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SITUATIE 

De 4 woonblokken, complexnummer 694, 701, 
704 en 725, zijn gelegen in de wijk Groenoord te 
Schiedam. 
De galerijplaten van deze blokken zijn in het 
verleden conform de CUR248 onderzocht. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat een aantal 
galerijplaten niet aan de gestelde eisen voldeed 
en deze platen zijn versterkt. Bij woonblok 694, 
701 en 704 bestond deze versterking uit een 
onderheide staalconstructie.  
Woonblok 725 is versterkt middels het VUVV-
systeem. 
 

VRAAGSTELLING 

Deze woonblokken worden aangesloten om een 
warmtenet. Voor dit systeem is het noodzakelijk 
dat er sparing 60mm in de galerijplaat gemaakt 
worden. Per woning dienen er 2 sparingen tpv 
de ‘tussenwand’ gemaakt te worden.  
 
Aangehouden wordt dat de sparingen strak 
naast elkaar worden gemaakt, zodat de totale 
sparingsbreedte maximaal 140mm is. Alternatief 
is dat de sparingen met een tussenruimte van 
minimaal 120mm worden uitgevoerd, zodat er in 
deze strook 1 wapeningsstaaf gehandhaafd blijft.   

Aan :    

Betreft  : Constructieve beschouwing 
 
Geachte heer,

Project :  3 Woonblokken Groenoord Schiedam 
(complexnummer 694, 701 en 704) en ter 
aanvulling 1 woonblok (complexnummer 725)  

In deze memo zullen de eventueel benodigde voorzieningen worden aangegeven tbv gewenste sparingen 
in de galerijplaten van 3 woonblokken in de wijk Groenoord te Schiedam tbv warmtenet. Ter aanvulling is 
er ook gekeken naar woonblok 725. Dit blok wordt apart aan het einde van deze memo behandeld. 
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Aan IOB is gevraagd om na te gaan of deze sparingen in de galerijplaat gemaakt kunnen worden. En indien 
dit niet mogelijk is, om een raming op te geven voor de benodigde versterking. 
 
 

CONCLUSIE 

Bij de 3 blokken (complexnummer 694, 701 en 704) zijn er 2 situaties van toepassing: 
- Galerijplaten welke zijn versterkt middels een staalconstructie 
- Galerijplaten welke niet zijn versterkt. 

 

Voor het aanbrengen van 2 sparing 60 in de galerijplaat geldt onderstaande: 
- Bij de galerijplaten welke zijn versterkt met een stalen ligger kunnen zonder extra voorzieningen 

de sparingen in de plaat aangebracht worden. 
De sparingen dienen strak naast elkaar geboord te worden zodat de maximale sparingsmaat 
140mm is.  

- Bij de galerijplaten welke in het verleden niet zijn versterkt, geldt dat deze platen voor het 

aanbrengen van de 2 sparingen 60mm versterkt dienen te worden middels bv NSM-wapening.  
Principe NSM-wapening volgens onderstaand plaatje. Omschrijving van de NSM-wapening is verder 
in deze memo opgenomen.  
 
  

2x sparing Ø60 
hoh 60mm 
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GEGEVENS GALERIJPLATEN 

Hieronder een fragment van de archiefstukken betreffende de galerijplaten: 
 
2e verdieping en hoger 

 
 
1e verdieping 
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GEGEVENS VERSTERKING 

VERSTERKING WOONBLOK 694 
Bij dit woonblok zijn de galerijplaten welke niet voldeden aan de gestelde eisen versterkt middels een 
staalconstructie. Dit betekent dat dus niet alle platen versterkt zijn! 
 
Het gevelbeeld van dit blok met staalconstructie is als volgt (fragment rapport IOB 111475C02_694): 

 
 
Fragment tekening van de staalleverancier: 
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VERSTERKING WOONBLOK 701 
Bij dit woonblok zijn de galerijplaten welke niet voldeden aan de gestelde eisen versterkt middels een 
staalconstructie.  
 
Het gevelbeeld van dit blok met staalconstructie is als volgt (fragment rapport IOB 111475C02_701): 

 
 
Fragment tekening van de staalleverancier: 
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VERSTERKING WOONBLOK 704 
Bij dit woonblok zijn de galerijplaten welke niet voldeden aan de gestelde eisen versterkt middels een 
staalconstructie. Dit betekent dat dus niet alle platen versterkt zijn! 
 
Het gevelbeeld van dit blok met staalconstructie is als volgt (fragment rapport IOB 111475C02_704): 

 
 
Fragment tekening van de staalleverancier: 
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BESCHOUWING 

In de galerijplaat is een wapening aanwezig van Ø6-90. 
Bij het aanbrengen van 2 sparingen Ø60mm straks naast elkaar (totale sparingbreedte maximaal 140mm.) 
worden er in het ongunstigste geval 2 staven doorboord.  
Alternatief is dat de 2 sparingen hoh 180mm. worden geboord. In dit geval worden er eveneens maximaal 2 
wapeningsstaven doorboord. In de tussenliggende betonstrook van 120mm breed blijft zodoende minimaal 
1 wapeningsstaaf gehandhaafd.  
 

GALERIJPLATEN VERSTERKT MET STAALCONSTRUCTIE  
Bij de galerijplaten welke nu zijn ondersteund door een stalen ligger is het constructie principe gewijzigd 
van een vrij uitkragende ligger naar een ligger op twee steunpunten (met aan 1 zijde een gedeeltelijke 
inklemming).  
 
Lokaal betekent dit een verzwakking van de doorsnede. De belasting zal door de verdeelwapening over een 
breedte gespreid worden.  
De galerijplaten zijn ca 7,00m breed en de stalen kolommen staan hoh 3,00 / 4,00m. Er wordt aangenomen 
dat bij het doorboren van 2 staven hoofdwapening, de gelijkmatig verdeelde belasting herverdeel kan 
worden over een breedte van 3,00m.  
Dit betekent een afname van de capaciteit van de inklemming van:  
 2 staven / (3000/90) x 100% = 6% 
 
Dit betekent dat er in principe meer belasting naar de stalen randligger wordt afgedragen. Gezien de 
afname van de inklemmingcapaciteit van 6% op een breedte van 3,00m kan worden gesteld dat de 
belastingtoename gering is en dat de staalconstructie voldoende capaciteit heeft om deze (geringe) extra 
belasting op te nemen. 
 
Dit betekent dat de voor de galerijplaten welke ondersteund zijn door een stalen randligger GEEN extra 
voorzieningen nodig zijn om de 2 sparingen Ø60mm aan te brengen.  
 
Let op: het aanbrengen van sparingen bij platen welke zijn versterkt met een staalconstructie kan alleen 
lokaal plaatsvinden en niet structureel. Voor de bepaling van de staalconstructie is gerekend met een 
restcapaciteit van de platen. Bij het aanbrengen van de sparingen zal de belasting op de staalconstructie 
toenemen. De staalconstructie heeft voor het aanbrengen van deze sparingen 2x Ø60mm voldoende 
capaciteit. Dit betekent dus dat er GEEN meerdere sparingen in de gevellijn bij een galerijplaat aangebracht 
mogen worden! 
 

GALERIJPLATEN WELKE NIET VERSTERKT ZIJN 
Voor de platen welke destijds voldeden aan afkeurniveau en zodoende niet zijn versterkt, betekent het 
aanbrengen van deze sparingen een afname van de momentcapaciteit van de plaat.  
 
Er wordt aangenomen dat bij het doorboren van 2 staven hoofdwapening, de gelijkmatig verdeelde 
belasting herverdeel kan worden over een breedte van 3,00m.  
Dit betekent een afname van de staaldoorsnede, en daarmee de momentcapaciteit van de galerijplaat met 
een factor van (3000/90 – 2 staven) / (3000/90) = 0,94 
 
De berekening voor de toetsing conform de CUR248 zijn uitgevoerd op afkeurniveau. Voor het aanbrengen 
van de sparingen (aanpassing constructie) dient dit aangepast te worden naar verbouwniveau. De 
belastingfactoren wijzigen van 1,10 naar 1,15 voor permanente belasting en van 1,15 naar 1,30 voor 
veranderlijke belasting (toename optredend moment met ca 8%).  
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Dit betekent globaal een toename van de unity check van 14-16% (door toename moment en afname 
opneembaar moment). 
 
De platen welke destijds niet versterkt zijn, hebben onvoldoende capaciteit om deze toename op te nemen. 
Dit betekent dat deze platen versterkt dienen te worden om te voldoen aan het gewenste 
veiligheidsniveau. 
 
De galerijplaten kunnen versterkt worden met NSM-wapening. In de volgende paragraaf zal tbv een raming 
de versterking worden toegelicht.  
 
 

VERSTERKING MIDDELS NSM-WAPENING 

Galerijplaten welke destijds niet versterkt zijn, dienen, indien er sparingen 
in aangebracht worden van 2 Ø60mm, versterkt te worden. Voor deze 
versterking kan een koolstofvezelkoord (SikaWrap FX-50 C).toegepast 
worden. 
 
De koolstofvezelkoord is dan ook een NSM-wapening (Near Surface 
Mounted reinforcement).  
 
 
 

De koord wordt in de achterliggende gevelbalk verankerd 
en in een sleuf aan de bovenzijde van het vloerelement 
verlijmd. De combinatie van Koolstof en Epoxyhars 
maken dat het systeem ongevoelig is voor corrosie. 
 
 
Het voorbereiden, montage en afwerking gebeurt visueel 
waardoor alle handelingen zichtbaar en controleerbaar 
zijn. 
 
 
In de constructieve plaat dient een sleuf gefreesd te worden met een breedte van 18 mm en een diepte 
van 30 mm.  
De diepte van het boorgat in de gevelbalk is 220mm, diameter Ø18.  
 
Voor de uitvoering dient de bestaande beugelwapening in de gevelbalk gedetecteerd te worden en het 
boren van de gaten dient droog en zonder diamant te gebeuren. De aanwezige beugelwapening mag niet 
worden doorboord, deze dient intact te blijven voor een goede krachtswerking in de gevelbalk. 
 
De koord dient in het constructieve beton aangebracht te worden. Dit betekent dat plaatselijk de deklaag 
verwijderd dient te worden. 
 
Geadviseerd wordt om per galerijplaat 2 SikaWrap FX-50C toe te passen, aan weerszijde van de nieuwe 
sparingen één SikaWrap, met een totale lengte per koord van 1000 mm. 
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Het principe van de NSM-wapening is in onderstaand figuur aangegeven.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1000 mm 

780 mm 220 mm 

Hoek verankering max 5 
graden tov horizontaal 

Dekvloer plaatselijk 
verwijderen 

Minimale maat zijkant sparing tot 
zijkant sleuf (tbv NSM-wapening): 
≥ 120 mm. 

max 140mm 
sparing 2x 60mm. 
totale sparingsbreedte max 140mm 
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AANVULLING WOONBLOK 725 

In aanvulling op bovenstaande blokken is dezelfde vraag gesteld voor blok 725. Dit blok is versterkt volgens 
het VVUV-systeem.  
 

VERSTERKING WOONBLOK 725 
Bij dit woonblok zijn de galerijplaten welke niet voldeden aan de gestelde eisen versterkt middels het 
VVUV-systeem. Bij dit systeem wordt de capaciteit van de bestaande wapening meegenomen in de 
bepaling van de versterking. Het tekort aan capaciteit is opgenomen door ingeboorde ankers vanaf de 
voorzijde galerijplaat tot in de gevelbalk op. Ook bij dit blok geldt dus dat niet alle platen versterkt zijn! 
 
Het gevelbeeld van dit blok met VVUV-systeem is als volgt (fragment notitie ABT 14303-002 dd 22-9-2015): 
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Uit deze tabel volgt dat er bij een aantal platen extra ankers zijn toegepast ivm onvoldoende capaciteit van 
de verdeelwapening.  
Voor de bepaling van de versterking met het VVUV-systeem is de capaciteit van de bestaande wapening 
meegenomen. Bij het aanbrengen van de sparingen 2x Ø60 wordt de capaciteit van de bestaande wapening 
minder. 
 
Verder geldt dat voor de platen welke destijds voldeden aan afkeurniveau en zodoende niet zijn versterkt, 
het aanbrengen van deze sparingen ook een afname van de momentcapaciteit van de plaat betekent.  
De berekening voor de toetsing conform de CUR248 zijn uitgevoerd op afkeurniveau. Voor het aanbrengen 
van de sparingen (aanpassing constructie) dient dit aangepast te worden naar verbouwniveau. De 
belastingfactoren wijzigen van 1,10 naar 1,15 voor permanente belasting en van 1,15 naar 1,30 voor 
veranderlijke belasting (toename optredend moment met ca 8%).  
 
Standaard kan worden aangehouden voor de platen welke versterkt zijn met het VVUV-systeem, waarbij 
evenveel bars zijn toegepast als minimaal benodigd, en ook voor de platen welke niet versterkt zijn, dat 
deze platen bij het aanbrengen van de sparingen 2x Ø60 versterkt dienen te worden om te voldoen aan het 
gewenste veiligheidsniveau. 
Deze platen kunnen versterkt worden met NSM-wapening, overeenkomstig het principe zoals eerder in 
deze mail aangeven.  
 
Voor de platen die versterkt zijn met het VVUV-systeem waarbij een extra bar is toegepast ivm 
onvoldoende capaciteit van de verdeelwapening, heeft de ‘versterkte’ plaat voldoende restcapaciteit indien 
er 2x sparingen Ø60 worden aangebracht. In dit geval is er geen extra versterking nodig.  
 
Verder dient opgemerkt te worden, dat bij het boren van de sparingen 2x Ø60 eerst de ankers van het 
VVUV-systeem gelokaliseerd worden. De locatie van de sparing dient hier op afgestemd te worden, zodanig 
dat het anker van het VVUV-systeem NIET doorboord wordt. 
 


