijde
plaat.
� Wordt kleiner bij een kleiner 

dikte.

� Wordt kleiner bij een lager 
ligging wapening.

� De sterkte van het staal
� Staalsoort; 

Varieerde vroeger sterk

� Diameter

� Corrosie

� Betondruksterkte
� Vroeger lage ontwerpsterkte 

bijv K225. 

� Nu vaak 2x zo sterk.
� Invloed op buigsterkte normaal 

klein, bij kleine betondiktes wel 
groot

• Dekvloer

• Betondekking

• Bovenwapening

• Betonnen draagvloer

• Kritische doorsnede

• Afvoergoot
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WAT IS VAN BELANG VOOR DE BELASTING

� Werkelijke dikte vloer

� Dikte en gewicht afwerklagen

� Deze zijn vaak niet 
meegenomen in de 
oorspronkelijke berekening

� Belastingen volgens de normen
Toen en nu.

� Eventuele 
vloerophoogsystemen

� Balustrades

• Dekvloer

• Betondekking

• Bovenwapening

• Betonnen draagvloer

• Kritische doorsnede

• Afvoergoot
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UITKRAGENDE GALERIJPLATEN

Waarom wordt de situatie ongunstiger:

� Niet uitgevoerd als ontworpen
� Wapening op andere plek (naar beneden getrapt)  (in veel

gevallen minder sterk)
� Vloer dikker (zwaarder) of dunner (lichter maar minder sterk)

� Later aanpassingen (zwaarder)
� Extra (afschot)laag
� Ophoging
� Borstwering
� Scheuren tijdens/ vlak na storten

� Wijzigende inzichten (nauwelijks probleem) 
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UITKRAGENDE GALERIJPLATEN

Gevolgen

� Bezwijkveiligheid te klein (waarschuwt meestal door 
scheuren, echter vaak overschilderd)

� Grotere doorbuiging

� Ontstaan van (grotere ) scheuren → Mogelijke indringing
chloride → Corrosie
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� Steekproef 10%

� Hele platen meten, de variatie kan groot zijn.

� Met welke waarde ga je rekenen?
� Laagste?
� Gemiddelde?

� Karakteristiek?

HOE BEPAAL JE DE BETONDEKKING
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� Steekproef 10%

� Hele platen meten, de variatie kan groot zijn.

� Met welke waarde ga je rekenen?
� Laagste?
� Gemiddelde?

� Karakteristiek?

Mening Maarten Swinkels:

� Gemiddelde mits er geen grote delen met een afwijkende 
dekking in zitten. 
Wat is groot? 1 m aan de rand, 2 m in het midden??
Bij putcorrosie geen herverdeling! 
Voorstel karakteristieke waarde?

HOE BEPAAL JE DE BETONDEKKING
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UITKRAGENDE GALERIJPLATEN

Onderzoek

� CUR Publicatie 248 versie 2

� Vergelijken werkelijkheid met ontwerp

� Bepalen ligging, diameter en soort wapening
� Wapeningsdetector, radar, destructief
� Controle corrosie

� Toets berekening: NEN 8700 “Beoordelen van bestaande
bouwconstructies”

� (Bepalen druksterkte)
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Constructieve veiligheid:

Rekenvoorbeeld: 

uitkragende 
Galerijvloer

Met dank aan:
Paul Lagendijk 
Aronsohn / TUDelft
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Constructieve veiligheid:

Rekenvoorbeeld: 
uitkragende galerijvloer

uitgangspunten:

-120 mm dikke betonvloer
- uitkraging 1350 mm
- dekking op wapening 15 mm
- constructie ingedeeld in CC2
- betonsterkteklasse vergelijkbaar met C30/37

Afkeuren of niet??
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Rekenvoorbeeld: uitkragende galerijvloer

1. krachtsverdeling op basis van nieuwbouweisen

- permanente belasting 0,12 m * 25 kN/m3 = 3,0 kN/m2

- veranderlijke belasting 2,5 kN/m2; ψ0=0,4
- γG=1,2
- γQ=1,5

rekenbelasting: qd=1,2*3,0+1,5*2,5=7,35 kN/m2

als wapening 100% uitgenut: unity-check =1,0
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Rekenvoorbeeld: uitkragende galerijvloer

2. krachtsverdeling op basis van bestaande bouw 
afkeurniveau

- permanente belasting 0,12 m * 25 kN/m3 = 3,0 kN/m2

- veranderlijke belasting 2,5 kN/m2; ψ0=0,4
− γG=1,10
− γQ=1,15

rekenbelasting: qd=1,10*3,0+1,15*0,92*2,5=5,95 kN/m2

unity check = 5,95/7,35=0,81
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Rekenvoorbeeld: uitkragende galerijvloer

3. effect doorsnede reductie

veronderstel 20% van wapeningsdoorsnede aangetast

unity check = 0,81/ 0,8 = 1,01
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Rekenvoorbeeld: uitkragende galerijvloer

3. effect doorsnede reductie

veronderstel 20% van wapeningsdoorsnede aangetast

unity check = 0,81/ 0,8 = 1,01

unity check > 1   dus ?!
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Rekenvoorbeeld: uitkragende galerijvloer

4. effect te grote dekking

veronderstel dekking 15 mm meer 
(dwz nuttige hoogte gaat terug van 100 naar 85 mm)

toename van unity-check met ca.17%
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Rekenvoorbeeld: uitkragende galerijvloer

5. effect betonsterkte

veronderstel betondruksterkte 20% hoger dan C30/37

daling unity-check met ca. 1%

Normaal is de sterktewinst groter (tot wel 100%)
En de relatieve invloed wordt bij dunnere platen groter.
Uit ervaring blijken wel dalingen van 10%.
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Rekenvoorbeeld: uitkragende galerijvloer

6. effect sterkte wapening

veronderstel sterkte wapening 10% hoger 

unity-check ca. 9,5% lager
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NUTTIG NADER ONDERZOEK

� Druksterkte
� Door kernen boren en drukken
� Let op juiste tabel in nen en 13791
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NUTTIG NADER ONDERZOEK

� Druksterkte
� Door kernen boren en drukken
� Let op juiste tabel in nen en 13791

� Terugslaghamer is niet geschikt

� Treksterkte
� Staven trekken
� Hardheidsbepaling is niet geschikt.

� Profileringen geven slechts een indicatie
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BEREKENEN OP AFKEUR- OF VERBOUWNIVEAU

� Bij afkeurniveau is er een theoretische restlevensduur van 
1 jaar.
� Is voldoende om herstelmaatregelen voor te schrijven.

� Is onvoldoende als er geïnvesteerd wordt of bijeen 
aanmerkelijk langere restlevensduur.

� Deze situatie langer laten bestaan is discutabel.
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Herstel

� Stalen bokken / kolommen

� Volledige plaat vernieuwen

� Staven/strengen inlijmen

� Lichter maken

UITKRAGENDE GALERIJFLATS
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KOLOMMEN / BOKKEN / VERNIEUWEN
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VERVANGEN PLATEN

Voordelen

� Oplossen koudebrug

� Nieuwe uitstraling

� Mogelijkheid grotere 
galerijen / balkons

Nadelen

� Kosten

� Overlast

� Woningen tijdelijk niet 
bereikbaar
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ONDERSTEUNEN

Voordelen

� Weinig overlast

� Galerijafwerking blijft in 
takt

� Heldere uitvoering, weinig 
uitvoerings risico’s

� Veel aanbieders

Onduidelijk 

� Wat is de invloed van 
thermische uitzetting 
kolom.

Nadelen

� Beeld wijzigt

� Fundering aanbrengen

� Bij corroderende 
wapening is er ook een 
oplegging lans de gevel 
noodzakelijk.
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STAVEN, STRENGEN BIJLEGGEN / INKLEMMEN
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STEKKEN INLIJMEN

Voordelen

� Uiteindelijke beeld blijft 
gelijk

� Verankering in randbalk 
eenvoudiger dan inlijmen 
staaf

� Relatief goed 
controleerbaar

Nadelen

� Overlast op galerij

� Vloerafwerking wordt 
beschadigd

� Uitvoeringsgevoelig

� Neemt pas krachten over 
bij bezwijken oude 
wapeningstaven.
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KOOLSTOF STAVEN INLIJMEN

Voordelen

� Beeld blijft gelijk

� Vloerafwerking blijft 
onbeschadigd

� Geen overlast op galerij

Nadelen

� Verankering in randbalk 
moeilijk / niet altijd 
mogelijk

� Moeilijk controleerbaar
� Is er voldoende hechting

� Zit de staaf op de juiste 
plek

� Uitvoeringsgevoelig

� Neemt pas krachten over 
bij bezwijken oude 
wapeningstaven.
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SPANSTAVEN
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SPANSTAVEN

Voordelen

� Beeld blijft gelijk

� Vloerafwerking blijft 
onbeschadigd

� Geen overlast op galerij

� Neemt direct krachten 
over.

� Spannen geeft bij een 
goede uitvoering direct 
controle

Nadelen

� Verankering in randbalk 
moeilijk / niet altijd 
mogelijk

� Moeilijk controleerbaar
� Zit de staaf op de juiste 

plek

� Uitvoeringsgevoelig
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KRACHTSAFDRACHT WIJZIGEN


