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1 Inleiding 
 

Op 31 december 2014 heeft in enkele bergingen van het woonblokTichelberg Noord te Zoetermeer 
brand gewoed (zie figuur 1). 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 het voorliggende rapport zijn de bevindingen en het hersteladvies 
opgenomen. 
 
De eerste verdiepingsvloeren van de woningen van Tichelberg Noord en Zuid zijn uitgevoerd in 
beton met Voorspanning Zonder Aanhechting (VZA). Dit geldt ook voor de gelijkvormige 
woonblokken Turfberg Noord en Zuid te Zoetermeer. In het verleden is corrosie en breuk van de 
voorspankabels van de woonblokken Tichelberg en Turfberg geconstateerd. Onder dossier 1539 
heeft Adviesbureau Hageman in de periode 1983-1985 onderzoek naar die schade uitgevoerd, een 
hersteladvies opgesteld en toezicht op het herstel uitgevoerd.  
 

 
figuur 1  Luchtfoto van de woningen aan de Tichelberg (bron: www.maps.google.nl). De brand 

heeft plaatsgevonden in Tichelberg Noord. 

N 

Noord 

Tussen 

Zuid 
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In 2014 is door SGS Intron een onderzoek naar de staat van de eerste verdiepingsvloeren van 
Tichelberg en Turfberg uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was de constatering van olieafdrukken aan 
de onderzijde van de vloeren. Hierover is door SGS Intron in [5] gerapporteerd. 
 
 

2 Gebruikte gegevens 
 
In het archief van Adviesbureau Hageman zijn diverse door Adviesbureau Hageman en derden 
opgestelde documenten en tekeningen aanwezig. De volgende documenten uit het Hageman archief  
zijn gebruikt bij het opstellen van het voorliggende rapport: 
 
Adviesbureau Hageman: 

1. Rapport 1539-1-0 (d.d. 11-10-1983) 
2. Rapport 1539-2-0 (d.d. 28-09-1984) 
3. Rapport 1539-3-0 (d.d. 26-09-1985) 
4. Tekening 1539-4 (d.d. 11-07-1984) 

 
Van de opdrachtgever is na het ontstaan van de brandschade het volgende document ontvangen. 
 
SGS Intron: 

5. Conceptrapport A948780/R20140033 Concept (d.d. 20-03-2014) 
 
Bij het opstellen van voorliggen rapport is ook gebruikt gemaakt van de volgende literatuur: 

6. Brandbestand nr. 16 (d.d. februari 1985) 
7. Ing. C.L. Smit – Brandgedrag van VZA constructies (tijdschrift Cement nr. 8, 1978) 

 
 

3 Beschrijving van de constructie en de schade 

3.1 Inleiding 

Door ondergetekende is twee maal een observatie uitgevoerd. Bij de eerste observatie op 23 januari 
2015 waren onder andere de heer Verbeek en de heer Blom, namens Modus architectuur & 
management, aanwezig. Deze eerste observatie betrof met name een visuele beoordeling van de 
betonconstructie. Op 28 januari 2015 is een tweede observatie uitgevoerd. Tijdens de tweede 
observatie is destructief onderzoek uitgevoerd, waarbij assistentie is verleend door bouwbedrijf 
Gebroeders Huurman. Ook zijn aan weerszijden van de kolom op het snijpunt van assen Q’en 17, 
zie figuur 3 enkele stempels geplaatst. Tijdens beide observaties zijn foto’s gemaakt, waarvan een 
aantal in bijlage A van het voorliggende rapport is opgenomen. 
 
De observaties hebben plaatsgevonden vanaf de begane grondvloer en vanaf de eerste 
verdiepingsvloer. De bergingen waren voorafgaand aan de eerste observatie reeds door een 
schoonmaakbedrijf gereinigd. Daarbij was ook een deel van de onderzijde van de eerste 
verdiepingsvloer met een hoge drukreiniger schoongemaakt. Aan de bovenzijde van de vloer waren 
tegels en dakbedekking aanwezig (foto A.16). Hierdoor was het niet mogelijk de bovenzijde van de 
vloer te beoordelen. Door de heer Blom is telefonisch aan ondergetekende medegedeeld, dat 
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binnenkort de dakbedekking aan de bovenzijde van de eerste verdiepingsvloer ter plaatse van de 
brandschade zal worden verwijderd. 
 
Hierna zijn de constructie en de schade aan de constructie van Tichelberg Noord beschreven. 
 

3.2 Beschrijving van de constructie 

Het bouwblok Tichelberg Noord heeft een vierkante vorm met zijden van 36 m (zie figuur 2). Het 
bouwblok is in 1974 gebouwd. Het bouwblok bestaat uit 3 bouwlagen. De eerste verdieping is een 
woondek, dat gedeeltelijk bebouwd is. Tussen de woningen bevinden zich op dit dek openbare 
ruimten (zie figuur 3 en foto A.16). Onder het woondek, op de begane grond, zijn bergingen en 
onderdoorgangen voor rijverkeer gesitueerd. 
  
 
 
 
 

 
 
 
figuur 2 Maatvoering en asnummering Tichelberg, maten in m [2]. 
 
 
 
 
 
 



 

8915‐1‐0  5 

 
 
figuur 3  Maatvoering en woningnummers Tichelberg Noord boven de eerste verdieping, 

maten in m [2]. Het gebied met constructieve brandschade onder de eerste 

verdiepingsvloer is rood gearceerd. 

 
 
 
De draagconstructie van Tichelberg Noord is uitgevoerd met beton. De onderste bouwbouwlaag 
heeft een kolommenstructuur, waarbij de kolommen in beide hoofdrichtingen een hart-op-hart 
afstand van 6,0 m hebben. De betonkolommen zijn gemaakt door de heipalen boven de grond door 
te laten lopen. Deze geprefabriceerde heipalen en hebben een vierkante doorsnede 320  320 mm2 
(figuur 4). Aan de bovenzijde zijn de kolommen voorzien van een kolomkop met afmetingen 620  
620 mm2.  
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figuur 4  Maatvoering  van de kolommen en vloer [2]. 

 
 
De begane grondvloer is uitgevoerd met straatklinkers. De eerste verdiepingsvloer (het woondek) is 
een in het werk gestorte betonvloer met een dikte van 170 mm. De eerste verdiepingsvloer is 
uitgevoerd  met VZA voorspanwapening van fabrikant Atlas Prestressing BV (project nr. 0075) 
aangevuld met betonstaalwapening.  Bij dit voorspansysteem is er geen aanhechting tussen het 
voorspanstaal en het beton. Bij betonstaalwapening en voorspanning met aanhechting is er direct 
contact tussen het beton en het staal en zorgt het alkalische milieu van het beton voor een goede 
bescherming van het staal tegen corrosie (roesten). Bij VZA-kabels is die bescherming niet 
aanwezig en moet de kabel op een andere manier worden beschermd tegen corrosie. Dit gebeurt 
door de kabel, die veelal bestaat uit zeven draden, te omhullen door een kunststof buis en de ruimte 
tussen de kabel en de buis met vet (olie) te vullen (figuur 5). Dit, in combinatie met een goede 
afdichting bij de verankering van de kabel, moet voorkomen dat vocht bij het voorspanstaal kan 
komen en corrosie kan optreden.  
 
 
 

  
 
figuur 5  Schematische weergave van opbouw VZA‐kabel (a) en voorbeeld van 

eindverankering (b). 
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Het voorspanelement, zoals in figuur 5a is getoond, wordt een streng genoemd. Een streng bestaat 
uit meerdere afzonderlijke draden. Bij de VZA-kabels is veelal een streng van 7 draden toegepast, 
waarbij zes draden om een centrale draad zijn gewikkeld. Voorspankabels in het algemeen kunnen 
zijn opgebouwd uit meerdere strengen. Bij het VZA-systeem is meestal gewerkt met enkele 
strengen (iedere streng is apart verankerd). In dit rapport wordt daarom gesproken over VZA-kabel. 
 
De kabelverdeling in het brandgebied is aangegeven in figuur 7. Evenwijdig aan de letterassen zijn 
de kabels geconcentreerd in kolomstroken. In de richting evenwijdig aan de cijferassen zijn de 
kabels in bundels van 2 of 3 stuks op regelmatige afstanden in de vloer opgenomen. De hart-op-
hart afstand van de bundels bedraagt ca. 600 mm. De kabels liggen in verticale richting in gebogen 
vorm in de vloeren. Bij de kolomstroken bevindt het hoogste punt zich telkens ter plaatse van de 
kolommen en het laagste punt in het midden tussen de kolommen (figuur 8). Bij de kabels 
evenwijdig aan de cijferassen bevindt het hoogste punt zich ter plaatse van de kolomstroken en het 
laagste punt midden tussen de kolomstroken.  
 
Door de gebogen vorm van de kabels is de effectiviteit van de voorspanning hoger dan bij rechte 
kabels. Met de trekkracht in de gebogen kabel wordt feitelijk op de vloeren een naar boven gerichte 
belasting uitgeoefend, die weerstand biedt aan de naar beneden gerichte belasting door het gewicht 
van de vloer en de belasting die er op komt. Met deze wijze van voorspannen van de vloeren is het 
mogelijk om dunne constructies te maken. De VZA-kabels van Tichelberg Noord zijn voorzien van 
een werkvoorspankracht van 95,7 kN per kabel. Dit komt overeen met ongeveer 60% van de 
breukkracht van de kabel.  
 
De VZA-kabels van Tichelberg Noord zijn omhuld met een grijze buis, waarschijnlijk van 
polyethyleen met een lage dichtheid [2]. De omhullingsbuizen zijn voorzien van een felsnaad, met 
een overlapping van ca. 6 à 8 mm. De dikte van de omhullingsbuizen bedraagt ca. 1,0 mm. Op 
Tichelberg Zuid is een geëxtrudeerde omhulling (kleur zwart) toegepast, zie [2] en [5]. 
 
 

 
figuur 6  Omhullingsbuizen van de VZA‐kabels bij Tichelberg Noord [2]. 

 
 
In de periode 1983-1985 zijn tijdens het onderzoek naar de staat van de eerste verdiepingsvloer 
diverse gebroken kabels aangetroffen. Dit was het gevolg van corrosie. Bij het herstel zijn vele 
kabels vervangen. In Tichelberg Noord betreft het de kabels op de kolomstroken op assen P’, Q’ en 
R’, zie figuur 7. De VZA-kabel evenwijdig aan de cijferassen bleken in Tichelberg Noord in het 
algemeen in goede staat te zijn. Bij het herstel van de vloer in de periode 1983-1985 zijn in de 
kolomstroken nieuwe kabels aangebracht, die zijn omhuld met epoxy. 
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figuur 7  Overzicht kabels in het gebied met brandschade, maten in mm [4]. De staat van de 

kabels is in ca. 1984 door Adviesbureau Hageman op de tekening aangegeven. 
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figuur 8  Gebogen kabelverloop in kolomstroken op letterassen [4]. 

 
 

3.3 Beschrijving van de schade en overige bijzonderheden 

De brandhaard heeft zich tussen assen P’-Q’ en 16-18, onder woning nr. 33 en de openbare ruimte, 
bevonden (zie figuur 3 en figuur 7). In dit gebied is aan de onderzijde van de vloer craquelé 
scheurvorming aanwezig of is de betondekking van de vloer gespat (foto’s A.1 t/m A.3). De 
gespatte gedeelten bevinden zich tussen assen P’-Q’ en 17-18, in de buurt van de kolommen op de 
snijpunten van assen Q’17, P’17 en P’18.  Met een licht bankhamertje is de onderzijde van de vloer 
in het brandgebied beklopt. In vrijwel alle gevallen was tijdens het kloppen een hoge klank 
hoorbaar; dit duidt op “gezond beton”. 
 
Het totale gespatte gebied is naar schatting ongeveer 20 m2 groot. In het algemeen is de diepte 
waarover de betondekking na het spatten niet meer aanwezig is, beperkt tot maximaal 25 mm. Een 
uitzondering is de plaats waar over een lengte van ongeveer 150 mm een bundel van 2 kabels aan 
de onderzijde van de vloer zichtbaar was (foto A.4). De locatie is aangegeven in figuur 7. Daar is 
de diepte waarover de dekking niet meer aanwezig is ca. 35 mm. Over de lengte van ca. 150 mm 
waren beide omhullingsbuizen aan de onderzijde van de kabels gesmolten. Er was op enkele 
plaatsen oppervlakkige corrosie op de kabels aanwezig. Tijdens de eerste observatie zijn door 
ondergetekende enkele losse schollen beton rondom de kabel verwijderd (foto A.5). In het gebied 
waar de schollen zijn verwijderd, zijn de omhullingsbuizen niet of nauwelijks gesmolten. Tijdens 
de tweede observatie is bij beide kabels voorzichtig de betondekking verder verwijderd, waardoor 
het mogelijk was een koevoet achter de beide kabels te haken. Hierna is met de koevoet getest of 
beide kabels onder voorspanning staan. Dit bleek bij beide kabels het geval te zijn; het was 
nauwelijks mogelijk de kabels te bewegen. Op een afstand van ongeveer een halve meter van de 
bloot liggende kabels lag ook één wapeningstaaf bloot (foto A.6) 
 
In het brandschade gebied zijn bij de kolomstrook op as Q’ zijn tussen assen 17 en 18 aan de 
onderzijde van de vloer enkele reparatieplekken zichtbaar, waarvan bij één sprake is van een olie 
afdruk (foto’s A.7 en A.8). Waarschijnlijk heeft op die posities in het verleden onderzoek naar de 
staat van de voorspanwapening plaatsgevonden en zijn inspectiegaten naderhand gerepareerd. 
Dergelijke reparatieplekken, al dan niet met een olie afdruk, zijn door ondergetekende ook op 
andere plaatsen waargenomen (foto A.10). In het gebied van de reparatieplekken is geen 
spatschade aanwezig. Tijdens de tweede observatie is de reparatiemortel deels verwijderd, 
waardoor de omhulling van twee VZA-kabels zichtbaar werd (foto A.9). De felsnaad van de 
omhulling bevindt zich aan de onderzijde van de kabels. Aan de polyethyleen omhulling was geen 
smeltschade zichtbaar. 
 
Onder de kolomstrook op as Q’ tussen assen 16 en 17 zijn evenwijdig aan de letterassen scheuren 
met een wijdte van ca. 0,1 mm en een hart-op-hart afstand van ca. 200 mm waargenomen (foto 
A.11). 
 

16 15  17  18  19 
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Met een terugslaghamer (Schmidthamer) is de druksterkte van het beton aan de onderzijde van de 
vloer op vijf locaties bepaald. De locaties waar de metingen zijn uitgevoerd, zijn in figuur 7 met 
nummers S1 t/m S5 weergegeven. Het doel van deze metingen is na te gaan, in welke mate de 
druksterkte van het beton door de warmte tijdens de brand is afgenomen. Het referentiepunt is S1, 
waar het beton niet aan een hoge temperatuur is blootgesteld. De resultaten van de metingen zijn 
opgenomen in bijlage B van het voorliggende rapport. Ten opzichte van locatie S1 is de druksterkte 
op locatie S2, S3 en S5 met ca. 15% aftenomen. Bij locatie S4 bedraagt de afname ca. 25%. 
Locatie S4 bevindt zich het dichtst bij de bloot liggende VZA-kabels. 
 
De vloer is aan de onderzijde niet overal volledig horizontaal en vlak. Dit is in het brandgebied het 
geval bij de kolomstrook as Q’ tussen assen 17 en 18. Maar ook buiten het brandgebied is deze 
onvlakheid aanwezig. Deze onvlakheid van de onderzijde van de vloer komt niet overeen met de 
ligging die wordt verwacht als het een doorbuiging van de vloer betreft. 
 
Bij het bekloppen van de kolomkoppen onder de vloer op de snijpunten tussen assen Q’17, P’17 en 
P’18 met een licht bankhamertje was een doffe klank hoorbaar. Bij de kolom op as Q’17 was de 
doffe klank aan drie zijden hoorbaar, namelijk aan de zijden van as 18, 16 en P’. In die kolomkop 
was ook aanzienlijke scheurvorming zichtbaar (foto A.9). Bij de kolommen op assen P’17 en P’18 
was alleen op één hoek een doffe klank hoorbaar (foto A.10). Het betrof de hoeken die gericht zijn 
naar de spatschade aan de onderzijde van de vloer. Op die hoeken was ook fijne scheurvorming 
zichtbaar.   
 
In het algemeen is geen schade aan de kolommen (heipalen) waargenomen. Een uitzondering is de 
kolom op as P’18. Op de hoek waar de kolomkop op deze kolom dof klonk, is in de buurt van een 
grindnest een scheur aanwezig (foto A.11). In de scheur bevond zich een stuk staaldraad, 
vermoedelijk binddraad. 
 
Aan de klinkers van de begane grondvloer is geen spatschade waargenomen (foto a.15). De vloer is 
plaatselijk verzakt. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt, dat de kolommen aanzienlijke scheefstanden vertonen. Dit is niet 
alleen het geval in het gebied met brandschade, maar ook daar buiten. Op foto’s A.17 en A.18 zijn 
de kolommen op de snijpunten tussen assen Q’17 en P’18 zichtbaar. De eerstgenoemde kolom 
wijkt uit in de richting van as 16 en de laatstgenoemde in de richting van as 17. De kolomkoppen 
zijn niet centrisch boven de kolommen aanwezig. Aan de zijde waarin de kolom de scheefstand 
vertoont, steekt de kolomkop minder ver uit dan de theoretische maat van 150 mm terwijl de 
kolomkop aan de andere zijde juist meer uitsteekt. Ook tijdens het onderzoek in de periode 1983-
1985 zijn deze excentrische kolomkoppen geconstateerd. 
 
 

4 Schadeanalyse 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is schade aan de constructie geanalyseerd. Hierbij is in paragraaf 4.2 in eerste 
instantie in algemene zin ingegaan op de invloed van brand op betonconstructies met VZA. In de 
daarop volgende paragraaf is een analyse per constructieonderdeel opgenomen. 
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4.2 Betonconstructies en brand 

4.2.1 Eigenschappen van beton bij temperatuurverhoging 

Bij temperaturen in het beton boven de 200 à 300 C neemt de druksterkte van het beton af. Deze 
reductie is afhankelijk van de betonsamenstelling en de temperatuur. Bij een temperatuur van 700 à 
800 C is nog slechts ca. 20-30% van de betondruksterkte bij kamertemperatuur aanwezig; bij ca. 
1200 ºC treedt volledige desintegratie op. In figuur 9 is dit grafisch weergegeven. De reductie van 
de betondruksterkte is niet-reversibel; na afkoeling blijft de reductie aanwezig. 
 
 
 

 
 
figuur 9  Verloop van de betondruksterkte als functie van de temperatuur. Curve 1 (de 

conservatieve curve van de twee) geldt voor beton met kiezelhoudend 

toeslagmateriaal (bron: NEN‐EN 1992‐1‐2) 

 
 

4.2.2 Eigenschappen VZA kabels bij temperatuurverhoging 

De treksterkte van voorspanstaal neemt af naarmate de temperatuur stijgt, zie lijn 2 in figuur 9. Na 
de brand koelt het staal af en herstelt de treksterkte zich. De mate waarin de treksterkte zich 
herstelt, is afhankelijk van de maximale temperatuur die in het staal aanwezig is geweest, zie lijn 1 
in figuur 10. Indien de maximale temperatuur onder ca. 350 C is gebleven, kan worden gesteld dat 
de oorspronkelijke treksterkte van voorspanstaal zich volledig herstelt na afkoeling.  
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figuur 10  Verloop van de staaltreksterkte van voorspandraden tijdens verhitting en na 

afkoeling als functie van de temperatuur [6]. 

 
 
In het verleden zijn brandproeven uitgevoerd op afzonderlijke VZA kabels met voorspanning en op 
een betonvloer met VZA. Hierover is gepubliceerd in [7]. Uit de brandproeven met afzonderlijke 
VZA-kabels blijkt, dat de spanning in de kabel afneemt naarmate de temperatuur toeneemt (figuur 
11). Bij een temperatuur boven 300 C neemt de staalspanning snel af. In werkelijkheid kan de 
spanningsafname kleiner zijn, indien een doorbuiging van de vloer een verlenging van de kabels 
veroorzaakt. Door eenzijdige verhitting van de vloer ontstaat een kromming (doorbuiging) in de 
vloer. 
  
Bij de brandproef op een vloer met VZA is een lijnvormig opgelegde vloer beproefd. De 
proefopstelling is weergegeven in figuur 12. De vloer had een dikte van 150 mm en de kabels 
waren tot 63% van de breukkracht voorgespannen. De overspanningslengte en het voorspanniveau 
in de VZA-kabels zijn vergelijkbaar met de eerste verdiepingsvloer van Tichelberg Noord. Ook 
liggen de kabels gebogen in de vloer. Met de proef is een zesveldsvloer gesimuleerd waarbij onder 
één vloerveld brand is opgereden. Bij een temperatuur van ca. 425 C in de kabels trad kabelbreuk 
op. Het temperatuursverloop in de VZA-kabels vlak voor de kabelbreuk, is weergegeven in figuur 
13. Uit het temperatuursverloop blijkt, dat de temperatuur in de kabels lineair afneemt in de 
richting van de opleggingen. De temperatuur in de kabels is het hoogst daar waar de kabel het 
laagst ligt. Uit de brandproef blijkt overigens dat de steunpuntsmomenten kort na begin van de 
proef snel oplopen. 
 
De omhullingsbuis van polyethyleen heeft een smelttemperatuur van ongeveer 120 C. De 
smelttemperatuur van epoxy is ongeveer even hoog.  
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figuur 11  Verloop van de staalspanning in voorspankabels tijdens verhitting als functie van de 

temperatuur en de werkvoorspanning [7]. 

 
 

 
figuur 12  Proefopstelling bij brandproef waarover in [7] is gepubliceerd. 

 
 

 
 
figuur 13  Verloop van de temperatuur in de VZA kabels tijdens een brandproef van een vloer in 

het veld dat aan de brand is blootgesteld [7]. 
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4.3 Begane grondvloer 

Tijdens een brand stijgen hete verbrandingsgassen op. De temperatuur van de begane grondvloer 
zal daarom tijdens de brand relatief laag zijn gebleven. Dit is een verklaring voor het feit dat aan de 
klinkers van de begane grondvloer geen spatschade is geconstateerd. De waargenomen zakking van 
de klinkers kan het gevolg zijn van bluswater. 
 

4.4 Eerste verdiepingsvloer 

Spatten van beton ontstaat bij snelle verhitting van beton tijdens brand, waarbij ook een interne 
druk ontstaat doordat het aanwezige vocht in korte tijd wordt omgezet in stoom, waarvan het 
volume sterk en heel snel toeneemt en de buitenste laag (betondekking) kan worden afgedrukt. De 
spatschade dient te worden hersteld. 
 
Uit de metingen met de terugslaghamer en curve 1 uit figuur 9 wordt geconcludeerd, dat de 
temperatuur van het betonoppervlak op punten S2, S3 en S5 niet hoger is geweest dan 300 C. Dit 
betreft de kolomstroken op assen P’ en Q’ tussen assen 17 en 18. De temperatuur van de kabels in 
de verzwaarde stroken is door de bescherming van het beton significant lager geweest dan 300 C; 
de sterkte van en de spanning in die kabels zal dan ook niet significant zijn afgenomen. Naar 
verwachting zal de temperatuur in de kabels van de kolomstroken zelfs lager zijn geweest dan 120 
C omdat de omhullingsbuizen in de verzwaarde strook op as Q’ niet bleken te zijn gesmolten. Ook 
de epoxy rondom de herstelde kabels in de kolomstroken zal daarom naar alle waarschijnlijkheid 
niet zijn aangetast.  
 
Uit de resultaten van de terugslaghamermeting op punt S4 en curve 1 uit figuur 9, wordt 
geconcludeerd dat daar de temperatuur van het betonoppervlak ongeveer 400 C is geweest. Door 
de beschermende werking van het beton, zal de temperatuur van de kabel lager zijn geweest dan 
400 C.  De temperatuur van de blootliggende kabels zal plaatselijk wel hoger zijn geweest dan 
120 C, omdat de omhulling over ongeveer 150 mm lengte is gesmolten. Gezien de korte lengte 
waarover de omhulling is gesmolten en omdat het aannemelijk is dat de temperatuur in de kabels 
min of meer lineair afneemt vanaf het heetste punt, zoals blijkt uit de brandproef en is weergegeven 
in figuur 13, is het de verwachting dat de temperatuur van de kabels lokaal niet hoger is geweest 
dan 300 C. Dit verklaart dat de kabels nog goed onder spanning staan. De sterkte van en de 
spanning in de kabels evenwijdig aan de cijferassen zal dan ook niet significant zijn afgenomen. De 
oppervlakkige corrosie die aan beide kabels is waargenomen, is waarschijnlijk na de brand 
ontstaan, nadat de bescherming door het vet niet meer aanwezig was en de invloed van zoutzuur, 
aanwezig door verbrand PVC. 
 
Dat de vloer aan de onderzijde niet vlak ligt, is waarschijnlijk het gevolg van de wijze van 
uitvoering van de vloer en niet het gevolg van de brand. Dit wordt geconcludeerd op basis van de 
hoogteligging van de vloer en het feit dat dit ook buiten het brandgebied is geconstateerd. Dat de 
onderzijde van de vloer niet overal vlak ligt, werd ook door SGS Intron (voor de brand) 
geconstateerd. SGS Intron schrijft namelijk in [5]: 

“De onderzijde van het betonnen dek is niet op alle plaatsen vlak; met name nabij de in de vloer 
opgenomen dilatatievoegen “golft” het betonoppervlak, vermoedelijk als gevolg van het 
doorbuigen van de bekistingsplaten tijdens de bouw”. 

 
De olieafdruk ter plaatse van de reparatieplek aan de onderzijde van de vloer is waarschijnlijk reeds 
voor de brand aanwezig geweest. De omhullingen ter plaatse zijn namelijk niet gesmolten en 
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dergelijke olieafdrukken zijn ook op plaatsen buiten het brandgebied waargenomen. Het onderzoek 
door SGS Intron heeft onder andere betrekking gehad op de olieafdrukken aan de onderzijde van de 
vloer. Aangezien de oorzaak van de olieafdrukken niet brand gerelateerd zijn, wordt op dit type 
schade in het voorliggende rapport niet nader ingegaan. 
 
De scheurvorming die aan de onderzijde van de kolomstrook op as Q’ tussen assen 16 en 17 is 
waargenomen, is mogelijk het gevolg van een verhinderde temperatuursvervorming van de vloer, 
waarbij de betonstaal wapening of de voorspankabels evenwijdig aan de scheuren als 
scheurinleiders hebben gewerkt. De scheuren hebben geen invloed op het constructief functioneren 
van de vloer, omdat de scheurwijdten klein zijn en de scheuren evenwijdig aan de 
overspanningsrichting van de kolomstroken lopen. Ook als boven de scheuren kabels aanwezig 
zijn, is dit constructief geen probleem omdat de (verticale) belasting uit de kabels aan de 
bovenzijde van de kabels op het beton wordt overgedragen. Tijdens de observatie is geen lekkage 
van olie door de scheuren waargenomen. Zolang hiervan geen sprake is, is het herstel van de 
scheuren niet noodzakelijk. 
 
Uit de brandproef blijkt, dat de steunpuntsmomenten tijdens een brand snel kunnen toenemen 
voordat de spanning in de kabel verloren gaat. Dit kan leiden tot scheurvorming, die alleen aan de 
bovenzijde van de vloer zichtbaar is. De bovenzijde van de constructieve vloer kon echter niet 
worden beoordeeld. Nadat de dakbedekking is verwijderd, dient de bovenzijde van de eerste 
verdiepingsvloer met betrekking tot scheurvorming worden beoordeeld. Wijde scheuren kunnen 
consequenties hebben voor de sterkte en stijfheid van de vloer. 
 

4.5 Kolommen en kolomkoppen 

De scheurvorming in de kolom op het snijpunt van assen P’18 was waarschijnlijk reeds voor de 
brand aanwezig. Dit wordt onder andere geconcludeerd op basis van de aanwezige grindnesten en 
binddraad.  
 
De scheefstand van de kolommen zal het gevolg zijn van de gekozen uitvoeringswijze. De 
kolommen zijn in feite heipalen die boven het maaiveld uitsteken. Bij het heien van palen zijn 
(relatief grote) scheefstanden meer regel dan uitzondering. 
 
De scheurvorming in en het dof klinken van het beton in drie kolomkoppen is wel het gevolg van 
de brand. De plaatsen waar dit optreedt, bevinden zich namelijk het dichtst bij het gespatte deel van 
de onderzijde van de eerste verdiepingsvloer. Herstel van deze schade is noodzakelijk. 
 
 

5 Hersteladvies 

5.1 Herstel van de eerste verdiepingsvloer 

Ter plaatse van alle aanwezige beschadigingen aan de onderzijde van de eerste verdiepingsvloer, 
dient de betondekking hersteld te worden. Het repareren van het beschadigde betonoppervlak houdt 
in: 

 De losse betonschollen aan de onderzijde van de eerste verdiepingsvloer verwijderen. Het 
verwijderen van het losse beton moet met licht gereedschap of door middel van 
waterstralen worden uitgevoerd. Daarbij moet de wapening worden gespaard, en ook moet 
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worden voorkomen dat er te veel gesloopt wordt. Het beschadigen van kabelomhullingen 
moet worden voorkomen. Of alle losse betonschollen zijn verwijderd, moet worden 
gecontroleerd door het (gesaneerde) oppervlak opnieuw af te kloppen, waarbij een doffe 
klank op losse delen wijst. Deze controle middels afkloppen moet ook worden uitgevoerd 
in het vloergebied direct naast de verwijderde delen beton; 

 Het verticaal hakken van de randen van het te repareren vlak. Dit om te voorkomen dat de 
reparatie aan de randen eindigt in zeer dunne lagen; 

 Het reinigen van het (hecht)oppervlak, bij voorkeur door middel van waterstralen met een 
druk tot maximaal 300 bar;  

 Het ontroesten van de twee bloot liggende kabels, het repareren van de omhullingen van 
beide kabels en het aanbrengen van nieuw vet in de omhulling. Geadviseerd wordt deze 
werkzaamheden door een in VZA vloeren gespecialiseerd aannemer uit te laten voeren; 

 Voor de reparatie van de onderzijde van de vloer zal, in verband met de grootte van het 
gespatte oppervlak, het toepassen van spuitbeton het meest geschikt zijn. Het spuitbeton 
moet voldoen aan CUR-Aanbeveling 53, toepassingsklasse Rs 2 en een maximale 
waterindringing van 10 mm. De druksterkte dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan die 
van betonsterkteklasse C28/35. 

 
Door het herstel van de vloer, zal het uiterlijk van de onderzijde van de vloer veranderen. Bij het 
aanbrengen ervan, moet rekening worden gehouden met eventuele kleine scheurtjes die als gevolg 
van krimp, in het spuitbeton kunnen ontstaan. 
 
Bij het bovenstaande advies is ervan uitgegaan dat de vloer aan de bovenzijde niet of nauwelijks is 
gescheurd. Dit uitgangspunt dient na het verwijderen van de dakbedekking te worden geverifieerd. 
De bestaande reparatieplek waar de olie afdruk zichtbaar is, dient (tijdelijk) met een handmatig 
aangebrachte reparatiemortel te worden hersteld, overeenkomstig de methode die in de volgende 
paragraaf voor kolom P’18 is voorgesteld. 
 

5.2 Herstel van de kolommen en kolomkoppen 

De kolom op as P’18 en de kolomkoppen op assen P’17 en P’18 dienen te worden gerepareerd. 
Deze reparatie houdt het volgende in: 

 De losse betonschollen verwijderen. Het verwijderen van het losse beton moet met licht 
gereedschap of door middel van waterstralen worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
wapening worden gespaard, en ook moet worden voorkomen dat er te veel gesloopt wordt. 
Of alle losse betonschollen zijn verwijderd, moet worden gecontroleerd door het 
(gesaneerde) oppervlak opnieuw af te kloppen, waarbij een doffe klank op losse delen 
wijst; 

 Het verticaal hakken van de randen van het te repareren vlak. Dit om te voorkomen dat de 
reparatie aan de randen eindigt in zeer dunne lagen; 

 Het voorbewerken van het oppervlak volgens de instructies van de fabrikant van de 
reparatiemortel; 

 De vorm van de kolom en de kolomkoppen herstellen met een handmatig aangebrachte 
kunststof-verbeterde reparatiemortel (PCC-mortel), volgens CUR-Aanbeveling 54 
toepassingsklasse Rc2. Hieruit volgt sterkteklasse  C28/35; hechtsterkte  1,5 N/mm2; 
porositeit  14%; maximale waterindringing 10 mm.  
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De kolomkop op as Q’17 dient over een groter oppervlak te worden gerepareerd. In verband met de 
grootte van de reparatie, wordt hier spuitbeton voorgesteld. Voor de uitvoering en specificatie 
ervan, wordt verwezen naar paragraaf 5.1. Alvorens het spuitbeton wordt aangebracht, dient de 
wapening in de kolomkop te worden beoordeeld. Eventueel dient aanvullende wapening te worden 
aangebracht of ingelijmd om een goede verankering van de reparatiemortel aan het bestaande beton 
mogelijk te maken. Tijdens de reparatie van de kolomkop dienen de huidige stempels aanwezig te 
blijven. Ook zal een randbekisting noodzakelijk zijn. 

 

6 Samenvatting en conclusies 
Op 31 december 2014 heeft in enkele bergingen van het woonblok Tichelberg Noord te Zoetermeer 
brand gewoed. In opdracht van Stichting HVMB is de schade aan de constructie beoordeeld en is 
een hersteladvies opgesteld. In het voorliggende rapport zijn de bevindingen en het hersteladvies 
opgenomen. 
 
Op basis van twee uitgevoerde observaties en een analyse van de waarnemingen, is in hoofdstuk 5 
een hersteladvies opgesteld. In hoofdlijnen bestaat het constructief herstel uit de volgende 
maatregelen: 

 Het repareren van het betonoppervlak aan de onderzijde van de eerste verdiepingsvloer en 
de kolomkop op as Q’17 met spuitbeton. Tijdens de reparatie van de kolomkop dienen de 
huidige stempels aanwezig te blijven. Voordat het spuitbeton kan worden aangebracht, 
dient de omhulling van de twee bloot liggende kabels te worden hersteld; 

 Het repareren van de kolom op as P’18 en de kolomkoppen op assen P’17 en P’18 met een 
handmatig aangebrachte kunststof-verbeterde reparatiemortel (PCC-mortel). 

 
Ten aanzien van het herstel worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Er wordt geadviseerd de omhulling van de twee bloot liggende kabels door een in VZA 
vloeren gespecialiseerde aannemer te laten repareren; 

 De aanwezigheid van olieplekken aan de onderzijde van de eerste verdiepingsvloer in het 
schadegebied heeft geen relatie met de brand. Een definitief hersteladvies voor dit type 
schade is daarom niet nader uitgewerkt. Als tijdelijke herstelmaatregel wordt een lokale 
reparatie met een handmait aangebrachte kunststof-verbeterde reparatiemortel voorgesteld; 

 De bovenzijde van de eerste verdiepingsvloer in het brandgebied dient te worden 
gecontroleerd op scheurvorming nadat de dakbedekking is verwijderd. Wijde scheuren 
kunnen consequenties hebben voor de sterkte en de stijfheid van de vloer; 

 Voordat de kolomkop as Q’17 met spuitbeton wordt hersteld, moet worden gecontroleerd 
of voldoende wapening voor de verankering van het spuitbeton aan het bestaande beton 
aanwezig is.Eventueel dient aanvullende wapening te worden aangebracht of ingelijmd; 

 De bestrating (klinkers) zal plaatselijk opnieuw moeten worden uitgevoerd. 
 
 
 Rijswijk, 11 februari 2015. 

 
ir. J.J. Meester 
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Bijlage A: foto’s 
 
 
 
 

 
foto A.1  Overzicht van de schade aan de onderzijde van de verdiepingsvloer, kijkrichting vanaf 

as Q’ naar as O’ . De twee kabels die lokaal bloot zijn komen te liggen, zijn met een pijl 

gemarkeerd. 
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foto A.2  Overzicht van de schade aan de onderzijde van de verdiepingsvloer, kijkrichting vanaf 

as 17 naar as 19. 

 

 
foto A.3  Overzicht van de schade aan de onderzijde van de verdiepingsvloer, kijkrichting vanaf 

as 18 naar as 16.  
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foto A.4  De twee lokaal bloot liggende kabels voor verwijderen losse schollen beton. De 

omhullingbuizen zijn lokaal niet meer aanwezig (gesmolten) en oppervlakkige corrosie 

is zichtbaar (t.p.v. rode pijl). 

 

 
foto A.5  De twee lokaal bloot liggende kabels na verwijderen losse schollen beton. De 

omhullingsbuizen zijn in het gebied waar de schollen beton zijn verwijderd,  niet of 

nauwelijks gesmolten.  
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foto A.6  Bloot liggend wapeningstaal tussen assen P’‐Q’ en 17‐18 .  
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foto A.7  Onderzijde kolomstrook as Q’ tussen assen 17 en 18. Aan de onderzijde zijn in het 

verleden herstelde inspectiepunten zichtbaar. Bij één van de inspectiepunten is een 

afdruk van olie zichtbaar. 
 
 

 
foto A.8  Onderzijde kolomstrook as Q’ tussen assen 17 en 18; detail van olie afdruk. 
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foto A.9  Onderzijde kolomstrook as Q’ tussen assen 17 en 18 ter plaatse van olie afdruk en na 

het verwijderen van een deel van de betondekking. De omhullingsbuizen zijn niet door 

de brand aangetast. De felsnaden van de omhullingsbuizen zijn zichtbaar. 
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foto A.10  De onderzijde van de vloer tussen  assen Q’ en R’ vertoont geen schade. De 

inspectiegaten uit 1983‐1985 zijn zichtbaar.  
 
 

 
foto A.11  Scheurvorming  evenwijdig aan de letterassen aan de onderzijde van de kolomstrook 

op as Q’ tussen assen 16 en 17. De scheurwijdte is ca. 0,1 mm en de hart‐op‐hart 

afstand bedraagt ca. 200 mm. 
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foto A.12  Gescheurde kolomkop van kolom Q’17. 
 

 
foto A.13  Kolomkop van kolom P’17. 
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foto A.14  Scheurvorming in beton aan de bovenzijde van kolom Gescheurde kolomkop van 

kolom P’18. In het scheurvlak is een stuk staaldraad zichtbaar. 

 

 

 
foto A.15  Er is bij de klinkers van de begane grondvloer geen spatschade waargenomen.  
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foto A.16  Bovenzijde van de vloer boven de brandhaard .  
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foto A.17  De kolom op as Q’17 staat uit het lood; de bovenzijde wijkt uit in de richting van as 16. 

De kolomkop is niet centrisch boven de kolom aanwezig. 
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foto A.18  De kolom op as P’18 staat uit het lood; de bovenzijde wijkt uit in de richting van as 17. 

De kolomkop is niet centrisch boven de kolom aanwezig; aan de zijde van as 19 (rechts 

op foto) steekt de kolomkop verder uit dan aan de zijde van as 17 .  
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Bijlage B: resultaten terugslaghamer metingen 
 

 


