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VOORWOORD
Op 27 mei 2017 stortte een deel van de in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven in.
Vlak na deze gebeurtenis kregen Adviesbureau Hageman en TNO van respectievelijk BAM
en Eindhoven Airport de opdracht om onderzoek te doen naar de oorzaak van deze
instorting. Doordat de ingestorte parkeergarage was afgezet met hekken, konden
bovengenoemde onderzoeksbureaus ‘slechts aan de hand van observatie op afstand’ de
deels ingestorte garage onderzoeken: expliciet fysiek onderzoek was dus niet mogelijk (zie
pagina 3 rapport 9663-1-0- bijlage III). Het enige fysieke onderzoek betrof, het testen door
Adviesbureau Hageman van circa 7 proefelementen. Deze proefstukken waren ‘afgezaagde
delen’ van complete vloerelementen, terwijl de bedoeling van het onderzoek van
Adviesbureau Hageman juist was om een één op één situatie na te bootsen van de
praktijksituatie zoals toegepast in de parkeergarage in Eindhoven. Door het zagen en
bewerken van deze te beproeven elementen was een vergelijking met de praktijksituatie
echter niet meer mogelijk. Daarbij zijn er 7 ‘gelijkwaardige proefstukken’ getest op pons,
moment- en dwarskracht, waarbij het mechanisch gedrag met variaties in het geheel niet is
onderzocht: voor wetenschappelijk onderzoek is dit ontoelaatbaar.
De onderzoeken van Adviesbureau Hageman en TNO zijn ‘onafhankelijk’ van elkaar
uitgevoerd. Op 25 september 2017 zijn beide onderzoeksrapporten gepubliceerd, waarbij de
conclusies van beide rapporten volledig met elkaar overeenstemden? De conclusies luidden:
de aansluitvlakken t.p.v. de voegen hebben onvoldoende momentweerstand o.a. door het
niet opruwen van de aansluitvlakken, omdat door het gebruik van zelfverdichtend beton de
aansluitvlakken te glad zouden zijn.
Genoemde conclusies in beide rapporten geven geen enkele zekerheid over de werkelijke
oorzaak van de instorting en hoe dit soort instortingen in de toekomst kan worden
voorkomen. De rapporten leveren namelijk geen onomstotelijk bewijs en beide rapporten
staan vol met zinnen als ‘zullen de trigger zijn geweest’ of ‘oorzaak vrijwel zeker’ of ‘vrijwel
zeker capaciteit onvoldoende’ of ‘er zijn geen aanwijzingen voor andere technische
oorzaken’ of ‘instorting vrijwel zeker opwarming’ of ‘instorting gestart nabij middelste
langsnaad’ of ‘plaats waar instorting zeer waarschijnlijk is begonnen’.
Tegenover hetgeen hierboven is beschreven, bestaat een lijst van zo’n 20 bouwfouten
die als ‘ernstig’ tot ‘zeer ernstig’ kunnen worden gekwalificeerd. Sommige van deze
bouwfouten zijn soms wel benoemd in de genoemde rapporten, maar geen van deze fouten
zijn expliciet onderzocht op de invloed die ze gehad zouden kunnen hebben op de
constructie van de garage, met de instorting als gevolg. Adviesbureau Hageman en TNO
hebben allebei gemeld dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat er andere oorzaken
zijn geweest van de instorting.
BubbleDeck heeft met behulp van derden alle bouwfouten stuk voor stuk onderzocht en
geanalyseerd op hun invloed op de constructie. Onze conclusie is dat een groot aantal van
deze bouwfouten als fataal kan worden gekwalificeerd voor het bezwijken en dat een aantal
bouwfouten in combinatie met elkaar, eveneens als fataal kan worden gekwalificeerd.
Overigens zijn alle vermelde en door ons geanalyseerde bouwfouten bekend bij alle
stakeholders, inclusief de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
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1. KOLOMMEN
Niet alle kolommen konden de vereiste momenten opnemen, waarop ze berekend hadden moeten zijn; kortom te
weinig wapening en te slank om de krachten te kunnen opnemen. Dit heeft zich geopenbaard in het ontstaan van
scheurvorming in de kolommen onder de dakvloer voor de instorting van de dakvloer bouwdeel B. Deze
scheurvorming is ruim 2 maanden vóór de instorting gemeld door een onderaannemer aan de projectleider en
aan de uitvoerder van BAM.

Foto’s genomen onderzijde dakvloer, scheurvorming in kolommen melding op 14 maart 2017
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Melding onderaannemer over scheur in kolom aan BAM op 14 maart 2017
Feiten en constateringen in de voor-het-onderzoek-beschikbaar-gestelde documenten:
-

-

De hoofdconstructeur Archimedes heeft een te hoge E-modules gehanteerd in zijn gewichts- en
stabiliteitsberekening voor het bepalen van de vloerdikte. Deze factor is van grote invloed op de
doorbuiging. Deze blijkt veel rooskleuriger voorgesteld dan in werkelijkheid. Hierdoor zijn er verkeerde
momenten berekend voor het bepalen en dimensioneren van de kolommen en de daarbij komende
kolommomenten.
Er zijn geen momenten uit de vloer-kolom aansluitingen bij de kolomberekening in rekening gebracht.
Door de hoofdconstructeur Archimedes is rekening gehouden met een verhinderde thermische
lengteverandering van de vloerschijf door de kolommen. Hierbij is de aansluiting tussen de kolom en
de vloer uitgevoerd met één centrale stek in de kolom met als doel een zuiver scharnier te krijgen .
De aansluiting zal zich echter niet als zuiver scharnier gedragen als gevolg van de centrische stek en
de verplaatsing van de oplegreactie uit de vloer naar de rand van de kolom. De overige wapening in
de kolom is onder de vloer omgebogen.
Door dit om te buigen in combinatie met het optreden van een buigend moment is er een grote kans
op afboeren van de kolom net onder de aansluiting met de vloer.

Aansluiting kolom vloer dakvloer met 1 stel 25 mm
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Analyse gewichts- en stabiliteitsberekening door de gemeente Eindhoven 27-06-2017 (na de instorting)

Fragmenten uit analyse gemeente Eindhoven
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Bevindingen na controle gewichts- en stabiliteitsberekening door de BAM op 7 juni 2017 (referentie BBT-16-M0001-JVr (na de instorting)
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Het moment is helaas ook fout ingevoerd in de kolomberekening

Bevindingen na controle gewichts- en stabiliteitsberekening door BAM op 7 juni 2017 (referentie BBT-16-M-0001JVr (na de instorting)
Conclusie onderzoek Hageman
Met de resultaten van de herziene stabiliteitsberekening dienen de kolommen, stabiliteitselementen en poeren
opnieuw te worden getoetst. Op basis van een eerste controle sluit Adviesbureau Hageman niet uit dat palen op
trek worden belast of dat de capaciteit van de palen op druk wordt overschreden. Voor zowel de vloeren als de
kolommen moet na worden gegaan wat het effect is van de moment vaste aansluiting tussen vloeren en
kolommen.
Uit externe berekeningen blijkt dat sommige kolommen 23% tot 60% meer belasting hebben gekregen dan dat
hoofdconstructeur Archimedes heeft aangehouden.
Dat de kolommen niet juist bleken te zijn, blijkt wel uit het feit dat bij een herberekening tijdens het onderzoek een
botsbelasting van 30 km/uur tegen de kolommen door een stadsbus fataal zou zijn. De hoofdconstructeur
Archimedes is uitgegaan van botsbelasting van slechts 15 km/uur. Hetgeen in praktijk te weinig blijkt te zijn.
Zie volgende link:
https://www.ed.nl/eindhoven/meer-fouten-in-ontwerp-parkeergarage-eindhoven-airport~a0f250d7/
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2. STORTEN VAN DE DAKVLOER BIJ VORST
De dakvloer van het bezweken gedeelte is gestort bij vorst, hierdoor is de opstortlaag die in het werk door de
aannemer dient te worden aangebracht om de vloer tot een geheel te maken niet tot eindsterkte gekomen en
tevens niet gehecht aan ondergrond. Ook zal de schilvloer zelf bevroren zijn geweest.
Uit meetgegevens van Eindhoven Airport blijkt er vorst te zijn op geweest op 1-2-2017. De dag waarop de
dakvloer van bouwdeel B (het bezweken deel) is gestort. Zie hieronder een fragment van de dagplanning uit
stukken van BAM die tijdens het onderzoek ter beschikking zijn gesteld.

Fragment uit dagplanning van BAM: een bewijs dat er met vorst is gestort
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Aantal opmerkelijke zaken met betrekking tot het storten van beton bij vorst, volgens Betonplaza:

Storten van de vloeren bij sneeuw
Dat het project onder grote tijdsdruk was aangenomen, blijkt wel uit onderstaande foto. Hierop is te zien dat
vloeren ook gewoon bij vorst en sneeuwval werden gestort.

Fragment tijdens de bouw van bouwdeel B, bollen en wapening bevroren / onder de sneeuw tijdens de stort
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Foto na instorting zie verschil in hechtzijde onderzijde vloeren
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Foto na instorting zie verschil in hechtzijde onderzijde vloeren
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3. METING STERKTE ONTWIKKELING IN HET WERK GESTORT BETON
Er is slechts één sensor aangebracht per vloerveld om de sterkte-ontwikkeling te meten van het beton en wel op
een locatie in een wand bij het trappenhuis op een diepte van 40 tot 50 mm. Hetgeen niet representatief is voor
het vloerveld. Kortom, is de dakvloer wel op eindsterkte gekomen?

Overzicht positie meetsensor sterkte-ontwikkeling Bouwdeel B. Totaal 2 stuks aanwezig op circa 3.000 m2
vloeroppervlak

Principe meetsensor voor sterkte ontwikkeling van het beton op de bouwplaats
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4. HET ONAFHANKELIJK LATEN SCHRIKKEN VAN VLOERVELDEN
Vloeren van het bezweken deel zijn in twee aparte delen afgestort en vervolgens heeft men deze onafhankelijk
van elkaar laten schrikken: hierdoor ontstaat een compleet ander mechanicamodel (rekenmodel) dan waarmee
de vloeren waren berekend, waardoor op verschillende delen te weinig wapening aanwezig is. Dit leidt tot
scheurvorming, hetgeen ook waarneembaar is op foto’s tijdens het onderzoek. Uit de berekening blijkt dat de
vloer tijdens het schrikken bij een sterkte van 34 Mpa ongeveer 40 tot 60 mm zal zakken als gevolg van het eigen
gewicht. De vloervelden B1 en B2 dienen in eindsituatie te fungeren als één doorgaand vloerveld. Echter heeft
men de vloeren laten schrikken bij 18 Mpa. Hierdoor is er nog meer doorbuiging ontstaan.

Doorsnede vloer ter plaatse van stortnaad bouwdeel B

Feiten en constateringen tijdens het onderzoek beschikbare gestelde documenten
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Analyse dakvloer bouwdeel B
Ze hebben de vloer deel B1 op 6 februari 2017 laten schrikken; toen ging deel B1 dus aan deel B2 hangen, want
daar stonden de stempels nog. Twee dagen erna hebben ze deel 2 laten schrikken en is het omgekeerd. Er zit op
die plek veel te weinig bovenwapening in de vloer dus het kan niet anders zijn, dan dat de vloer daar boven is
gaan scheuren, dat zie je ook op de foto’s: een scheur bovenin.

Fragment ter plaatse van stortnaad
De dwarskrachtcapaciteit neemt door de scheur ook af en daardoor is al een scheur over de volledige hoogte
ontstaan. Voor de dwarskracht moet je minimaal het toevallig inklem moment afwapenen, dit is 1/3 van het
veldmoment. Er is dus op die plek een breuklijn ontstaan over de gehele lengte, duidelijk te zien op de foto’s. De
vloer deel 1 die is losgelaten, krijgt ook buigende momenten aan de onderzijde loodrecht op de
overspanningsrichting; deze wapening is ook niet voldoende aanwezig, waardoor er ook scheurvorming kan
ontstaan in het gebied naast de naad aan de onderzijde.
Door het onafhankelijk schrikken worden middenvelden volgens de mechanica eindvelden en middenkolommen
worden randkolommen. Het momentenverloop in de vloer wordt anders en stijfheden van ondersteuningen
gedragen zich anders. Kolommen krijgen hierdoor ook weer grotere momenten dan waarop zij zijn berekend. Dit
zal leiden tot scheurvorming van de kolommen ter plaatse van dit randveld. Dit heeft ook plaatsgevonden: zie
‘hoofdstuk 1 kolommen’.
Daar komt het effect bij dat door het onafhankelijk schrikken van de vloer de belasting wordt afgedragen naar het
veld ernaast dat al is gezakt. Bij de 2e en 3e verdiepingsvloer is het zeer ongunstig. Deze zijn afgestort en
vervolgens heeft met hierop stempels en vloerelementen van de 4 e verdiepingsvloer geplaatst. Daarna is pas het
2e deel van de 3e verdiepingsvloer afgestort.
Bij de dakvloer zal het effect iets minder aanwezig zijn, doordat de vloeren aan elkaar zijn gestort en enkel
onafhankelijk van elkaar zijn geschrokken. Maar door verschil in stijfheid en herverdelen zal het veld dat eerder is
geschrokken toch extra momenten krijgen uit de vloer die later is geschrokken.
Als je een vloer schrikt en dan pas het andere deel eraan stort en deze aansluitend laat schrikken, gaat het reeds
gezakte deel als steunpunt fungeren dat de belasting naar zich toe trekt. Deze zal gaan doorbuigen (lees
scheuren) tot er weer evenwicht is.
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Principe optredende moment als gevolg van onafhankelijk schrikken van de vloer, circa 91 kN/m
Door de plastische scheur in het midden II aan de naad zal het veldmoment links en rechts naast de naad
toenemen tot meer dan 180 kN/m, in combinatie met de lage ontkistingssterkte kan niet anders dan dat de
koppelstaven gedeeltelijk zijn geslipt.
Deze slip zorgt ook voor extra doorbuiging die je ook zag in het veld. Als je dan een toename van het moment
door zoninstraling krijgt, kan het zijn dat de staven er ineens worden uitgetrokken.

Fragment berekening ter plaatse van stortnaad dakvloer, ontstaan van bovenmoment door weghalen stempels
dakvloer
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Fragment berekening t.p.v. stortnaad dakvloer, ontstaan plastisch scharnier
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Fragment berekening 3e verdiepingsvloer; door de vloer te laten schrikken onaf gestort, ontstaat een moment van
268 kN/m, terwijl eindtoestand berekend is volbelast op 289 kN/m.

Foto 2e verdieping in aanbouw zijnde bouwdeel B. Stortnaad bouwdeel B1 en B2
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Foto 3e verdieping in aanbouw zijnde bouwdeel B. Stortnaad bouwdeel B1 en B2
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Conclusie
Er is inwendig veel scheurvorming opgetreden tijdens het vroegtijdig onafhankelijk en deels afgestort en onafgestort laten schrikken van de vloeren bij bouwdeel B. Ook kan de vraag worden gesteld in hoeverre de
ondersteuning van de dakvloer nog op juiste hoogte heeft gestaan, omdat de 3e verdiepingsvloer nagenoeg al in
de uitvoering zijn volledige uiterste belasting heeft gekregen?
Verschil bouwdeel A versus bouwdeel B, werkwijze:
Hierbij is telkens deel A1 geschrokken, terwijl deel A2 al was afgestort. Ondanks het feit dat dit ook niet juist is
omdat men beide delen als één geheel heeft moeten laten schrikken, is de impact van de optredende momenten
en zakkingen “minder erg” dan de werkwijze van bouwdeel B.
Rapport TNO
TNO denkt dat de instorting ‘waarschijnlijk’ is begonnen in de blauwe zone. Deze zone nabij stortnaad B1/B2 is
volgens ons ook één van de meest kritieke punten. Zoals hierboven omschreven, ontstaat een compleet ander
mechanica-model door deze delen afzonderlijk te storten en te laten schrikken (bij een veel te lage sterkte). Je
krijgt namelijk buigende momenten dwars op de hoofdoverspanningsrichting, waarbij de wapening niet voldoet.
Hageman stelt in zijn rapport, dat de vloer zichzelf gaat dragen na het schrikken van de vloeren en de belastingen
gaat afdragen naar de kolommen; deze wapening voldoet in deze situatie echter niet, deze is immers uitgerekend
op een ander mechanicamodel. Hierdoor zijn ons inziens al veel scheuren ontstaan. Het beton is nog nauwelijks
op de helft van zijn eindsterkte.

Fragment rapportage TNO: positie waar hoogstwaarschijnlijk de instorting is begonnen.
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Overschrijding ponswapening
Ter plaatse van de kolommen wordt ponswapening opgenomen. Als gevolg van de werkwijze in de uitvoering
zoals uitvoerig omschreven, ontstaat er bij bouwdeel B een compleet ander mechanicamodel dan waarop de
wapening is gebaseerd. Nabij de stortonderbreking ontstaat een eindveld, waardoor kolomnummer 27 een
rand/hoek kolom wordt. De ponswapening(beugelkorven) voldoet hierdoor niet. Tevens wordt deze overschreden
doordat BAM bij een veel te lage druksterkte de vloer heeft laten schrikken. Hierdoor zijn talloze scheuren
ontstaan nabij de kolommen. Deze scheurvorming is ook vastgelegd op foto’s die in maart 2017 zijn genomen,
zo’n 2 maanden voor de instorting (zie blz. 21).

Fragment tekening BubbleDeck principe ponswapening bij kolommen. Er is te weinig ponswapening aanwezig als
gevolg van de werkwijze in de uitvoering door BAM: zie het gevolg hiervan op blz. 21: scheurvorming.
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Foto’s van scheurvorming bij kolommen; deze scheuren zijn gewoon “genegeerd” en dichtgezet.
Scheurvorming als gevolg van pons- en dwarskrachtoverschrijding
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Slippen van de koppelwapening en onvoldoende koppelstaaflengte tijdens vroegtijdig ontkisten
Uit berekeningen is gebleken dat op het moment van het vroegtijdig schrikken van de vloer, de koppelstaaflengte
niet voldoende was.
Een groot vermoeden is ook dat deze koppelstaven zijn gaan “slippen”, doordat de vloeren tijdens het schrikken
zijn gaan doorzakken als gevolg van het eigen gewicht. Hierdoor zijn ter plaatse van de onderlinge koppeling van
de plaatvoegen, buigende momenten ontstaan.
Hieronder een aantal passages uit het onderzoeksrapport van TNO 2017R11127:

Twee opmerkelijke punten uit bovenstaande fragmenten van de rapportage van TNO:
1.
2.

‘….grotere proefstukken lijken meer op de werkelijke situatie…’ terwijl in het onderzoek van
Hageman juist elementen zijn beproefd op laboratoriumniveau
Schade aan de wapening als gevolg van vroegtijdig schrikken is ‘rekenkundig niet te
onderbouwen’, men sluit dit dus ook niet uit. Meer specifiek onderzoek zal dit moeten uitwijzen,
maar dat is niet gedaan op werkelijke schaalgrootte. Tevens is bij de laboratoriumproeven niets
meer over dit vermoedelijk “slippen” van de wapening terug te vinden.
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5. SCHRIKKEN VAN DE VLOEREN BIJ EEN TE LAGE DRUKSTERKTE
Men heeft vloeren laten schrikken bij minder dan de helft van de beton eindsterkte met als gevolg scheurvorming,
dit tegen het advies in van de BubbleDeck constructeur, die een waarde van bijna 2x zo hoog heeft aangegeven.
Uit berekeningen van de BubbleDeck constructeur blijkt dat de minimale druksterkte bij een veranderlijke
belasting van 0,5 kN/m 2, 34 N/mm2 moet zijn.

Emailfragment van BubbleDeck constructeur met advies over de te hanteren druksterkte bij het schrikken van de vloer

Emailfragment BAM, waarbij is aangegeven dat ze mogen laten schrikken bij 18 N/mm 2
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Dwarskrachtoverschrijding
Doordat men de vloeren bij een veel te lage betonsterkte heeft laten schrikken, zijn de vloeren meer gaan
doorbuigen en is er scheurvorming ontstaan in de delen beton onder en boven de bol.

Fragmenten uit rapport Hageman
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6. ACHTERAF AANBRENGEN VAN SPARINGEN OP KRITIEKE POSITIES
Er zijn gaten geboord in kritieke zones (nabij kolommen), zonder voorafgaande engineering/beoordeling van de
BubbleDeck constructeur. De beoordeelde posities zijn gelegen buiten het ingestorte gedeelte. Echter geeft deze
rapportage goed aan dat er gewoonweg niet gewerkt werd volgens bepaalde instructies. Onderaannemers
hebben werkzaamheden uitgevoerd zonder de juiste instructie van de aannemer BAM
Hieronder een aantal fragmenten uit de rapportage van Ingenieursbureau Opzeeland van 30 maart 2016.
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26
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7. ONTBREKEN VAN EXTRA WAPENING 2 e DRAAGWEG
Er ontbreekt wapening voor een 2e draagweg in de hoofddraagconstructie; hiervoor is de hoofdconstructeur (die
onder de opdrachtgever valt) verantwoordelijk.
Vanuit het Bouwbesluit geredeneerd is er de eis van robuustheid en er zal dan, als in een kritische doorsnede
een dergelijke verbinding wordt toegepast en deze verbinding zou bezwijken (door welke omstandigheid dan ook)
een tweede draagweg dienen te zijn. De conclusie ligt voor de hand: die tweede draagweg is er niet. De
ontwerper van de hoofddraagconstructie van het gebouw is (namens de vergunninghouder) verantwoordelijk voor
het bewaken van de overall-veiligheid. Het is aan hem om te beoordelen of een leverancier een tweede draagweg
dient aan te brengen in zijn product ten behoeve van de veiligheid van het totaal. Op de website van Archimedes
staat dat zijn bureau verantwoordelijk is voor de complete constructieve engineering van ontwerp tot en met
oplevering?

Tekening BubbleDeck dakvloer bouwdeel B opgave extra wapening hoofdconstructeur Archimedes(highlight)
Op deze tekening ziet u de enige extra wapening die op is gegeven door de hoofdconstructeur Archimedes
aangegeven in highlight, waarschijnlijk benodigd voor stabiliteit. Totale opgave betreft 39 staven, 16 mm verdeeld
op een vloer van 3.000 m 2. Wat opvalt is dat er totaal geen relatie is met de kolomrijen?
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Bevindingen na controle gewichts- en stabiliteitsberekening door BAM op 7 juni 2017 (referentie BBT-16-M-0001JVr)
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8. ONTBREKEN VAN EXTRA WAPENING TEMPERATUURSINVLOED
Er is géén rekening gehouden met extra wapening in de vloeren voor uitzetting van de vloer bij zeer warm weer;
hiervoor is de hoofdconstructeur (die onder de opdrachtgever valt) verantwoordelijk.
Uit berekeningen blijkt dat extra momenten optreden tussen minimaal 103 kN/m en 172 kN/m als gevolg van
vervormingen tijdens het opwarmen van de dakvloer.

Extra optredende veldmomenten als gevolg van temperatuurgradiënt minimaal 103 kN/m tot 172 kN/m
Opmerkelijk is juist dat waar de vloer is afgeritst, de bovenwapening van de steunspuntswapening stopt.
In geen van de beide rapporten van TNO en Hageman is ingegaan op deze extra momenten en de extra
benodigde wapening hiervoor. In de media is echter een recent artikel gepubliceerd over de nieuwbouw van de
parkeergarage, hierin staat vermeld dat er bij de nieuwbouw nu wel extra krimpwapening wordt meegenomen,
krimpwapening die dus ook in het oorspronkelijke ontwerp had moeten zitten.
Zie volgende link:
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/05/bam-herbouwt-ingestorte-parkeergarage-met-cobiax-vloeren101261074
Extra krimpwapening
‘Aan de bovenzijde van de vloeren in Eindhoven brengt BAM bovendien extra krimpwapening aan. Dit moet de
scheurvorming aan de bovenkant van de vloeren beperken, waarbij rekening wordt gehouden met
temperatuuurseffecten en berekeningen van belemmerde vervorming.’

Email fragment van 6 november 2015 betreffende een constructieve check van BAM zelf. Hierin wordt de opmerking al
gemaakt dat de dakvloer zo’n 60 graden kan worden en dat hiermee rekening dient te worden gehouden (zie ook hoofdstuk
19 van dit dossier). Dit betreft een constructieve check tijdens de aanbestedingsfase.
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Bevindingen na controle gewichts- en stabiliteitsberekening door BAM op 7 juni 2017 (referentie BBT-16-M-0001JVr) . Dus een constructieve check op de stukken na de instorting

Conclusie:
BAM heeft in de aanbestedingsfase geconstateerd dat er een belastingsgeval temperatuur moet worden
meegenomen. Vervolgens wordt dit na de instorting weer aangegeven. Waarom heeft BAM de stukken dan
goedgekeurd?
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9. RAPPORTAGES WAPENINGSCONTROLE ONTBREEKT
Er zijn geen rapporten en foto’s aangetroffen van wapeningscontroles; niet van de aannemer en niet van de
hoofdconstructeur. De gemeente heeft steekproefsgewijs zaken gecontroleerd. Hieronder staan een aantal zaken
die zijn opgenomen in het dossiernummer V15/23084.
Algemene opmerkingen andere onderdelen:

Een aantal zaken in dit dossier over de vloeren:
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Bij afwezigheid van controle Bouw- en Woning Toezicht, heeft de vlechter zijn eigen werkzaamheden
gecontroleerd (zie hierboven).
In de gespreksnotitie van BAM van 1 juni 2017 (dus n.a.v. een overleg na de instorting) staat vermeld dat de
gemeente voorafgaande aan iedere stort een keuring heeft gedaan. Dit is niet correct: zie dossiernummer
V15/23084 van de gemeente. Hierin staan de data wanneer de gemeente aanwezig is geweest. En dat is niet bij
elke stort geweest. Er waren in totaal circa 25 storts waarin de bollenplaatvloer was verwerkt.

Fragment uit gespreksnotitie BAM referentie BBT-17-M-00006-JDr van 1 juni 2017
De rapporten van TNO en Hageman zijn gebaseerd op een observatie, en men gaat er vanuit dat de constructie
is vervaardigd volgens de tekeningen.

Fragment Rapport Hageman Rapport 9663-1-0 Analyse naar de oorzaak d.d. 25 september 2017 pagina 14
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Fragment rapport TNO (TNO 2017 R11127)

Conclusie
Op basis van deze rapporten is niet uit te sluiten dat er onvoldoende vloerwapening aanwezig is. Controle hiervan
is namelijk niet vastgelegd in een rapport van BAM en ook is dit niet vastgelegd door middel van foto’s.
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10. TE HOOG AFGESTORTE KOLOMMEN
Bij de 1e verdiepingsvloer waren alle kolommen te hoog afgestort, waardoor men kolommen die al waren voorzien
van wapening, heeft moeten inzagen. Werkinstructie en/of foto’s m.b.t. hoe een en ander is uitgevoerd, zijn er
niet.

Foto uitvoering; te hoog afgestorte kolom, deze is circa 70 mm te hoog, waardoor de ponswapening niet meer
voldoet
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11. NEGEREN UITVOERINGSINSTRUCTIES
Alvorens de eerste elementen worden geleverd, geven wij een uitvoeringsinstructie, zo ook bij dit project. Tevens
hebben wij een schriftelijke instructie op papier staan. Hieronder een aantal zaken die niet werden opgevolgd:

Fragment uitvoeringsinstructie BubbleDeck

Foto praktijk: zware profielen en wapening op bollen geplaatst waardoor grote kans op scheurvorming en kapotte
bollen.
Hieruit blijkt wederom dat er geen juiste communicatie heeft plaatsgevonden tussen de uitvoerende van BAM en
hun onderaannemers

36

12. TEVEEL LEIDINGEN OP CRUCIALE POSITIES
Op foto’s die beschikbaar zijn gesteld tijdens het onderzoek, blijken een heleboel extra leidingen te zijn
aangebracht in cruciale gebieden. Ook op de positie bij de plaatvoeg, waar nu zoveel ophef over is. Waar
leidingen liggen, is geen beton; deze leidingen zijn nooit vooraf kenbaar gemaakt.

Fragment 3e verdiepingsvloer. Veel leidingen ter plaatse van plaatnaden bij meest kritieke vloerveld van
Bouwdeel B, nabij stortonderbreking en grootste veldmoment

Fragment definitieve tekening BubbleDeck, 3e verdiepingsvloer, waarbij geen leidingen zijn weergegeven; zie
geel gearceerde gebied.
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Fragment leidingen op cruciale positie bij plaatvoegen/ koppelwapening

Fragment grote concentraties aan leidingen
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13. WERKINSTRUCTIES VLECHTERS NIET SLUITEND
Werkinstructie over afwapenen van de vloeren was niet bekend bij alle vlechters. In een rapport van de gemeente
wordt geconstateerd dat een vlechter niet op de hoogte was van het gegeven dat langsstaven van de
bijlegbovenwapening door de beugels van de ponswapening moest worden aangebracht. Een cruciaal onderdeel
voor de werking van de vloer bij de kolommen. Deze opmerking werd gemaakt nadat alle vloeren nagenoeg
waren afgestort: zie hieronder fragment rapport gemeente.

Fragment tekening BubbleDeck Betreft: Ponswapening, instructie plaatsen van minimaal 2 bijleg
bovenwapeningstaven

Fragment uit dagrapport gemeente Eindhoven op 8 februari 2017.
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14. VLOEREN STRUCTUREEL VERSCHILLEND IN DIKTE AFGESTORT
Bij de ingescande bestaande constructie is geconstateerd dat niet alle vloeren in de juiste constructieve dikte zijn
afgestort; de 2e verdiepingsvloer is structureel dunner afgestort dan de minimale dikte van 450 mm.

Fragmenten inmeting vloerdikte bestaande gebouw
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De vloeren zijn volgens de berekening ontworpen in een dikte van 450 mm. Op basis hiervan wordt de wapening
uitgewerkt. Indien de vloer dikker wordt afgestort, wordt de vloer (eigen gewicht) zwaarder. Als voorbeeld zie
fragmenten hieronder van de dakvloer. Deze is op delen 30 mm dikker afgestort. Dit betekent dat de vloer daar
circa 75 kg/m2 zwaarder wordt. Hierop dient dus de wapening te zijn afgestemd, echter is deze gebaseerd op een
gewicht die hoort bij een dikte van 450 mm. Hetzelfde geldt in tegenoverstelde richting: indien de vloer dunner
wordt afgestort dan waarop is berekend, is de constructieve hoogte onvoldoende. Hierdoor krijg je meer
doorbuiging en dus kans op scheurvorming. Opvallend is dat de 2 e verdiepingsvloer structureel dunner is
afgestort dan 450 mm namelijk tussen de 420 en 430 mm.
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15. WERKINSTRUCTIES VOLGORDE SCHRIKKEN ONDERSTEUNING NIET SCHRIFTELIJK VASTGELEGD
Na de instorting zijn er pas werkinstructies op papier gezet over de werkvolgorde, schrikken en ondersteuning
van de vloeren. Dus hoe en wanneer en op welke manier de ondersteuning geplaatst en verwijderd moest
worden, was niet schriftelijk vastgelegd. Hoe is een en ander dan tijdens de uitvoering gecommuniceerd met de
werklieden die deze werkzaamheden hebben moeten uitvoeren? De ondersteuning is door een tweetal
verschillende onderaannemers uitgevoerd namelijk Fona en Jako. Geen van deze personen waren bij deze
instructies aanwezig; zie fragment hieronder.

Fragment uit gespreksnotitie BAM referentie BBT-17-M-00006-JDr van 1 juni 2017
Tegenstrijdigheden uit de gespreksnotitie BAM referentie BBT-17-M-00006-JDr van 1 juni 2017
Wijze van verwijderen stempels

Fragment uit gespreksnotitie BAM referentie BBT-17-M-00006-JDr van 1 juni 2017

Fragment uit gespreksnotitie BAM referentie BBT-17-M-00006-JDr van 1 juni 2017, hierop staat ‘dat men vanaf
de buitenzijde naar binnen heeft gewerkt.’ En dus niet vanuit het midden van de vloeroverspanning naar de
dragende kolommenrijen.
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Fragment uit gespreksnotitie BAM referentie BBT-17-M-00006-JDr van 1 juni 2017, wijze verwijderen
onderstempeling, van boven naar beneden

Foto’s uit de praktijk wijzen uit dat er niet is gewerkt conform de vermelding in de gespreksnotitie, namelijk dat de
stempels van de onderzijde naar boven worden verwijderd. Hierdoor krijgt de 3 e verdiepingsvloer meer belasting
te verduren dan waarop deze is berekend. Naar aanleiding hiervan moet de vraag worden gesteld welk gevolg dit
heeft gehad voor de doorbuiging van de 3e verdiepingsvloer? Hierdoor is de vloer meer gaan zakken met als
gevolg dat de ondersteuning onder de 4e verdiepingsvloer ook is gaan mee zakken. Kortom, is er überhaupt nog
afschot aanwezig geweest bij de dakvloer?
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16. ONDERSTEUNING NIET VLAK
In het onderzoeksrapport van Hageman wordt op basis van foto’s gesteld, dat de schilvloer als gevolg van
doorbuiging is gaan zakken en dat dit zichtbaar is op de foto’s. Wij (BubbleDeck) hebben ook foto’s gemaakt
tijdens de uitvoering. Op één van deze foto’s, zie hieronder, blijkt dat de ondersteuning waarop de vloeren tijdelijk
zijn gelegd, niet vlak zijn gesteld. Hierdoor ligt de ene vloer lager dan de naast gelegen vloer. Deze foto’s tonen
aan dat er wederom onzorgvuldig is gewerkt, waardoor dus niet meteen de conclusie mag worden getrokken dat
de vloeren zijn gaan doorbuigen. Indien de vloeren onjuist (niet vlak) zijn geplaatst, zal de beoogde vloertoog niet
juist zijn.

Foto genomen tijdens de uitvoering op 17 februari 2017, betreft de onderzijde van de dakvloer

Foto genomen tijdens de uitvoering op 17 februari 2017, betreft de onderzijde van de dakvloer
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17. ONDERGROND MAAIVELD ONDERSTEUNING NIET VLAK
De vloeren dienen ter verwerking in de praktijk ondersteund te worden (zie ter illustratie hoofdstuk 15). De
ondersteuning is geplaatst op het maaiveld. Volgens BAM zou dit puinpakket vlak zijn en voldoende zijn getrild.
Onderstaande foto’s wijzen juist uit dat het puinbed niet vlak is. Onder de houten onderslagen is ruimte zichtbaar.
Op het moment dat de stempels worden belast door het gewicht van de vloeren, zal de ondersteuning gaan
“zetten” waardoor ongelijkmatige vervorming zal plaatsvinden. Hierdoor is de kans groot dat er in de schilvloer
scheurvorming plaatsvindt. Tevens zullen de elementen onderling niet vlak liggen (zie punt 16).
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18. SCHRIKKEN VAN DE DAKVLOER
Eén dag nadat de 4e verdiepingsvloer is geschrokken, werden alle stempels onder de 3e verdiepingsvloer
verwijderd volgens BAM: dus 8 dagen na de stort van de 4e verdiepingsvloer. De 4e verdiepingsvloer heeft nog
geen sterkte bereikt om zichzelf te kunnen dragen, bij18 Mpa. De 3e verdiepingsvloer krijgt een deel van de 4e
verdiepingsvloer te dragen. De 3e verdiepingsvloer is niet berekend op stortbelasting/onderstempeling en de helft
van het eigen gewicht van de dakvloer.

Feiten en constateringen in tijdens het onderzoek beschikbare gestelde documenten
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19. NEGEREN VAN WERKINSTRUCTIES INTERN BIJ BAM
Circa 14 dagen nadat de dakvloer was gestort, werd de ondersteuning onder de 3e verdiepingsvloer verwijderd.
Dit tegen intern advies van 28 kalenderdagen volgens de constructeur van BAM.

Fragment rapportage Hageman

Fragment intern email verkeer BAM. Na 28 kalenderdagen na storten dakvloer mag gehele ondersteuning weg
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Fragment intern email verkeer BAM
De bovenstaande interne email van BAM dateert uit de periode van de aanbesteding.
Een aantal cruciale opmerkingen:
Punt 4:
Constatering verkeerde E-modules van de hoofdconstructeur, wat heeft men hiermee gedaan?
Punt 5:
-

-

Hierin wordt al gesproken over het gegeven dat de bovenste vloer zo’n 60 graden kan worden in de zon,
waardoor scheurvorming ontstaat. Waarom heeft BAM dit niet aangegeven aan de hoofdconstructeur
Archimedes tijdens de engineering van de vloeren?. En waarom is er niet gemeld dat hier dus extra
wapening voor benodigd was? Zelf heeft BAM de stukken ook ter controle gehad en BAM heeft deze
stukken zonder melding akkoord bevonden.
BAM heeft al berekend dat de kolommen de momenten, als gevolg van de temperatuur, niet kunnen
weerstaan. Welke actie heeft BAM ondernomen naar de hoofdconstructeur Archimedes m.b.t. deze
informatie tijdens de controle van de stukken?
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20. TOOG AFSCHOT VLOER ONJUIST
De vloeren moeten onder een afschot worden gestort. Dit betekent dat in het midden van de overspanning de
vloeren op het hoogste punt liggen en nabij de kolomrijen vlak. Hierdoor zal regenwater naar de kolommen
toelopen, waardoor er geen plasvorming in de rijbanen aanwezig is. Uit onderstaande foto’s blijkt echter dat er al,
in een zeer vroeg stadium, plasvorming aanwezig was buiten de kolomgebieden. Dit kan het gevolg zijn van de
volgende mankementen:
-

Vloeren te dun/ te dik afgestort: zie hoofdstuk 14 waarbij dit daadwerkelijk blijkt te zijn gebeurd.
De stempels zijn niet juist geplaatst in hoogte en zijn vermoedelijk gaan zakken als gevolg van
ongelijkmatige zetting ondergrond; ook dit blijkt te hebben plaatsgevonden, zie hoofdstuk 16 en 17.
Vloeren zijn door te lage betondruksterkte tijdens het schrikken meer gaan doorbuigen.

Foto van tijdens de uitvoering, waterplassen buiten de kolomgebieden, betreft de 2e verdiepingsvloer; deze is
structureel te dun afgestort

Foto van tijdens de uitvoering, waterplassen buiten de kolomrijen
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Foto van tijdens de uitvoering, waterplassen buiten de kolomrijen
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21. PROEF HAGEMAN

Proef Hageman. Bezwijken treedt op door overschrijding van de dwarskracht ter plaatse van de bol. Dit door het
belasten met een puntlast boven de bol. In de praktijk zal bij het optreden van een puntlast de bol worden
verwijderd daar er dan dwarskracht plaatsvindt. Tevens merken we op dat er op de positie die dhr. Wijte aanwijst
geen koppelstaaf aanwezig is, daar de snede is genomen over de bol. De koppelwapening zit namelijk naast de
bol. Kortom de proef is niet representatief voor de praktijksituatie.

Doorsnede proefelement TU Eindhoven, 800 mm breed
De hierboven getoonde doorsnede geeft de gevoeligheid aan voor de testresultaten van de proef. Zoals u kunt
zien, zitten er in de doorsnede van de proef aan de rand géén koppelstaven. Het is dan ook niet vreemd dat de
onderschil hier als eerste los laat. In de praktijk zitten deze koppelstaven hier namelijk wel.
De tralieligger die in de elementen wordt opgenomen, dient ervoor om het beton dat in het werk wordt
aangebracht tot één geheel te maken met de prefab onderschil.
In dit proefstuk is een tralieligger opgenomen van circa 80 cm lang. Uit de doorsnede hierboven kunt u zien dat
de posities van de diagonalen van de tralieligger komend uit de prefab onderschil mede bepalend is of er wel dan
niet een juiste verankering ter plaatse van de rand bij het proefstuk plaatsvindt.
Zo zal een diagonaal van de tralieligger dichter aan de rand een betere verankering bewerkstelligen dan wanneer
de diagonaal verder van de rand is gelegen. Bij deze proeven is hiermee geen rekening gehouden. Kortom, dit is
niet representatief ten opzichte van de praktijksituatie.
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22. TESTRESULTATEN SCHUIFSPANNING VERSUS DE PRAKTIJKPROEVEN
Op basis van notitie 05-10-2017, dossier 9780 van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. getiteld: “Onderzoek
constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999”, worden gemeenten in
heel Nederland er op geattendeerd bestaande gebouwen te controleren aan de hand van een stappenplan.
Bij stap 5 van dit stappenplan dient de schuifspanning te worden gecontroleerd in het aansluitvlak opstortbetonbreedplaatvloer. Indien deze waarde hoger is dan >0,4 N/mm2 dient er een risicoanalyse te worden gemaakt.
Hierdoor werden veel gebouwen gesloten. Deze waarde is ontleend aan de proef uitgevoerd op de TU
Eindhoven, dit naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage. Deze waarde is ons inziens veel te laag
en niet gebaseerd op de werkelijke situatie in de praktijk.
Nu zijn reeds diverse praktijkproeven gedaan door deze vloeren vol te belasten. Dit is gebeurd met water in een
bassin en door middel van vijzels. De bij ons bekende projecten waarbij vloerbelasting is uitgevoerd, zijn:
- Brede school De Combinatie in Vlissingen (ten tijde van uitvoering open Wijkschool Vlissingen genaamd)
- Leerpark Presikhaaf te Arnhem, Arentheem college in Arnhem
- Hyperion College te Amsterdam
- Just Brands te Lijnden
- De Statie Sas van Gent
Op basis van bovenstaande proefbelastingen hebben wij gekeken naar de optredende schuifspanningen volgens
de NEN 8700 ter plaatse van de plaatvoegen. Op bijgaande tekeningen hebben wij de schuifspanningen die
hierbij optreden aangegeven. Bij het project in Vlissingen liggen deze waarden op alle aanwezige voegen hoger
dan 0,4 N/mm2, namelijk tussen de 0,5 en 0,73 N/mm 2. Bij het project in Arnhem liggen deze waarden tussen de
0,65 en 0,8 N/mm2.
Bij de beproevingen van beide projecten blijkt dat bij 100% belasting geen problemen zijn opgetreden en dat deze
gebouwen weer veilig in gebruik zijn genomen.

Fragment tekening Brede school De Combinatie in Vlissingen
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Fragment tekening Arentheem college in Arnhem
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23. NORMEN
Een conclusie uit het onderzoeksrapport van bureau Hageman zou zijn dat de bollenplaatvloeren niet voldoen
aan de gestelde normen ten tijde van de uitvoering van dit project.
Dan met name over de ruwheid van de bovenzijde van het aansluitvlak en de zogenaamde optredende
schuifspanningen.
In basis dienen de bollenplaatvloeren berekend te worden op de volgende normen:
NEN EN 1990 = Eurocode 0; Is de basis norm die de betrouwbaarheidsniveaus, aan te houden
belastingcombinaties, en de bijbehorende belastingfactoren geeft.
NEN EN 1992 = Eurocode 2, Algemene regels, en regels voor gebouwen van betonconstructies.
NEN EN 13747 = Vooraf vervaardigde betonproducten - Breedplaatvloeren
De NEN-EN 13747, Vooraf vervaardigde betonproducten – Breedplaatvloeren
Deze norm is ingevoerd na het vervallen van NVN 6725 in april 2012. Hierin staat niet vermeld dat het bovenvlak
opgeruwd moet zijn.
Hierin staat vermeld over het bovenvlak:
4.3.2.2. Bovenvlak
De voorschriften volgens 6.2.5 van NEN EN 1992-1-1+C2: 2011 zijn van toepassing:
1.

Het bovenvlak van de breedplaten moet proper zijn en vrij van enige bevuiling die nadelig kan zijn voor
de aanhechting (kortom een uitvoeringskwestie)

2.

6.2.5 van NEN EN 1992-1-1+C2, dit artikel betreft niet de voegen ten behoeve van de momentcapaciteit
maar gaat over dwarskrachtcapaciteit
Conform ad3) mogen alle tralieliggers tussen de 45 en 135 graden worden meegenomen in de
capaciteit.

Voor de dwarskracht toets worden de tralieliggers (deels) meegenomen en gaan wij uit van glad gevormd
oppervlak. Hieraan voldoen wij en indien de tralieliggers onvoldoende blijken te zijn, bouwen wij fabrieksmatig
beugelwapening in. Dit is dus de situatie ter plaatse van de kolommen.
Conclusie:
Uit hetgeen wat wordt gesteld, blijkt dat er dus wel voldaan wordt aan de huidige normen. Op 5 oktober 2017
wordt er een informatiedocument “Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren” door adviesbureau
Hageman opgesteld.
Hierin wordt een formule opgenomen die uiteindelijk de gemiddelde schuifspanning bepaalt, aanwezig in het
aansluitvlak ter plaatse van de plaatnaden.

Dit is een formule die door adviesbureau Hageman zelf is bedacht. Dit betekent dus dat de bestaande norm
ontoereikend is en dus moet worden aangepast.
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24. OPMERKELIJKE ZAKEN
Uit de onderzoekresultaten van Hageman/TNO ‘blijkt dat de verbinding tussen de vloerelementen onderling zo
slecht was dat de vloer amper zijn eigen gewicht kon dragen.’ Dit wil zeggen dat elke extra belasting kan
resulteren op bezwijken. Op basis hiervan hebben wij de volgende vragen:
-

Als de verbinding zo slecht is, hoe kan het dan dat slechts 300 m2 van de dakvloer van bouwdeel B
bezwijkt en de overige 23.500 m 2 van het gebouw blijft staan?

-

Hoe kan een weggeslagen kolom onder de 1e verdiepingsvloer van het bestaande bouwdeel A,
drie bovenliggende vloeren dragen zonder te bezwijken?

Foto weggeslagen kolom onder bouwdeel B en vloerconstructie stort niet in
-

Sinds de instorting door monitoring van de bestaande constructie heeft géén enkele zakking
plaatsgevonden? Hoe kan dit? Zie volgende link:
https://www.cobouw.nl/utiliteitsbouw/nieuws/2017/08/geen-gewiebel-bij-ingestorte-parkeergarageeindhoven-airport-101251403

-

Er zijn reeds tientallen bestaande projecten in de praktijk beproefd met 100% belasting (hetgeen in de
praktijk nauwelijks voorkomt) en hoe kan het dan dat al deze projecten deze proefbelastingen allemaal
goed hebben doorstaan?

Fragment rapportage proefbelasting Hyperion College Amsterdam
-

Op youtube kunt u een kort fragment van de sloop van de parkeergarage aantreffen:
https://www.youtube.com/watch?v=t3LSHwyzP6k
Hierop kunt u zien dat de elementen niet in het midden van de overspanning breken (op de voeg) waar
al zoveel ophef over is, maar in de andere richting: dit wil zeggen dat de voeg niet de “zwakste”
doorsnede is.
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