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13 maart 2019

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. 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. Bovendien zijn deze 7 ‘gelijkwaardige proefstukken’ alleen getest op momentcapaciteit, waarbij het
mechanisch gedrag met variaties in het geheel niet is onderzocht, hetgeen voor wetenschappelijk onderzoek
natuurlijk ontoelaatbaar is.
De onderzoeken van Adviesbureau Hageman en TNO zijn ‘onafhankelijk’ van elkaar uitgevoerd en op 25
september 2017 zijn beide onderzoeksrapporten gepubliceerd, waarbij de conclusies van beide rapporten
volledig met elkaar overeenstemden? De conclusies luidden: de aansluitvlakken ter plaatse van 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. Adviesbureau Hageman heeft
verklaard dat de parkeergarage niet zou zijn ingestort als de ‘aansluitvlakken’ opgeruwd zouden zijn(zie ook
stappenplan). Het is hierbij opmerkelijk te noemen, dat door Adviesbureau Hageman werd aanbevolen om
de elementen ter plaatse van dit aansluitvlak op te ruwen, terwijl deze aanbeveling niet vooraf was getest.
De conclusies van beide rapporten geven echter 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’.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft BubbleDeck op 26 juni 2018 een ‘Zwartboek’ opgesteld, gebaseerd
op zo’n 20-tal gemaakte bouwfouten die allemaal als ‘ernstig’ tot ‘zeer ernstig’ kunnen worden
gekwalificeerd. Sommige van deze bouwfouten zijn soms wel benoemd in de gepubliceerde rapporten, maar
géén 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 wel allebei
gemeld dat er géén redenen zijn om aan te nemen dat er andere oorzaken zijn geweest van de instorting.
In de eerste editie van 2019 van het vakblad ‘Cement’ met het themanummer ‘breedplaatvloeren’ is een
(opmerkelijk) artikel gepubliceerd van ing. R. van Dijk en ir. V. van der Wal van BAM A&E, waaruit blijkt dat
BAM een groot aantal van de door BubbleDeck gekwantificeerde bouwfouten uit het ‘Zwartboek’ heeft
meegenomen als zgn. ‘verbeterpunten’ voor de herbouw van de parkeergarage. Tevens is er voor deze
herbouw een review engineering uitgevoerd door Adviesbureau ir. J.G. Hageman. In dit document zullen wij
hier verder op in gaan.
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Op pagina 100 van het artikel ‘Constructie en uitvoering parkeergarage met bollenplaatvloer –
Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven’ (voortaan ‘het artikel’ genoemd) in het vakblad ‘Cement’
(nr.1 -2019) worden de volgende noodzakelijke aanpassingen vermeld:

Noodzakelijke aanpassingen
Zoals gezegd, bleek het nodig de gehele constructie opnieuw te
beschouwen. In het oude plan waren een aantal zaken onderbelicht of niet
beschouwd, zoals:
– horizontaalkracht uit de stabiliteitselementen op de
fundatie;
– beschouwing van de temperatuur en de effecten hiervan
op de constructie;
– brandwerendheidsvoorzieningen staal;
– kolom-vloerverbinding;
– detaillering ponswapening;
– aanrijdbelasting kolommen;
– positionering van de leidingen in de vloer.

Alle genoemde punten dienen door BAM als gevolg van hun contractvorm te worden aangestuurd en te
worden opgegeven, zie tevens pagina 102 van het artikel:

4. Overige verbeteringen:
– Betere interactie tussen kolommen met vloeren met aandacht
voor juiste verwerking van de ponskracht in de detaillering.
Kolommen mee laten werken in de stabiliteit, waardoor een
juist krachtenspel in de knopen met fundatie en vloeren
ontstaat. Hiervoor zijn ook de kolommen in eenzelfde diameter
tot aan de bovenste (dak)vloer doorgevoerd.
– Juiste temperatuurbeschouwing door deze in de EEM mee te
nemen, met op de dakvloer een hogere temperatuurgradiënt.
– Maatregelen ter verkleining van de scheurwijdte (w ≤ 0,15)
aan de bovenzijde van de vloer.
– Verbetering ligging van de leidingen in de vloer (door
afstemming in 3D-model met de bollen in de vloer).
– Aandacht voor afwatering.
5. Optimaliseren onderstempelingsplan, schrikplan en monitoring
van de betonsterkteontwikkeling.

Pagina 3 van 27

INHOUDSOPGAVE
1. TOEPASSING ZELFVERDICHTEND BETON (ZVB)…………………………….………..……………...5

2. ONTBREKEN VAN EXTRA WAPENING TEMPERATUURSINVLOED …………..…………………...7

3. TEVEEL LEIDINGEN OP CRUCIALE POSITIES…………………………............................................8

4. VLOEREN STRUCTUREEL VERSCHILLEND IN DIKTE AFGESTORT……………………………….9

5. HET STORTEN IN APARTE DELEN EN HET ONAFHANKELIJK LATEN
SCHRIKKEN VAN VLOERVELDEN EN DE SNELHEID VAN BOUWEN………………....................10
6. SCHRIKKEN VAN DE VLOER BIJ EEN TE LAGE DRUKSTERKTE…………………………………11
7. WERKINSTRUCTIE VOLGORDE SCHRIKKEN ONDERSTEUNING
WAS NIET SCHRIFTELIJK VASTGELEGD……………….......…………….………………................14
8. TOOG AFSCHOT AFGESTORTE VLOER ONJUIST …………………………………………………..16
9. HET ONTBREKEN VAN RAPPORTAGES VAN DE WAPENINGSCONTROLES .………………...19
10. METING STERKTE-ONTWIKKELING IN HET WERK GESTORT BETON …………………………20
11. ONTBREKEN VAN EXTRA WAPENING 2E DRAAGWEG ……………………………………………21
12. ONDERGROND MAAIVELD ONDERSTEUNING NIET VLAK ……………………………………….22
13. ANDERE VERBETERPUNTEN …………………………………................……….……...…..………..23
13.1

KOLOMMEN……………………………………………………………….................... .23

13.2

STORTEN VAN DE DAKVLOER BIJ VORST………..…………………………...….25

13.3

PROEF HAGEMAN…………………….…………………………………………………27

Pagina 4 van 27

1.

Toepassing zelfverdichtend beton (ZVB)

In het onderzoeksrapport van 25 september 2017 van Adviesbureau Hageman wordt geschreven dat bij de
toepassing van ZVB een te glad oppervlak ontstaat in het zogenaamde aansluitvlak tussen
2 breedplaatvloeren. De afschuifsterkte van het aansluitvlak ter plaatse van de kritische naad was door
toepassing van het ZVB onvoldoende. Door de elementen in dit vlak op te ruwen, zou er wel voldoende
schuifspanning overgebracht kunnen worden en zou het ‘probleem’ zijn opgelost. Op basis van deze
‘conclusie’ heeft Adviesbureau Hageman in opdracht van BZK op 5 oktober 2017 een stappenplan opgesteld
en gepubliceerd, waarin bij stap 4 het volgende staat vermeld:
Stap 4 – Uitvoering breedplaten:
- Bepaal of breedplaten van niet opgeruwd zelfverdichtend beton zijn toegepast
- Indien niet opgeruwd zelfverdichtend beton toegepast > JA
- Dan schuifspanning controleren en maatregelen nemen.

Detail ter plaatse van de naden: géén gewichtsbesparing toepassen en aansluitvlak opruwen

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Bij de herbouw van de parkeergarage wordt wederom zelfverdichtend beton (ZVB) toegepast (pagina 106):
De toegepaste (bollen)breedplaat met een dikte van 90 mm is vervaardigd met zelfverdichtend
beton (ZVB) met voorspanwapening.
In onderstaande tekst (pagina 106) staat tevens een opmerkelijke zin met betrekking tot de ontmenging*
van het beton :
Na het storten van de 90 mm ZVB in de mal worden rekjes met Cobiax-bollen aangebracht,
waarbij het wapeningsrekje tot op de hoofdwapening in de beton wordt gedrukt. Op deze manier
is de kans op ontmenging van het beton in de breedplaat gering.

*) Ontmenging is gering, dus niet uitgesloten; ontmenging kan een gladder oppervlak veroorzaken,

hetgeen Adviesbureau Hageman juist niet wil: ‘een gladder oppervlak’ zag Hageman als tekortkoming
bij de toegepaste vloerelementen van de bouw van de parkeergarage in 2016/2017.
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Als er nader op het randdetail van de vloerelementen wordt ingezoomd, blijkt dat de vloerelementen ter
plaatse van deze voegen niet zijn opgeruwd en dat het gewichtsbesparende element tot aan de plaatrand
doorloopt. Dit betekent dat het aandeel betonoppervlak minimaal is en dat er dus nagenoeg geen
schuifspanning kan worden opgenomen.

Verder vermeldt het artikel op pagina 107:
Op basis van de aanwezige tralies en de ruwheid van het betonoppervlak wordt de sterkte van het
overdrachtsgebied bepaald.
De foto’s wijzen echter uit dat de elementen niet zijn opgeruwd volgens de aanbeveling van Adviesbureau
Hageman.
Conclusie:
Aanbeveling met betrekking tot opruwen volgens stappenplan adviesbureau Hageman wordt niet
aangehouden. De detaillering van het aansluitvlak bij de herbouw voorziet meer gewichtsbesparing ter
plaatse van de plaatvoegen. Hierdoor kan in theorie minder schuifspanning worden opgenomen. Kortom,
er dient nogmaals de vraag te worden gesteld: treedt hier in de proefopstelling van de Hageman wel
schuifspanning op? Uit testresultaten in Brazilië (uitgevoerd op grotere schaal dan in Eindhoven) blijkt dat
bij het plaatsen van de bollen ter plaatse van het aansluitvlak, de momentcapaciteit afneemt met 16%.
Deze proeven zijn ook gedeeld met Hageman, waarom is dit niet meegenomen bij de herbouw?
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2.

Ontbreken van extra wapening temperatuursinvloed

Hoofdstuk 8 van het ‘Zwartboek’ van BubbleDeck gaat uitvoerig in op de gevolgen van het niet opnemen van
de extra vloermomenten, die ontstaan bij de dakvloer als gevolg van opwarming hiervan. De rapporten van
TNO en van Adviesbureau Hageman hebben de gevolgen van het ontbreken van deze extra benodigde
vloerwapening niet meegenomen en dus niet onderzocht.
Op pagina 108 van het artikel worden de volgende ‘verbeteringen’ aangegeven met betrekking tot het
opnemen van extra wapening i.v.m. temperatuursinvloed:
Alleen in de vierde verdieping (dakvloer) worden bij de kopnaden stekken geplaatst in verband met de
hoge momenten uit de temperatuurgradiënt.

Temperatuurbeschouwing vloeren
Er wordt uitgegaan van extreme temperatuurbelastingen: in de winter -25 °C en in zomer 30 °C (1e t/m
3e verdieping) en voor de dakvloer 45 °C gemiddeld (ΔTu = +35 °C). Op basis van de afwerking (kleur
coating) op de bovenkant van de dakvloer wordt er aan de onder- en bovenkant van de vloer een
temperatuurgradiënt van in totaal 22 °C over de vloerdikte aangehouden. Deze temperatuurgradiënt
veroorzaakt aan de onderkant van de gehele dakvloer een verhoogde spanning. Voor de opname van
deze spanningsverhoging worden in de dakvloer, zowel bij de langsnaad als bij de kopse kant van de
plaatrand, extra opgebogen stekken toegepast (fig. 24).
Aanpassing scheurwijdte-eis
Als gevolg van toepassing van deze hoge temperatuurgradiënt is de scheurwijdte-eis voor de
dakvloer aangepast ten opzichte van het oude plan (pagina 108 van het artikel). Hierdoor is nog meer
bovenwapening toegepast in de dakvloer. Bij het eerste ontwerp was een lagere eis gesteld aan de
scheurwijdte: was deze eis überhaupt wel goed bij de eerste uitvoering?
Maatregel ter verkleining scheurwijdte
Om scheurvorming nog meer te beperken en overeen te laten komen met de maximaal toelaatbare
scheurvorming voor de coating op de vloer, is de scheurwijdte-eis naar w ≤ 0,15 gebracht, in plaats van
de lichtere eis volgens voorschrift van w ≤ 0,20. Dit betekent wel meer bovenwapening in de vloer. Bij
de locatie van de kolommen is ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het betonstorten, de
bovenwapening in meerdere lagen aangebracht. Daarnaast is er in afwijking met het oude plan, nu
over het gehele vloerveld een basisbovennet toegepast.

Conclusie:
De temperatuurgradiënt veroorzaakt aan de onderkant van de gehele dakvloer een verhoogde spanning.
Hierdoor ontstaat een verhoogde spanning bij de plaatvoegen (het aansluitvlak tussen de twee
breedplaatvloeren). Bij de herbouw worden onder andere extra omgebogen stekken in de prefab
onderschil meegenomen. De opgave van deze extra benodigde wapening valt onder de
verantwoordelijkheid van BAM. Waarom is deze extra wapening nu wel uitgewerkt en opgegeven door
BAM? Deze extra wapening was namelijk niet aanwezig in de vloer die in mei 2017 instortte?
Genoemde bouwfout (pagina 30 van het ‘Zwartboek’) m.b.t. niet meenemen van de
temperatuurgradiënt is erkend door BAM en wordt bij de herbouw wel meegenomen.

Pagina 7 van 27

3. Teveel leidingen op cruciale posities
Hoofdstuk 12 van het ‘Zwartboek’ van BubbleDeck gaat in op de in het werk aangebrachte leidingen op
cruciale posities in de betonvloer. Tijdens het onderzoek na de instorting bleek dat er op cruciale
vloerposities bij de plaatvoegen leidingen waren opgenomen, die vooraf en/of tijdens de engineering van de
vloeren niet waren opgegeven door BAM. En waar leidingen zitten, zit geen beton! Dit bleek onder andere
na bestudering van foto’s, die tijdens het onderzoek ter beschikking werden gesteld. In de engineering was
geen rekening gehouden met deze leidingen.

Foto uit artikel m.b.t. verbetering
positie leidingen in de vloer bij de
herbouw (pagina 108)

Foto van leidingen op cruciale positie bij
plaatvoegen/ koppelwapening tijdens de
bouw in 2016/2017

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Op pagina 108 vermeldt het artikel het volgende m.b.t. het leidingwerk:
Verbetering positie leidingen in de vloer
Bij het nieuwe plan is veel aandacht geschonken aan de leidingen in de vloer. De leidingen zijn in het
3D-model gemodelleerd en gecontroleerd. Bij het ontwerp van de leidingen is rekening gehouden met
de locatie van de bollen. Zo zijn ook halfhoge bollen toegepast, waarop de leidingen gebundeld zijn
aangebracht (foto 25).
Conclusie:
Bij de herbouw worden de leidingen wel vooraf opgegeven en uitgewerkt in een 3D-model. Tevens
wordt er rekening gehouden met de positie van het leidingwerk: dus niet evenwijdig aanbrengen ter
plaatse van een plaatvoeg (zie foto bouw 2016/2017). Daarbij zijn er geen bundels van leidingen
meer aanwezig en liggen leidingen niet meer op schilniveau op de koppelwapening maar in het
midden van de vloer. Waarom wordt dit leidingwerk nu wel vooraf en/of tijdens de engineering
opgegeven en uitgewerkt door BAM, hetgeen niet is gebeurd bij de bouw van vloer die is ingestort?
En waarom liggen de leidingen niet meer op schilniveau op de koppelwapening ter plaatse van het
aansluitvlak tussen twee breedplaatvloeren?
Genoemde bouwfout (pagina 37 van het ‘Zwartboek’) m.b.t. het plaatsen van leidingen op
cruciale posities is erkend door BAM en wordt bij de herbouw wel meegenomen .
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4.

Vloeren structureel verschillend in dikte afgestort

Hoofdstuk 14 van het ‘Zwartboek” van BubbleDeck gaat in op het structureel dikker en/of dunner afstorten
van de vloeren tijdens de bouwfase. Bij het inscannen van de nog (be)staande constructie na de instorting,
is geconstateerd dat niet alle vloeren in de juiste constructieve dikte waren afgestort. De 2e verdiepingsvloer
was structureel dunner afgestort dan de vereiste minimale dikte van 450 mm en andere vloeren waren juist
weer dikker afgestort, waardoor er op sommige posities weer te weinig wapening aanwezig was.

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Op pagina 109 van het artikel wordt het volgende gemeld over het storten van de vloeren:
Het toogplan is omgezet naar een wireframe (fig. 27) met een plug-in voor Revit. Deze data voor Digital
Terrain Modelling (DTM) stuurt het total-station aan, waarmee tijdens het storten de bovenkant van de
vloer op de juiste hoogte wordt gecontroleerd.
Op basis van het toogplan zijn er op kritische plekken nog extra afvoeren aangebracht. In verband met de
haalbaarheid van de grote hoeveelheid bovenwapening zijn in de dakvloer de goten vervangen door
putjes.

Conclusie:
Bij de herbouw van de garage wordt tijdens het storten van de vloeren zeer kritisch nagemeten of de
vloeren wel in de juiste dikte worden afgestort. Bij de eerste bouw is dit niet gedaan, gezien de scan van
de bestaande constructie na de instorting. Daarnaast zijn lijngoten bij de herbouw komen te vervallen.
Deze lijngoten waren wel bij de eerste bouw van de parkeergarage aanwezig in de dakvloer en hadden
de nodige aandacht tijdens het vlechten van de wapening. Is dit wel goed gegaan? Rapportages van
controle wapening ontbreken? Wat was de invloed van de temperatuur op de dakvloer ter plaatse van
deze lijngoten? De momenten als gevolg van deze temperatuurgradiënt waren immers bij de 1 e bouw
2016/2017 niet meegenomen
Genoemde bouwfout (pagina 40 van het ‘Zwartboek’) m.b.t. de structureel verschillend in dikte
afgestorte vloeren is erkend door BAM en wordt bij de herbouw wel meegenomen.
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5. Het storten in aparte delen en het onafhankelijk laten schrikken van
vloervelden en de snelheid van bouwen
In hoofdstuk 4 van het ‘Zwartboek’ van BubbleDeck is een uitvoerige analyse gemaakt van de bouwfout
m.b.t. het storten in aparte delen en het onafhankelijk laten schrikken van vloervelden bij een veel te lage
betondruksterkte. In het kort nog even de gevolgen hiervan:
-

-

Er ontstonden andere mechanicamodellen(dan waarop de vloeren waren berekend) tijdens de
uitvoering, waardoor op veel plaatsen te weinig wapening in deze uitvoeringsfase aanwezig is,
gevolg: ontstaan van scheurvorming
Vloeren gaan meer doorbuigen en kolommen krijgen meer momenten, deze kolommen waren hier
niet op berekend, gevolg: ontstaan van scheurvorming (deze is ook geconstateerd)
Slippen van de koppelwapening en onvoldoende lengte van de koppelstaven in deze fase
Het meer doorbuigen van de vloer dan waarop deze is berekend en is gewapend
Overschrijding van dwarskracht, hierdoor te weinig ponswapening bij randkolom aanwezig: dit wordt
een hoekkolom
Keuze van de posities van de stortnaden verreist aandacht in de uitvoering, door de vloeren in zijn
totaliteit te laten schrikken en niet op te delen, Bij de bouw in 2016/2017
zijn de vloeren opgedeeld en onafhankelijk van elkaar gestort en geschrokken.

Op pagina 110 van het artikel wordt vermeld dat de vloervelden als één geheel worden uitgevoerd en dat de
vloer niet in delen wordt gestort; zie onderstaand tekstfragment:

5: Optimalisatie storten, onderstempelen en schrikken van de vloer
Bij de uitvoering van de vloer zijn diverse wijzigingen ten opzichte van het oude plan doorgevoerd. Ten
eerste is ervoor gekozen de vloer per bouwdeel te storten en niet verder op te delen in kleinere storts
om geen stortnaden in de vloer te introduceren. In het oude plan was het noodzakelijk de in kleinere
delen te storten om de planning te kunnen halen. De extra tijd die nodig is om de vloeren per
bouwdeel te storten, is ongeveer drie weken per vloer. In totaal is de benodigde tijd voor de realisatie
van de ruwbouw dus minimaal twaalf weken langer. Ten tweede wordt het hele gebouw in de
ondersteuning gezet en de vloeren langer onderstempeld gehouden ten opzichte van het oude plan.

Conclusie:
De vloeren worden bij de herbouw als één bouwdeel gestort en dus niet in delen: dit geeft in zijn
totaliteit een langere ruwbouw van 12 weken. BAM had in de aanbestedingsfase van 2016
aangegeven dat zij de garage 12 weken eerder kon opleveren dan de concurrentie, waardoor BAM de
opdracht voor de parkeergarage kreeg. Waarom worden bij de herbouw de vloeren niet meer in delen
gestort en onafhankelijk van elkaar geschrokken, als dit geen gevolgen heeft en de bouwtijd kan
verkorten met 12 weken?
Genoemde bouwfout (pagina 13 van het ‘Zwartboek’) m.b.t. het storten in aparte delen en het
onafhankelijk laten schrikken van vloervelden is erkend door BAM en wordt bij de herbouw wel
meegenomen.
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6. Schrikken van de vloer bij een te lage druksterkte
Hoofdstuk 5 van het ‘Zwartboek’ behandelt de te lage druksterkte van het beton op het moment van
schrikken van de vloeren tijdens de bouw. Hieronder de gevolgen van te lage druksterkte bij het schrikken
van de vloeren, in het kort samengevat:
- Vloeren gaan veel meer doorbuigen dan waarop deze zijn berekend, waardoor de koppelwapening
is gaan slippen en scheurvorming ontstaat.
- Dwarskracht wordt over ruim 60 meter bij ingestorte vloer overschreden, waardoor scheurvorming in
dit stadium al is ontstaan.
BubbleDeck heeft geadviseerd om de vloeren in zijn totaliteit te laten schrikken bij een minimale sterkte van
34,5 N/mm2. Zie onderstaande tekstfragmenten waarin de BubbleDeck constructeur een advies geeft over
de te hanteren druksterkte bij het schrikken van de vloer en daarbij de email van BAM, waarin wordt
geschreven dat er mag worden geschrokken bij 18 N/mm2 (pagina 23 van het ‘Zwartboek’):
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In de praktijk bleek zelfs dat BAM de vloeren heeft laten schrikken bij de waarde van 14,5 N/mm2. Zie
onderstaande fragmenten uit een gespreksnotitie BAM MPB P1 te Eindhoven betreffende ‘werkvolgorde,
schrikken en ondersteuning van 2 juni 2017’:

Uit bovenstaande fragmenten blijkt tevens dat de vloeren van het ingestorte deel (in geval bij deel 2 van
bouwdeel B) al na 5 dagen werden geschrokken: bij een sterkte van 18 N/mm2!

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Bij de herbouw wordt geëist dat de vloer in staat moet zijn om compleet zijn eigen gewicht te kunnen dragen,
alvorens er wordt doorgebouwd: hetgeen niet is gedaan bij het ingestorte bouwdeel B. De ingestorte vloer
was in 3 delen gestort, waarbij men de vloerdelen ook nog eens verschillend van elkaar had laten schrikken.
Zie onderstaand tekstfragment uit het artikel betreffende het schrikken van de vloeren (pagina 110):
Ten derde is er onderzoek gedaan naar het schrikken van de vloeren. Het schrikken van de vloeren
is noodzakelijk omdat het niet mogelijk is de ondersteuning van de vloeren zo uit te voeren dat
deze de volledige stortbelasting van alle vloeren kan dragen.
Per verdieping moet de vloer dus zijn eigen gewicht kunnen dragen, voordat de volgende vloer kan
worden gelegd en afgestort. Het schrikken van de vloeren gebeurt volgens een
schrikplan. Het tijdstip hiervan wordt vastgesteld op basis van de benodigde gemiddelde
betonsterkte (35 N/mm2) en/of een minimum van tien dagen.

Pagina 12 van 27

Foto van 2e verdieping in aanbouw (zijnde bouwdeel B in 2016/2017):
stortnaad bouwdeel B1 en B2

Conclusie:
Men gaat de vloeren bij de herbouw wel pas bij 35 N/mm2 laten schrikken en dus niet meer bij de
waarde van 18 N/mm2 of zelfs bij de waarde van 14,5 N/mm2 (wat bleek uit de praktijk bij de
bouw in 2016/2017). Tevens wordt er gesteld dat de vloer per verdieping zijn eigen gewicht moet
kunnen dragen, alvorens de volgende vloer wordt gelegd en wordt afgestort: met een minimum
van minimaal 10 dagen na het afstorten van de vloer. Bij de ingestorte dakvloer was dit 5 dagen.
Genoemde bouwfout (pagina 23 van het ‘Zwartboek’) m.b.t. het schrikken van de vloer bij
een te lage druksterkte in zwart boek is erkend door BAM en wordt bij de herbouw
uitgevoerd conform advies BubbleDeck.
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7.

Werkinstructie volgorde schrikken ondersteuning was niet schriftelijk
vastgelegd

In hoofdstuk 15 van het ‘Zwartboek’ is geconstateerd dat er geen duidelijke werkinstructie was, waarin was
vastgelegd hoe de ondersteuning moest worden verwijderd. Na de instorting heeft de aannemer alsnog een
instructie op papier gezet aan de hand van een interview met betrokkenen werknemers: er werd gezegd
tijdens dit interview dat de ondersteuning van boven naar beneden was verwijderd. In de praktijk was dit
echter precies andersom gedaan: de ondersteuning was van onder naar boven verwijderd. Hierdoor kreeg
de derde verdiepingsvloer het volledige gewicht van de dakvloer te dragen, terwijl deze vloer nog niet op
sterkte was. Gevolg hiervan was dat de derde verdiepingsvloer meer is gaan door zakken, waardoor de
ondersteuning van de dakvloer ook mee is gaan, waardoor er geen toog meer in de dakvloer aanwezig was.
Gevolgschade die hieruit is ontstaan, wordt overigens door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in hun
rapportage niet uitgesloten.

Fragment uit gespreksnotitie BAM referentie
BBT-17-M-00006-JDr van 1 juni 2017: wijze
verwijderen onderstempeling, van boven
naar beneden

versus

Foto uit de praktijk (2016/2017) wijst uit dat er niet is gewerkt
conform de vermelding in de gespreksnotitie, namelijk dat
de stempels van de onderzijde naar boven worden
verwijderd

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Hieronder een aantal tekstfragmenten uit het artikel met betrekking tot het onderstempelen van de vloeren
(pagina 110):
Wanneer alle verdiepingsvloeren zijn gestort en de dakvloer is geschrokken, zal de onderstempeling
van bovenaf worden verwijderd. Afwijking hierop is dat de stempels onder de eerste verdieping worden
verwijderd als de vierde (dak)vloer is geschrokken. Hierdoor kan eerder worden begonnen met de infra
op de begane grond.

Ten tweede wordt het hele gebouw in de ondersteuning gezet en de vloeren langer onderstempeld
gehouden ten opzichte van het oude plan.
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Conclusie:
Tijdens de herbouw wordt vooraf vastgelegd, dat de ondersteuning van boven naar beneden dient te
worden verwijderd. Tevens wordt het gehele gebouw in de ondersteuning gezet en worden de vloeren
langer in de ondersteuning gehouden ten opzichte van het oude plan.
Genoemde bouwfout (pagina 42 van het ‘Zwartboek’) m.b.t. het ontbreken van werkinstructies
voor het schrikken van de vloeren en voor het bepalen van de volgorde van het weghalen van
de ondersteuning is erkend door BAM en wordt in de herbouw anders uitgevoerd.
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8.

Toog afschot afgestorte vloer onjuist

In hoofdstuk 20 van het ‘Zwartboek’ wordt beschreven dat de toog in het midden van de vloer al tijdens de
uitvoering volledig weg was. Het ontbreken van deze toog is door de volgende zaken ontstaan:
- De vloeren zijn structureel te dik of te dun afgestort, dus niet op juiste toog afgestort
- De vloeren zijn veel meer gaan doorbuigen, doordat de vloeren zijn geschrokken bij een veel te lage
druksterkte (hetgeen in het artikel ook wordt erkend, zie hoofdstuk 6 van dit document)
- Verkeerde wijze, en het veel te vroeg weghalen van de ondersteuning (dit wordt ook erkend in het
artikel, zie hoofdstuk 7 van dit document)

plasvorming in het midden van de overspanning; er was geen toog aanwezig in de
vloer (foto tijdens uitvoering van de eerste parkeergarage in 2016/2017)

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Zie hieronder nogmaals het tekstfragment uit het artikel (pagina 109) met betrekking tot het
‘toogplan met 3D-model ingemeten’ tijdens afstorten vloer:
Het toogplan is omgezet naar een wireframe (fig. 27) met een plug-in voor Revit. Deze data voor Digital
Terrain Modelling (DTM) stuurt het total-station aan, waarmee tijdens het storten de bovenkant van de
vloer op de juiste hoogte wordt gecontroleerd.
Op basis van het toogplan zijn er op kritische plekken nog extra afvoeren aangebracht. In verband met
de haalbaarheid van de grote hoeveelheid bovenwapening zijn in de dakvloer de goten vervangen door
putjes.
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Foto tijdens uitvoering 2019 van de herbouw van de parkeergarage: er is plasvorming bij de
kolommen en niet in het midden van de overspanning, kortom: toog juist aangebracht

Foto tijdens uitvoering 2017 van de 1e parkeergarage: toog niet meer aanwezig in de vloer
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Conclusie:
Bij de herbouw wordt nu wel adequaat gekeken naar de aanwezigheid van de toog in de vloer en tevens
wordt er nagemeten wat de werkelijke zakkingen zijn. Bij de bouw van de
1e parkeergarage in 2016/2017 zijn er géén digitale metingen verricht tijdens de uitvoering.
Het feit dat de toog die in het midden van de overspanning aanwezig had moeten zijn, maar die
2 maanden voor de instorting niet aanwezig was, werd niet adequaat opgemerkt. Acties hierop werden
destijds niet ondernomen. Indien er wel actie was ondernomen en was ondergezocht waarom de toog niet
meer aanwezig was, was de instorting voorkomen
Genoemde bouwfout (pagina 49 uit het ‘Zwartboek) met betrekking tot de onjuist afgestorte toog in
de vloer is erkend door de BAM en wordt bij de herbouw anders uitgevoerd.

Pagina 18 van 27

9.

Het ontbreken van rapportages van de wapeningscontroles

In hoofdstuk 9 van het ‘Zwartboek’ wordt beschreven dat er géén wapeningscontroles van de aannemer en
van de hoofdconstructeur zijn aangetroffen in het bouwdossier en de gemeente heeft slechts
steekproefsgewijs gecontroleerd. Een van de cruciale fouten die hierbij was geconstateerd, was dat een
vlechter (die nagenoeg klaar was met het project) de ponswapening nabij de kolommen op een foutieve
wijze had afgewapend: namelijk middels het niet opnemen van langswapening in de hoeken van de
beugelkorven ter plaatse van de kolommen. Daarbij werd in de rapportage van de gemeente gemeld dat de
vlechter bij afwezigheid van de gemeente- opzichter zijn eigen werkzaamheden moest controleren
De onderzoeken van TNO en Hageman zijn gebaseerd op de theoretische ‘aanname’ dat de vloer is
gerealiseerd zoals deze is ontworpen en dat alle wapening dus conform de gemaakte wapeningstekeningen
zou zijn aangebracht. Daar dit slechts heel summier is vastgelegd en/of deels is gecontroleerd door andere
personen dan de vlechter zelf, kan dus nooit worden uitgesloten dat er in de praktijk te weinig wapening of
op een onjuiste wijze is aangebracht.

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Hieronder een tekstfragment (pagina 110-111) uit het artikel met betrekking tot controles en keuringen van
de vloeren tijdens de uitvoering:
Uitvoering
Alle werkzaamheden worden minimaal gecontroleerd volgens het vierogenprincipe, maar veel
vaker door zes, acht of zelfs nog meer ogen. Alle keuringen worden aantoonbaar vastgelegd in
een database. De keuring van de vloer wordt bijvoorbeeld opgedeeld in het keuren van de
breedplaten (deels in de fabriek en deels op het werk), keuring van de onderwapening,
dwarskrachtwapeningen bovenwapening. Bij de stort van de vloer (ca. 1000 m3 op een dag) is
altijd de betontechnoloog aanwezig. De gemeente Eindhoven is ook zeer betrokken bij het werk,
zowel vanuit de controlerend constructeur als de buiteninspecteur

Conclusie:
Alle werkzaamheden worden minimaal gecontroleerd door 2, 3 of zelfs 4 of meer personen en
digitaal vastgelegd. Tevens vinden er deelcontroles plaats van de aangebrachte wapening. Er is
altijd bij iedere stort een betontechnoloog aanwezig. En ook blijft de gemeente continu zeer
betrokken (als controlerend constructeur en inspecteur).
Genoemde bouwfout (pagina 32 uit het ‘Zwartboek’ m.b.t. de ontbrekende
wapeningscontroles is erkend door BAM en wordt bij de herbouw structureel door
meerdere personen verricht en expliciet vastgelegd.
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10.

Meting sterkte-ontwikkeling in het werk gestort beton

In hoofdstuk 3 van het ‘Zwartboek’ is omschreven hoe de sterkte-ontwikkeling werd gemeten bij de ter
plaatse te storten beton op de bollenplaatvloeren. Dit werd gedaan met een zogenaamde Concretemote:
slechts 1 sensor werd aangebracht in een wand van het trappenhuis, hetgeen totaal niet als representatief
mag worden aangenomen voor de werkelijke sterkte-ontwikkeling van het beton op de bollenplaatvloer,
bijvoorbeeld in het midden van de overspanning.
Verwijzend naar bovenstaande meetmethode kan de vraag worden gesteld of de sterkte-ontwikkeling bij de
ingestorte vloer daadwerkelijk 18 N/mm2 is geweest, bij het laten schrikken van de dakvloer, 5 dagen na het
afstorten van deel 2, beseffende dat de waarde van 18 N/mm2 al veel te laag was, hetgeen nu ook wordt
toegegeven in het artikel (zie hoofdstuk 6 van dit document).

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Hieronder tekstfragmenten uit het artikel (pagina 110) betreffende de optimalisering van de monitoring van
de betonsterkte-ontwikkeling tijdens de bouw:
5: Optimalisatie storten, onderstempelen en schrikken van de vloer
…….De ontwikkeling van de betonsterkte wordt gevolgd door
middel van rijpheidsmetingen (fig. 28). De benodigde data voor het opstellen van de regressielijn en de
daarvan afgeleide ijklijn is aangeleverd door de betonmortelcentrale.
Bij stort 2A, de eerste koude periode (eind november) waren twaalf dagen nodig om de benodigde
sterkte te bereiken. Als dit ook voor de rest van de vloeren zou worden aangehouden, zou dit een extra
vertraging opleveren. Voor de winterperiode daarna is daarom de betonsamenstelling aangepast met
een reactiever mengsel. Dit heeft een positief effect op de sterkteontwikkeling van het beton. Het
moment dat met het schrikken van de vloer mag worden gestart, wordt bepaald door de
betontechnoloog in samenwerking met de constructeur. Uiteindelijk geeft de coördinerend constructeur
de toestemming voor het laten schrikken van de vloer.

Conclusie:
Bij de herbouw wordt de ontwikkeling van de betonsterkte gevolgd door middel van rijpheidsmetingen,
aangeleverd door de betonmortelcentrale. Het moment van schrikken wordt bij de herbouw bepaald
door een betontechnoloog in samenwerking met de constructeur. Uiteindelijk geeft de coördinerend
constructeur toestemming voor het laten schrikken van de vloeren. Bij de bouw van de deels ingestorte
parkeergarage zijn de schrikmomenten en de druksterkte niet of nauwelijks vastgelegd, hetgeen is
gebleken uit het stortschema(welke pas is opgesteld na de instorting van de dakvloer). Is men destijds
wel of niet uitgegaan van de meting van de sensor in de vloer? De betonsterkte is achteraf niet meer
met een bepaalde zekerheid vast te stellen. Dat er een (te) lage waarde is aangehouden, is inmiddels
bevestigd.
Genoemde bouwfout (pagina 12 uit het ‘Zwartboek’) m.b.t. de niet representatieve meting van de
sterkte- ontwikkeling van in het werk gestort beton is erkend door BAM. Bij de herbouw wordt
de sterkte- ontwikkeling van in het werk gestort beton secuur gemeten (bepaald) en
gemonitord.
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11.

Ontbreken van extra wapening 2e draagweg

In hoofdstuk 7 van het ‘Zwartboek’ wordt beschreven dat de vloeren niet berekend waren op een
2e draagweg, hetgeen een verantwoordelijkheid was van BAM, gezien de contractvorm tussen BAM en de
opdrachtgever. Deze 2e draagweg was destijds niet opgegeven door BAM en dus ook niet meegenomen bij
de eerste bouw van de parkeergarage.

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Hieronder een tekstfragment uit het artikel (pagina 102) met betrekking tot het opnemen van een tweede
draagweg:
Zoals gezegd wordt de vloer ten behoeve van extra veiligheid berekend als een in één richting
overspannende vloer. De vloeren dragen de belasting daarbij af aan verborgen stroken over de
kolommen, die als ligger worden berekend. Dit is een tweede draagsysteem (naast de berekening
van in twee richtingen met het EEM).

Conclusie:
Een tweede draagweg was bij de eerste parkeergarage niet aanwezig, maar deze had mogelijk wel
de instorting kunnen voorkomen. Bij de herbouw van de parkeergarage wordt deze tweede
draagweg wel meegenomen.
Genoemde bouwfout (pagina 28 van het ‘Zwartboek’) m.b.t. het ontbreken van extra wapening
voor de 2e draagweg is erkend door de BAM en wordt bij de herbouw wel meegenomen.

Pagina 21 van 27

12.

Ondergrond maaiveld ondersteuning niet vlak

In hoofdstuk 17 van het ‘Zwartboek’ wordt door middel van bouwfoto’s van de parkeergarage in aanbouw
aangetoond dat er ruimte aanwezig is tussen het puinbed en de houten onderslagen waarop de stempels
van de ondersteuning staan. Het gevolg hiervan is een ongelijkmatige zetting bij het belasten van de
ondersteuningsconstructies, met scheurvorming als gevolg.

Foto van de houten onderslagen waarop stempels staan tijdens uitvoering van de bouw van
de eerste parkeergarage in 2016/2017

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Bij de herbouw zijn de stempels geplaatst op stelconplaten in plaats van op houten onderslagen,
zie onderstaande foto’s van de herbouw .

Foto’s van de herbouw (maart 2019) waarbij is te zien dat de ondersteuning is geplaatst op een
vlakke ondergrond. Deze ondergrond is opgebouwd uit betonnen stelconplaten
Conclusie:
Bij de herbouw van de parkeergarage wordt géén gebruik meer gemaakt van een puinbed.
Er wordt een betonnen ondervloer toegepast door middel van betonnen stelconplaten. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat de ondergrond waarop de stempels staan, nu wel vlak is uitgevoerd.
Genoemde bouwfout (pagina 45 van het ‘Zwartboek) m.b.t. de niet vlakke ondergrond van het
maaiveld is erkend door BAM en wordt bij de herbouw wel vlak uitgevoerd.
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13.

Andere verbeterpunten

13.1 Kolommen
In hoofdstuk 1 van het ‘Zwartboek’ wordt de hoofddraagconstructie beschreven en dan met name de
berekening van de kolommen: een onderdeel waarvoor BAM verantwoordelijk was (conform hun
overeengekomen contractvorm met Airport Eindhoven). Uit externe berekeningen is achteraf (dus na de
instorting) gebleken dat sommige kolommen 23% tot 60% meer belasting hebben gekregen, dan door de
hoofdconstructeur Archimedes was aangehouden/berekend.
Feiten en constateringen in de voor-het-onderzoek-beschikbaar-gestelde documenten:
- 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 deze in werkelijkheid was. 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

Foto’s van onderzijde dakvloer, scheurvorming in
kolommen (melding op 14 maart 2017)
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Adviesbureau Hageman concludeert het volgende m.b.t. de hoofddraagconstructie:
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.
Dat de kolommen niet juist waren berekend, bleek wel uit het feit dat bij een herberekening (tijdens het
onderzoek), de botsbelasting van 30 km/uur (van een stadsbus) tegen de kolommen fataal zou zijn.
Hoofdconstructeur Archimedes was uitgegaan van botsbelasting van slechts 15 km/uur, hetgeen in praktijk
te weinig bleek te zijn.

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
In het artikel staan op pagina 100 en 102 de volgende noodzakelijke aanpassingen voor de
hoofddraagconstructie:
Noodzakelijke aanpassingen
Zoals gezegd, bleek het nodig de gehele constructie opnieuw te beschouwen. In het oude plan
waren een aantal zaken onderbelicht of niet beschouwd, zoals:
– horizontaalkracht uit de stabiliteitselementen op de
fundatie;
– brandwerendheidsvoorzieningen staal;
– kolom-vloerverbinding;
– detaillering ponswapening;

4. Overige verbeteringen:
– Betere interactie tussen kolommen met vloeren met aandacht
voor juiste verwerking van de ponskracht in de detaillering.
Kolommen mee laten werken in de stabiliteit, waardoor een
juist krachtenspel in de knopen met fundatie en vloeren
ontstaat. Hiervoor zijn ook de kolommen in eenzelfde diameter
tot aan de bovenste (dak)vloer doorgevoerd.
–

Conclusie:
Genoemde gebreken aan de hoofddraagconstructie (pagina 3 t/m 7 van het ‘Zwartboek’) worden bij
de herbouw wel meegenomen en zijn dus erkend door BAM. Daarbij is het opmerkelijk dat de
kolommen van de dakvloer een grotere diameter hebben dan bij de bouw van de eerste
parkeergarage.
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13.2 Storten van de dakvloer bij vorst
Hoofdstuk 2 van het ‘Zwartboek’ gaat in op het afstorten van de dakvloer bij vorst. Uit het dagrapport van de
aannemer bleek dat de dakvloer is gestort bij vorst. Ook schroomde BAM niet
om te storten bij winterse neerval, hetgeen bleek uit onderstaande foto:

Foto van de bouw van Bouwdeel B (2016/2017); bollen en wapening bevroren
en/of onder de sneeuw tijdens de stort
Volgens Betonplaza is het storten van beton bij vorst deels mogelijk als men maatregelen neemt, zoals
onder andere het betonmengsel aanpassen en door de vloer na het afstorten af te dekken. Tijdens de bouw
van de parkeergarage in de (vorst)periode van 2016/2017, zijn de vloeren na het afstorten niet (nooit)
afgedekt!

Het nabehandelen van vers gestort beton is noodzakelijk om het water in het beton vast te houden. Het
water zal te snel verdampen als het beton niet wordt na behandeld, met de volgende nadelige gevolgen door
uitdroging: verminderde kwaliteit van het beton, waardoor de druksterkte aan het oppervlak van het beton
lager blijft en scheuren in het betonoppervlak of een bros betonoppervlak, omdat het water aan het
oppervlak van het beton het eerst en snelst verdampt.
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Oorzaken van verdamping respectievelijk uitdroging zijn:
Verdampen van het water uit beton gebeurt onder meer door atmosferische omstandigheden door:
- een hoge temperatuur
- een lage relatieve vochtigheid
- sterke wind
- felle zonneschijn.
Een combinatie van deze factoren verergeren het verdampen. Kortom, in elke periode van de bouw treden
er andere atmosferische omstandigheden op die van invloed zijn op ‘vers’ afgestorte betonvloeren. Eén van
de maatregelen die het uitdrogen (verdampen) van ‘vers’ beton kan tegengaan en/of kan bevorderen, is het
beton bedekken met natte jute, waarbij de jute nat gehouden dient te worden.

Herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport, zoals in de praktijk uitgevoerd
Op pagina 110 van het artikel wordt over het storten van beton in de koude periode, het volgende expliciet
gemeld:
Bij stort 2A, de eerste koude periode (eind november) waren twaalf dagen nodig om de benodigde
sterkte te bereiken.
Voor de winterperiode daarna is daarom de betonsamenstelling aangepast met een reactiever mengsel.
Dit heeft een positief effect op de sterkte ontwikkeling van het beton

Op pagina 110 van het artikel wordt vervolgens beschreven dat de vloeren worden na behandeld:
Om te veel krimp door uitdroging tijdens de eerste dagen van de (gevlinderde) vloer tegen te gaan,
wordt deze de eerste dagen bedekt met jute dat met sproeiers wordt natgehouden (foto 29). Deze
nabehandeling zorgt voor een uitstekend resultaat.

Foto 29 (op pagina 111) uit het artikel: de jute is zichtbaar als
afdekking van de gestorte vloer
Conclusie:
Bij de eerste bouw van de parkeergarage in 2016/2017 zijn géén nabehandelingsmaatregelen genomen na
het afstorten van de vloeren. Hierdoor mag worden geconcludeerd dat er al krimpscheuren zijn ontstaan na
het afstorten van de vloeren. Deze scheurvorming zal zich zeker verder zijn gaan ontwikkelen in de warme
periode voor de instorting van de dakvloer van bouwdeel B. Ook was het betonmengsel niet aangepast
tijdens de winterse omstandigheden. Bij de herbouw worden nu wel maatregelen genomen door alle
vloeren(25.000 m2) af te dekken met jute. Als men dit niet nodig had geacht, dan had men dit nu ook niet
gedaan.
Genoemde bouwfouten (pagina 8 t/m 11 van het ‘Zwartboek’) m.b.t. het niet nabehandelen van vers
gestorte vloeren worden door BAM erkend en bij de herbouw worden deze voorzorgsmaatregelen
wel genomen .
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13.3 Proef Hageman
In hoofdstuk 21 van het ‘Zwartboek’ heeft BubbleDeck de volgende opmerkingen geplaatst m.b.t.
onderstaande proefopstelling van Adviesbureau Hageman:
- Verhoudingen van de proefopstelling zijn niet vergelijkbaar met praktijksituatie
- Geen koppelwapening langs zijden proefstuk aanwezig
- Gevoeligheid positie tralieligger diagonalen in doorsnede
- Element Breedte 800 mm

Proeven huidige situatie herbouw Multi Purpose Building Eindhoven Airport
Op pagina 105 wordt het volgende omschreven met betrekking tot proef 6 van Adviesbureau Hageman:

De proefopstelling is aangepast op zo’n wijze dat één zijde van de plaatnaad met de vijzels een kracht
wordt aangebracht. Het element is 1,55 m breed gemaakt, Zodat er drie tralies in het proefstuk
aanwezig zijn (fig. 17 en 18).

Doorsnede op pagina 106 van het artikel in Cement

Conclusie
Bij de eerste proeven van de BubbleDeck proefelement is enkele een doorsnede bij een breedte
van 800 mm beproefd. Bij de herbouw van de parkeergarage zijn proeven verricht bij een breedte
van 1.500 mm, waarbij onder andere meerdere tralies zijn opgenomen. Er kunnen dan ook
vraagtekens worden geplaatst bij de waarden die aan de eerder gedane proeven zijn ontleend. Bij
een breder element, zijn meerdere tralies aanwezig die zorgen voor een gunstiger resultaat. Net
als in de praktijk gaat de gehele vloerwapening als één samenhang fungeren. Dus hoe groter het
proefelement hoe beter de praktijksituatie kan worden nagebootst.
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