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Door de verborgen draagkracht te
mobiliseren van een Rotterdams
warenhuis van weleer kan een zestig jaar oud winkelpand zestien
woonlagen dragen met in totaal 105
appartementen. Mits het gewicht
per m2 beperkt blijft. Maar onvoorziene trilling van de ultralichte, samengestelde constructie uit staal,
hout en metal-stud legt de bouw
stil, waarop onderzoek en pioniersarbeid is vereist. Vier proefwoningen – een complete bouwknoop –
leveren het sluitend bewijs voor
ultralicht bouwen en meervoudig
ruimtegebruik in één.

op te zetten. In de voor winkels minder gewilde tweede verdieping wordt een parkeergarage voorzien. Een lichte tussenvloer zorgt
samen met het dak voor 146 parkeerplaatsen. De toegang wordt verzorgd door drie
autoliften.
Omgekeerde ontwerpopdracht
Hamvraag bij aanvang was of de nieuwbouw
door het bestaande gebouw kon worden gedragen. Constructieve toevoegingen zijn onwenselijk, omdat daarmee het oorspronkelijk karakter verloren zou gaan. We moesten
dus op zoek naar een manier om zoveel mogelijk draagkracht te genereren met een bestaande constructie: een omgekeerde ont-

de toegankelijk te houden. Een chirurgische
ingreep: we snijden over alle verdiepingen (inclusief de kelder) een gat in het gebouw, vervolgens wordt de kern gemaakt, waarna de
resterende ruimte tussen het bestaande gebouw en de kern weer wordt ‘dichtgenaaid’.
Deze verbinding is zo ontworpen dat de horizontale (wind)belasting via de bestaande vloeren door de kernen wordt opgevangen én dat
verschilzettingen tussen de kern en het gebouw kunnen worden opgevangen. Omdat de
portaalwerking van de oude kolommen en liggers vervalt, worden de kolommen die eerst op
druk én buiging zijn belast nu uitsluitend nog
op druk belast. De drukkracht kan dus hoger
zijn dan voorheen.

Licht gewicht wordt zwaargewicht
Vanaf 1948 bepaalt het voormalig warenhuis
Ter Meulen het gezicht van het Binnenwegplein en de omgeving. Het gebouw naar ontwerp van Van den Broek en Bakema is voor
die tijd innovatief: een raamwerkstructuur
van betonnen kolommen en liggers op een
stramien van 8x10 m en met verdiepinghoogten van 5 à 6 m zorgt voor een open,
transparant en flexibel gebouw. Het pand bestaat uit een kelder, begane grond en twee
verdiepingen, met de mogelijkheid voor een
extra verdieping. In de kelder, op de begane
grond en op de eerste verdieping zijn de verkoopruimtes. Op de tweede etage bevinden
zich de kantoren. Uitbreidingen en verbouwingen in het meer recente verleden vertroebelen het oorspronkelijk karakter, waardoor
het gebouw in de loop der jaren zijn economische en maatschappelijke waarde verliest;
leegstand en verpaupering dreigt. Omdat het
gebouw met zijn monumentale uitstraling
breed wordt erkend als waardevol voor de
stad, ligt sloop niet voor hand. Bovendien is
de structuur van het winkelpand zestig jaar
na dato nog bijzonder geschikt voor hedendaagse retail. Architectenbureau van Tilburg
Ibelings von Behr stelt voor het gebouw in
zijn oorspronkelijk gedaante terug te brengen en er een woongebouw met zestien lagen
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werpopdracht. We onderzochten de
draagkracht van de grond onder het gebouw
met sonderingen door de keldervloer heen,
en berekenden de draagcapaciteit van de bestaande palen en kolommen. Ook werd de
kwaliteit van het zestig jaar oude beton onderzocht door kernen te boren en de monsters aan drukproeven te onderwerpen. Uit
deze eerste analyses bleek dat het gebouw en
de ondergrond het dubbele draagvermogen
bezit dan nodig voor een gebouw van deze
omvang. Om die verborgen draagkracht te
activeren, scheidden we de horizontale
draagfunctie van de verticale. Het oude
pand wordt niet uitsluitend gerenoveerd,
maar ook opgewaardeerd tot een fundament
voor binnenstedelijke verdichting.
Chirurgische ingreep
De constructieve list waarmee we het horizontaal dragen scheiden van het verticaal
dragen, bestaat uit de transformatie van het
stabiliteitssysteem: de ongeschoorde betonnen portalen worden geschoord door het
stabiliteitssysteem van het nieuwe woongebouw. De twee betonnen kernen, die tevens
de trappen en liften herbergen, moesten binnen de bestaande plattegrond worden geplaatst om de Crispijnstraat aan de achterzij-

Tussenpoer
Bij de uitwerking van de verborgen draagkracht schuilt nog een addertje onder het
gras. De poer tussen de kolom en palen is onvoldoende gewapend om de verhoogde draagkracht gelijkmatig over de acht palen te spreiden: volgens de huidige normen zouden de
poeren al bezwijken onder de reeds aanwezige
belasting (er was geen rekening gehouden met
‘gedrongenheid’ van de poer). Versterken van
de poer zelf is geen optie, vanwege de onbereikbaarheid. Daarom is een spreiding van de
kolomlast al boven de poer nodig.
Er worden verschillende varianten onderzocht. De uiteindelijke oplossing is even
simpel als radicaal: sloop van de onderste
meter van de kolom en het plaatsen van een
vierpaals tussenpoer (met hele korte palen)
tussen de kolom en de bestaande achtpaals
poer. Met de aannemer wordt een eenvoudige, tijdelijke ondersteuningsconstructie bedacht van staal, die dwars door de kolom
steekt. Sloop-, bouw- en herstelwerkzaamheden van de nieuwe tussenpoer worden met
de grootste zorg uitgevoerd om enerzijds
zakkingen te voorkomen en anderzijds om
weer een solide aansluiting van kolom op
fundering te maken. De tussenpoeren liggen
onzichtbaar in de verhoogde keldervloer.
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Trilling
Om te zorgen dat de ultralichte woningbouwmethode ook daadwerkelijk goed presteert op
gebied van trilling zijn de eigenfrequenties
van de belangrijkste constructieonderdelen
hoog ontworpen: 5 Hz voor de stalen liggers
en 8 Hz voor de houten vloerliggers. De oplegrubbers zijn met akoestische dempingseiBOUWEN MET STAAL 222 | augustus 2011

Fotografie: Ronald Tilleman/DAPh

Licht appartementengebouw
Het nieuwe woongebouw wordt volledig gedragen door de bestaande constructie van
het oude warenhuis. Om binnen de beschikbare draagkracht te blijven, mogen de geplande zestien woonlagen slechts 250 kg/m2
wegen, grofweg een factor 5 lichter dan in
traditionele bouw. De ultralichte constructie
voor de opbouw bestaat daarom uit een
staalskelet met daarin een houten gevel, een
houten vloer met steenachtige afwerkgietvloer en metal-stud woningscheidende en
binnenwanden. De keuze voor het stramien
voor de staalconstructie valt op 4x6 m, passend bij de omvang van de appartementen en
een effectieve overspanning met lichte vloeren. Het bestaande kolomstramien is 8x10 m.
Een overbrugging tussen beide stramienen is
noodzakelijk. Passend bij de wens van de architect om het woongebouw los te houden van
het bestaande pand is een stalen tafelconstructie ontworpen met twee rijen ronde kolommen bovenop de bestaande betonkolommen. Daaroverheen liggen in langsrichting
HEA 1000-liggers en in dwarsrichting daarop
gestapeld licht uitkragende HEB 800-liggers
h.o.h. 4 m. De onderzijde van deze tafel, inclusief aansluitdetails blijft in het zicht. De ultralichte gebouwinvulling is uitgewerkt als een
variant op het doos-in-doos-principe. Tijdens het ontwerpproces passeren hiervoor
verschillende oplossingen de revue. De ene
oplossing voldoet akoestisch prima, maar
stuit op bezwaren in de uitvoering. Een andere variant is eenvoudig te bouwen, maar
voldoet niet aan de geluidseisen. In de uiteindelijke detaillering zijn houten vloeren (voorzien van gietdekvloer) op rubbers opgelegd
op het staalskelet, ontkoppelde metal-studwanden zijn toegepast en een verend opgehangen plafond. Op die manier is iedere woning akoestisch losgehouden van zijn buren
(horizontaal en verticaal).

sen ontworpen op een eigenfrequentie van
eveneens 8 Hz. Het bedachte vloersysteem
wordt meermaals in een laboratorium getest,
waarbij metingen zijn verricht in het frequentiedomein van 31,5-1000 Hz. De resultaten uit
deze metingen worden meegenomen in de
uiteindelijke ontwerpopzet.
Vanwege de primeur van dit extreem lichte
ontwerp in deze omvang besluiten we al
vooraf om tijdens de uitvoering een proefwoning te bouwen om alle (on)denkbare aspecten in de realiteit te kunnen analyseren
en beoordelen.
Iets vreemds…
Tijdens een inspectieronde aan het begin
van de bouw valt iets vreemds op: we brengen met ons eigen gewicht de vloer eenvoudig in trilling en voelen bouwvakkers rond-

lopen terwijl zij 30 m verderop bezig zijn!
Hoewel het trillingsgedrag van de woning
nog flink zal verbeteren met de afbouw, rijst
het vermoeden dat voelbare trillingen (0-20
Hz) zich sterker manifesteren dan wenselijk.
Vooral de doorgifte naar de verderop gelegen appartementen strookt niet met onze
verwachting.
We besluiten de proefwoning naar voren te
trekken en het trillingsgedrag in de werkelijke bouw nader te onderzoeken. Metingen
wijzen uit dat de berekende eigenfrequenties
van houten vloer, rubbers en staalconstructie
in de praktijk worden gehaald. Ook de beoogde contactgeluidisolatie wordt gehaald.
De oorzaak van het verschil in verwachting en
waarneming moet waarschijnlijk worden gezocht in een afwijkend gedrag van het systeem
van samengestelde onderdelen en dat van de
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Eén van de maatregelen tegen het trillen is het verstijven van de houten prefab vloeren. Hieronder een tekening van de aanpassingen in het werk.
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losse componenten. Ook het schaalverschil
tussen studies en labtest enerzijds en de bouwplaats anderzijds kan van invloed zijn.
Trillingen kunnen onvoelbaar gemaakt worden door de versnellingseigenschappen van
componenten voldoende laag te houden. In
theorie zou dit betekenen dat de constructie
zestien keer zo stijf zou moeten zijn. Zo'n
maatregel maakt licht bouwen economisch
onrendabel en is daarom geen reële maatregel. Omdat kennis over trillingsgedrag van
samengestelde systemen onvoldoende voorhanden is, kunnen we niet garanderen dat
de maatregelen die we op componentniveau
treffen op systeemniveau het gewenste resultaat opleveren. Hierop adviseert DHV de
opdrachtgever de bouw op te schorten en
vraagt TNO voor onderzoek naar het trillingsgedrag van de hele constructie.

de trillingsoverdracht in voelbare frequentiegebieden aanmerkelijk slechter presteert
binnen het samengestelde systeem dan wanneer je naar de eigenschappen van de losse
onderdelen kijkt. Verder zien we dat de invloed van massa het trillingsgedrag verbetert, maar niet genoeg. Ook stellen we vast
dat een verstijving van de knoop van stalen
ligger op de kolom een verbetering in de eigen woning oplevert, maar de overdracht
naar de buren niet reduceert. Een tussensteunpunt reduceert die trillingsoverdracht
wel maar levert in de eigen woning geen verbetering op. Blijkbaar zijn in het systeem tegenstrijdige invloeden aanwezig en moeten
diverse maatregelen worden gecombineerd
om zowel acceptabele trillingsniveaus als acceptabele trillingsoverdracht te realiseren.
Verder onderzoek is nodig.

Onderzoeksplan
Een onderzoeksplan is opgesteld om de optredende trillingsniveaus te bepalen, maar
vooral om de overdrachtspaden van de trillingen te onderzoeken en de gevoeligheden
van het ontwerp te analyseren. We wilden
het trillingsgedrag van het systeem begrijpen om te kunnen bepalen waar welke verbeteringen nodig waren. Uitgangspunten
voor toetsing van de voelbare trillingen zijn.
• Voor trillingsniveaus: SBR-richtlijn
Trillingen op vloeren door lopen.
• Voor trillingsoverdracht: SBR-richtlijn B
voor trillingshinder uit onbekende bronnen.

Oplossingsrichting
Los van dit onderzoek geeft een meer praktische invalshoek inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen. Waarom speelt dit bijvoorbeeld nauwelijks bij vooroorlogse rijtjeswoningen met houten vloeren? En hoe komt
het dat je in deze vooroorlogse woningen wel
trilling voelt van je huisgenoten, maar deze
als minder hinderlijk ervaart dan in een
nieuwbouwappartement?
Het grootste verschil is de massieve woningscheidende bouwmuur, die een doorslaggevende rol speelt. De massa en stijfheid zijn hier
veel hoger dan bij een stalen ligger. De trilling
in de vloer stopt bij de muur. Daarnaast is het
verwachtingspatroon van een oude rijtjeswoning heel anders dan van een nieuwbouwappartement. Anders gezegd: een zelfde trillingniveau (klasse D) kan in een vooroorlogse
rijtjeswoning acceptabel zijn, maar in een
nieuwbouwappartement niet. De praktische
aannames gekoppeld aan de inzichten uit de
metingen gelden voor dit moment als meest
kansrijke oplossingsrichting: een ‘vertaling’
van de massieve bouwmuur naar een lichte
staalconstructie: slanke stalen kolommen onder de woningscheidende liggers, gemonteerd
na aanbrengen van alle permanente belasting
in combinatie met stijvere houten vloeren dan
traditioneel gebruikelijk. Vraag is nog wel:
hoe bepalen we dat deze verbeteringen daadwerkelijk voldoen aan de gewenste prestaties?

In de tot dan toe gevorderde bouw is een
proefopstelling van afgebouwde vloeren gemaakt ter grootte van tweeëneenhalf appartement. Met kalkzandsteenblokken is de variabele belasting van een enkele woning
gesimuleerd, variërend van een lege woning,
een normaal bewoonde woning tot een extreem belaste woning. Met eenvoudige bouwkundige toevoegingen zoals stempels, bouten
en houten klossen is de invloed van overspanningen en aansluitdetaillering onderzocht.
Resultaten
Uit de meetresultaten blijkt dat de absolute
waarde van trillingsniveaus binnen klasse D
(voor woningen) van de SBR-richtlijn valt.
Uit de meetresultaten blijkt echter ook dat
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Vervolgonderzoek
Een FEM-computermodel is het meest geschikt om zowel de trillingsniveaus als ook
de trillingsoverdracht te bepalen in één model. Voor de betrouwbaarheid van het model
is een kalibratie met de fysieke werkelijkheid
nog wel noodzakelijk. TNO heeft daarom
een uitgebreid en gedetailleerd FEM-model
gemaakt van de reeds besproken testopstelling. De werkelijke eigenschappen van de
constructiecomponenten zijn zo nauwkeurig
mogelijk gemodelleerd; daarna is het model
fijner afgesteld op de werkelijkheid.
Hiermee ontstaat een theoretisch basismodel
met dezelfde dynamische responsies als de
praktijktest (op component én systeemniveau). In dit basismodel zijn vervolgens de
bedachte maatregelen verwerkt. Zowel de
trillingsniveaus in eigen woning als -overdracht kunnen nu numeriek worden bepaald.
Als beoordelingscriterium voor hoogwaardige nieuwbouwappartementen wordt klasse D
uit de SBR-richtlijn als onvoldoende kwalitatief gezien. TNO schat in dat een ES-RMS
90-waarde van ten hoogste 1,6 acceptabel is
voor absolute trillingsniveaus en adviseert
een ES-RMS 90-waarde van ten hoogste 0,1
voor trillingsoverdracht naar de buren.
Waardering van resultaat
De verbeteringen aan het ontwerp leveren de
gewenste hogere prestatie. Wel blijkt het nog
zeer lastig om de prestatie op juist waarde te
schatten. De resultaten komen uit een virtueel model, waarin je niet kunt rondwandelen. Daarnaast speelt de psyche van de mens
een rol. Enerzijds blijven de ervaringen van
de eerdere (hogere) trillingsniveaus in de belevingswereld hangen, anderzijds is iedereen
zo gefocust op trillingen, dat je alles voelt (of
denkt te voelen): we zijn zelf geen goede testpersonen meer. De opdrachtgever wenst
geen enkel risico te nemen en wil aan de
meest veilige kant zitten van wat nog haalbaar is. We hebben hiertoe het model verder
bestudeerd en er blijkt nog winst te halen in
het verstijven van de houten vloer in de andere richting (haaks op de overspanning) en
in het weglaten van de oplegrubbers in de
woning, die noodzakelijk leken bij de woningscheiding. De trillingswaarden zakken
augustus 2011 | BOUWEN MET STAAL 222

30 rondom

inkassing
2 mm speling

BOUWEN MET STAAL 222 | augustus 2011

60

4

Schuivende verbindingen voorkomen extra krachten
uit de extra kolommen op de liggers.
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gietdekvloer
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Vanwege het trillingsgedrag worden extra kolommen toegevoegd
onder de ligger bij
de woningscheiding en worden de
oplegrubbers van
de vloeren bij de
niet-woningscheidende liggers vervangen door houten klossen.
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∅ 8 (l = 80 mm)
1 per oplegblok

multiplex 22 mm 3
+ 2 mm oplegvilt
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De drie extra kolommen bij de woningscheiding.

138

HEB 800
4

4

4

4

256

Overgangsconstructie van oud naar nieuw.
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4, 50 mm lang
voor en achter
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Tot slot
In dit project komen diverse eenvoudige en
reeds bestaande constructieve en bouwkundige elementen samen. Door de samenstelling van de elementen ontstaat een integrale
bouwtechnische opgave. Het gedrag op systeemniveau is geheel anders dan op componentniveau: als één onderdeel van het ontwerp of detaillering verandert, gedraagt het
gehele systeem zich anders.
Dit betekent dat het ontwerpen van lichte
gebouwen om een andere aanpak vraagt:
naast ieders eigen vakmatige inbreng en verantwoordelijkheid is er een gezamenlijke
aanpak verantwoordelijkheid voor het totale
systeem nodig. Het traditionele onderscheid
tussen constructie, bouwkunde en bouwfysica kan hier niet meer gemaakt worden.
Door vast te houden aan een heldere visie,
een integrale aanpak en lef is het in de Karel
Doorman uiteindelijk gewoon gelukt een
mooi en goed gebouw te maken, dat past in
zijn context. •

100
schuivende verbinding
per verdieping direct fixeren
behalve op 3e en 9e verd.

45x240

hiermee tot 0,9 (klasse C). Om de opdrachtgever ervan te overtuigen dat dit goed is, besluiten we een woning te bezoeken met vergelijkbare trillingsprestaties. Deze blijkt niet
te vinden omdat er weinig eindmetingen beschikbaar zijn van trillingsgedrag, laat staan
precies de juiste. Ook heeft elke locatie zijn
eigen randvoorwaarden, die de beleving en
daarmee waardering van de prestatie beïnvloeden. Om de prestatie van de woning in
de praktijk te beoordelen is het het beste om
de aanpassingen in de eigen proefwoning te
verwerken. De proef is uitgebreid tot vier
woningen, om een complete bouwknoop te
realiseren van twee naast elkaar en twee boven elkaar gelegen woningen.
Het is nu mogelijk controlemetingen uit te
voeren voor de waarden die in het FEM-model zijn gevonden, maar het allerbelangrijkste
is dat we in de woning kunnen rondlopen en
springen om te voelen hoe de woning zich gedraagt en welk comfort is behaald.
Het resultaat: de trillingsmetingen komen
overeen met de voorspellingen, de geluidisolatie voldoet aan de verwachtingen en de woning maakt de verwachtingen bij de opdrachtgever waar: ‘Het voelt als gewoon
beton.’
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