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1. INLEIDING.

1.1. Algemeen. 

In opdracht van  is door BEJAN Engineering BV een onderzoek verricht naar de 
constructieve veiligheid van uitkragende balkons van complex 518 te Groningen. 

Een en ander conform onze uitgebrachte offerte met het kenmerk 180129OFF-001 d.d. 
12-06-2018.

1.2. Object. 

Het betreft complex 518 gelegen aan de Couperusstraat 66 t/m 136 te Groningen. 
Het complex bestaat uit 36 uitkragende balkons aan de voorzijde van het complex. 

1.3. Aanleiding en doel van het onderzoek. 

De aanleiding voor het instellen van het onderzoek is de landelijke problematiek van de 
constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats. 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de aanwezige constructieve risico’s van de 
uitkragende betonnen vloeren en balkons van de galerijflat.  

1.4. Omschrijving van de werkzaamheden. 

De volgende werkzaamheden zijn door ons uitgevoerd: 
- Uitvoeren dossieronderzoek;
- Visuele inspectie en vastleggen schadebeelden;
- Bepalen afmetingen van de balkons;
- Bepalen wapeningsconfiguratie door middel van wapeningscans;
- Boren boorkernen Ø80 mm voor bepalen druksterkte;
- Boren kernen Ø50 mm ter bepaling van het chloride gehalte in twee zones (0-20 en

20-40 mm);
- Vrij hakken wapening ter plaatse van de kritische zone;
- Constructieve beoordeling;
- Bepalen staalkwaliteit door middel van trekproeven op 1 wapeningstaaf;
- Opstellen rapportage met analyse en conclusie.

1.5. Uitvoeringsdatum werkzaamheden. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 9 oktober 2018 door de heer J. Schuring en de heer 
M. Jansen van BEJAN Engineering BV.

De constructieve beoordeling is uitgevoerd door Consol BV. 
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1.6. Situatie. 

 
Afbeelding 1.6.1. Bovenaanzicht complex 518 

 
Bron: Google Earth 
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2. ALGEMEEN 

2.1. CUR-aanbeveling 248 

In de CUR-aanbeveling 248 “onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid 
van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats”, wordt een protocol beschreven naar 
aanleiding van de landelijke problematiek van uitkragende (galerij) vloeren. 
 
Het protocol is bedoeld voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende 
betonnen vloeren bij galerijflats, die in de periode 1950 – 1970 zijn gebouwd. Deze 
constructies kenmerken zich door een monoliete verbinding tussen de galerij- en/of 
balkonvloeren en de verdiepingsvloeren van de woningen. 
 
Uit eerdere onderzoeken is geconcludeerd dat er drie technische aspecten zijn, die de 
constructieve veiligheid bedreigen:  

 de aanwezigheid van putcorrosie op de wapening ten gevolge van, via scheuren 
ingedrongen, chloriden (dooizouten of ingemengde chloriden);  

 een lagere hoogtepositie van de wapening, dan waarvan bij het ontwerp is uitgegaan;  

 een hogere belasting op de vloerplaten, dan waarvan bij het ontwerp is uitgegaan. 
 
Bovengenoemde aspecten moeten in samenhang worden beschouwd. Het eerst genoemde 
aspect kan verkend worden door een beoordeling van de buigtrekspanningen en de daaruit 
af te leiden kans op scheurvorming. Een verdere verkenning van dit aspect vereist 
destructieve onderzoeksmethoden, zoals boringen, meten van chloridengehalten en/of 
potentiaalmetingen. Het tweede en derde aspect kunnen bij constructies, waarvan 
berekeningen en/of tekeningen bekend zijn, meestal met niet-destructieve methoden 
voldoende goed worden onderzocht. Als tekeningen en berekeningen ontbreken, is echter 
veelal destructief onderzoek nodig om een goede inschatting van het risico op een 
constructief onveilige situatie te kunnen maken. De constructieve veiligheid moet 
publiekrechtelijk voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn beschreven voor 
bestaande bouw. 
 
Ten gevolge van eerdere gebeurtenissen (bezwijken van de uitkragende vloeren) aan 
galerijflats is de CUR-publicatie 248 opgesteld. CUR-publicatie 248: “Onderzoek naar en de 
beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van 
galerijflats”.  
De CUR publicatie 248 omschrijft een vijftal stappen van onderzoek: 

 Stap 1; Verkennend onderzoek vloerconstructie en belastingen: 
Visueel en aan de hand van tekeningen vaststellen van de toestand van de 
constructie, eventueel aangevuld met een plaatselijke wapeningsconfiguratie; 

 Stap 2; Onderzoek naar de wapening: 
Vaststellen ligging en samenstelling (diameter(s) en staalsoort) van de 
betonwapening; 

 Stap 3; Constructieve beoordeling: 
Een constructieve berekening op basis van de gegevens uit stap 1 en 2; 

 Stap 4; Destructief onderzoek ter verkrijging van informatie over wapening, 
(put)corrosie en beton: 
Het boren van kernen ter plaatse van de wapening in de kritische doorsnede om het 
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chloridengehalte te bepalen en de aanwezigheid van scheurvorming. Dit onderzoek 
kan aangevuld worden met potentiaalmetingen. Zo nodig het boren van kernen -niet 
ter plaatse van de wapening- om de betondruksterkte te bepalen; 

 Stap 5; Aanvullende constructieve beoordeling: 
Een constructieve aanvullende beoordeling op basis van de gegevens die verzamelt 
zijn bij stap 4. 

 
Deze stappen zijn uitgezet in een stappenplan, zie onderstaande afbeelding: 

 
Figuur 2.1.1.: Stappenplan en stroomschema onderzoek conform CUR248
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Eigenaren van galerijflats in Nederland die gebouwd zijn voor 1975, zijn vanaf 1 januari 2016 
verplicht onderzoek uit te laten voeren naar de constructieve veiligheid van de galerij- en 
balkonvloeren. De controles door de eigenaren moeten voor 1 juli 2017 gereed zijn. De 
gemeentes moeten toezicht houden op de controles. Als nadere studie uitwijst dat de 
constructie onvoldoende veilig is, moet de eigenaar van de flat maatregelen nemen om 
alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. 
 
Om tot een gedegen advies te komen conform de CUR248, dient in ieder geval de 
basisinspectie uitgevoerd te worden. De basisinspectie bestaat uit de volgende stappen: 

- Stap 1:  Verkennend onderzoek vloerconstructie en belastingen; 
- Stap 2:  Onderzoek naar de wapening; 
- Stap 3 (a+b): Constructieve beoordeling. 

 
Bovenstaande stappen zijn uitgevoerd aan het complex. 
 

2.2. Dossier onderzoek (stap 1.1) 

Tijdens het dossieronderzoek is de volgende relevante informatie geconstateerd: 
- Dwarswapening boven (hoofdwapening) Ø8 mm, h-o-h afstand 200 mm; 
- Dwarswapening onder Ø6 mm, h-o-h afstand 200 mm; 
- Langswapening (verdeelwapening) Ø6 mm, h-o-h afstand 250 mm; 
- De uitkraging van de balkons bedraagt 850 mm; 
- De lengte van de balkons bedraagt 3000 mm; 
- De betonconstructie heeft een dikte van 120 mm; 
- Er is staalkwaliteit QR24 toegepast; 
- Het bouwjaar is 1960. 

 

 
Afbeelding 2.2.1. Wapeningsconfiguratie balkonplaat 
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Afbeelding 2.2.2. Doorsnede balkonplaat 

 

2.3. Visuele inspectie (stap 1.2) 

Op basis van de visuele inspectie, kan een analyse worden gemaakt van de aanwezige 
constructieve risico’s van het project. Tijdens de visuele inspectie, zijn alle schadebeelden in 
kaart gebracht.  
 
De volgende schadebeelden zijn geconstateerd; 

- De coating aan de boven- en onderzijde van de balkons is verweerd en op diverse 
locaties onthecht; 

- Diverse balkons vertonen afgedrukte en holklinkende betondelen aan de onderzijde. 
 

2.4. Maatvoering uitkragende balkons (stap 1.2) 

Om een constructieve beoordeling te kunnen uitvoeren, zijn de uitkragende balkons 
ingemeten. De volgende maatvoering is bepaald: 

- De uitkraging van de balkons bedraagt 850 mm; 
- De lengte van de balkons bedraagt 3000 mm; 
- De betonconstructie heeft een dikte van 120 mm (bepaald aan de hand van 

kernboringen); 
- De stalen leuningen hebben een hoogte van 1150 mm. 

 
De maatvoering komt overeen met de tekening. 
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2.5. Onderzoek naar de wapeningsconfiguratie (stap 2.1 en 2.2) 

2.5.1. Algemeen 

2.5.1.1 Hilti Ferro scan PS200 

Met behulp van de Hilti Ferro scan PS200 is op een aantal locaties op een niet-destructieve 
manier de wapeningconfiguratie bepaald.  
 
De Ferroscan is een draagbaar detectie instrument dat met behulp van een magnetisch veld 
de locatie van staal in betonconstructie kan bepalen. Dit kan tot een maximale diepte van 
180 mm. 
 
De scans worden uitgevoerd op een vlak van maximaal 60 cm x 60 cm, zogenaamde 
blockscans. Afhankelijk van de ruimte kan het meetvlak kleiner worden gemaakt. 
 
Daarnaast worden linescans uitgevoerd. Met een linescan kan over een grotere lengte de 
betondekking en hart-op-hart afstanden worden bepaald. 
 
Er zijn echter verschillende factoren die een (negatieve) invloed kunnen hebben op de 
meetresultaten van de Ferroscan. Doordat het apparaat met een magnetisch veld werkt kan 
dit worden beïnvloed door de uitgevoerde laswerkzaamheden aan de wapening.  
 
Daarnaast mag de wapeningsdekking niet meer zijn dan de helft van de –hart op hart- 
afstand van de wapening.  
 
Bij een meting zonder deze negatieve invloeden, heeft het apparaat een nauwkeurigheid van 
+/- 1 mm. met betrekking tot de wapeningdiameter.  
 
Om de metingen te onderbouwen is op 1 locatie een referentiesleuf gehakt en is de 
wapeningdiameter en configuratie bepaald met een schuifmaat. 

 
Fig. 2.5.1.1.1:  Hilti Ferroscan 
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2.5.1.2. Hilti Radarscan PS1000 

Met behulp van de Radarscan PS1000 is op een aantal locaties op een niet-destructieve 
manier de wapeningsconfiguratie bepaald. 
 
De Radarscan is een draagbaar detectie instrument dat met behulp van een radar de locatie 
van staal in betonconstructie kan bepalen. Dit kan tot een maximale diepte van 300 mm. 
 
De scans worden uitgevoerd op een vlak van 60 cm x 60 cm of 120 cm x 120 cm, 
zogenaamde blockscans. Afhankelijk van de ruimte kan het meetvlak kleiner worden 
gemaakt. Daarnaast is het ook mogelijk om linescans te maken.  
 
De resultaten van de blockscans kunnen worden weergegeven in 2D, maar ook in 3D. Dit 
zorgt voor een duidelijk inzicht van de wapeningsconfiguratie. 
 
 

 
Fig. 2.5.1.2.1:  Hilti Radarscan 

 

2.5.1.3. Destructief onderzoek naar de wapening 

Door middel van destructief onderzoek, is de maatvoering en de staat van de wapening 
beoordeeld, en de restdiameter van de wapening. Het betreft hier de wapening in de 
kritische zone. 
 

2.5.2. Resultaten onderzoek wapeningsconfiguratie 

In de onderstaande figuren zijn de resultaten van de metingen met de Hilti Ferroscan en de 
Hilti Radarscan weergegeven.  
 
Genoemde betondekking in de scans aan de bovenzijde is inclusief aanwezige dekvloer. 



 
 

 180129A-001 complex 518 v1.0 12 van 44 
 5 november 2018 
 www.bejan.nl  

2.5.3.  Locatie 1, balkon nummer 80 (1e verdieping) 

Blockscan 

Locatie: Bovenzijde balkon 

 

Scan FS6881 

Oppervlak: 60 x 60 cm. 

Verticale staven: 

Diameter: Ø8 mm.  

Dekking (mm): 58-52-57-64-60 

H.o.h afstand: 190 mm 

Functie: Hoofdwapening 
(dwarswapening) 

Horizontale staven: 

Diameter: Ø6 mm. 

Dekking: 67-72-71-73-71 

H.o.h afstand: 210 mm 

Functie: Verdeelwapening 
(langswapening) 

 
 

Linescan dwarswapening 

Locatie: Bovenzijde 
balkon 

Scan: FQ6882 

Gem. h.o.h. afstand: 195 mm. Gem. betondekking 71 mm. 

Laagste betondekking: 53 mm. Hoogste betondekking: 89 mm. 
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Linescan langswapening 

Locatie: Bovenzijde 
balkon 

Scan: FQ6884 

Gem. h.o.h. afstand: 210 mm. Gem. betondekking 67 mm. 

Laagste betondekking: 61 mm. Hoogste betondekking: 71 mm. 

 
 

Linescan dwarswapening 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: FQ6885 

Gem. h.o.h. afstand: 200 mm. Gem. betondekking 14 mm. 

Laagste betondekking: 6 mm. Hoogste betondekking: 26 mm. 
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Linescan langswapening 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: FQ6887 

Gem. h.o.h. afstand: 205 mm. Gem. betondekking 26 mm. 

Laagste betondekking: 25 mm. Hoogste betondekking: 28 mm. 

 
 

Linescan dwarswapening (bovenwapening) 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: RQ2166 

Gem. h.o.h. afstand: 195 mm. Gem. betondekking 36 mm. 

Laagste betondekking: 17 mm. Hoogste betondekking: 50 mm. 
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Linescan langswapening (bovenwapening) 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: RQ2168 

Gem. h.o.h. afstand: 210 mm. Gem. betondekking 50 mm. 

Laagste betondekking: 37 mm. Hoogste betondekking: 58 mm. 

 
 
Op onderstaande afbeelding een overzicht van onderzoekslocatie 1: 

  
Afbeelding 2.5.3.1: Overzicht locatie destructief onderzoek 

Ø8, dekking 43 mm 
Ø8, dekking 52 mm 
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Naar aanleiding van het destructief onderzoek, is het volgende geconstateerd: 
 De wapening is niet gecorrodeerd, er is dan ook geen sprake van staaldikte afname 

en/of putcorrosie; 
 De dwarswapening heeft een diameter van Ø8 mm en een hart-op-hart afstand van 

180 mm. De betondekking bedraagt 52 en 43 mm. (excl. deklaag); 
 De deklaag heeft een dikte van 35 mm. 

 
 
 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de wapeningsconfiguratie van 
locatie 1. 

Wapening Richting Diameter H-o-h 
afstand 

Gem. 
dekking 

Hoogste 
dekking 

Laagste  
dekking 

Bovenwapening Dwarsrichting Ø8 mm 195 mm 36 mm 50 mm 17 mm 
Bovenwapening Langsrichting Ø6 mm 210 mm 50 mm 58 mm 37 mm  
Onderwapening Dwarsrichting Ø6 mm 200 mm 14 mm 26 mm 6 mm 
Onderwapening Langsrichting Ø6 mm 205 mm 26 mm 28 mm 25 mm 

Tabel 2.5.3.1: Samenvatting wapeningsconfiguratie locatie 1 
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2.5.4.  Locatie 2, balkon nummer 100 (3e verdieping) 

Blockscan 

Locatie: Bovenzijde balkon 

 

Scan FS6888 

Oppervlak: 60 x 60 cm. 

Verticale staven: 

Diameter: Ø8 mm.  

Dekking (mm): 70-61-58-67-50 

H.o.h afstand: 210 mm 

Functie: Hoofdwapening 
(dwarswapening) 

Horizontale staven: 

Diameter: Ø6 mm. 

Dekking: 68-77-70-73-63 

H.o.h afstand: 215 mm 

Functie: Verdeelwapening 
(langswapening) 

 
 

Linescan dwarswapening 

Locatie: Bovenzijde 
balkon 

Scan: FQ6889 

Gem. h.o.h. afstand: 200 mm. Gem. betondekking 68 mm. 

Laagste betondekking: 57 mm. Hoogste betondekking: 95 mm. 
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Linescan langswapening 

Locatie: Bovenzijde 
balkon 

Scan: FQ6891 

Gem. h.o.h. afstand: 220 mm. Gem. betondekking 79 mm. 

Laagste betondekking: 70 mm. Hoogste betondekking: 91 mm. 

 
 

Linescan dwarswapening 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: FQ6900 

Gem. h.o.h. afstand: 200 mm. Gem. betondekking 20 mm. 

Laagste betondekking: 11 mm. Hoogste betondekking: 35 mm. 
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Linescan langswapening 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: FQ6902 

Gem. h.o.h. afstand: 220 mm. Gem. betondekking 26 mm. 

Laagste betondekking: 21 mm. Hoogste betondekking: 33 mm. 

 
 
 

Linescan dwarswapening (bovenwapening) 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: RQ2181 

Gem. h.o.h. afstand: 200 mm. Gem. betondekking 36 mm. 

Laagste betondekking: 25 mm. Hoogste betondekking: 41 mm. 
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Linescan langswapening (bovenwapening) 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: RQ2183 

Gem. h.o.h. afstand: 220 mm. Gem. betondekking 42 mm. 

Laagste betondekking: 32 mm. Hoogste betondekking: 50 mm. 

 
 
 
 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de wapeningsconfiguratie van 
locatie 2. 

Wapening Richting Diameter H-o-h 
afstand 

Gem. 
dekking 

Hoogste 
dekking 

Laagste  
dekking 

Bovenwapening Dwarsrichting Ø8 mm 200 mm 36 mm 41 mm 25 mm 
Bovenwapening Langsrichting Ø6 mm 220 mm 42 mm 50 mm 32 mm 
Onderwapening Dwarsrichting Ø6 mm 200 mm 20 mm 35 mm 11 mm 
Onderwapening Langsrichting Ø6 mm 220 mm 26 mm 33 mm 21 mm 

Tabel 2.5.4.1: Samenvatting wapeningsconfiguratie locatie 2 
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2.5.5.  Locatie 3, balkon nummer 120 (2e verdieping) 

Blockscan 

Locatie: Bovenzijde balkon 

 

Scan FS6896 

Oppervlak: 60 x 60 cm. 

Verticale staven: 

Diameter: Ø8 mm.  

Dekking (mm): 59-61-74-83-58 

H.o.h afstand: 210 mm 

Functie: Hoofdwapening 
(dwarswapening) 

Horizontale staven: 

Diameter: Ø6 mm. 

Dekking: 70-58-71-90-65 

H.o.h afstand: 255 mm 

Functie: Verdeelwapening 
(langswapening) 

 
 

Linescan dwarswapening 

Locatie: Bovenzijde 
balkon 

Scan: FQ6897 

Gem. h.o.h. afstand: 205 mm. Gem. betondekking 50 mm. 

Laagste betondekking: 33 mm. Hoogste betondekking: 76 mm. 
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Linescan langswapening 

Locatie: Bovenzijde 
balkon 

Scan: FQ6899 

Gem. h.o.h. afstand: 245 mm. Gem. betondekking 75 mm. 

Laagste betondekking: 67 mm. Hoogste betondekking: 89 mm. 

 
 

Linescan dwarswapening 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: FQ6903 

Gem. h.o.h. afstand: 200 mm. Gem. betondekking 17 mm. 

Laagste betondekking: 8 mm. Hoogste betondekking: 31 mm. 
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Linescan langswapening 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: FQ6905 

Gem. h.o.h. afstand: 215 mm. Gem. betondekking 28 mm. 

Laagste betondekking: 23 mm. Hoogste betondekking: 35 mm. 

 
 
 

Linescan dwarswapening (bovenwapening) 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: RQ2184 

Gem. h.o.h. afstand: 205 mm. Gem. betondekking 37 mm. 

Laagste betondekking: 15 mm. Hoogste betondekking: 57 mm. 
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Linescan langswapening (bovenwapening) 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: RQ2186 

Gem. h.o.h. afstand: 245 mm. Gem. betondekking 64 mm. 

Laagste betondekking: 57 mm. Hoogste betondekking: 69 mm. 

 
 
 
 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de wapeningsconfiguratie van 
locatie 3. 

Wapening Richting Diameter H-o-h 
afstand 

Gem. 
dekking 

Hoogste 
dekking 

Laagste  
dekking 

Bovenwapening Dwarsrichting Ø8 mm 205 mm 37 mm 57 mm 15 mm 
Bovenwapening Langsrichting Ø6 mm 245 mm 64 mm 69 mm 57 mm 
Onderwapening Dwarsrichting Ø6 mm 200 mm 17 mm 31 mm 8 mm 
Onderwapening Langsrichting Ø6 mm 215 mm 28 mm 35 mm 23 mm 

Tabel 2.5.5.1: Samenvatting wapeningsconfiguratie locatie 3 
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2.5.6.  Locatie 4, balkon nummer 126 (1e verdieping) 

Blockscan 

Locatie: Bovenzijde balkon 

 

Scan FS6892 

Oppervlak: 60 x 60 cm. 

Verticale staven: 

Diameter: Ø8 mm.  

Dekking (mm): 52-61-68-48-51 

H.o.h afstand: 190 mm 

Functie: Hoofdwapening 
(dwarswapening) 

Horizontale staven: 

Diameter: Ø6 mm. 

Dekking: 55-65-77-76-58 

H.o.h afstand: 205 mm 

Functie: Verdeelwapening 
(langswapening) 

 
 

Linescan dwarswapening 

Locatie: Bovenzijde 
balkon 

Scan: FQ6893 

Gem. h.o.h. afstand: 190 mm. Gem. betondekking 58 mm. 

Laagste betondekking: 47 mm. Hoogste betondekking: 64 mm. 
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Linescan langswapening 

Locatie: Bovenzijde 
balkon 

Scan: FQ6895 

Gem. h.o.h. afstand: 210 mm. Gem. betondekking 69 mm. 

Laagste betondekking: 62 mm. Hoogste betondekking: 80 mm. 

 
 

Linescan dwarswapening 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: FQ6906 

Gem. h.o.h. afstand: 200 mm. Gem. betondekking 16 mm. 

Laagste betondekking: 6 mm. Hoogste betondekking: 24 mm. 
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Linescan langswapening 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: FQ6908 

Gem. h.o.h. afstand: 195 mm. Gem. betondekking 26 mm. 

Laagste betondekking: 22 mm. Hoogste betondekking: 30 mm. 

 
 

Linescan dwarswapening (bovenwapening) 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: RQ2187 

Gem. h.o.h. afstand: 190 mm. Gem. betondekking 41 mm. 

Laagste betondekking: 27 mm. Hoogste betondekking: 48 mm. 
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Linescan langswapening (bovenwapening) 

Locatie: Onderzijde 
balkon 

Scan: RQ2189 

Gem. h.o.h. afstand: 210 mm. Gem. betondekking 54 mm. 

Laagste betondekking: 45 mm. Hoogste betondekking: 64 mm. 

 
 
 
 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de wapeningsconfiguratie van 
locatie 4. 

Wapening Richting Diameter H-o-h 
afstand 

Gem. 
dekking 

Hoogste 
dekking 

Laagste  
dekking 

Bovenwapening Dwarsrichting Ø8 mm 190 mm 41 mm 48 mm 27 mm 
Bovenwapening Langsrichting Ø6 mm 210 mm 54 mm 64 mm 45 mm 
Onderwapening Dwarsrichting Ø6 mm 200 mm 16 mm 24 mm 6 mm 
Onderwapening Langsrichting Ø6 mm 195 mm 26 mm 30 mm 22 mm 

Tabel 2.5.6.1: Samenvatting wapeningsconfiguratie locatie 4 
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2.6. Onderzoek naar betondruksterkte (stap 2.3) 

2.6.1. Algemeen 

Kenmerkend voor beton is dat het een heterogeen materiaal is. De toeslag korrels hebben 
volkomen andere eigenschappen dan de cementsteen die deze korrels tot een geheel 
verbindt. 
Een van de belangrijke eigenschappen van beton is sterkte en met name de druksterkte, 
deze eigenschap ontwikkelt zich in de tijd. 
De druksterkte van beton is van een aantal factoren afhankelijk: 
- aanhechtsterkte tussen cement en toeslagmateriaal; 
- de sterkte van de cementsteen; 
- de sterkte van het toeslagmateriaal. 
 
De zwakste component van de betonsterkte wordt meestal gevormd door de aanhechtsterkte 
cementsteen-toeslagmateriaal. Breuk van beton zal dan ook via deze zwakste schakel 
worden ingeleid. 
 

2.6.2. Onderzoek aan de hand van geboorde cilinders 

Hiervoor worden kernen uit de constructie geboord met een diameter van Ø80mm. 
Voorafgaand aan het bepalen van de betondruksterkte zijn de kernen voorbehandeld, 
zodanig dat de lengte na zagen en vlakken gelijk is aan de diameter van de kern. 
Na het bewerken worden de cilinders op sterkte beproefd volgens de NEN-EN 12390-03 
“Beproevingen van verhard beton deel 3; druksterkte van proefstukken”. 
 

2.6.3. Resultaten bepaling druksterkte 

De kernen zijn op lengte gezaagd (lengte = diameter), planparallel gevlakt en vervolgens 
beproefd op druksterkte conform de NEN-EN 12390-03 “Beproevingen van verhard beton 
deel 3; druksterkte van proefstukken”. 
 
In onderstaande tabel de resultaten van de metingen naar de betondruksterkte: 
 
Monsternummer / locatie: Diameter  

betonkern 
(mm.) 

Lengte 
kern (mm.) 

Druksterkte 
(N/mm²) 

Vol. 
massa 
(Kg/m³) 

Kern C518-2, balkon nummer 126 76,1 75,5 57,9 2465 
Tabel 2.6.3.1: Resultaten metingen betondruksterkte 
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2.7. Constructieve beoordeling (stap 3) 

Er is een constructieve beoordeling uitgevoerd. 
 
De input van de constructieve beoordeling is bepaald op basis van de uitgevoerde inspecties 
en onderzoeken, zie bijlage 2 voor de input van de constructieve beoordeling. 
 
Voor de constructieve beoordeling zijn uitgangspunten aangehouden zoals genoemd in de 
CUR 248 publicatie. 
 
De gehele constructieve beoordeling is toegevoegd in bijlage 3 van deze rapportage. 
 
Onderstaande de samenvatting van de constructieve beoordeling: 
Overzicht

adres wapening verbouw (30 jr) afkeur (1 jr) duurzaamheid restlevensduur

balkon * Ø8-205 79,0 mm 79% 70% 28% > 30 jaar

*) Zie berekening. De overige situaties zijn op gelijke manier berekend.

Benuttingsgraden

gem. zwaartepunt

Benuttingsgraad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

b
a
lk

o
n
 *

verbouwcriterium afkeurcriterium
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2.8. Onderzoek naar chloride indringing (stap 4.1) 

2.8.1. Algemeen. 

De duurzaamheid van een materiaal wordt in belangrijke mate bepaald door de snelheid 
waarmee de structuur van dat materiaal verandert, anders gezegd door de snelheid 
waarmee het materiaal wordt aangetast.  
 
Deze aantasting heeft plaats ten gevolge van fysische, fysisch-chemische of chemische 
processen. Bij veel van deze processen wordt materie van de ene plaats naar de andere 
plaats getransporteerd, al dan niet na chemische omzetting. De snelheid, waarmee het 
transport plaats vindt, hangt enerzijds af van de aard en de hoeveelheid van de aantasting 
veroorzakende stoffen (het milieu) en anderzijds de samenstelling en de structuur van het 
materiaal (de kwaliteit van het beton). 
 
Ten aanzien van de aantasting van gewapend beton kan de volgende tweedeling worden 
gemaakt: 
- Directe aantasting van beton door inwendige dan wel uitwendige oorzaken; 
- Indirecte aantasting van beton door aantasting van in het beton opgenomen wapening. 
 
Bij de directe aantasting van beton moeten we denken aan ongeschikte cementen, reactieve 
toeslagmaterialen en sulfaathoudende toeslagmaterialen. 
Bij indirecte aantasting moeten we denken aan bijvoorbeeld het indringen van chloride, uit 
dooizouten, of aan toegevoegde chloride (uit chloride houdende hulpstoffen) in het beton 
Het mag bekend zijn dat staal blootgesteld aan klimatologische factoren gaat roesten 
(corroderen), door de reactie van het ijzer met zuurstof en water. 
 
De snelheid waarmee het corrosieproces plaats vindt, hangt af van de tijd gedurende het 
staal vochtig is, de temperatuur en de afzetting van beschermende stoffen op het 
staaloppervlak. De aanwezigheid van chloride versnelt het corrosieproces aanzienlijk. Het 
product, roest, neemt een groter volume in dan het oorspronkelijke ijzer. Vandaar dat het 
beton rond de wapening uit elkaar wordt gedrukt als de wapening in het beton gaat roesten. 
 
Om vast te stellen of er chloride ionen aanwezig zijn in het beton worden betonmonsters 
genomen. Dit kan door middel van boorkernen, brokstukjes of boorstofmonsters. 
Tevens kunnen monsters op verschillende diepten worden genomen om zo het chloride 
indringingsprofiel vast te stellen. 
 

2.8.2. Methode voor het bepalen van chloride indringing 

Het chloride gehalte is bepaald volgens de Volhardmethode beschreven in het BSW rapport 
96-01 (Aanbeveling voor het bepalen van het chloride gehalte in verhard cementbeton). 
Bij de bepaling van het chloride gehalte word tevens het bindmiddelgehalte bepaald. 
 

2.8.3. Monstername 

Bij dit onderzoek is gekozen om chloride- en bindmiddelgehalte te bepalen aan de hand van 
boorkernen Ø50 mm. Deze kernen zijn middels een diamantboor aan de bovenzijde van de 
balkons geboord. 
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De locatie van deze boringen zijn dusdanig bepaald dat verkregen chloride- en 
bindmiddelgehalte een representatief beeld weergeeft van het geheel. 
 
De betonkernen zijn ter plaatse gecodeerd en meegenomen naar het laboratorium voor 
beproeving. 
 
In het laboratorium zijn de kernen in schijven gezaagd. Deze betonschijven zijn vermalen en 
van dit materiaal is een analysemonsters genomen voor het bepalen van het chloride - en 
bindmiddelgehalte in de hierboven genoemde zones. 
 

2.8.4. Resultaten chloride bepaling 

In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de resultaten van het chloride- 
onderzoek. 

Monster-
nummer: 

Locatie: Zone: 
Chloridegehalte 

in % t.o.v. 
cementmassa 

Bindmiddel- 
gehalte 

in % 

Kern C518-1 Balkon nummer 80 
0-20 0,24 17,8 

20-40 0,12 15,9 

Kern C518-3 Balkon nummer 126 
0-20 0,15 13,9 

20-40 0,08 14,2 

Tabel 2.8.4.1: Resultaten chloride bepaling 

 
Het kritische chloride gehalte voor het ontstaan van corrosie van de wapening is niet 
eenduidig vast te stellen.  
Van belang zijn de pH van het beton en de toegankelijkheid voor water en zuurstof.  
 
Bij nieuwbouw geldt voor beton waarin corrosiegevoelige materialen zijn opgenomen dat het 
gehalte aan chloride ten hoogste 0,4% (m/m) van de hoeveelheid cement mag bedragen. 
En bij beton met voorgerekt voorspanstaal mag het gehalte aan chloride ten hoogste 0,2% 
(m/m) van de hoeveelheid cement bedragen. 
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2.9. Bepalen laagopbouw en scheurvorming (stap 2.3 en 4.2) 

Doormiddel van kernboringen, is de laagopbouw bepaald van de uitkragende betonnen 
vloeren. De kernen hebben een diameter van Ø50 mm en Ø80 mm. Totaal zijn er 4 kernen 
geboord, op representatieve locaties verdeeld over de vloeren.  
 
Daarnaast is beoordeeld of er scheuren zijn geconstateerd evenwijdig aan de gevel nabij de 
kritische zone. 
 
In onderstaande tabellen, de resultaten van de boorkernen: 
 
Kern C518-1 

 
Dimensies: Boorkern Ø50 mm., lengte 95 - 115 mm. 
Laagopbouw: - Dekvloer: lengte 35 mm 

- Beton: lengte 60 – 80 mm. 
Wapening: Geen wapening 
Poriën: Weinig tot geen poriën 
Scheuren: Geen scheuren 
Kleur: Blauwe cementsteen 
Opmerking: - 
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Kern C518-2 

 
Dimensies: Boorkern Ø75 mm., lengte 145 mm. 
Laagopbouw: - Dekvloer: lengte 40 mm 

- Beton: lengte 105 mm. 
Wapening: Dwarswapening Ø8 mm, dekking = 15 mm. 

Langswapening Ø6 mm, dekking = 25 mm 
Poriën: Weinig tot geen poriën 
Scheuren: Geen scheuren 
Kleur: Blauwe cementsteen 
Opmerking: Kern door de gehele constructie geboord. 

 
 
Kern C518-3 

 
Dimensies: Boorkern Ø50 mm., lengte 95 mm. 
Laagopbouw: - Dekvloer: lengte 35 mm 

- Beton: lengte 60 mm. 
Wapening: Geen wapening 
Poriën: Weinig tot geen poriën 
Scheuren: Geen scheuren 
Kleur: Blauwe cementsteen 
Opmerking: - 
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Kern C518-4 

 
Dimensies: Boorkern Ø50 mm., lengte 95 mm. 
Laagopbouw: - Dekvloer: lengte 30 mm 

- Beton: lengte 65 mm. 
Wapening: Dwarswapening boven Ø8 mm, dekking = 46 mm. 

Langswapening onder Ø6 mm, dekking = 55 mm. 
Poriën: Weinig tot geen poriën 
Scheuren: Geen scheuren 
Kleur: Blauwe cementsteen 
Opmerking: - 
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2.10. Onderzoek naar staalkwaliteit 

2.10.1. Onderzoek naar staalkwaliteit 

Voor het bepalen van de wapeningskwaliteit is één stuk wapeningstaal uit de bovenzijde van 
de constructie genomen en beproefd. 
 
In onderstaande tabel, de resultaten van het onderzoek naar de treksterkte: 
Staaf Diameter  Staaflengte Vloeigrens  

(N/mm²) 
Treksterkte 
(N/mm²) 

Rekmeting 
(%) 

C518-1 Ø8 mm 310 mm 294,7 375,2 23,92 
Tabel 2.10.1 Resultaten wapening treksterkte 

 

2.10.2. Wapeningstaven 

Staaf C518-1 
Dimensies: Wapeningstaaf Ø8 mm., 

lengte 310 mm. 
 
Dwarswapening balkon 
(hoofdwapening) 
 
De wapening verkeert in een 
goede staat, geen corrosie. 

 
Tabel 2.10.2 Dimensies wapeningsstaaf 518-1 
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3. ANALYSE EN CONCLUSIE 

3.1. Analyse 

3.1.1. Dossieronderzoek 

Tijdens het dossieronderzoek is de volgende relevante informatie geconstateerd: 
- Dwarswapening boven (hoofdwapening) Ø8 mm, h-o-h afstand 200 mm; 
- Dwarswapening onder Ø6 mm, h-o-h afstand 200 mm; 
- Langswapening (verdeelwapening) Ø6 mm, h-o-h afstand 250 mm; 
- De uitkraging van de balkons bedraagt 850 mm; 
- De lengte van de balkons bedraagt 3000 mm; 
- De betonconstructie heeft een dikte van 120 mm; 
- Er is staalkwaliteit QR24 toegepast; 
- Het bouwjaar is 1960. 

 

3.1.2. Visuele inspectie 

Naar aanleiding van de visuele inspectie, kunnen we concluderen dat er geen constructieve 
schadebeelden zijn geconstateerd. 
 

3.1.3. Wapeningsconfiguratie 

In onderstaande tabellen de samenvattingen van de gemaakte wapeningsscans: 
Wapening Richting Diameter H-o-h 

afstand 
Gem. 
dekking 

Hoogste 
dekking 

Laagste  
dekking 

Bovenwapening Dwarsrichting Ø8 mm 195 mm 36 mm 50 mm 17 mm 
Bovenwapening Langsrichting Ø6 mm 210 mm 50 mm 58 mm 37 mm  
Onderwapening Dwarsrichting Ø6 mm 200 mm 14 mm 26 mm 6 mm 
Onderwapening Langsrichting Ø6 mm 205 mm 26 mm 28 mm 25 mm 

Tabel 3.1.3.1: Samenvatting wapeningsconfiguratie locatie 1 

 
Wapening Richting Diameter H-o-h 

afstand 
Gem. 
dekking 

Hoogste 
dekking 

Laagste  
dekking 

Bovenwapening Dwarsrichting Ø8 mm 200 mm 36 mm 41 mm 25 mm 
Bovenwapening Langsrichting Ø6 mm 220 mm 42 mm 50 mm 32 mm 
Onderwapening Dwarsrichting Ø6 mm 200 mm 20 mm 35 mm 11 mm 
Onderwapening Langsrichting Ø6 mm 220 mm 26 mm 33 mm 21 mm 

Tabel 3.1.3.2: Samenvatting wapeningsconfiguratie locatie 2 
 

Wapening Richting Diameter H-o-h 
afstand 

Gem. 
dekking 

Hoogste 
dekking 

Laagste  
dekking 

Bovenwapening Dwarsrichting Ø8 mm 205 mm 37 mm 57 mm 15 mm 
Bovenwapening Langsrichting Ø6 mm 245 mm 64 mm 69 mm 57 mm 
Onderwapening Dwarsrichting Ø6 mm 200 mm 17 mm 31 mm 8 mm 
Onderwapening Langsrichting Ø6 mm 215 mm 28 mm 35 mm 23 mm 

Tabel 3.1.3.3: Samenvatting wapeningsconfiguratie locatie 3 



 
 

 180129A-001 complex 518 v1.0 38 van 44 
 5 november 2018 
 www.bejan.nl  

 
Wapening Richting Diameter H-o-h 

afstand 
Gem. 
dekking 

Hoogste 
dekking 

Laagste  
dekking 

Bovenwapening Dwarsrichting Ø8 mm 190 mm 41 mm 48 mm 27 mm 
Bovenwapening Langsrichting Ø6 mm 210 mm 54 mm 64 mm 45 mm 
Onderwapening Dwarsrichting Ø6 mm 200 mm 16 mm 24 mm 6 mm 
Onderwapening Langsrichting Ø6 mm 195 mm 26 mm 30 mm 22 mm 

Tabel 3.1.3.4: Samenvatting wapeningsconfiguratie locatie 4 
 
De onderstaande wapeningsconfiguratie is als minst gunstig beschouwd, en gebruikt voor de 
constructieve beoordeling. 
Bovenwapening 
- Hoofdwapening (dwarsrichting balkons): 

o Diameter Ø8 mm, hart op hart afstand 205 mm.; 
o Gemiddelde betondekking 37 mm.; 
o Grootste betondekking 57 mm.; 
o Laagste betondekking 15 mm.; 

- Verdeelwapening (langsrichting balkons): 
o Diameter Ø6 mm, hart op hart afstand 245 mm.; 
o Gemiddelde betondekking 64 mm.; 
o Grootste betondekking 69 mm.; 
o Laagste betondekking 57 mm.; 

 
Onderwapening 
- Wapening in dwarsrichting: 

o Diameter Ø6 mm, hart op hart afstand 200 mm.; 
o Gemiddelde betondekking 17 mm.; 
o Grootste betondekking 31 mm.; 
o Laagste betondekking 8 mm.; 

- Wapening in langsrichting: 
o Diameter Ø6 mm, hart op hart afstand 215 mm.; 
o Gemiddelde betondekking 28 mm.; 
o Grootste betondekking 35 mm.; 
o Laagste betondekking 23 mm.; 

 

3.1.4. Destructief onderzoek wapening 

De wapening is op één locatie vrij gehakt. 
 
Op basis van de visuele inspectie kunnen we concluderen dat de wapening geen corrosie 
vertoont, er is dus geen sprake van afname van de staaldiameter. 

3.1.5. Betondruksterkte 

De gemeten betondruksterkte bedraagt 57,9 N/mm². 
Dat komt overeen met betonsterkteklasse C35/45. 
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3.1.6. Constructieve beoordeling 

Op basis van de constructieve beoordeling kunnen we concluderen dat de balkons voldoen 
aan de eisen van de bestaande bouw. De constructie voldoet aan de veiligheids- en 
duurzaamheidseisen, de restlevensduur is meer dan 30 jaar. 
 

3.1.7. Onderzoek naar chloride indringing 

Het gemiddelde gemeten chloride gehalte ter plaatse van de wapeningszone bedraagt 
0,15%. 
 
Alle gemeten chloride gehaltes zijn lager dan de toegestane 0,40% 
 

3.1.8. Laagopbouw en scheuren kernen 

Er is een dekvloer op de balkons toegepast. 
De gemiddelde gemeten dekvloer bedraagt 35 mm. 
 
Er zijn geen scheuren geconstateerd in de kernen, ter plaatse van de kritische zone. 
 

3.1.9. Onderzoek naar staalkwaliteit 

De gemeten treksterkte van de wapening bedraagt 375,2 N/mm². 
De gemeten vloeigrens van de wapening bedraagt 294,7 N/mm². 
Dat komt minimaal overeen met staalkwaliteit QR24.  
 

3.2. Conclusie 

Het stappenplan zoals opgesteld in de CUR publicatie 248 is gevolgd, een en ander zoals 
weergegeven in §2.1. van deze rapportage. 
 
Gaan van de gemeten chloride gehaltes zijn hoger dan de toegestane 0,40%. Het risico op 
corrosie van de wapening is daarmee laag. Het verdient echter wel de aanbeveling om de 
balkons aan bovenzijde goed af te blijven sluiten om verdere indringing en verhoging (door 
strooizouten) van het chloride gehalte te voorkomen. 
 
Na voltooiing van de constructieve beoordeling kunnen we concluderen dat de constructie 
van de balkons voldoen aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen, de restlevensduur is 
meer dan 30 jaar. 
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Bijlage 1 Fotoreportage 
 



 
 

 180129A-001 complex 518 v1.0 41 van 44 
 5 november 2018 
 www.bejan.nl  

    
Foto 1: Overzicht balkons     Foto 2: Overzicht balkons  
 

    
Foto 3: Bovenzijde balkon     Foto 4: Blootliggende wapening 
 

    
Foto 5: Onthechting coating     Foto 6: Onthechting coating 
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Bijlage 2 Uitgangspunten constructieve beoordeling 
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Bijlage 3 Constructieve beoordeling 
 
 



 
 

CONSOL BV – Adviesburo voor betontechniek & -technologie - De Eng 10 – 4013 NN – KAPEL AVEZAATH - T 0344 661614 - F 0344 661845 – E info@consol.nl  Kamer van 
Koophandel Utrecht: 30169615 - Algemene Voorwaarden gedeponeerd onder nummer : 6626 

 

Project : UT09972.048 - Balkon Couperusstraat 66-136 te Groningen Pagina 1 van 9 
Versie  1.0 
datum  5 november 2018 

 

 
 
 
  

Overzicht
adres wapening verbouw (30 jr) afkeur (1 jr) duurzaamheid restlevensduur
balkon * Ø8-205 79,0 mm 79% 70% 28% > 30 jaar
*) Zie berekening. De overige situaties zijn op gelijke manier berekend.

Benuttingsgraden

gem. zwaartepunt
Benuttingsgraad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ba
lk

on
 *

verbouwcriterium afkeurcriterium

mailto:info@consol.nl


 
 

CONSOL BV – Adviesburo voor betontechniek & -technologie - De Eng 10 – 4013 NN – KAPEL AVEZAATH - T 0344 661614 - F 0344 661845 – E info@consol.nl  Kamer van 
Koophandel Utrecht: 30169615 - Algemene Voorwaarden gedeponeerd onder nummer : 6626 

 

Project : UT09972.048 - Balkon Couperusstraat 66-136 te Groningen Pagina 2 van 9 
Versie  1.0 
datum  5 november 2018 

 

Couperusstraat 66-136 - balkon (balkon) 

 

 

Rekenkundige controle Couperusstraat 66-136 - balkon (balkon)

Omschrijving constructie
Het balkon is over de volledige lengte doorgestort uit de vloer.
Er zijn geen versterkte stroken of (verborgen) consoles aanwezig.

De uitkraging vanaf de gevel bedraagt: 850 mm
Verschuiving momentlijn over: 83 mm
De totale uitkraging bedraagt hiermee: 933 mm
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Blijvende belastingen
constructieve betonvloer: - bij gevel: 0,120 x 24,5 = 2,94 kN/m2

- bij schrobrand: 0,120 x 24,5 = 2,94   -
zandcement dekvloer: - bij gevel: 0,035 x 20,0 = 0,70   -

- bij schrobrand: 0,035 x 20,0 = 0,70   -
extra afwerking: n.v.t.
halfsteens buitenblad: 3,00 kN/m
schrobrand met stalen hekwerk: 0,100 x 0,070 x 24,5 + 0,15 = 0,32   -
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Opgelegde belastingen

belastingklasse: A-balkon Y0 = 0,40

- vlaklast: qk = 2,50 kN/m2

- lijnlast: qk = 5,00 kN/m

- puntlast: Qk = 3,00 kN

Wapening *) Non-destructief gemeten

hoofdwapening: Ø8-205 (As = 245 mm2/m)
dekking (bovenzijde): 37 mm
dekking (onderzijde): 75 mm

verdeelwapening: Ø6-245 (As = 115 mm2/m)

dekking (bovenzijde): 45 mm

dekking (onderzijde): 69 mm

staat: niet gecontroleerd

Betonsterkte
staat: 100%

aanname betonkwaliteit: C35/45

fck = 35,0 MPa

fcd = 23,3 MPa

ec3 = 1,75 ‰

ecu3 = 3,50 ‰
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Staalsterkte

aanname staalkwaliteit: QR24

fyk = 240 MPa

fyd = 209 MPa

k = 1,08

euk = 5,0 %

eud = 4,5 %

E = 200 GPa

fsd = 224 MPa
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Duurzaamheid

milieuklasse: XD3

maximale scheurwijdte: 0,20 mm

Momentsterkte constructie

Mxn Mxp Myn Myp

As = 245 245 115 115 mm2/m

FRd = As x fsd = 55 55 26 26 kN/m

xRd = 4/3 x FRd / fcd = 3 3 1 1 mm

z = h - c - Ø / 2 - 0,39 xRd = 78 40 71 47 mm

MRd = FRd x z = 4,3 2,2 1,8 1,2 kNm/m
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Dwarskrachtsterkte constructie

Vxn Vxp Vyn Vyp

CRd;c = 0,18 / gc = 0,12 0,12 0,12 0,12

d = h - c - Ø / 2 = 79 41 72 48 mm

k = 1 + √(200 / d) ≤ 2,0 = 2,0 2,0 2,0 2,0

rl = Asl / (b x d) ≤ 2,0% = 0,3 0,6 0,2 0,2 %

VRd;c = CRd;c x k x (rl x fck)
1/3 x d = 42,0 27,1 30,7 23,4 kN/m

vmin = 0,035 x k3/2 x fck
1/2 = 0,59 0,59 0,59 0,59

VRd;c;min = vmin x d = 46,3 24,0 42,2 28,1 kN/m

VRd;c = max{VRd;c; VRd;c;min} 46,3 27,1 42,2 28,1 kN/m

Rekenwaarde van belastingen - verbouwcriterium
belastingfactoren volgens NEN8700 - tabel A1.2(B)

gevolgklasse: CC2

restlevensduur: 30 jaar
referentieperiode: 30 jaar

Yt = 0,97

(vgl. 6.10a): E = 1,20 x G + 1,30 x 0,40 x 0,97 x Q

(vgl. 6.10b): E = 1,15 x G + 1,30 x 0,97 x Q

Moment t.g.v. vlaklast

MEd;max = 3,3 kNm/m

MRd = 4,3 kNm/m

MEd / MRd = 76 %

3,3 kNm/m
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Dwarskracht t.g.v. vlaklast

VEd;max = 9,7 kN/m

VRd = 46,3 kN/m

VEd / VRd = 21 %

-9,7 kN/m
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Maximaal toelaatbare lijn- en puntlast
Berekend met vloeilijnentheorie, volgens bijlage 2 van CUR publicatie 248.

qRk FRk qRk FRk

pEd = 4,37 4,37 4,19 4,19 kN/m2

qEd = 0,39 0,39 0,37 0,37 kN/m qEk = 5,0 kN/m

b = 1,00 0,10 1,00 0,10 m qRk = 6,4 kN/m

L = 0,93 0,93 0,93 0,93 m qEk / qRk = 79 %

amin = 1,01 1,01 1,00 1,00 m

qRd = 7,8 58,9 8,0 59,5 kN/m FEk = 3,0 kN

qRk = 15,6 6,4 kN/m FRk = 4,7 kN

FRk = 11,7 4,7 kN FEk / FRk = 63 %

vgl. 6.10a vgl. 6.10b

Rekenwaarde van belastingen - afkeurcriterium

belastingfactoren volgens NEN8700 - tabel A1.2(C)

gevolgklasse: CC2
restlevensduur: 1 jaar
referentieperiode: 15 jaar

Yt = 0,92

(vgl. 6.10a): E = 1,20 x G + 1,15 x 0,40 x 0,92 x Q
(vgl. 6.10b): E = 1,10 x G + 1,15 x 0,92 x Q
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Moment t.g.v. vlaklast

MEd;max = 3,0 kNm/m

MRd = 4,3 kNm/m

MEd / MRd = 70 %

3,0 kNm/m
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Dwarskracht t.g.v. vlaklast

VEd;max = 9,0 kN/m

VRd = 46,3 kN/m

VEd / VRd = 19 %

-9,0 kN/m
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Maximale lijn- en puntlast
Berekend met vloeilijnentheorie, volgens bijlage 2 van CUR publicatie 248.

qRk FRk qRk FRk

pEd = 4,37 4,37 4,00 4,00 kN/m2

qEd = 0,39 0,39 0,35 0,35 kN/m qEk = 5,0 kN/m

b = 1,00 0,10 1,00 0,10 m qRk = 7,7 kN/m

L = 0,93 0,93 0,93 0,93 m qEk / qRk = 65 %

amin = 1,01 1,01 0,99 0,99 m

qRd = 7,8 58,9 8,1 60,1 kN/m FEk = 3,0 kN

qRk = 18,5 7,7 kN/m FRk = 5,7 kN

FRk = 13,9 5,7 kN FEk / FRk = 53 %

vgl. 6.10a vgl. 6.10b

Scheurwijdte

frequente combinatie volgens NEN-EN 1992

restlevensduur: 30 jaar

referentieperiode: 30 jaar

Yt = 0,97

(vgl. 6.15b): E = 1,00 x G + 1,00 x 0,50 x 0,97 x Q

Moment t.g.v. vlaklast

MEd = 2,3 kNm/m

ss = 121 MPa

esm - ecm = 0,36 ‰ wk = 0,06 mm

sr;max = 154 mm wmax = 0,20 mm

wk = 0,06 mm wk / wmax = 28 %

2,3 kNm/m
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Conclusie
De constructie voldoet aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen, de restlevensduur is 
meer dan 30 jaar.
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