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1 Inleiding 
De binnentuinen op de eerste verdieping van bouwblokken Tichelberg en Turfberg te Zoetermeer 
staan op de nominatie om te worden vernieuwd. Voor het opstellen van een nieuw daktuinontwerp 
is het van belang te weten welke belasting op de eerste verdiepingsvloer toelaatbaar is. In opdracht 
van Stichting HVMB, vertegenwoordigd door de heer R. Verbeek, is door Adviesbureau Hageman 
de toelaatbare vloerbelasting ter plaatse van de binnentuinen bepaald. In het voorliggende rapport 
zijn de bevindingen opgenomen. 
 
De eerste verdiepingsvloeren van bouwblokken Tichelberg en Turfberg zijn uitgevoerd in beton 
met Voorspanning Zonder Aanhechting (VZA). In verband met de mogelijke corrosie van de 
voorspankabels in dit type vloeren, wordt in de “Handreiking voor onderzoek naar schade bij 
betonconstructie met VZA (Voorspanning Zonder Aanhechting) van vóór 1985” aanbevolen bij 
een wijziging van de belastingssituatie de staat van de voorspankabels te onderzoeken. In het 
specifieke geval van bouwblokken Tichelberg en Turfberg geldt dit zeker, omdat in de tachtigerja-
ren van de vorige eeuw daadwerkelijk corrosie en breuk van de voorspankabels is geconstateerd.  
 
In hoofdstuk 3 is kort de constructie van de eerste verdiepingsvloer beschreven. In hoofdstuk 4 is 
ingegaan op de aanleiding en de resultaten van het onderzoek naar de staat van de VZA kabels dat 
in het verleden bij woonblokken Tichelberg en Turfberg is uitgevoerd. In het kader van het bepalen 
van de toelaatbare tuinbelasting is recent enig aanvullend onderzoek naar de staat van de VZA 
kabels uitgevoerd. Dit onderzoek is beschreven in hoofdstuk 5. Op basis van de resultaten van het 
uitgevoerde onderzoek naar de staat van de VZA kabels en de rekenkundige beschouwingen die in 
de tachtigerjaren van de vorige eeuw voor de eerste verdiepingsvloer zijn gemaakt, is in hoofdstuk 
6 de toelaatbare tuinbelasting bepaald. 
 
 

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 1539-1 (d.d. 11-07-1984) 
5. Tekening 1539-2 (d.d. 11-07-1984) 
6. Tekening 1539-3 (d.d. 11-07-1984) 
7. Tekening 1539-4 (d.d. 11-07-1984) 
8. Tekening 1539-5 (d.d. 11-07-1984) 
9. Tekening 1539-8 (d.d. 14-06-1985) 
10. Tekening 1539-9 (d.d. 16-06-1985) 
11. Tekening 1539-10 (d.d. 20-06-1985) 
12. Tekening 1539-11 (d.d. 24-06-1985) 
13. Tekening 1539-12 (d.d. 25-06-1985) 
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14. Rapport 8915-1-0 (d.d. 11-02-2015) 
15. Notitie 02-09-2015 (d.d. 02-09-2015)  

 
SGS Intron: 

16. Conceptrapport A948780/R20140033 Concept (d.d. 20-03-2014) 
 
Verder is gebruik gemaakt van de volgende literatuur: 

17. VROM-Inspectie – Handreiking voor onderzoek naar schade bij betonconstructie met VZA 
(Voorspanning Zonder Aanhechting) van vóór 1985 

 
 

3 Beschrijving van de constructie 
 
De afmetingen van de eerste verdiepingsvloeren van bouwblokken Turfberg en Tichelberg zijn 
weergegeven in figuur 1. Beide bouwblokken zijn in 1974 gebouwd en bestaan uit drie delen 
(Noord, Zuid en Midden). De bouwblokken bestaan uit drie bouwlagen. De eerste verdieping is een 
woondek, dat gedeeltelijk bebouwd is. Tussen de woningen bevinden zich op dit dek openbare 
ruimten, in dit rapport binnentuinen genoemd (zie bijlage A). Onder het woondek, op de begane 
grond, zijn bergingen, garages en onderdoorgangen voor rijverkeer gesitueerd. 
  
De draagconstructie van beide bouwblokken is uitgevoerd met beton. De onderste bouwlaag 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 
2). Aan de bovenzijde zijn de palen voorzien van een kolomkop met afmetingen 620  620 mm2.  
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figuur 1  Schematische plattegronden bouwblokken Turfberg en Tichelberg. Hierin zijn de 

onderzoekslocaties van november 2016 aangegeven (maten in m). 
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figuur 2  Maatvoering  van de kolommen en vloer [2]. 

 
 
Op begane grondniveau is uitsluitend bestrating aanwezig. De eerste verdiepingsvloer (het woon-
dek) is een in het werk gestorte betonvloer met een dikte van 170 mm, voorzien van VZA voor-
spanwapening van fabrikant Atlas Prestressing BV (project nr. 0075) aangevuld met betonstaalwa-
pening. 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 te omhullen door een 
kunststof buis en de ruimte tussen de kabel en de buis met vet (olie) te vullen (figuur 3). 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.  
 
 
 

  
  a)      b) 
 
figuur 3  Schematische weergave van opbouw VZA‐kabel (a) en voorbeeld van eindveranke‐

ring (b). 
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Het voorspanelement, zoals in figuur 3a 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 kunnen zijn opgebouwd 
uit meerdere strengen. Bij het VZA-systeem is echter meestal gewerkt met enkele strengen (iedere 
streng is apart verankerd). In dit rapport wordt daarom gesproken over VZA-kabel. De oorspronke-
lijke VZA-kabels hebben een diameter van Ø12,9 mm. 
 
Een kenmerkend patroon voor de kabelverdeling is weergegeven in figuur 5. 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 opgeno-
men. 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 6). Bij 
de kabels evenwijdig aan de cijferassen bevindt het hoogste punt zich ter plaatse van de kolomstro-
ken 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 beide bouwblokken zijn voorzien 
van een werkvoorspankracht van 95,7 kN per kabel [3]. Dit komt overeen met ongeveer 60% van 
de breukkracht van de kabel.  
 
In de meeste gevallen zijn VZA kabels omhuld met een grijze buis, waarschijnlijk van polyethy-
leen met een lage dichtheid [2]. De omhullingsbuizen zijn voorzien van een felsnaad, met een 
overlapping van ca. 6 à 8 mm (figuur 4). De dikte van de omhullingsbuizen bedraagt ca. 1,0 mm. 
Op Tichelberg Zuid is een geëxtrudeerde omhulling (kleur zwart) toegepast, zie [2] en [16]. 
 
 

 
figuur 4  Omhullingsbuizen van de VZA‐kabels bij Turfberg en Tichelberg Noord [2]. 
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figuur 5  Kenmerkend patroon van de VZA kabels, maten in mm [7]. De staat van de kabels is 

in ca. 1984 door Adviesbureau Hageman op de tekening aangegeven. 

16 
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figuur 6  Gebogen kabelverloop in kolomstroken op letterassen [7]. 

 
 
 

4 Beschrijving van in het verleden uitgevoerd onderzoek 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen het in het verleden uitgevoerd onderzoek aan de VZA kabels van 
de eerste verdiepingsvloeren van woonblokken Turfberg en Tichelberg beschreven. Er is drie maal 
onderzoek uitgevoerd: 

 Onderzoek door Adviesbureau Hageman in de periode 1983-1985; 
 Onderzoek door SGE Intron in 2014; 
 Onderzoek door Adviesbureau Hageman in 2015. 

 
Het door Adviesbureau Hageman in 2016 uitgevoerde onderzoek is beschreven in hoofdstuk 5. 
 

4.2 Onderzoek Adviesbureau Hageman in 1983‐1985 

In de periode 1983-1985 is door Adviesbureau Hageman een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar 
de staat van de VZA kabels in de vloeren van bouwblokken Tichelberg en Turfberg. Dit onderzoek 
is uitgevoerd nadat tijdens onderhoudswerkzaamheden gebroken kabels werden aangetroffen. In 
1983 is door Adviesbureau Hageman rapport 1539-1-0 [1] opgesteld, waarin de constructieve 
veiligheid van de vloer is beschouwd met de op dat moment geldende voorschriften. Relevante 
delen van dat rapport zijn overgenomen in bijlage B. Een herstelplan is opgenomen in Hageman 
rapport 1539-2-0 [2], waarvan relevante delen zijn opgenomen in bijlage C. Tijdens de uitvoering 
van het herstel is ook aanvullend onderzoek uitgevoerd en is naar aanleiding van het herstel de 
constructie opnieuw rekenkundig beschouwd. Dit is vastgelegd in Hageman rapport 1539-3-0 [3]. 
Relevante delen van dat rapport zijn overgenomen in bijlage D. 
 
De posities van onderzochte, beschadigde en gerepareerde kabels zijn in 1985 vastgelegd op 
Hageman tekeningen [4 t/m 13]. Er zijn honderden kabels gecontroleerd, waarbij is nagegaan of er 
vocht in de omhullingsbuizen aanwezig was. Vele beschadigde kabels zijn vervangen door kabels 
met een (kleinere) diameter van 12,5 mm. Door de ruimte tussen de nieuwe kabels en de omhul-
lingsbuis te injecteren met epoxy, is bij de betreffende kabels een systeem van Voorspanning Met 
Aanhechting (VMA) gecreëerd.   
 
Het resultaat van de berekeningen uit 1983 is dat de veiligheid op de belastingen volgens de 
berekeningswijze van destijds, zonder de capaciteit van de kabels waarvan op dat moment bekend 
was of aangenomen werd dat deze gebroken waren, minimaal een factor 1,4 bedroeg (zie bijlage 
B). Dit komt overeen met een “overall veiligheid” van een factor 1,8, die tijdens het ontwerp in 
1974 werd gehanteerd (zie bijlage C). Tijdens het herstel in 1985 is ook onderzoek uitgevoerd en 

16 15  17  18  19 
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zijn ook gebroken kabels aangetroffen. Bij het herstel in 1985 is een veiligheidsfactor van 1,24 op 
de belastingen als minimum waarde geaccepteerd (zie bijlage C). Bij de berekening van de herstel-
de situatie is, ondanks de kleinere diameter, voor de nieuwe (VMA) kabels een sterkte in rekening 
gebracht, die een factor 1,7 hoger is dan voor de oorspronkelijke VZA kabels (zie bijlage C).   
 

4.3 Onderzoek SGS Intron in 2014 

Op 7 locaties bij bouwblok Tichelberg is door SGS Intron gecontroleerd of de VZA kabels op 
spanning staan [16]. Aanleiding hiervoor was de plaatselijke verkleuring, die aan de onderzijde van 
de vloeren met name bij bouwblok Tichelberg zichtbaar was. De verkleuring is volgens SGS Intron 
het gevolg van uittredend vet uit de VZA omhullingsbuizen ter plaatse van de onderzoekslocaties 
uit 1983-1985. Ook is door SGS Intron geconstateerd dat op enkele onderzoekslocaties uit 1983-
1985 de reparatiemortel ontbrak.  
 
Bij alle 7 door SGS Intron geselecteerde onderzoekslocaties was sprake van uittredend vet en/of 
ontbrekende reparatiemortel. Ook was bij enkele onderzoekslocaties sprake van scheurvorming in 
het beton. De posities van de door SGS Intron onderzochte locaties zijn aangegeven op de platte-
grond in figuur 7. In totaal zijn 13 kabels onderzocht, waarbij met behulp van een koevoet is 
nagegaan of de kabels nog op spanning staan. Alle kabels bleken volgens SGS Intron op spanning 
te staan. Tijdens het in 2016 uitgevoerde onderzoek is door Adviesbureau Hageman geconstateerd 
dat de kabelomhullingen en de betondekking ter plaatse van de onderzoekslocaties van SGS Intron 
niet zijn hersteld. 
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figuur 7  De onderzoekslocaties van SGS Intron in 2014. 
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4.4 Onderzoek Adviesbureau Hageman in 2015 

Op 31 december 2014 heeft in enkele bergingen van het bouwblok Tichelberg Noord brand 
gewoed. Het gebied met brandschade is aangegeven in figuur 1. Door Adviesbureau Hageman is 
een hersteladvies voor de schade opgesteld [14,15]. In het kader van dit hersteladvies is ook 
gecontroleerd of de VZA kabels in het gebied met brandschade nog op spanning staan. Daarbij zijn 
zowel kabels in de richting van de letterassen als in de richting van de cijferassen onderzocht.  
 
 

 
 
figuur 8  Maatvoering en woningnummers Tichelberg Noord boven de eerste verdieping, 

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

pingsvloer is rood gearceerd. 
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Tijdens het herstel van de brandschade zijn losse delen beton aan de onderzijde van de vloer 
verwijderd. Hierbij kwamen 2 bundels met 2 kabels en 1 bundel met 3 kabels bloot te liggen. Van 
de bundel met 3 kabels bleek 1 kabel gebroken te zijn. De andere kabels bleken bij het testen met 
een koevoet op spanning te staan. In de lijn van de gebroken kabel werd een verticale doorvoer 
voor een elektraleiding aangetroffen. Op basis van die constatering, is het aannemelijk dat de 
kabelbreuk is ontstaan door het aanboren van de kabel bij het maken van de doorvoer. 
 
 

5 Beschrijving van het in november 2016 uitgevoerde VZA 
onderzoek 
 
In november 2016 is op 8 locaties aanvullend onderzoek uitgevoerd. De aanleiding hiervoor is, dat 
op enkele plaatsen in de vloer watervoerende scheuren zijn geconstateerd. Ook is bij een inspectie 
door ondergetekende van de eerste verdiepingsvloer in januari 2016 gebleken, dat aan de westzijde 
van het zuidelijke overstek van Tichelberg Zuid betonschade aanwezig is (figuur 9). Daar bleek aan 
de vloerrand een grote schol beton los te zitten.  
 
In figuur 1 zijn de 8 onderzoekslocaties aangegeven. Deze onderzoekslocaties zijn op 17 november 
2016 door Atlas Bouwtechnisch Adviesburo en ondergetekende geselecteerd. Op die dag zijn door 
Atlas Bouwtechnisch Adviesburo ook de kabels vrijgemaakt. Onderzoekslocaties 1 t/m 7 zijn 
gekozen ter plaatse van de kruising tussen kabels en scheur, zodanig dat de te onderzoeken kabels 
een watervoerende scheur kruisen (figuur 10 t/m figuur 12). Bij onderzoekslocatie 6 ontbrak een 
deel van de betondekking en was sprake van lekkend water (figuur 12). Bij onderzoekslocatie 8 
zijn de kabels nabij de schade die in figuur 9 zichtbaar is, onderzocht. In totaal zijn 16 kabels 
onderzocht.  
 
 

  
figuur 9  Westzijde van het zuidelijke overstek van Tichelberg Zuid na verwijdering van de 

losse betonschol. 
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figuur 10  Onderzoekslocaties 1 en 2 na vrijmaken van de kabels. Aan de onderzijde van de 

vloer is scheurvorming zichtbaar. 

 
 

 
figuur 11  Onderzoekslocatie 4 na het vrijmaken van de kabels en het herstel van de omhulling. 

Aan de onderzijde van de vloer is scheurvorming zichtbaar. 
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figuur 12  Onderzoekslocatie 6 na het vrijmaken van de kabels. Er is plaatselijk sprake van 

lekkend water. 

 
 
Met een koevoet is door ondergetekende op 18 november 2016 nagegaan of de vrij gemaakte 
kabels op spanning staan (figuur 13). Alle kabels bleken op spanning te staan. Na afloop zijn, 
indien nodig, de kabelomhullingen hersteld (figuur 14). Daarna zijn kabelomhullingen ingesmeerd 
met epoxy voor een betere dichting van de omhullingen en zijn de gaten aangeheeld met een 
handmatig aangebrachte betonreparatiemortel. Met Atlas Bouwtechnisch Adviesburo is afgespro-
ken, dat het bestaande gat bij onderzoekslocatie 6 ter plaatse van het lek niet wordt gedicht, om te 
voorkomen dat lekwater zich kan ophopen in de constructie en de kabels kan aantasten. Het lek 
dient eerst aan de bovenzijde van de vloer dichtgemaakt te worden. 
 
 



 

9491‐1‐0  15 

 

 
figuur 13  Beproeving kabels met een koevoet bij onderzoekslocatie 1. 

 
 

 
figuur 14  Onderzoekslocatie 3 na het vrijmaken van de kabels en het herstel van de omhulling. 
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Tenslotte wordt opgemerkt, dat op vele plaatsen waar in 1983-1985 onderzoek is gedaan, uittreding 
van vet is waargenomen. Ook is op enkele plaatsen de reparatiemortel in slechte staat of niet 
aanwezig. Daarnaast is aan de onderzijde van de vloer schade aan de betondekking en corrosie van 
stalen onderdelen zichtbaar (figuur 14).  
 
 
 

 
figuur 15  Corrosie aan stalen oplegconstructie. 

 
 

6 Rekenkundige bepaling van de toelaatbare tuinbelasting 

6.1 Inleiding 

In het Bouwbesluit 2012 worden de huidige (Europese) bouwvoorschriften aangewezen. Alle 
bestaande gebouwen in Nederland moeten op dit moment minimaal voldoen aan de constructieve 
eisen uit het Bouwbesluit 2012, afkeurniveau. Voor de bepaling van de toelaatbare tuinbelasting is 
het daarom van belang, dat wordt nagegaan of het in 1985 geaccepteerde veiligheidsniveau over-
eenkomt met het veiligheidsniveau dat volgt uit de toepassing van het Bouwbesluit 2012. Hierop is 
in paragraaf 6.2 nader ingegaan. Op basis daarvan en op basis van de berekeningen uit 1983-1985 
is in paragraaf 6.3 de toelaatbare tuinbelasting bepaald.  
 

6.2 Toetsing aan Bouwbesluit 2012 

Volgens de huidige voorschriften moeten de betreffende vloeren worden beschouwd in gevolgklas-
se CC2. De vereiste veiligheid voor nieuwbouw constructies in 1985 zal ongeveer gelijk zijn 
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geweest aan het huidige veiligheidsniveau voor nieuwbouw1  constructies in gevolgklasse CC2. De 
rekenkundig toelaatbare spanningstoename in het VZA voorspanstaal is ook bij een toetsing 
volgens de huidige voorschriften beperkt en vergelijkbaar met hetgeen in 1985 gold. Uit de 
beschouwingen uit 1983-1985 blijkt, dat een veiligheidsfactor van 1,4 op de belastingen juist 
voldoende is om te voldoen aan de eisen van destijds (zie bijlage C). Dit betekent, dat kan worden 
aangenomen dat als is aangetoond dat de constructie met de berekeningswijze uit 1983-1985 een 
veiligheid heeft van een factor 1,4 of hoger, ook is aangetoond dat wordt voldaan aan het Bouwbe-
sluit 2012 voor nieuwbouw. 
 
Bij het herstel in 1985 is echter een lagere waarde voor de veiligheid op de belastingen geaccep-
teerd, namelijk 1,24 (zie bijlage D). Dit betekent niet automatisch, dat niet wordt voldaan aan het 
Bouwbesluit 2012. Bestaande gebouwen mogen namelijk een lager veiligheidsniveau bezitten dan 
nieuwbouw constructies. Uitgaande van een verdeling van 80% en 20% tussen de permanente en 
veranderlijke belastingen (zie bijlage C), zijn de gemiddelde belastingsfactoren die volgen uit het 
toepassen van het Bouwbesluit 2012, als volgt (vergelijking 6.10b is maatgevend): 
Nieuwbouw:  0,80·1,2 + 0,20·1,5 = 1,26 
Bestaande bouw: 0,80·1,10 + 0,20·1,15 = 1,11 
 
Dit betekent, dat als de constructie bij de berekening in 1983-1985 een veiligheid van 1,4·1,11/1,26 
= 1,23 bezit, aan het afkeurniveau uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. De minimale veiligheid 
bedraagt 1,24. Dit betekent dat als de herstelde constructie in 1985 zou zijn getoetst aan de (huidi-
ge) constructieve eisen uit het Bouwbesluit 2012, afkeurniveau, de conclusie was geweest dat 
mocht worden aangenomen dat werd voldaan aan de constructieve eisen uit het Bouwbesluit 2012. 
Op basis van die conclusie en op basis van de resultaten van de onderzoeken die na 1985 zijn 
uitgevoerd wordt geconcludeerd dat mag worden aangenomen dat de vloeren in de huidige toestand 
(nog steeds) voldoen aan de constructieve eisen uit het Bouwbesluit 2012. 
 

6.3 Bepaling van toelaatbare tuinbelasting 

Bij de toets van de constructie in 1983-1985 is uitgegaan van een totale belasting van 10,75 kN/m2 
(zie bijlage B). Het gebied met de patiowoningen was daarbij maatgevend. In het tuingebied is de 
belasting destijds bepaald op 10,60 kN/m2. In figuur 16 zijn de in 1983-1985 gespecificeerde 
belastingen overgenomen. 
 
 

                                                      
1 Hiermee wordt het nieuwbouwplanniveau bedoeld. 
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figuur 16  In 1983‐1985 aangehouden belastingen bij de patiowoningen en de loopdekken 

(daktuin). 

 
 
Uit de opgave blijkt, dat voor het tuingebied (loopdekken) naast betontegels ook 0,1 kN/m2 aan 
asfalt en 2,7 kN/m2 natte grond in rekening is gebracht (een halve meter dikte over 30% van het 
oppervlak). Bij de inspecties bij het bouwblok Tichelberg in januari 2016 zijn de door SGS Intron 
in 2014 gerapporteerde lagen aangetroffen: 

 Dakbedekkingsmateriaal 
 Isolatie met een dikte van 28 mm 
 Worteldoek 
 Tegeldragers 
 Betontegels met een dikte van 50 mm. 

 
Hier en daar zijn plantenbakken aanwezig, maar de gemiddelde belasting daarvan wordt door 
ondergetekende aanzienlijk lager ingeschat dan 2,7 kN/m2. 
 
Tijdens de onderzoeken in de periode 2014 t/m 2016 is slechts één gebroken kabel waargenomen. 
Op basis van dat resultaat, mag ervan worden uitgegaan dat sterkte van de vloerconstructies sinds 
1985 niet significant zal zijn afgenomen. De constructie heeft in het verleden aangetoond, de 
belasting van de huidige tuin en patiowoningen te kunnen dragen. De gedeelten met de patiowo-
ningen zullen in de praktijk waarschijnlijk zwaarder zijn belast, dan de huidige tuingedeelten. 
Voorgesteld wordt daarom, de toelaatbare belasting van de aan te leggen daktuin te baseren op de 
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belasting die op dit moment ter plaatse van de patiowoningen aanwezig zal, waarbij in analogie met 
de huidige voorschriften 90% van de permanente belasting in rekening wordt gebracht. Aangezien 
niet bekend is of de afwerkingen aanwezig zijn, worden die verwaarloosd. De totale belasting die 
wordt toegestaan ter plaatse van de daktuin bedraagt dan: 
 
ptot = 0,9·(1,20 + 4,10 + 2,05 + 0,50) + 2,0 = 9,1 kN/m2 

 
Als van de totale belasting het gewicht van de constructievloer (4,1 kN/m2) en de variabele belas-
ting (2,5 kN/m2)2 wordt afgetrokken, wordt het maximaal toelaatbare gewicht van het tuinpakket op 
de constructieve vloer verkregen: 
 
ptuin = 9,1 – 4,1 – 2,5 = 2,5 kN/m2 

 
Met andere woorden, het gemiddeld gewicht per vloerveld van het tuinpakket, bestaande uit 
dakbedekking, worteldoek, isolatielaag, tegeldragers, tegels en planten- en/of bomenbakken mag 
maximaal 2,5 kN/m2 (= 250 kg/m2) bedragen. Tegelijkertijd is een variabele vloerbelasting van 
2,5 kN/m2 toegestaan, bijvoorbeeld door personen in gebruikssituatie of materieel tijdens het 
aanleggen van de tuin. 
 
 

7 Conclusies en aanbevelingen 
 
De daktuinen op de eerste verdieping van bouwblokken Tichelberg en Turfberg te Zoetermeer 
staan op de nominatie om te worden vernieuwd. Voor het opstellen van een nieuw daktuinontwerp 
is het van belang te weten welke belasting op de eerste verdiepingsvloer toelaatbaar is. In opdracht 
van Stichting HVMB is s door Adviesbureau Hageman de toelaatbare vloerbelasting ter plaatse van 
de binnentuinen bepaald 
 
De vastgestelde, toelaatbare belasting ten gevolge van het tuinpakket, bestaande uit dakbedekking, 
worteldoek, isolatielaag, tegeldragers, tegels en planten- en/of bomenbakken bedraagt 2,5 kN/m2 (= 
250 kg/m2). Tegelijkertijd is een variabele vloerbelasting van 2,5 kN/m2 toegestaan, bijvoorbeeld 
door personen in gebruikssituatie of materieel tijdens het aanleggen van de tuin. Beide waarden 
betreffen een gemiddelde belasting per vloerveld van 6,0  6,0 m2 verminderd met het gedeelte 
waarop de patiowoningen staan.  
 
Tenslotte wordt het volgende aanbevolen: 
 Leg het tuinplan ter controle aan Adviesbureau Hageman voor; 
 Maak de bovenzijde van de 1e verdiepingsvloer waterdicht voor het uitvoeren van onderstaan-

de reparaties; 
 Repareer de onderzijde van de vloer op de posities waar sprake is van uittredend vet of ont-

brekende mortel ter plaatse van de inspectiegaten uit 1983-1985. Gebruik daarvoor een hand-
matig aangebrachte PCC mortel met een maximale waterindringing van 10 mm. De uitvoering 
dient conform CUR Aanbeveling 118 te geschieden. Daarbij kan worden uitgegaan van toe-
passingsklasse RS, gevolgklasse GK1 en een druksterkte van minimaal 25 N/mm2; 

                                                      
2 De waarde van 2,5 kN/m2 voor de variabele belasting is gelijk aan de gebruiksbelasting op balkons volgens 
het huidige voorschrift NEN-EN 1991-1-1. 
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 Voer bovenstaande reparaties ook uit op plaatsen waar schade aan de betondekking aanwezig 
is;   

 Verduurzaam corroderende stalen onderdelen; 
 Controleer over 5 jaar nogmaals of de kabels die in 2016 zijn onderzocht, nog op spanning 

staan. Het is mogelijk dat al wel water in de omhullingen terecht is gekomen, maar dat dit op 
dit moment nog niet heeft geleid tot kabelbreuk.  

 
 
 
 Rijswijk, 2 december 2016. 

 
ir. J.J. Meester 
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Bijlage A: bebouwing eerste verdiepingsvloeren 
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Figuur A.1  Bebouwing eerste verdiepingsvloer bouwblok Turfberg [2]. 
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Figuur A.2  Bebouwing eerste verdiepingsvloer bouwblok Tichelfberg [2]. 



 

9491‐1‐0  B.1 

 

Bijlage B: delen uit Hageman rapport 1539-1-0 
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Bijlage C: delen uit Hageman rapport 1539-2-0 
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Bijlage D: delen uit Hageman rapport 1539-3-0 
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