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1 Algemeen 

1.1 Projectgegevens 

Project Clubhuis Koninklijke HFC - Haarlem 
Opdrachtgever Koninklijke HFC 
Architect Heiko Hulsker Architecten 
Adviseur brand S&W Consultancy  
Adviseur constructies Pieters Bouwtechniek 
 

1.2 Projectomschrijving 

Pieters Bouwtechniek is door de Koninklijke HFC gevraagd een constructief ontwerp te maken voor een verbouwing 
van hun clubhuis, een en ander op basis van de bouwkundige tekeningen van Heiko Hulsker architecten. Een deel van 
het bestaande clubhuis zal worden gesloopt, het nieuwe gedeelte zal hier tegen aan gebouwd worden. Het gebouw 
bestaat uit een begane grondniveau voor met name de kleedruimten; en een 1e verdieping ten behoeve van de kan-
tine, keuken, bestuurskamer en dergelijke ruimten, met aansluiting naar de tribune. 
 

 
Impressie van het project 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport omvat de constructieve uitgangspunten voor het Technisch Ontwerp. Voor de gewichts- en stabiliteitsbe-
rekening wordt verwezen naar rapport R-119311-TO-002.  
 
Versie Datum Wijziging t.o.v. vorige versie 
IC 14-10-2020 Initiële versie t.b.v. interne controle 
0 22-01-2021 Definitief 
  



 
 

 

Datum: 22 januari 2021  Project: Clubhuis Koninklijke HFC - Haarlem  Betreft:  Uitgangspunten en Constructief 
ontwerp 

 Ref.:  R-119311-TO-001 

4 

 

2 Uitgangspunten 

2.1 Normen en voorschriften 

De nieuwbouw moet voldoen aan het bouwbesluit 2012. Dit betekent dat voor het constructief ontwerp de Eurocodes 
van toepassing zijn. De volgende normen worden gehanteerd inclusief de Nederlandse Nationale Bijlagen (NB): 
 
NEN – EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp 
NEN – EN 1991 Belastingen op constructies 
NEN – EN 1992 Betonconstructies 
NEN – EN 1993 Staalconstructies 
NEN – EN 1994 Staal – betonconstructies 
NEN – EN 1995 Houtconstructies 
NEN – EN 1996 Metselwerkconstructies 
NEN – EN 1997 Geotechnisch ontwerp (NEN 9997) 
NEN 8700 Beoordeling constructieve veiligheid bestaand bouwwerk - Grondslagen 
NEN 8701 Beoordeling constructieve veiligheid bestaand bouwwerk - Belastingen 
NEN – EN 1997-1+C1:2012 Geotechnisch ontwerp bij bestaande bouw en verbouw 
 

2.2 Gevolgklasse, ontwerplevensduur en gebouwcategorieën 

Volgens NEN – EN 1990 en NEN-EN 1991-1-7 geldt voor de nieuwbouw: 
 
Gevolgklasse CC2a (Openbare gebouwen met een vloeroppervlakte kleiner dan 2 000 m² per bouwlaag) 
Ontwerplevensduur klasse 3 (ontwerplevensduur = 50 jaar) 
Gebouwcategorie Categorie C (bijeenkomstruimtes) 
 Categorie H (daken) 
 
In uiterste grenstoestand STR gelden de volgende partiële factoren: 
 
Blijvende en tijdelijke 
ontwerpsituaties 

Blijvende belastingen Overheersende 
veranderlijke be-

lasting 

Veranderlijke belastingen gelijktijdig met de 
overheersende 

Ongunstig Gunstig Belangrijkste 
(indien aanwezig) 

 

Andere 

CC2 (Vgl. 6.10a) 1,35 Gk,j,sup 0,90  Gk,j,inf   1,50 Ψ0,1 Qk,1 1,50 Ψ0,1 Qk,1 (i > 1) 
(Vgl. 6.10b) 1,20 Gk,j,sup 0,90  Gk,j,inf 1,50  Qk,1   1,50 Ψ0,1 Qk,1 (i > 1) 

 
In de bruikbaarheidsgrenstoestanden geldt partiële factoren γ = 1,0 
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2.3 Opgelegde belastingen 

Conform NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011 Tabel NB.1-6.2 gelden voor de vloeren binnen dit project de volgende 
opgelegde belastingen: 
 
Klasse van belaste oppervlakte Verdeelde belas-

ting qk 
Geconcen-

treerde belasting 
Qk 

Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Klasse C2-vaste zitplaatsen (bijeenkomstruimten) 4,00  kN/m² 7,00  kN 0,40 0,70 0,60 
Klasse C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen (bij-
eenkomstruimten) 

5,00  kN/m² 7,00  kN 0,40 0,70 0,60 

Klasse C5-grote mensenmassa’s (bijeenkomstruimten) 5,00  kN/m² 7,00  kN 0,40 0,70 0,60 
Klasse H-daken (niet toegankelijk) α ≥ 20° 1,00  kN/m² 1,50  kN 0,00 0,20 0,00 
 

2.4 Horizontale belastingen op vloerafscheidingen 

Voor de horizontale belastingen op vloerafscheidingen gelden de eisen volgens bijlage NB.A van NEN-EN 1991-1-
1+C1:2011/NB:2011. 
 
Ruimte qrep Frep 

Voorgeschreven 
hoogte of zone a 

Voorgeschreven 
hoogte of zone a 

Zone b Zone a + b 

Overige gebruiksfuncties voor het personenver-
voer, bijeenkomstfuncties, sportfuncties en de ge-
bruiksfunctie “bouwwerk, geen gebouw zijnde” 
met een gedeelte mede bestemd voor bezoekers 

3,00  kN/m 1,00  kN 0,70  kN 0,50  kN 

 
Voor de stootbelastingen op vloerafscheidingen gelden de eisen volgens bijlage NB.B van NEN-EN 1991-1-
1+C1:2011/NB:2011.  De voorgeschreven hoogte is 1,00 m 
 

 
Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil 
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2.5 Brandeisen-constructie 

Volgens het bouwbesluit 2012 gelden voor dit gebouw de volgende eisen:  
Bijeenkomstfunctie  (Nieuwbouw) andere bijeenkomstfunctie - Lid 1, 4, 6 
 
Lid 1 (Nieuwbouw). Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 
30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit geldt niet voor de vloer van 
een buitenruimte van een woonfunctie. 
 
Lid 4 (Nieuwbouw). Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 5 
m boven het meetniveau of lager dan 5 m onder het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin 
de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend 
aan het brandcompartiment. 
 
Lid 6 (Nieuwbouw). In afwijking van het vierde en vijfde lid, wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort, indien de vol-
gens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m². 
 
Conclusie : 
De hoogste vloer van het verblijfsgebied ligt op een hoogte van circa 3 meter boven het niveau van de begane grond. 
Dit is lager dan 5 meter, wat inhoudt dat er op de bouwconstructie een brandeis van 60 minuten van toepassing is. 
Ten behoeve van de kapconstructie is een brandwerendheid van 0 minuten vereist. 
 

2.6 Belasting door sneeuw en regenwater 

Voor de bepaling van de belasting door sneeuw(ophoping) en regenwater op de daken moet NEN-EN 1991-1-3 aange-
houden worden. 
 
Door de aanwezige dakhellingen en de afwezigheid van enige opstanden / dakranden is er geen wateraccumulatie 
mogelijk, er zijn dan ook geen nood-overstorten noodzakelijk. 
 
Uitgangspunt belasting door sneeuw 
Karakteristieke waarde :          sk = 0,70 kN/m2 

Sneeuwbelasting dak α = 0 (geen ophoping):  s = 0,56 kN/m2 
Ψ factoren bij sneeuwbelasting:      Ψ0 = 0,00  Ψ1 = 0,20  Ψ2 = 0,00 
 
Bij overgangen van dakniveaus kan op het lagere dak sneeuw ophopen. In de uitgangspunten wordt rekening gehou-
den met de hogere belasting door sneeuwophoping. 
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2.7 Windbelasting 

Het clubhuis van de koninklijke HFC is nabij de N205 gelegen aan de rand het Haarlemmerhoutkwartier.  
 

 
Locatie project 

 
Conform NEN-EN-1991-1-4 geldt: 
Locatie Haarlem 
Windgebied II: het resterende deel van de provincie Noord-Holland, het vasteland van de provincies Gro-

ningen en Friesland en de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland 
Terreincategorie II - Onbebouwd gebied 
Gebouwhoogte ≤ 10 meter boven maaiveld 
Stuwdruk qp(z) 0,85 kN/m2 
 
De Ψ factoren bij windbelasting zijn: Ψ0 = 0,00  Ψ1 = 0,20  Ψ2 = 0,00 
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2.7.1 Luifel tribune 

 
 Midden spanten Rand spant 
Druk 0,7 * 0,85 kN/m² * 5,4m = 3,2 kN/m¹ 1,6 * 0,85 kN/m² * 5,4m = 7,3 kN/m¹ 
Zuiging 1,3 * 0,85 kN/m² * 5,4m = 6,0 kN/m¹ 2,4 * 0,85 kN/m² * 5,4m = 11,0 kN/m¹ 
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2.8 Vervormingen en trillingen 

Volgens NEN – EN 1990 (+NB) geldt: 
Toelaatbare horizontale vervormingen in karakteristieke belasting combinatie: 
Voor gebouwen met één bouwlaag 
– u ≤ 1/150 × h  (voor industriegebouwen) 
– u  ≤ 1/300 × h  (andere gebouwen) 
 
Voor gebouwen met meer dan één bouwlaag: 
– u ≤ 1/500 × h  (voor het gehele gebouw) 
– u  ≤ 1/300 × h  (per bouwlaag) 
 
Waarin h de kleinste gevelhoogte of de kleinste bouwlaaghoogte is. 
 
Toelaatbare vervorming van afscheidingen ter plaatse van een hoogteverschil: 
– u 20mm bij karakteristieke belastingcombinatie 
 

 
 
Toelaatbare verticale vervormingen van vloeren in bruikbaarheidsgrenstoestanden: 
– w2 + w3 ≤ 0,006 × ℓrep  (hekwerken/balustrades t.p.v. vloerafscheidingen) 
– w2 + w3 ≤ 0,004 × ℓrep   (daken niet intensief gebruikt door personen)  
– w2 + w3 ≤ 0,003 × ℓrep  (daken en vloeren intensief door personen gebruikt) 
– w2 + w3 ≤ 0,002 × ℓrep  (t.p.v. steenachtige wanden, maximaal 15 mm, bij uitkragingen maximaal 10 mm) 
 
Waarin ℓrep de lengte is van een overspanning of tweemaal de lengte van een uitkraging. 
 
Lokaal kunnen bij de gevel grotere vervormingen optreden dan 10 millimeter. De detaillering van de gevels dient door 
de gevelleverancier afgestemd te worden op de vervormingen die in de vloerranden optreden. 
 
Aandachtspunt: 
Overeenkomstig NEN-EN 1990+A1+A1/C2 artikel A1.4.4 zal de 1e verdiepingsvloer gecontroleerd moeten worden op, 
en voldoen aan de in dat artikel gestelde grenswaarde voor de eigenfrequentie. 
Het betreft een vloer waarop bewegende en zelfs springende mensen aanwezig kunnen zijn, hierbij mag de eigenfre-
quentie van de vloerconstructie niet lager zijn dan 5 Hz. 
 

2.9 Geotechnisch onderzoek en grondwater 

Op dit moment zijn 2 sonderingen uitgevoerd omdat de huidige bebouwing nog niet is gesloopt, overige sonderingen 
volgen te zijner tijd. Op basis van de uitgevoerde sonderingen is door Tjaden Grondmechanica een voorlopig funde-
ringsadvies geschreven, te weten rapport S 19.563 – F2 / AJJ. Dit document is in deze rapportage opgenomen. 
 
Uitgangspunt voor de methode van funderen is een ‘fundering op staal’. 
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3 Constructief ontwerp 

3.1 Inleiding 

Voor dit uitgangspunten document hebben de tekeningen van Heiko Hulsker architecten als basis gediend. 
 

3.2 Ontwerp draagconstructie 

Er wordt een fundering op staal toegepast, deze zal bestaan uit een betonplaat met vorstrand die eveneens als be-
gane grondvloer zal functioneren, indien het vanuit het funderingsadvies noodzakelijk blijkt te zijn worden er onder de 
draaglijnen verzwaarde stroken toegepast. 
De draagconstructie ten behoeve van de 1e verdieping zal bestaan uit dragend kalkzandsteen, de 1e verdiepingsvloer 
zal worden opgebouwd uit een breedplaatvloer. 
De dakconstructie op de 1e verdieping bestaat uit stalen spanten waarover stalen dakplaten worden aangebracht, de 
spanten zullen een diversiteit aan vorm en afmetingen krijgen vanwege de verschillende maten voor de overspannin-
gen en de verlopende nokhoogte. De spanten voor de tribunes en de bijbehorende luifels worden in staal uitgevoerd. 
De stabiliteitsvoorzieningen voor de kap (windverbanden) worden uitgevoerd als Willemsankers of strippen.  
 

3.3 Brandwerendheid 

De vereiste brandwerendheid van 60 minuten geldt voor de volgende onderdelen van de draagconstructie: 

 - Staalconstructie op de begane grondvloer 

 - Kalkzandsteenwanden op de begane grondvloer 

 - 1e verdiepingsvloer + balkons 
 

3.4 Stabiliteit en gebouwdilataties 

De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door enkele portalen en de windverbanden / Willemsankers op de 1e 
verdieping; en de kalkzandsteenwanden op de begane grond. Vanwege de lengte van het gebouw wordt op begane 
grond niveau 1 dilatatie aangebracht, hierbij wordt gedacht aan een dilatatie nabij as 0. Een en ander zal in het ver-
dere ontwerpproces worden beoordeeld en uitgewerkt. 
 

3.5 Ontwerp fundering 

Het ontwerp van de fundering is een fundering op staal. Voor het funderingsadvies wordt verwezen naar het rapport 
van de geotechnisch adviseur. Rapport van Tjaden :   S 19.563-F2/AJJ  dd 12 december 2019. 
 

3.6 Tweede draagweg 

Gebouwen moeten voldoen aan de eisen uit de Eurocode met betrekking tot robuustheid / tweede draagweg; deze 
regels staan omschreven in NEN-EN 1991-1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen 
en ontploffingen. Aangezien dit project valt binnen de gevolgklasse 2A heeft het een laag risico, er zijn geen eisen voor 
een 2e draagweg. Wel moet worden voorzien in effectieve horizontale trekbanden of effectieve verankering van vloe-
ren aan wanden, een en ander zoals vastgelegd in A.5.1 en A.5.2. 
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3.7 Duurzaamheid 

In het constructief ontwerp zijn de onderstaande aspecten meegenomen met betrekking tot duurzaamheid: 
 
Duurzaam materiaalgebruik 
 
– Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van betongranulaat. Door het gebruik van (gerecycled) betongranulaat 

in het betonmengsel  wordt het gebruik van primaire grondstoffen gereduceerd. Conform NEN 8005 en CUR-
aanbeveling 112 kan tot 30% (volumepercentage), en in sommige gevallen tot 50%, van het grove toeslagmateriaal 
worden vervangen door betongranulaat van geschikte kwaliteit zonder dat dit consequenties heeft voor de con-
structieve eigenschappen van het beton. Dit geldt voor betonsterkteklassen C12/15 tot en met C50/60. 

– Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hoogovencement (CEM III) in plaats van portlandcement (CEM I). 
De milieubelasting van beton wordt voor het grootste deel bepaald door het cement. Hoogovencement (CEM III) 
heeft een gunstiger milieuprofiel dan portlandcement (CEM I), en kan daarmee bijdragen aan een reductie van de 
milieubelasting. 

 
Gebouwflexibiliteit  
 
In het constructief ontwerp wordt op de volgende manieren rekening gehouden met een veranderende functievraag 
in de toekomst, waardoor de functionele levensduur van een gebouw wordt verlengd:  
 
Verdiepingshoogte – De verdiepingshoogte is geschikt voor andere functies in de toekomst 
Belastingen – Gebouw is geschikt voor meerdere functies door het aanhouden van een 

veranderlijke vloerbelasting van 4,0 en 5,0 kN/m2 
Sparingen – Mogelijkheid tot het later aanbrengen van sparingen in de wanden 

– Mogelijkheid tot het dichtleggen van (vloer)sparingen 
Installaties – Installaties worden veelal los gehouden van het casco, en daarmee te 

vervangen zonder constructie te wijzigen 
– Vrije doorvoer van kanalen in langsrichting ter plaatse van de kapspanten 

 

3.8 Installaties 

Indien er in de constructie leidingen moeten worden opgenomen kan dit consequenties hebben voor de afmetingen 
van de constructie (dikkere wanden en/of vloeren).  
 
Advies  :   géén leidingen etc. in kolommen en poeren opnemen  en  zo min mogelijk in de vloeren. 
 

  



 
 

 

Datum: 22 januari 2021  Project: Clubhuis Koninklijke HFC - Haarlem  Betreft:  Uitgangspunten en Constructief 
ontwerp 

 Ref.:  R-119311-TO-001 

12 

 

4 Belastingen 

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor de belastingen per onderdeel weergegeven. De opgelegde vloerbelastin-
gen zijn aangehouden volgens de Eurocode en het programma van eisen van de opdrachtgever.  
Gk = karakteristieke waarde van de blijvende belasting 
Qk en qk = karakteristieke waarde van de opgelegde belasting 
 
Begane grond vloer     
Beton plaatvloer d = 300 mm ( gemiddeld )   7,20 kN/m²  
Afwerklaag d = 80 mm  1,80 kN/m² + 

 Gk = 9,00 kN/m²  
     
Klasse C2-vaste zitplaatsen (bijeenkomstruimten) qk =  4,00 kN/m²  
Ψ0 = 0,40 Ψ1 = 0,70 Ψ2 = 0,60 n.b. Opgelegde belasting incl. l.s.w. Qk = 7,00 kN  
 
1e Verdiepingsvloer     
Breedplaatvloer d = 250 mm  6,00 kN/m²  
Afwerklaag d = 80 mm    1,80 kN/m² + 

Aandachtspunt  :  eigenfrequentie niet lager dan 5 Hz Gk = 7,80 kN/m²  
     
Klasse C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen (bijeenkomstruimten) qk =  5,00 kN/m²  
Ψ0 = 0,40  Ψ1 = 0,70 Ψ2 = 0,60  Qk = 7,00 kN  
 
Dak     
Stalen dakplaten  0,20 kN/m²  
Afwerking / plafond  0,25 kN/m²  
Zonnepanelen ( over delen van het dak )  0,50 kN/m² + 

 Gk = 0,95 kN/m²  
     
Klasse H-daken (niet toegankelijk) α ≥ 20° qk =  1,00 kN/m²  
Ψ0 = 0,00 Ψ1 = 0,20 Ψ2 = 0,00  Qk = 1,50 kN  
 
Balkon     
Breedplaatvloer d = 200 mm  5,00 kN/m²  

 Gk = 5,00 kN/m²  
     
Klasse C3-zonder obstakels voor rondlopende mensen (bijeenkomstruimten) qk =  5,00 kN/m²  
Ψ0 = 0,40  Ψ1 = 0,70 Ψ2 = 0,60  Qk = 7,00 kN  
 
 
Gevel      
Kalkzandsteen binnenblad d = 150 mm  3,00 kN/m²  
Metselwerk buitenblad d = 100 mm  2,00 kN/m² + 

 Gk = 5,00 kN/m²  
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Bijlage 1 Overzicht horizontale belastingen 
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Algemene gegevens:
- Onderstempeling- en stabiliteitsvoorzieningen tijdens uitvoering volgens werkplan van de aannemer.

Milieuklasse:Constructiedeel Betonkwaliteit:

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE Geldende voorschriften : Bouwbesluit 2012
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ALGEMENE OPMERKINGEN
- Alle hoogtematen t.o.v. Peil (tenzij anders aangegeven).
- Alle maten in mm (tenzij anders aangegeven).
- Voor overige maatvoering zie bouwkundige tekening(en).
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(tenzij anders aangegeven)

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE
Constructiedeel

Geldende voorschriften : Bouwbesluit 2012

Staalkwaliteit Lasverbinding
Lasdraad aanpassen aan staalkwaliteit.
Alle lassen    a ≥ 0,5 x tf ;

(tenzij anders aangegeven)

Boutverbinding
Bouten en moeren
Ankers

: Afmetingen en berekening vlgs aannemer.

(tenzij anders aangegeven)

Oppervlakte behandeling

(tenzij anders aangegeven)

Koker- en buisprofielen warmgewalst/warmgevormd uitvoeren. ve
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min. 5 mm

: Afmetingen en berekening vlgs aannemer.
Flensprof. en stripstaal
Koker- en buisprofielen
THQ-liggers

: behandeling volgens bestek

: Beton

: Prefab beton

: Kalkzandsteen

: Breedplaatvloer

: Kanaalplaatvloer

: HE200A, kolom op de constructie

: HE260A, kolom onder de constructie

HE200A
HE260A

: I.h.w.g. betonvloer

: sparingszone

Overspanningsrichting(en)

LEGENDA
Materialen

GD : geveldrager

WVB : windverband
MV   : momentvast

KO   : koudebrugonderbreking

(B) : betongevuld
(GB) : gewapend betongevuld

VS : versterkte strook (binnen de vloerdikte)
NO : noodoverstort

+P d=

BWS : borstweringsteunen
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omschrijving wijziging datum getekend

onderwerp

project

opdrachtgever

architect

projectnr. 

datum

tekenaar

schaal

formaat

projectleider

tekeningnr. wijz.
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fase

Vlietsorgstraat 15
Pieters Bouwtechniek

2012 JB  Haarlem
023-5431999

info.haarlem@pieters.net
www.pietersbouwtechniek.nl
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DO-101

A0

J. Huppelschoten

R. Hooymans

1e Verdieping

Verbouwing clubhuis HFC, Haarlem

Koninklijke HFC

HeikoHulsker architecten

Definitief Ontwerp

d.d. 
22-

09-
202

0

-

Jorn Leguijt
Veelhoek

Jorn Leguijt
Veelhoek

Jorn Leguijt
Veelhoek

Jorn Leguijt
Veelhoek

Jorn Leguijt
Veelhoek

Jorn Leguijt
Tekstvak
qH;qk = 0,8 kN/m¹

Jorn Leguijt
Tekstvak
qH;qk = 3,0 kN/m¹

Jorn Leguijt
Tekstvak
qH;qk = 3,0+2,4 = 	5,4 kN/m¹ 

Jorn Leguijt
Tekstvak
Overzicht horizontale belastingen

Jorn Leguijt
Tekstvak
FrepVoorgeschreven hoogte of zone a	Zone b			Zone a + b		1,00 kN								0,70 kN			0,50 kN

Jorn Leguijt
Tekstvak
qH;qk = 3,0 kN/m¹
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Bijlage 2 Demarcatielijst 

 
  



versie 2010-1  

119311 Clubhuis kon. HFC 14-10-2020 

Demarcatielijst tekeningen en berekeningen werkfase  

Stukken aan te leveren door de aannemer ter controle in 2- voud, definitief in 4-voud.  

Pieters controleert de stukken van de aannemer globaal en steekproefsgewijs op uitgangspunten en dient de definitieve stukken in bij Bouwtoezicht. 
De onderstaande demarcatie is gebaseerd op het geschreven bestek. Daar waar het bestek en deze demarcatielijst elkaar tegenspreken, prevaleert het bestek. 

    

Code Onderdeel Onderwerp Wie 

    

00 Algemeen Constructieve uitgangspunten Pieters 

  Hoofdberekening, gewichts- en stabiliteitsberekening Pieters 

  Hoofddimensies bouwkundige constructies (zie bouwkundige tekeningen) Pieters 

    

    

20 Funderingspalen Funderingsadvies Grondmechanisch adv. 

 en damwanden Palenplan, incl. maatvoering en nummering Pieters 

  
Paaltekening en –berekening (inclusief bijvoorbeeld controle op kopmomenten,  
horizontaallasten en trekspanningen in de paal) Aannemer  

  Inmeetgegevens / heiafwijkingen Aannemer 

  Voorzieningen heiafwijkingen Pieters, niet in opdracht 

    

    

21 Betonwerk Vorm- en wapeningstekeningen fundering, balken en kolommen Pieters 

  Vormtekeningen (bedrijfs) vloeren van ter plaatse gestort beton Pieters 

  Wapeningstekeningen (bedrijfs) vloeren van ter plaatse gestort beton Pieters 

  In te storten en te boren voorzieningen, ankers etc Aannemer 

  Stut- en stempelplan / bekisting Aannemer 

  
Voorzieningen t.b.v. sparingen, door derden opgegeven voordat de vorm- en wapeningstekeningen gereed 
zijn. Pieters 

  Voorzieningen t.b.v. sparingen na gereedkomen tekeningen Pieters Pieters, niet in opdracht 

    

 

  



versie 2010-1  

119311 Clubhuis kon. HFC 14-10-2020 

22 Metselwerk Lateien en geveldragers (conform uitgangspunten Pieters) Aannemer 

  Dilatatie-advies Aannemer  

  Metselwerkwapening Aannemer 

    

23 Vooraf vervaardigde  Hoofddimensies en principedetails en statische uitgangspunten en externe samenhang Pieters 

 steenachtige elementen Legplan en wapening systeemvloeren inclusief druklaag Aannemer  

  Schijfwerking inclusief trekbandwapening en voorzieningen t.b.v. de interne samenhang Aannemer 

  
Het maken van overzichtstekeningen en aansluitingen van prefab onderdelen onderling en 
aansluitingen op constructies van andere materialen (inclusief controleberekeningen) Aannemer 

  Wapeningstekeningen en berekening prefab beton elementen Aannemer 

  Instortvoorzieningen in prefab beton Aannemer 

  Het aangeven van voorzieningen van sparingen Aannemer  

  Stekken in fundering en overig in het werk te storten beton Aannemer 

  Oplegvilt en voegen Aannemer 

    

24 Ruwbouwtimmerwerk Hoofddimensies en principedetails en statische uitgangspunten (bestektekening) Pieters 

 

(hoofddraagconstructie) Het maken van overzichtstekeningen en aansluitingen van houten onderdelen onderling en 
aansluitingen op constructies van andere materialen Aannemer 

  Ankers en bevestingsmiddelen (van bevestigingen aan de hoofddraagconstructie en onderling) Aannemer  

  Het aangeven van voorzieningen van sparingen Aannemer 

  Dak- en wandplaten (HSB) tekeningen en berekeningen Aannemer 

    

25 Metaalconstructiewerk Hoofddimensies en principedetails en statische uitgangspunten (bestektekening) Pieters 

  
Het maken van overzichtstekeningen en aansluitingen van stalen onderdelen onderling en 
aansluitingen op constructies van andere materialen Aannemer  

  Werkplaatstekeningen Aannemer 

  Detailberekeningen (in principe van allen knopen) Aannemer  

  Ankerplan Aannemer 

  Het controleren van splijten van ankers in in het werk gestort beton  Aannemer 

  Het aangeven van voorzieningen van sparingen Aannemer  

  Stalen dakplaten inclusief eventuele schijfwerking en kipstablititeit Aannemer  
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