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1 Inleiding 
 
Het project betreft de bouw van 9 woningen Dijkgraaf aan de Baanhoek 471 te Sliedrecht. 
 

2 Algemeen 
 
2.1 Veiligheidsklasse 
De woningen wordt ingedeeld in gevolgklasse: CC1 ; γ f;g;u = 1,08 of 1,22 
       γ f;q;u = 1,35 
Referentieperiode:     50 jaar. 
 
2.2 Type vloeren, daken etc. 
Dak:      Breedplaatvloer/houten sporenkap. 
Verdiepingsvloeren:   Breedplaatvloer. 
Begane grondvloer:   Geïsoleerde ribbenvloer. 
Gevels en dragende wanden:  Kalkzandsteenwanden. 
 

2.3 Aanbevolen Ψ - Waarden voor gebouwen: 
 

Ψ0 gelijktijdige waarde van de veranderlijke belasting [t.b.v. momentane waarde voor 
gewichtsberekening, brand e.d.] 

Ψ1 frequente waarde van de veranderlijke belasting [elastische doorbuiging] 
Ψ2 quasi-blijvende waarde van de veranderlijke belasting [kruip, scheurwijdte] 
Ψt correctiefactor voor levensduur [correctie ontwerplevensduur] 

 
categorie  Omschrijving  Ψ0  Ψ1  Ψ2  Ψt 
A  Woon-, verblijfsruimtes  0,40  0,50  0,30  1,00 
B  Kantoorruimtes  0,50  0,50  0,30  1,00 
C  Bijeenkomstruimtes  0,25  0,70  0,60  1,00 
D  Winkelruimtes  0,40  0,70  0,60  1,00 
E  Opslagruimtes  1,00  0,90  0,80  1,00 
F  Verkeersruimte, voertuiggewicht ≤ 30 kN  0,70  0,70  0,60  1,00 
G  Verkeersruimte, voertuiggewicht ≤ 160 kN  0,70  0,50  0,30  1,00 
H  Daken  0,00  0,00  0,00  1,00 
Sneeuw  Sneeuwbelasting op gebouwen  0,00  0,20  0,00  1,00 
Wind  Windbelasting op gebouwen  0,00  0,20  0,00  1,00 
Temp.  Temperatuur (geen brand) in gebouwen  0,00  0,50  0,00  1,00 
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2.4 Belastingcombinaties 
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3 Toegepaste constructiematerialen met kwaliteiten 
 
3.1 Betonkwaliteiten 

• constructiebeton:   Beton C20/25, tenzij anders vermeld. 
      Wapening B500B. 
3.2 Staal- , bout- en ankerkwaliteiten 
Constructiestaal: 

• open doorsnede profielen:   S235JR 

• koudgevormde kokerprofielen:  S275JR (niet de voorkeur) 

• warmgevormde kokerprofielen:  S275J0 

• warmgevormde buisprofielen:  S275J0H 

• THQ, IFB en SFB-liggers:   S355J2 
Roestvaststaal: 

• AISI 316 heeft een 0.2%-rekgrens van f = 205 N/mm2 

• AISI 316L heeft een 0.2%-rekgrens van f = 195 N/mm2 
(‘L’ staat voor Low Carbon-gehalte, laag koolstof-gehalte) 

Bouten, ankers en wartels: 

• Boutkwaliteit:     8.8 (fy,d = 640 N/mm2; ft,d = 800 N/mm2) 

• Ankerboutkwaliteit:    4.6 (fy,d = 240 N/mm2; ft,d = 400 N/mm2) 
 

3.3 Houtkwaliteiten 
• Gezaagd hout:     C20. 

• Gelamineerd hout:    GL24h. 
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4 Gebruikte rekensoftware 
 
Als rekensoftware voor de berekeningen van de constructies wordt gebruik gemaakt van het 
liggerprogramma en het raamwerkprogramma van Technosoft. 
Voor alle gebruikte rekensoftware geldt dat de versie van het programma is vermeld op de afdruk 
van de uitvoer. 
De toegepaste rekenmethode is lineair-elastisch, tenzij anders vermeld. 
Voor eenvoudige berekeningen zijn zelf-ontwikkelde Excel-spreadsheets gebruikt. 
 

5 Van toepassing zijnde voorschriften 
 
5.1 algemeen 

• NEN-EN 1990 Grondslagen van het ontwerp 

• NEN-EN 1991 Belastingen op constructies 

5.2 betonconstructies 
• NEN-EN 1992 Betonconstructies 

5.3 staalconstructies 
• NEN-EN 1993 Staalconstructies 

5.4 houtconstructies 
• NEN-EN 1995 Houtconstructies 

5.5 steenconstructies 
• NEN-EN 1996 Metselwerkconstructies 

5.6 funderingsconstructies 
• NEN-EN 1997 Geotechnische constructies 
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Ontwerpberekening constructie 9 woningen Dijkgraaf, Baanhoek 471 te 

Sliedrecht 22509 
 

Aangenomen belastingen kavel 1-2 e.g. v.b.          

 

Dak: eigen gewicht 0,65 / cos 44,5°  = 0,91  kN/m2 

(schuin) PV-panelen e.g. 0,20 / cos 44,5° = 0,28   “ 

 sneeuw  (60-44,5)/30 x 0,8 x 0,7 (ϕ0=0,0) =  (0,29)  “ 

 

   1,19 (0,29) kN/m2 

 

1e /2e Verd.: eigen gewicht betonvloer d=250 mm 0,25x25 = 6,25  kN/m2 

 afwerking 0,06 x 20 = 1,20   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   7,45 (2,95) kN/m2 

 

Dak (1e verd.): eigen gewicht betonvloer d=160 mm 0,16x25 = 4,00  kN/m2 

(plat) afwerking (incl.PV-panelen) = 1,00   “ 

 verhoogde sneeuwlast 4,0x0,7 (ϕ0 = 0,0) =  (2,80)  “ 

 

   5,00 (2,80) kN/m2 

 

Begane grond vloer: eigen gewicht geisoleerde ribbenvloer = 2,60  kN/m2 

 afwerking 0,07 x 20 = 1,40   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   4,00 (2,95) kN/m2 

 

Ondervloer waterberging: e.g. betonvloer d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 belasting door water 0,50x10 (ϕ0 = 1,0) =  (5,00)  “ 

 

Terras (boven waterberging): e.g. betonvl. d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 afwerking 0,22 x 20 = 4,40   “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (2,50)  “ 

 

   8,90 (2,50) kN/m2 

 

Kalkzandsteenwanden = 20,0  kN/m3 

 

Gevelmetselwerk = 20,0  kN/m3 

 

Wind: gebied II, onbebouwd, h < 10,6 m1, pw =  (0,87) kN/m2 

 

Gevolgklasse: CC1 ; γ f;g;u = 1,08 of 1,22 

   γ f;q;u = 1,35 

Referentieperiode: 50 jaar. 
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Opbouw constructie 
 

De constructie van de woning is als volgt opgebouwd: 

-De begane grondvloer is een geisoleerde ribbenvloer. Ter plaatse van het terras (waterberging), de 

ondervloer en terrasvloer een betonvloer met een dikte van 180 mm. 

-De 1e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 160 mm (dak) en 250 mm 

(verdieping). 

-De 2e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 250 mm. 

-De kapconstructie bestaat uit een prefab sporenkap met dragend knieschot welke afgesteund wordt 

op de 2e verdiepingsvloer. 

-De dragende wanden zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 120 mm. 

-De niet-dragende gevels zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 100 mm. 

-De vloeren en wanden staan op een raster van funderingsbalken. 

-De funderingsbalken worden ondersteund door prefab voorgespannen betonpalen. 

Zie voor het overzicht van de constructie bijgevoegde schetsen.  

 

 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 
 

De weerstand tegen bezwijken bij brand wordt verzorgt door de brandwerendheid van de 

kalkzandsteenwanden en de brandwerendheid van de breedplaatvloer en de voorgespannen 

kanaalplaatvloer. 

 

 

Stabiliteit 
 

De langsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de dragende kalkzandsteenwanden. 

 

De dwarsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de hoekpenanten van de voor- en achtergevel 

en tussenwanden, een en ander conform NPR 9096-1-1, Steenconstructie -eenvoudige 

ontwerpregels, gebasserd op NEN-EN 1996-1-1+C1. 
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Ontwerpberekening constructie 9 woningen Dijkgraaf, Baanhoek 471 te 

Sliedrecht 22509 
 

Aangenomen belastingen kavel 3 e.g. v.b.          

 

Dak: eigen gewicht 0,65 / cos 50,5°  = 1,02  kN/m2 

(schuin) PV-panelen e.g. 0,20 / cos 50,5° = 0,31   “ 

 sneeuw  (60-50,5)/30 x 0,8 x 0,7 (ϕ0=0,0) =  (0,18)  “ 

 

   1,33 (0,18) kN/m2 

 

1e /2e Verd.: eigen gewicht betonvloer d=250 mm 0,25x25 = 6,25  kN/m2 

 afwerking 0,06 x 20 = 1,20   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   7,45 (2,95) kN/m2 

 

Dak (1e verd.): eigen gewicht betonvloer d=160 mm 0,16x25 = 4,00  kN/m2 

(plat) afwerking (incl.PV-panelen) = 1,00   “ 

 verhoogde sneeuwlast 4,0x0,7 (ϕ0 = 0,0) =  (2,80)  “ 

 

   5,00 (2,80) kN/m2 

 

Begane grond vloer: eigen gewicht geisoleerde ribbenvloer = 2,60  kN/m2 

 afwerking 0,07 x 20 = 1,40   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   4,00 (2,95) kN/m2 

 

Ondervloer waterberging: e.g. betonvloer d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 belasting door water 0,50x10 (ϕ0 = 1,0) =  (5,00)  “ 

 

Terras (boven waterberging): e.g. betonvl. d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 afwerking 0,22 x 20 = 4,40   “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (2,50)  “ 

 

   8,90 (2,50) kN/m2 

 

Kalkzandsteenwanden = 20,0  kN/m3 

 

Gevelmetselwerk = 20,0  kN/m3 

 

Wind: gebied II, onbebouwd, h < 10,6 m1, pw =  (0,87) kN/m2 

 

Gevolgklasse: CC1 ; γ f;g;u = 1,08 of 1,22 

   γ f;q;u = 1,35 

Referentieperiode: 50 jaar. 
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Opbouw constructie 
 

De constructie van de woning is als volgt opgebouwd: 

-De begane grondvloer is een geisoleerde ribbenvloer. Ter plaatse van het terras (waterberging), de 

ondervloer en terrasvloer een betonvloer met een dikte van 180 mm. 

-De 1e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 160 mm (dak) en 250 mm 

(verdieping). 

-De 2e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 250 mm. 

-De kapconstructie bestaat uit een prefab sporenkap met dragend knieschot welke afgesteund wordt 

op de 2e verdiepingsvloer. 

-De dragende wanden zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 120 mm. 

-De niet-dragende gevels zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 100 mm. 

-De vloeren en wanden staan op een raster van funderingsbalken. 

-De funderingsbalken worden ondersteund door prefab voorgespannen betonpalen. 

Zie voor het overzicht van de constructie bijgevoegde schetsen.  

 

 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 
 

De weerstand tegen bezwijken bij brand wordt verzorgt door de brandwerendheid van de 

kalkzandsteenwanden en de brandwerendheid van de breedplaatvloer en de voorgespannen 

kanaalplaatvloer. 

 

 

Stabiliteit 
 

De langsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de dragende kalkzandsteenwanden. 

 

De dwarsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de hoekpenanten van de voor- en achtergevel 

en tussenwanden, een en ander conform NPR 9096-1-1, Steenconstructie -eenvoudige 

ontwerpregels, gebasserd op NEN-EN 1996-1-1+C1. 
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Ontwerpberekening constructie 9 woningen Dijkgraaf, Baanhoek 471 te 

Sliedrecht 22509 
 

Aangenomen belastingen kavel 4-5 e.g. v.b.          

 

Dak: eigen gewicht 0,65 / cos 44,5°  = 0,91  kN/m2 

(schuin) PV-panelen e.g. 0,20 / cos 44,5° = 0,28   “ 

 sneeuw  (60-44,5)/30 x 0,8 x 0,7 (ϕ0=0,0) =  (0,29)  “ 

 

   1,19 (0,29) kN/m2 

 

Dak: eigen gewicht 0,65 / cos 55,7°  = 1,15  kN/m2 

(schuin) PV-panelen e.g. 0,20 / cos 55,7° = 0,35   “ 

 sneeuw  (60-55,7)/30 x 0,8 x 0,7 (ϕ0=0,0) =  (0,07)  “ 

 

   1,50 (0,07) kN/m2 

 

1e /2e Verd.: eigen gewicht betonvloer d=250 mm 0,25x25 = 6,25  kN/m2 

 afwerking 0,06 x 20 = 1,20   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   7,45 (2,95) kN/m2 

 

Dak (1e verd.): eigen gewicht betonvloer d=160 mm 0,16x25 = 4,00  kN/m2 

(plat) afwerking (incl.PV-panelen) = 1,00   “ 

 verhoogde sneeuwlast 4,0x0,7 (ϕ0 = 0,0) =  (2,80)  “ 

 

   5,00 (2,80) kN/m2 

 

Begane grond vloer: eigen gewicht geisoleerde ribbenvloer = 2,60  kN/m2 

 afwerking 0,07 x 20 = 1,40   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   4,00 (2,95) kN/m2 

 

Ondervloer waterberging: e.g. betonvloer d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 belasting door water 0,50x10 (ϕ0 = 1,0) =  (5,00)  “ 

 

Terras (boven waterberging): e.g. betonvl. d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 afwerking 0,22 x 20 = 4,40   “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (2,50)  “ 

 

   8,90 (2,50) kN/m2 

 

Kalkzandsteenwanden = 20,0  kN/m3 

 

Gevelmetselwerk = 20,0  kN/m3 
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Vervolg aangenomen belastingen kavel 4-5 e.g. v.b.          

 

Wind: gebied II, onbebouwd, h < 10,6 m1, pw =  (0,87) kN/m2 

 

Gevolgklasse: CC1 ; γ f;g;u = 1,08 of 1,22 

   γ f;q;u = 1,35 

Referentieperiode: 50 jaar. 
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Opbouw constructie 
 

De constructie van de woning is als volgt opgebouwd: 

-De begane grondvloer is een geisoleerde ribbenvloer. Ter plaatse van het terras (waterberging), de 

ondervloer en terrasvloer een betonvloer met een dikte van 180 mm. 

-De 1e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 160 mm (dak) en 250 mm 

(verdieping). 

-De 2e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 250 mm. 

-De kapconstructie bestaat uit een prefab sporenkap met dragend knieschot welke afgesteund wordt 

op de 2e verdiepingsvloer. 

-De dragende wanden zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 120 mm. 

-De niet-dragende gevels zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 100 mm. 

-De vloeren en wanden staan op een raster van funderingsbalken. 

-De funderingsbalken worden ondersteund door prefab voorgespannen betonpalen. 

Zie voor het overzicht van de constructie bijgevoegde schetsen.  

 

 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 
 

De weerstand tegen bezwijken bij brand wordt verzorgt door de brandwerendheid van de 

kalkzandsteenwanden en de brandwerendheid van de breedplaatvloer en de voorgespannen 

kanaalplaatvloer. 

 

 

Stabiliteit 
 

De langsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de dragende kalkzandsteenwanden. 

 

De dwarsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de hoekpenanten van de voor- en achtergevel 

en tussenwanden, een en ander conform NPR 9096-1-1, Steenconstructie -eenvoudige 

ontwerpregels, gebasserd op NEN-EN 1996-1-1+C1. 
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Ontwerpberekening constructie 9 woningen Dijkgraaf, Baanhoek 471 te 

Sliedrecht 22509 
 

Aangenomen belastingen kavel 6 e.g. v.b.          

 

Dak: eigen gewicht 0,65 / cos 50,5°  = 1,02  kN/m2 

(schuin) PV-panelen e.g. 0,20 / cos 50,5° = 0,31   “ 

 sneeuw  (60-50,5)/30 x 0,8 x 0,7 (ϕ0=0,0) =  (0,18)  “ 

 

   1,33 (0,18) kN/m2 

 

1e /2e Verd.: eigen gewicht betonvloer d=250 mm 0,25x25 = 6,25  kN/m2 

 afwerking 0,06 x 20 = 1,20   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   7,45 (2,95) kN/m2 

 

Dak (1e verd.): eigen gewicht betonvloer d=160 mm 0,16x25 = 4,00  kN/m2 

(plat) afwerking (incl.PV-panelen) = 1,00   “ 

 verhoogde sneeuwlast 4,0x0,7 (ϕ0 = 0,0) =  (2,80)  “ 

 

   5,00 (2,80) kN/m2 

 

Begane grond vloer: eigen gewicht geisoleerde ribbenvloer = 2,60  kN/m2 

 afwerking 0,07 x 20 = 1,40   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   4,00 (2,95) kN/m2 

 

Ondervloer waterberging: e.g. betonvloer d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 belasting door water 0,50x10 (ϕ0 = 1,0) =  (5,00)  “ 

 

Terras (boven waterberging): e.g. betonvl. d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 afwerking 0,22 x 20 = 4,40   “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (2,50)  “ 

 

   8,90 (2,50) kN/m2 

 

Kalkzandsteenwanden = 20,0  kN/m3 

 

Gevelmetselwerk = 20,0  kN/m3 

 

Wind: gebied II, onbebouwd, h < 10,6 m1, pw =  (0,87) kN/m2 

 

Gevolgklasse: CC1 ; γ f;g;u = 1,08 of 1,22 

   γ f;q;u = 1,35 

Referentieperiode: 50 jaar. 
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Opbouw constructie 
 

De constructie van de woning is als volgt opgebouwd: 

-De begane grondvloer is een geisoleerde ribbenvloer. Ter plaatse van het terras (waterberging), de 

ondervloer en terrasvloer een betonvloer met een dikte van 180 mm. 

-De 1e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 160 mm (dak) en 250 mm 

(verdieping). 

-De 2e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 250 mm. 

-De kapconstructie bestaat uit een prefab sporenkap met dragend knieschot welke afgesteund wordt 

op de 2e verdiepingsvloer. 

-De dragende wanden zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 120 mm. 

-De niet-dragende gevels zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 100 mm. 

-De vloeren en wanden staan op een raster van funderingsbalken. 

-De funderingsbalken worden ondersteund door prefab voorgespannen betonpalen. 

Zie voor het overzicht van de constructie bijgevoegde schetsen.  

 

 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 
 

De weerstand tegen bezwijken bij brand wordt verzorgt door de brandwerendheid van de 

kalkzandsteenwanden en de brandwerendheid van de breedplaatvloer en de voorgespannen 

kanaalplaatvloer. 

 

 

Stabiliteit 
 

De langsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de dragende kalkzandsteenwanden. 

 

De dwarsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de hoekpenanten van de voor- en achtergevel 

en tussenwanden, een en ander conform NPR 9096-1-1, Steenconstructie -eenvoudige 

ontwerpregels, gebasserd op NEN-EN 1996-1-1+C1. 
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Ontwerpberekening constructie 9 woningen Dijkgraaf, Baanhoek 471 te 

Sliedrecht 22509 
 

Aangenomen belastingen kavel 7-8 e.g. v.b.          

 

Dak: eigen gewicht 0,65 / cos 44,5°  = 0,91  kN/m2 

(schuin) PV-panelen e.g. 0,20 / cos 44,5° = 0,28   “ 

 sneeuw  (60-44,5)/30 x 0,8 x 0,7 (ϕ0=0,0) =  (0,29)  “ 

 

   1,19 (0,29) kN/m2 

 

1e /2e Verd.: eigen gewicht betonvloer d=250 mm 0,25x25 = 6,25  kN/m2 

 afwerking 0,06 x 20 = 1,20   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   7,45 (2,95) kN/m2 

 

Dak (1e verd.): eigen gewicht betonvloer d=160 mm 0,16x25 = 4,00  kN/m2 

(plat) afwerking (incl.PV-panelen) = 1,00   “ 

 verhoogde sneeuwlast 4,0x0,7 (ϕ0 = 0,0) =  (2,80)  “ 

 

   5,00 (2,80) kN/m2 

 

Begane grond vloer: eigen gewicht geisoleerde ribbenvloer = 2,60  kN/m2 

 afwerking 0,07 x 20 = 1,40   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   4,00 (2,95) kN/m2 

 

Ondervloer waterberging: e.g. betonvloer d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 belasting door water 0,50x10 (ϕ0 = 1,0) =  (5,00)  “ 

 

Terras (boven waterberging): e.g. betonvl. d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 afwerking 0,22 x 20 = 4,40   “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (2,50)  “ 

 

   8,90 (2,50) kN/m2 

 

Kalkzandsteenwanden = 20,0  kN/m3 

 

Gevelmetselwerk = 20,0  kN/m3 

 

Wind: gebied II, onbebouwd, h < 10,6 m1, pw =  (0,87) kN/m2 

 

Gevolgklasse: CC1 ; γ f;g;u = 1,08 of 1,22 

   γ f;q;u = 1,35 

Referentieperiode: 50 jaar. 
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Opbouw constructie 
 

De constructie van de woning is als volgt opgebouwd: 

-De begane grondvloer is een geisoleerde ribbenvloer. Ter plaatse van het terras (waterberging), de 

ondervloer en terrasvloer een betonvloer met een dikte van 180 mm. 

-De 1e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 160 mm (dak) en 250 mm 

(verdieping). 

-De 2e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 250 mm. 

-De kapconstructie bestaat uit een prefab sporenkap met dragend knieschot welke afgesteund wordt 

op de 2e verdiepingsvloer. 

-De dragende wanden zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 120 mm. 

-De niet-dragende gevels zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 100 mm. 

-De vloeren en wanden staan op een raster van funderingsbalken. 

-De funderingsbalken worden ondersteund door prefab voorgespannen betonpalen. 

Zie voor het overzicht van de constructie bijgevoegde schetsen.  

 

 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 
 

De weerstand tegen bezwijken bij brand wordt verzorgt door de brandwerendheid van de 

kalkzandsteenwanden en de brandwerendheid van de breedplaatvloer en de voorgespannen 

kanaalplaatvloer. 

 

 

Stabiliteit 
 

De langsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de dragende kalkzandsteenwanden. 

 

De dwarsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de hoekpenanten van de voor- en achtergevel 

en tussenwanden, een en ander conform NPR 9096-1-1, Steenconstructie -eenvoudige 

ontwerpregels, gebasserd op NEN-EN 1996-1-1+C1. 
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Ontwerpberekening constructie 9 woningen Dijkgraaf, Baanhoek 471 te 

Sliedrecht 22509 
 

Aangenomen belastingen kavel 9 e.g. v.b.          

 

Dak: eigen gewicht 0,65 / cos 70,0°  = 1,90  kN/m2 

(schuin) sneeuw   =  (0,00)  “ 

 

Dak:  eigen gewicht balklaag = 0,45  kN/m2 

(plat) plafond = 0,15   “ 

 PV-panelen = 0,20       “ 

 v.b. A<10 m2 (ϕ0 = 0,0) =  (1,00)  “ 

 sneeuw 0,8x0,7 (ϕ0 = 0,0) =  (0,56)  “ 

 

   0,80  kN/m2 

 

1e Verd.: eigen gewicht betonvloer d=250 mm 0,25x25 = 6,25  kN/m2 

 afwerking 0,06 x 20 = 1,20   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   7,45 (2,95) kN/m2 

 

Begane grond vloer: eigen gewicht geisoleerde ribbenvloer = 2,60  kN/m2 

 afwerking 0,07 x 20 = 1,40   “ 

 lichte scheidingswanden =  (1,20)  “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (1,75)  “ 

 

   4,00 (2,95) kN/m2 

 

Ondervloer waterberging: e.g. betonvloer d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 belasting door water 0,50x10 (ϕ0 = 1,0) =  (5,00)  “ 

 

Terras (boven waterberging): e.g. betonvl. d=180 mm 0,18x25 = 4,50  kN/m2 

 afwerking 0,22 x 20 = 4,40   “ 

 veranderlijke belasting (ϕ0 = 0,4) =  (2,50)  “ 

 

   8,90 (2,50) kN/m2 

 

Kalkzandsteenwanden = 20,0  kN/m3 

 

Gevelmetselwerk = 20,0  kN/m3 

 

Wind: gebied II, onbebouwd, h < 6,5 m1, pw =  (0,73) kN/m2 

 

Gevolgklasse: CC1 ; γ f;g;u = 1,08 of 1,22 

   γ f;q;u = 1,35 

Referentieperiode: 50 jaar. 
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Opbouw constructie 
 

De constructie van de woning is als volgt opgebouwd: 

-De begane grondvloer is een geisoleerde ribbenvloer. Ter plaatse van het terras (waterberging), de 

ondervloer en terrasvloer een betonvloer met een dikte van 180 mm. 

-De 1e verdiepingsvloer is een breedplaatvloer met een dikte van 250 mm. 

-De kapconstructie bestaat uit een prefab sporenkap en een houten balklaag voor het platte dak op 

stalen spanten. 

-De dragende wanden zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 120 mm. 

-De niet-dragende gevels zijn kalkzandsteenwanden met een dikte van 100 mm. 

-De vloeren en wanden staan op een raster van funderingsbalken. 

-De funderingsbalken worden ondersteund door prefab voorgespannen betonpalen. 

Zie voor het overzicht van de constructie bijgevoegde schetsen.  

 

 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 
 

De weerstand tegen bezwijken bij brand wordt verzorgt door de brandwerendheid van de 

kalkzandsteenwanden en de brandwerendheid van de breedplaatvloer en de voorgespannen 

kanaalplaatvloer. 

 

 

Stabiliteit 
 

De langsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de dragende kalkzandsteenwanden. 

 

De dwarsstabiliteit van de woning wordt verzorgt door de hoekpenanten van de voor- en achtergevel 

en tussenwanden, een en ander conform NPR 9096-1-1, Steenconstructie -eenvoudige 

ontwerpregels, gebasserd op NEN-EN 1996-1-1+C1. 












