
Notitie 02‐03‐2016  Dossier 8915 
 
Brandschade bergingen Tichelberg Noord te Zoetermeer 
Verslag inspecties d.d. 21 en 26 januari 2016 tijdens verwijderen 
dakbedekking 
 

 

1 Inleiding 
 
Op 31 december 2014 heeft in enkele bergingen van het woonblok Tichelberg Noord te Zoetermeer 
brand gewoed. In opdracht van Stichting HVMB, vertegenwoordigd door dhr. R. Verbeek, is door 
Adviesbureau ir. J.G. Hageman de schade aan de constructie beoordeeld en is een hersteladvies 
opgesteld. In Hageman rapport 8915-1-0 zijn de bevindingen en een hersteladvies opgenomen. In 
de periode april-mei 2015 is het herstel van de betonconstructie uitgevoerd. Op verzoek van de 
opdrachtgever heeft ondergetekende het herstel van de verdiepingsvloer op 4 mei 2015 in het werk 
geïnspecteerd. In notitie 02-09-2015 is door Adviesbureau Hageman verslag gedaan van deze 
inspectie. 
 
Een aanbeveling in Hageman rapport 8915-1-0 was, om de bovenzijde van de vloer te inspecteren 
op het moment dat de dakbedekking zou worden verwijderd. In de periode januari-februari 2016 is 
de dakbedekking op verschillende locaties bij Tichelberg Noord en Zuid verwijderd. Door Advies-
bureau Hageman is de bovenzijde van de vloer van Tichelberg Noord en Zuid op enkele blootlig-
gende posities geïnspecteerd. In de voorliggende notitie is verslag gedaan van deze inspectie, 
waarbij niet alleen is ingegaan op het deel van de constructie waar de brand heeft plaatsgevonden, 
maar ook op andere delen van de constructie.  
 

2 Beschikbare gegevens 
 
Voor de beschikbare gegevens wordt verwezen naar Hageman rapport 8915-1-0. Aanvullend is bij 
het opstellen van de voorliggende notitie gebruik gemaakt van de volgende documenten. 
 
Adviesbureau Hageman: 

1. Tekening 1539-3 (d.d. 11-07-1984) 
2. Tekening 1539-4 (d.d. 11-07-1984) 
3. Tekening 1539-10 (d.d. 20-06-1985) 
4. Tekening 1539-11 (d.d. 24-06-1985) 

 
MODUS architectuur & management: 

5. Tekening 2014132 – F1TICH_11 (d.d. 17-12-2015)  
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6. Tekening 2014132 – Destructief onderzoek fase 1, scheurvorming (d.d. 16-02-2016) 
7. E-mail van dhr. Blom van Modus aan ondergetekende met onderwerp “2014132 - nieuwe 

lekkage door beton” (d.d. 02-02-2016) 
8. E-mail van dhr. Blom van Modus aan ondergetekende met 3 foto’s (d.d. 02-03-2016) 

 
 

3 Inspecties d.d. 21 en 26 januari 2016 

3.1 Algemeen 

Op 21 en 26 januari 2016 zijn door ondergetekende inspecties uitgevoerd. Hierbij was onder andere 
de heer Blom namens MODUS architectuur & management (hierna: Modus) aanwezig. Tijdens de 
inspecties zijn foto’s gemaakt, waarvan er enkele in dit hoofdstuk zijn opgenomen. Door onderge-
tekende is de betonconstructie op locaties A, F en G visueel beoordeeld (zie figuur 1). De bevin-
dingen zijn hierna opgenomen. 
 
De vloer is uitgevoerd met Voorspanning Zonder Aanhechting (VZA). Voor een beschrijving van 
het vloersysteem wordt verwezen naar Hageman rapport 8915-1-0. In de periode 1983-1985 is door 
Adviesbureau Hageman onder dossier 1539 onderzoek uitgevoerd naar de staat van de VZA kabels. 
Destijds is geconstateerd, dat meerdere kabelomhulling water bevatten. Er zijn toen diverse kabels 
vervangen. Dit is voor Tichelberg Noord en Zuid vastgelegd in documenten [1] t/m [4]. 
 
Aanleiding voor het verwijderen van de dakbedekking was om na te gaan of het verstandig is de 
huidige dakbedekking te vervangen en, zo ja, door welk systeem. Adviesbureau Hageman is niet 
betrokken bij de beoordeling van de dakbedekking en de keuze voor een eventuele vervanging 
ervan. 
 
 
 
 



8915 Notitie 02‐03‐2016  3 

 

 
 
figuur 1  Onderzochte locaties (tekstvakken toegevoegd door Adviesbureau Hageman) [5] 
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3.2 Locatie A (Tichelberg Zuid) 

Locatie A betreft het uitkragende deel van de vloer tussen assen O en T. Over het gehele uitkragen-
de deel is een lange strook dakbedekking verwijderd. Onder de dakbedekking was plaatselijk vocht 
aanwezig. Verder zijn door ondergetekende de volgende bevindingen gedaan: 

1. Bij de vloerrand evenwijdig aan de letterassen nabij as S is geen betonschade geconstateerd. 
Er zijn geen koppen of afdichtingsproppen van de voorspanning waargenomen. Mogelijk be-
treft het blinde verankeringen; 

2. Bij de vloerrand evenwijdig aan de letterassen nabij as O bleek een stuk van de betonvloer 
gescheurd te zijn. Het gescheurde gedeelte, dat een breedte van ca. 15 cm had, kon eenvou-
dig handmatig worden verwijderd (foto 2). Er was geen wapening in het beton aanwezig. De 
afdichtingsproppen van de voorspanning zijn nog in goede staat; 

3. Volgens een bewoner van de Tichelberg, lekt na regen water uit een inspectiegat aan de on-
derzijde van de vloer tussen assen O en P. Dit inspectiegat is gemaakt in verband met een 
onderzoek naar de staat van de VZA kabels door SGS Intron in 2014. Het betreft locatie 2 
van het onderzoek, zie document [5] in Hageman rapport 8915-1-0. Deze locatie bevindt 
zich ten zuiden van as 1. 

 
Ad 2: 
De schade is waarschijnlijk ontstaan doordat de vloer niet ongehinderd kan vervormen ten opzichte 
van de wand naast de trap/hellingbaan ten zuiden van as 1. Deze schade heeft geen consequenties 
voor de constructieve veiligheid, omdat in de nabijheid geen verankering van het VZA systeem 
aanwezig is. 
 
Ad 3: 
In 1984 zijn door Adviesbureau Hageman ten zuiden van as 1 de twee meest zuidelijke kabels 
onderzocht, zie figuur 2. De kabelomhullingen bleken niet vochtig te zijn en de kabels waren niet 
gebroken. Uit tekening [1] blijkt, dat in 1984 bij het overstek sprake was van diverse scheuren 
evenwijdig aan de letterassen, zie ook figuur 2. Bij het verwijderen van de dakbedekking in januari 
2016 is geconstateerd dat water onder de dakbedekking terecht is gekomen. Als de kabelomhulling 
niet intact is, kan dit water via de scheuren de VZA kabels bereiken. Dit kan leiden of kan hebben 
geleid tot een aantasting van de VZA kabels.  
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foto 1  Locatie A tussen assen O en Q. 
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foto 2  De vloerrand op as O na verwijdering van het gescheurde deel beton. 

 
 
 

 
foto 3  Bij de vloerrand op as O zijn de afdichtingsproppen van de verankering nog in goede 

staat . 
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figuur 2  Onderzochte kabels in een deel van Tichelberg Zuid in 1984 [1]. 
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3.3 Locatie F (Tichelberg Noord) 

Locatie F betreft de vloer boven de kolom op het snijpunt van assen Q’ en 17. Hier is de brand-
schade aan de kolomkop het grootste geweest en er mag vanuit worden gegaan dat hier de kans op 
scheurvorming door de brand het grootst is. Er is in de vloer geen scheurvorming waargenomen, 
zie foto 4. Er wordt geconcludeerd, dat door de brand in de vloer boven de kolommen geen 
(significante) scheurvorming is ontstaan. 
 
 

 
foto 4  Locatie F; er is geen scheurvorming boven de kolom op assen Q’ 17 geconstateerd. 
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3.4 Locatie G (Tichelberg Zuid) 

Locatie G betreft de dilatatievoeg op as 5 tussen assen R en S. Over enige lengte is de dakbedek-
king over de dilatatievoeg verwijderd. Op foto 5 is de dilatatievoeg zichtbaar. Er is geen schade aan 
de betonconstructie in de voeg geconstateerd. Ter plaatse van de voeg zijn overigens blindankers 
toegepast. Blindankers zijn door de aanwezige betondekking minder gevoelig voor schade dan 
spanankers, die zijn voorzien van afdichtingsproppen van cement gebonden mortel. 
 
 

 
foto 5  Locatie G; er is geen schade bij de dilatatievoeg geconstateerd. 
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4 Overige aspecten 
 
Door Modus is bij Tichelberg Zuid een scheur waargenomen tussen assen 14-16 en assen P’-O’, zie 
figuur 3. De scheur loop evenwijdig aan de letterassen. Op de foto in figuur 4 is de scheur zicht-
baar. Volgens Modus is de scheur na hevige regen watervoerend [7].  
 
 
 
 

 
 
figuur 3  Scheurvorming geconstateerd door Modus Architectuur & Bouwmanagement, 

asnummering door Adviesbureau Hageman toegevoegd [6]. 
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figuur 4  Scheurvorming in overstek ten zuiden van as 15 geconstateerd door Modus [8]. 

 
 
Ook voor de kabels die doorlopen over de door Modus geconstateerde scheur geldt, dat als de 
kabelomhulling niet intact is, water via de scheuren de VZA kabels kan bereiken. Dit kan leiden of 
kan hebben geleid tot een aantasting van de VZA kabels. 
 
Overigens zijn door Adviesbureau Hageman in het verleden ook diverse scheuren evenwijdig aan 
de letterassen nabij as 15 waargenomen, zie figuur 5. Op basis daarvan en het feit dat de afstand tot 
de brandhaard aanzienlijk is geweest, is het niet aannemelijk dat de door Modus geconstateerde 
scheur een relatie heeft met de brand in 2014. 
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figuur 5  Onderzochte kabels in een deel van Tichelberg Noord in 1984[1]. 
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5 Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties en de aangeleverde informatie van Modus wordt het 
volgende geadviseerd: 
 Controleer of de kabels evenwijdig aan de cijferassen in het overstek ten zuiden van as 1 op 

spanning staan; 
 Controleer of de kabels evenwijdig aan de cijferassen in het overstek ten zuiden van as 15 en 

in het vloerveld tussen assen 15 en 16 op spanning staan. 
 
Deze controle kan relatief eenvoudig worden uitgevoerd door de kabelomhulling in een vloerveld 
op het laagste punt over een beperkte lengte (ca. 30 cm)  vrij te maken en daarna met een koevoet 
te testen of de kabels op spanning staan. Een voorbeeld van deze methode is zichtbaar op de foto in 
figuur 6. Het verdient de aanbeveling dit werk uit te laten voeren door een in VZA gespecialiseerde 
aannemer. 
 
 

 
figuur 6  Voorbeeld voor het onderzoek naar het op spanning staan van een VZA kabel met 

behulp van een koevoet (de foto is niet bij Tichelberg gemaakt). 

 
 
Tenslotte is in Hageman notitie 02-09-2015 aanbevolen om na te gaan of met het ontbreken van 
één VZA kabel op as P’ nog wordt voldaan aan de constructieve eisen voor sterkte uit het Bouwbe-
sluit 2012 (afkeurniveau). De reden is, dat tijdens het onderzoek naar de brandschade is geconsta-
teerd dat daar één kabel is gebroken, waarschijnlijk ten gevolge van het doorboren van de vloer. 
Deze controle is vooralsnog niet uitgevoerd. Aanbevolen wordt, deze controle uit te laten voeren 
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als ook de resultaten van het hierboven beschreven onderzoek naar de staat van de kabels is 
uitgevoerd.  
 
Rijswijk, 2 maart 2015 

 
ir. J.J. Meester 


