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Disclaimer 
No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by 
any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used, 
without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland 
B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by 
whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The integrated QHSE management system of 
HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 
18001:2007. 
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1 Inleiding 
Logistics Capital Partners (LCP NL DC2 BV) heeft HaskoningDHV Nederland B.V. (hierna Royal 
HaskoningDHV) opdracht verstrekt voor het opzetten van het constructieprincipe van het nieuw te bouwen 
distributiecentrum DC campus A58 te Roosendaal.  
 
Dit rapport bevat de uitgangspunten voor het constructief ontwerp. Deze uitgangspunten worden 
gehanteerd bij het maken van de bouwaanvraagstukken en dienen tevens als basis voor het technisch 
ontwerp en de uitvoering. De hoofdaannemer van dit project heeft er zorg voor te dragen dat dit document 
wordt verstrekt aan alle construerende onderaannemers. 
 

2 Projectomschrijving 
Het project omvat de bouw van een distributiecentrum te Roosendaal. Het distributiecentrum bestaat uit 
vier + één bouwdelen, zie het figuur hieronder. De bouwdelen vormen verzorgen elk hun eigen stabiliteit 
en bevat elk zijn eigen voorzieningen. Halverwege elk bouwdeel wordt een stabiliteitswand geplaatst. 
 

 
Figuur 1: Overzicht distributiecentrum DC Campus A58 te Roosendaal 
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De begane grondvloer bestaat uit bedrijfsvloeren die worden uitgewerkt tegelijk met de paalfundering.  

De paalfundering van het gebouw staat los van de uitwerking van de vloer. 

De bovenbouw bestaat uit een hal met stalen kolommen en stalen vakwerkliggers. De stabiliteit wordt 

verkregen door de windbokken in de wanden en de windliggers in het dak.  

 

De vloeren van de mezzanine bestaan uit kanaalplaten 320 mm met een druklaag 60 mm en worden 

ondersteund door stalen liggers, zoveel mogelijk geïntegreerd in de vloer, en stalen kolommen. Het 

gedeelte aangemerkt als kantoorruimte bestaat uit drie bouwlagen (BG kantoor, 1e verdieping kantoor, 2e 

verdieping onbenoemd) en tot slot het dak. De vloeren van de 2e en 3e bouwlaag bestaan uit kanaalplaten 

200 mm met een druklaag 60 mm en worden ondersteund door stalen liggers, zoveel mogelijk 

geïntegreerd in de vloer, en stalen kolommen. 

 

Het totale gebouw beslaat een oppervlak van grofweg 112392 m2. Het grootste deel heeft globaal de 

volgende dimensies: Een lengte 490 m en een breedte van 192 m. Het kleinste deel heeft globaal de 

volgende dimensies: Een lengte van 218 m en een breedte van 84 m. De dakrand hoogte is 15,0 m.  

• Oppervlakte warehouse 1, 4, 5, 8: ca. 131,5 m x 96 m = 12.624 m² 

• Oppervlakte warehouse 2, 3, 6, 7: ca. 113,5 m x 96 m = 10.896 m² 

• Oppervlakte warehouse 9, 10:  ca. 109 m x 84 m = 9.156 m² 

 

De laaddocks bevinden zich op as A, Q en R. 
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3 Voorschriften en literatuur 
Voor de berekeningen van dit project zijn onderstaande voorschriften van toepassing.  
 
NEN-EN 1990 + NB: Grondslagen van het constructief ontwerpen 
 
Belastingen: 
NEN-EN 1991-1-1 + NB: Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde bel. 
NEN-EN 1991-1-2 + NB: Belastingen bij brand 
NEN-EN 1991-1-3 + NB: Sneeuwbelasting 
NEN-EN 1991-1-4 + NB: Windbelasting 
NEN-EN 1991-1-5 + NB: Thermische belasting 
NEN-EN 1991-1-7 + NB: Buitengewone belastingen (botsing, explosie) 
 
Beton: 
NEN-EN 1992-1-1 + NB: algemene regels 
NEN-EN 1992-1-2 + NB: ontwerp en berekening van constructies bij brand 
 
Staalconstructies: 
NEN-EN 1993-1-1 + NB: algemene regels  
NEN-EN 1993-1-2 + NB: ontwerp en berekening van constructies bij brand 
NEN-EN 1993-1-8 + NB: ontwerp en berekening van verbindingen 
 
Geotechniek: 
NEN 9997-1: Geotechnisch ontwerpen van constructies 
 

4 Gegevens van derden 
Het ontwerp is gebaseerd op de volgende tekeningen van Stripes Architects b.v.: 
 
Tekeningenset, d.d. 27-03-2019.  
 
De gegevens betreffende de fundering zijn ontleend aan onderstaande rapporten van INPIJN-BLOKPOEL 
Ingenieursbureau: 
 
[1] Herontwikkeling Philips terrein aan de Zwaanhoefstraat 2 te Roosendaal; Resultaten  
  geotechnisch onderzoek Funderingsadvies; opdrachtnummer 02P006961, doc. Nr. 02P006961- 
  ADV-01 d.d. 24-6-2016 
[2] Project Campus A58 te Roosendaal; Resultaten geotechnisch onderzoek Funderingsadvies;  
  opdrachtnummer 02P006961-01, doc. nr. 02P006961-01-adv-01 d.d. 1-8-2018. 
 
De gegevens betreffende de brandveiligheid zijn ontleend aan onderstaand rapport van Incendio: 
 [3] Rapportage Brandveiligheid Campus A58 Roosendaal; Document nr. 02651-01-rap-01v0.1  
  d.d. 22-03-2019. 
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5 Materiaalkwaliteiten 
Beton 

 In het werk gestort      min. C20/25 
 Prefab verdiepingsvloeren (kanaalplaatvloeren)   min. C35/45 
 Betonstaal       B500B 
 Vloer warehouse      min. C30/37 

 
Milieuklassen zie onderstaande tabel: 

Betonwerk binnenmilieu Droog XC1 0,30 mm

Begane grondvloer bovenzijde
Vochtig, buiten beschut / 

Binnen hoge 
luchtvochtigheid

XC3 0,30 mm

Funderingsbalken en poeren
Wisselend nat en droog 
met vorst NIET volledig 

verzadigd met water
XC4, XF1 0,30 mm

(Buitenzijde) Kelderwanden en -
vloer (geen verkeer)

Wisselend nat en droog 
met vorst NIET volledig 

verzadigd met water
XC4, XF1 0,20 mm

Laadkuil, inclusief de wanden

Wisselend nat en droog 
met vorst en (dooi)zouten 
NIET volledig verzadigd 

met water

XC4, XD3, XF2 0,20 mm

Samengestelde 
milieuklassen

Relatie omgeving en 
milieuklassenSituatie Scheurwijdte

 
 
Constructiestaal 

 Staalkwaliteit  min. S235 
 Bouten binnen  8.8 gerolde draad 
 Bouten buiten (of in spouw) RVS (AISI 316 Ti, A4, klasse 70 of 80) 
 Ankers  4.6 met onderplaat of haak 

    8.8 met onderplaat 
 
In overleg kan de staalleverancier afwijken van de bovengenoemde staalkwaliteiten. 
 
Voegmortels 

 Onder kolommen minimaal K70 
 

6 Terreingegevens 
Voor de terreingegevens wordt verwezen naar de sonderingen en funderingsadviezen welke eerder zijn 
uitgevoerd en uitgewerkt door INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau [1,2]. 
 
Voor het controleren van het opdrijven van de laadkuilen dient gerekend te worden op de situatie juist 
voordat dat laadkuil volstroomt met water. 
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7 Veiligheid en betrouwbaarheid 

7.1 Gevolgklasse en ontwerplevensduur 
Hoofdconstructie + bedrijfsvloer (incl. palen): 

 Gevolgklasse:  CC2 volgens NEN-EN 1990/+NB tabel NB.-B1 
 Differentiatiefactor kfi: 1,00 volgens NEN-EN 1990 bijlage tabel B3 
 Ontwerplevensduurklasse: 3 volgens NEN-EN 1990/+NB tabel 2.1 
 Ontwerplevensduur: 50 jaar volgens NEN-EN 1990/+NB tabel 2.1 

 
Laadkuilvloer (incl. palen): 

 Gevolgklasse:  CC1 volgens NEN-EN 1990/+NB tabel NB.-B1 
 Differentiatiefactor kfi: 0,90 volgens NEN-EN 1990 bijlage tabel B3 
 Ontwerplevensduurklasse: 3 volgens NEN-EN 1990/+NB tabel 2.1 
 Ontwerplevensduur: 50 jaar volgens NEN-EN 1990/+NB tabel 2.1 

 

7.2 Factoren 

7.2.1 Belastingfactoren 
Op basis van NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011 worden de belastingfactoren in Tabel 7-1 voor de 
hoofdconstructie en in Tabel 7-2 voor de begane grondvloer toegepast.  
 

Tabel 7-1: Rekenwaarden voor de belastingen in CC2 (STR/GEO) 

Belastingcombinaties 
Permanente belastingen Overheersende 

veranderlijke 
belasting 

Veranderlijke 
gelijk met de 
overheersende 

Ongunstig Gunstig 

Uiterste grenstoestanden (UGT)     
STR/GEO (vgl 6.10a) 1,35 0,90 1,50* 0,1 1,50* 0,i (i>1) 
STR/GEO (vgl 6.10b) 1,20 0,90 1,50 1,50* 0,i (i>1) 

Buitengewoon 1,00 1,00 1,00* 1,1 1,00* 2,i (i>1) 
Bruikbaarheidsgrenstoestanden (BGT)     

Karakteristiek  1,00 1,00 1,00 1,00* 0,i (i>1) 
       (onomkeerbare grenstoestand) 

Frequent  1,00 1,00 1,00* 1,1 1,00* 2,i (i>1) 
       (omkeerbare grenstoestand o.a. scheurwijdte voorgespannen beton, trillingen, doorbuiging door tijdelijke belastingen) 

Quasi-permanent  1,00 1,00 1,00* 2,1 1,00* 2,i (i>1) 
(omkeerbare grenstoestand en lange termijneffecten o.a., kruip, doorbuiging door permanente belastingen, doorbuiging beton) 

 

Tabel 7-2: Rekenwaarden voor de belastingen in CC1 (STR/GEO) 

Belastingcombinaties 
Permanente belastingen Overheersende 

veranderlijke 
belasting 

Veranderlijke 
gelijk met de 
overheersende 

Ongunstig Gunstig 

Uiterste grenstoestanden (UGT)     
STR/GEO (vgl 6.10a) 1,20 0,90 1,35* 0,1 1,35* 0,i (i>1) 
STR/GEO (vgl 6.10b) 1,10 0,90 1,35 1,35* 0,i (i>1) 

Buitengewoon 1,00 1,00 1,00* 1,1 1,00* 2,i (i>1) 
Bruikbaarheidsgrenstoestanden (BGT)     

Karakteristiek  1,00 1,00 1,00 1,00* 0,i (i>1) 
       (onomkeerbare grenstoestand) 

Frequent  1,00 1,00 1,00* 1,1 1,00* 2,i (i>1)
       (omkeerbare grenstoestand o.a. scheurwijdte voorgespannen beton, trillingen, doorbuiging door tijdelijke belastingen) 

Quasi-permanent  1,00 1,00 1,00* 2,1 1,00* 2,i (i>1) 
(omkeerbare grenstoestand en lange termijneffecten o.a., kruip, doorbuiging door permanente belastingen, doorbuiging beton) 
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7.2.2 - factoren 
De ψ -factoren worden bepaald volgens NEN-EN 1990/+NB art. A1.2.2. Voor dit project zijn de waarden in 
Tabel 7-3 van toepassing.  

Tabel 7-3: ψ-factoren 
Veranderlijke belasting

0 1 2 
Categorie B Kantoorruimtes 0,5 0,5 0,3 
Categorie C Bijeenkomstruimtes 0,4/0,6a 0,7 0,6 
Categorie E Opslagruimtes 1,0 0,9 0,8 
Categorie H Daken 0,0 0,0 0,0 
Sneeuw  0,0 0,2 0,0 
Wind  0,0 0,2 0,0 
Temperatuur  0,0 0,5 0,0 

a de waarde 0,6 geldt voor delen van het gebouw die in geval van een calamiteit zwaar kunnen worden belast door een 
mensenmenigte (vluchtroutes, trappen enz.); de waarde 0,4 geldt in de overige gevallen. 

0 = factor i.v.m. de combinatiewaarde van een veranderlijke belasting 
1 = factor i.v.m. de frequente waarde van een veranderlijke belasting (1% van de tijd aanwezig) 
2 = factor i.v.m. de quasi-blijvende waarde van een veranderlijke belasting (50% van de tijd aanwezig) 

 

 

8 Belastingen 
Bij het bepalen van de belastingen moet scheefstand van de constructie in rekening gebracht worden 
conform NEN-EN 1993-1-1 art. 5.3.2(3). 

8.1 Blijvende belastingen 
De permanente belastingen worden bepaald volgens NEN-EN 1991-1-1 bijlage A. Voor de volumieke 
gewichten is hierbij uitgegaan van: 

 Beton (ter plaatse gestort)  25,0 kN/m3 
 Beton (prefab)    25,0 kN/m3 
 Beton (afwerklaag)   22,0 kN/m3 
 Staal     78,5 kN/m3 
 Grond nat    20,0 kN/m3 
 Grond droog    17,0 kN/m3 

 
De bepaling van de permanente belastingen is opgenomen in bijlage B.  
Zonnepanelen dienen te zijn beschouwd als permanente belasting, maar zijn optioneel te voorzien. 
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8.2 Veranderlijke belastingen 
Belastingen door personen, meubilair, installaties en opslag (NEN-EN 1991-1-1 art. 6.3.1/.2) 
De bepaling van de gelijkmatig verdeelde veranderlijke belastingen per vloer is opgenomen in bijlage B.  
 
Dak 
Opgelegde belasting:    qk = 1,0 kN/m2  
 
Verdiepingsvloer mezzanine 
Opgelegde belasting:    qk = 8,0 kN/m2 
 
Verdiepingsvloer kantoor, kantine en lockers 
Opgelegde belasting:    qk = 5,0 kN/m2 
 
Begane grondvloer hal/warehouse 
Opgelegde belasting:    qk = 50,0 kN/m2 
 
Puntlasten uit heftruck verkeer (totale belasting heftruck = 80 kN) dient meegenomen te worden bij de 
berekening van de begane grondvloer. 
 
 
Belastingen door regenwater (NEN-EN 1991-1-3 NB hoofdstuk 7) 
Toegepast wordt een dubbel pluvia systeem, zie bijlage A voor het afschot. Verdere uitwerking door 
leverancier pluvia systeem. 
 
Belasting door sneeuw (NEN-EN 1991-1-3) 
Kar. sneeuwbelasting op de grond sk 0,7 kN/m2 (NB: art. 4.1) 
Sneeuwbelastingsvormcoëfficient i 0,8 (art. 5.3) 
Blootstellingscoëfficient Ce 1,0 (NB: art. 5.2) 
Warmtecoëfficient Ct 1,0 (NB: art. 5.2) 
Sneeuwbelasting op daken s = i Ce Ct sk = 0,56 kN/m2  
 
Ter plaatse van dakopstanden, aansluitende bouwdelen en installaties op het dak moet rekening worden 
gehouden met sneeuwophoping, nader uit te werken. 
 
 
Vrachtwagenbelasting (NEN6723:1995) 
In de laadkuilen dient gerekend te worden met verkeersklasse VK60. 
 
  

??? eurocode ???

Qk = 80kN
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Belasting door wind (NEN-EN 1991-1-4) 
Onderstaand is de maatgevende windbelasting bepaald. Bij afwijkende hoogte dient de windbelasting 
conform bovenstaande norm bepaald te worden. Zie bijlage C voor de berekening. 
 
Gebouwafmetingen lengte  132 m 
 breedte  96 m 
 hoogte  15 m 
Gebied t.b.v. bepalen stuwdruk   III onbebouwd 
Dominante zijde aanwezig   nee (art. 7.2.9(4)) 
Extreme waarde stuwdruk qp(z)  0,80 kN/m2

Orografiefactor (invloed bergen/dalen) c0  1,0 (art. 4.3.2) gem. helling < 30 
Bouwwerkfactor cscd  0,85 (art. 6.2 t/m 6.3) 
Ontwerpwaarde stuwdruk cscd *qp(z)   0,68 kN/m2

Uitwendige drukcoëffient (zone D en E) cpe,10  0,8/-0,5 (art. 7.2.2) 
Uitwendige drukcoëffient (zone A, B en C) cpe,10-   1,2/-0,8/-0,5 (art. 7.2.2) 
Inwendige drukcoëfficiënt cpi  -0,3/+0,2 (art. 7.2.9) 
Drukvereffeningscoëfficient (bij cpe,10) ceq  1,0 (NB. art 7.2.10) 
Wrijvingscoëfficient cfr  0,04 (tabel 7.10) 
 
Volgens art. 7.2.2 (3) mag in gevallen waar de windkracht op gebouwen is bepaald door de gelijktijdige 
toepassing van drukcoëfficiënten cpe op loefzijde en lijzijde (zones D en E) van het gebouw, het gebrek 
aan correlatie tussen de winddruk aan de windzijde en lijzijde in rekening zijn gebracht. Volgens NB 7.2.2 
(4) moet het gebrek aan correlaties van de winddrukken tussen de windzijde en de lijzijde in rekening zijn 
gebracht door de resulterende kracht met een factor 0,85 te vermenigvuldigen. 
 

8.3 Bijzondere belastingen 
Buitengewone belastingen veroorzaakt door vorkheftrucks (NEN-EN 1991-1-7 4.4)
 
Voor de dimensionering van de kolommen dient rekening gehouden te worden dat er vorkheftrucks rijden. 
In verband met mogelijke aanrijding door heftrucks (klasse FL4, met massieve banden) dienen de 
kolommen te worden berekend op een horizontale belasting conform bovengenoemde norm.
 
  

✔
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9 Constructieve samenhang/tweede draagweg 

9.1 Uitgangspunten 
Het industriegebouw, een gebouw met 1 of 2 bouwlagen, valt in gevolgklasse CC2a (risicogroep laag) (zie 
tabel NB.5-A.1). In A.4 Aanbevolen strategieën van de NEN-EN1991-1-7+C1:2011+NB wordt aangegeven 
welke strategie een gebouw oplevert met een aanvaardbaar niveau van robuustheid om lokaal bezwijken 
te weerstaan zonder een disproportioneel niveau van instorting. 
 
Voor gebouwen in risicogroep 2a geldt het volgende: 
 

a) Het gebouw moet worden ontworpen, berekend en gebouwd in overeenstemming met de regels 
opgenomen in EN1990 t/m EN1999 voor voldoende stabiliteit bij normaal gebruik; 

b) In aanvulling op a) moeten effectieve horizontale trekbanden of effectieve verankering van 
verhoogde vloeren aan wanden conform A.5 NEN-EN1991-1-7+C1:2011 worden toegepast. 
 

Kritische elementen, waar de stabiliteit van de constructie van afhankelijk is, moeten worden ontworpen 
om de gevolgen van een model van buitengewone belasting Ad te weerstaan (zie ook A.8). Tevens staan 
in de Eurocode beton extra regels t.b.v. de 2e draagweg, zie paragraaf 9.10. 
 
 

10 Eisen met betrekking tot bruikbaarheidsgrenstoestanden 
Voor vervormingen en trillingen wordt uitgegaan van de eisen die in NEN-EN 1990 A1.4 zijn opgenomen. 
De bruikbaarheidscriteria behoren voor elk project te zijn vastgesteld en overeengekomen met de 
opdrachtgever.  
 
Eisen aan de bijkomende doorbuiging (NEN-EN 1990) 
Vloeren     wbij  0,003 · lrep 
Vloeren die scheur- /schadegevoelige scheidingswanden dragen  wbij  0,002 · lrep 
Daken     wbij  0,004 · lrep 

 
Eisen aan de totale horizontale doorbuiging (NEN-EN 1990) 
Gebouwen met één bouwlaag     whor;bij  h/300  
Voor toetsing van grote (dak)vakwerken dient slip van de verbindingen te worden beschouwd en 
meegenomen in de berekening van de doorbuigingen. (Mogelijke oplossing: toepassen van 
voorspanbouten)
 
Eisen aan de doorbuiging in eindtoestand (NEN-EN 1990) 
Vloeren     weind  0,004 · lrep 
Daken     weind  0,004 · lrep
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11 Brandwerendheid draagconstructie 
Betreffende brandveiligheid wordt verwezen naar de rapportage van de brandveiligheid adviseur [3].  
 
Tussen de bouwdelen wordt een brandscheiding (2-zijdig) van 120 minuten geplaatst. 
 

 
Figuur 2: Overzicht m.b.t. brandveiligheid (bron: Incendio [3]) 
 
 
 

12 Opbouw constructie 

12.1 Fundering 
Voor de fundering wordt uitgegaan van: 

 Fundering op avegaarpalen en / of prefab heipalen. 
 Bedrijfsvloer op HSP-palen 

 
Zie funderingsadvies [1,2]. 
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12.2 Vloeren 

De begane grondvloer wordt, in overleg, eventueel uitgevoerd als een in het werk gestorte 

(staalvezel)betonvloer (dik 190 mm). De mezzaninevloeren (kanaalplaatvloer h=320 mm met druklaag 60 

mm) worden ondersteund door stalen kolommen en stalen liggers, zoveel mogelijk geïntegreerd in de 

vloerhoogte. De verdiepingsvloeren ter plaatse van de lockers, kantine en kantoorruimtes 

(kanaalplaatvloer h=200 mm met druklaag 60 mm) worden ondersteund door stalen kolommen en stalen 

liggers, zoveel mogelijk geïntegreerd in de vloerhoogte.  

 

12.3 Daken 

Het dak (staalplaten SAB met een minimale dikte van 0,88mm) wordt ondersteund door stalen (vakwerk) 

liggers.  

 

12.4 Dilataties 

Er worden dilataties toegepast daar waar de gebouwdelen aan elkaar grenzen.  

 

12.5 Stabiliteit 

De stabiliteit wordt per bouwdeel verzorgd door stalen windverbanden in zowel langs- als dwarsrichting.  

 

In bijlage A zijn de constructie overzichten weergegeven inclusief de windverbanden in langs- en 

dwarsrichting.  

 

Zie bijlage D voor de berekening van de windverbanden in het dak. Elk gebouwdeel wordt afgekruist met 

4 rijen kruizen in elke gevel. Windverbanden dockzijde d.m.v. moment vast verbonden kolommen 

aangevuld met kruizen. 

 

12.6 Uitbreidbaarheid 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele toekomstige uitbreiding.  

 

12.7 Overige voorzieningen 

De volgende voorzieningen zijn niet expliciet vermeld, maar behoren wel tot de verantwoordelijkheid van 

de aannemer: 

• Hijsbalken en bijbehorende raveelconstructies; 

• Stalen frames t.b.v. installaties; 

• Betonnen opstortingen ten behoeve van de installaties; 

• Tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen tijdens uitvoering. 
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13 Gewichtsberekening 

13.1 Indeling gebouw voor gewichtsberekening 
Voor de gewichtsberekening van het distributiecentrum DC Campus A58 te Roosendaal is het gebouw in 
drie delen verdeeld. Het eerste deel bestaat uit het warehouse. Het tweede deel bestaat uit de mezzanine. 
Het derde deel bestaat uit het kantoor, kantine en lockers. Per deel zijn de belastingen verschillend. 
 

 
Figuur 3: Overzicht indeling gebouw voor gewichtsberekening. 
 

13.2 Maximale belasting poer 
De kolommen staan op poeren met daaronder palen. De maatgevende poer bevindt zich in de 
warehouse.  
 
De maximale belasting op de poer is: 

 Permanent 23 m * 12 m * 1,0 kN/m² = 276 kN 
Veranderlijk 23 m * 12 m * 1,0 kN/m² = 276 kN

qEd = 1,2 * 276 kN + 1,5 * 276 kN = 745 kN 
 
Poer wordt uitgevoerd als 2-paalspoer met 2 avegaarpalen Ø400 mm. Lengte palen n.t.b. 
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Bijlage A: Overzicht constructie 
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Constructieprincipe dak voor het 
gehele gebouw is in warehouse 1
weergegeven, zie volgende pagina.

Principe dakconstructie

RHDHV d.d. 1-4-2019
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Principe dakconstructie
Dakplaten: 
SAB dakplaten

Noodoverstort:  
Pluvia systeem, uit te werken door 
leverancier

Legenda:
   Middenkolom

   Gevelkolom

   Kolom dockzijde

   Primaire dakligger

   Secundaire dakligger

   Randligger dak

   Randligger gevel

   Kanaalplaatvloer

Afschot 2%

Warehouse 1

RHDHV d.d. 1-4-2019

Windverbanden dockzijde d.m.v. momentvast 
verbonden kolommen aangevuld met kruizen.

Aanzicht constructie

Aanzicht constructie
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Principe 1e verdieping

RHDHV d.d. 1-4-2019

Zie overzicht op as 1-3 en P-Q Zie overzicht op as 1-3
en P-Q

Zie overzicht op as 1-3 en P-Q Zie overzicht op as 1-3
en P-Q

Zie overzicht op as 1-3
en P-Q

Zie overzicht op as 1-3
en P-Q

Zie overzicht op as 1-3
en P-Q
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Principe 2e verdieping

RHDHV d.d. 1-4-2019

Zie overzicht op as 1-3 en P-Q
Zie overzicht op as 1-3
en P-Q

Zie overzicht op as 1-3 en P-Q Zie overzicht op as 1-3
en P-Q

Zie overzicht op as 1-3
en P-Q

Zie overzicht op as 1-3
en P-Q

Zie overzicht op as 1-3
en P-Q
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1-4-2019 BIJLAGE BG1456IBRP1904011012 A3  

 

Bijlage B: Overzicht gelijkmatig verdeelde belastingen  
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PROJECT: DC campus A58 te Roosendaal
PART: BELASTINGEN EN EIGEN GEWICHTEN
PROJECTNR: BG1456
DATE: apr-2019
belastingfactor opgelegde belastingen f,q = 1,50

Dak (max)
Zonnepanelen 0,15   kN/m2

PIR isolatie + dakbedekking 0,20
Staalplaat 0,10
Sprinkler + pluvia + verlichting (0,05+0,05+0,05) 0,15
Staalconstructie (aanname t.b.v. gewichtsberekening) 0,40

---------------
gk: 1,00   kN/m2

VB qk:           opgelegde belasting 1,00 0 = 0,00

qEd: 2,70 qk,tot: 2,00 tot = 1,35
qd: 1,20 qk: 1,00

Verdiepingsvloer "Mezzanine":
Afwerklaag 50mm 1,10   kN/m2

Druklaag 70/50/70 1,50
Kanaalplaatvloeren, h=320 mm 4,30
Installaties 0,20
Plafonds: n.v.t. 0,00

---------------
gk: 7,10   kN/m2

VB qk: 8,00 0 = 1,00
qEd: 20,52 qk,tot: 15,10 tot = 1,36
qd: 20,52 qk: 15,10

Verdiepingsvloer "kantoor, kantine en lockers":
Afwerklaag 50mm 1,10   kN/m2

Druklaag 70/50/70 1,50
Kanaalplaatvloeren, h=200 mm 3,10
Installaties 0,20
Plafonds. 0,20

---------------
gk: 6,10   kN/m2

VB qk: incl. LSW 5,00 0 = 0,50
qEd: 14,82 qk,tot: 11,10 tot = 1,34
qd: 11,07 qk: 8,60
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Begane grondvloer “warehouse”:
Ihw-gestort beton h=190 mm, gevlinderd 4,75   kN/m2

---------------
gk: 4,75   kN/m2

VB qk: 50,0 0 = 1,00
qEd: 80,7 qk,tot: 54,8 tot = 1,47
qd: 80,7 qk: 54,8

Begane grondvloer “Kantoor, kantine, lockers”:
Ihw-gestort beton h=190 mm, gevlinderd 4,75   kN/m2

---------------
gk: 4,75   kN/m2

VB qk: 5,0 0 = 1,00
qEd: 13,2 qk,tot: 9,8 tot = 1,35
qd: 13,2 qk: 9,8
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Beganegrondvloer
VB = 50 kN/m²

Laadkuil
VK60

Laadkuil
VK60

Laadkuil
VK60

Laadkuil
VK60

Beganegrondvloer
VB = 5,0 kN/m²

Laadkuil
VK60

Beganegrondvloer
VB = 50 kN/m²

Overzicht veranderlijke belastingen
(VB = veranderlijke belasting)

Beganegrondvloer

RHDHV d.d. 19-3-2019

Beganegrondvloer
VB = 5,0 kN/m² Beganegrondvloer

VB = 5,0 kN/m²

Beganegrondvloer
VB = 5,0 kN/m² Beganegrondvloer

VB = 5,0 kN/m²

Beganegrondvloer
VB = 5,0 kN/m²

Beganegrondvloer
VB = 5,0 kN/m²

Beganegrondvloer
VB = 5,0 kN/m²
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Mezzanine
VB = 8,0 kN/m²

Mezzanine
VB = 8,0 kN/m²

Mezzanine
VB = 8,0 kN/m²

Mezzanine
VB = 8,0 kN/m²

Mezzanine
VB = 8,0 kN/m²

Overzicht veranderlijke belastingen
(VB = veranderlijke belasting)

1e verdieping

RHDHV d.d. 19-3-2019

1e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

1e verdieping
VB = 5,0 kN/m² 1e verdieping

VB = 5,0 kN/m²

1e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

1e verdieping
VB = 5,0 kN/m² 1e verdieping

VB = 5,0 kN/m²

1e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

1e verdieping
VB = 5,0 kN/m²
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Overzicht veranderlijke belastingen
(VB = veranderlijke belasting)

2e verdieping

RHDHV d.d. 19-3-2019

2e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

2e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

2e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

2e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

2e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

2e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

2e verdieping
VB = 5,0 kN/m²

2e verdieping
VB = 5,0 kN/m²
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Dak
VB = 1,0 kN/m²

Overzicht veranderlijke belastingen
(VB = veranderlijke belasting)

Dak

RHDHV d.d. 19-3-2019

Dak
VB = 1,0 kN/m²
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1-4-2019 BIJLAGE BG1456IBRP1904011012 A4  

 

Bijlage C: Bepaling windbelastingen 
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✔
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1-4-2019 BIJLAGE BG1456IBRP1904011012 A5  

 

Bijlage D: Berekening windverbanden dak 
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