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Onderzoek tegelgevels

1. Inleiding

De Gemeente Doetinchem en BUHA Doetinchem hebben DGMR gevraagd om een gevelonderzoek uit 
te voeren bij aan scholencomplex aan het Willy Brandtplein 2-12 in Doetinchem. Op langere termijn 
blijkt namelijk dat het buitentegelwerk van de gevel loslaat en men wil weten wat de huidige status 
en de verwachte kwaliteit is.

Op 16 mei 2018 heeft DGMR diverse beproevingen uitgevoerd met als doel een uitspraak te doen 
over de aangetroffen kwaliteit. Deze notitie doet verslag van de bevindingen/constateringen bij de 
beproevingen en geeft een mogelijk hersteladvies.

2. Situatie

Het onderzoek is uitgevoerd op het voormalig project MFA Dichteren, bestaande uit de gebouwdelen 
‘Mozaiek’, ‘De Mate’, ‘Sport’, ‘De Wegwijzer’, ‘De Wijk’ en ‘Kinderopvang’. Het gebouw is conform 
opgave van BUHA in 1998 door Goldewijk gebouwd en omstreeks 2010/2011 hebben er aanvullingen 
plaatsgevonden zoals een extra opbouw op het gebouwdeel ‘De Mate’ vanwege ruimtegebrek

In figuur 1 hieronder zijn de verschillende gebouwdelen weergegeven:
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figuur 1: gebouwdelen MFA Dichteren (bron: bouwvergunning 1998)

Bron: website GAJ-Architecten, MFC Consultancy en de Gemeente Doetinchem.
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De scope van dit onderzoek betreft de bouwdelen ‘Mozaïek’, ‘de Mate' en ‘de Wegwijzer’. 
De buitenafwerking van de bouwdelen bestaat uit tegelwerk dat is gelijmd op geëxpandeerd 
polystyreen (EPS). Deze laag EPS zorgt voor de thermische isolatie van de gevel. De buitenafwerking 
van de overige bouwdelen bestaat uit traditioneel metselwerk. Hier zijn geen problemen mee.
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figuur 2: bouwdeel ‘Mozaiek’
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figuur 3: bouwdeel ‘de Wegwijzer’
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figuur 4: bouwdeel ‘De Mate’

Algemeen kunnen de gebouwen worden onderscheiden als uitgevoerd in groene tegels (‘Mozaiek’), 
gele tegels (‘de Wegwijzer’) en blauwe tegels (‘De Mate’). Om de leesbaarheid van deze rapportage 
te vergroten en zaken gemakkelijker in het werk te kunnen vinden is hierna voor de aanduiding van 
de bouwdelen de kleurstelling van het bouwdeel gebruikt (dus groen, geel of blauw).

3. Verstrekte documenten

De volgende documenten zijn aan DGMR verstrekt voorafgaand aan het onderzoek;

• Geveltekeningen van GAJ-architecten van 18-02-1998 (onderdeel van de bouwvergunning en op 
25-06-1998 afgestempeld door de Gemeente Doetinchem). Zie ook bijlage 1.

• Verticale principedetails van GAJ-architecten van 18-02-1998 (onderdeel van de bouwvergunning 
en op 25-06-1998 afgestempeld door de Gemeente Doetinchem). Zie ook bijlage 2.
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Uitvoeringstekeningen zijn niet beschikbaar (of niet gemaakt). De beoordelingen in deze notitie zijn 
gedaan aan de hand van de bovengenoemde tekeningen van de architect en de aangetroffen situatie 
in het werk (voor zover dit inzichtelijk was op de datum van het onderzoek).
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4. Uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden

DGMR heeft in samenwerking met BUHA op 12 april 2018 een voorschouw uitgevoerd. Aan de hand 
van het schadebeeld was het eerste vermoeden van DGMR dat vocht- en bevriezingsverschijnselen 
een rol zouden kunnen spelen (denk aan water dat zich ophoopt, bevriest en uitzet, en daardoor de 
tegels van de EPS afdrukt). Dit water zou door krimpscheuren in het voegwerk in de constructie 
kunnen treden, daar niet meer weg kunnen (bijvoorbeeld rondom kozijndetails) en vervolgens bij
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bevriezing in de winterperiode uitzetten. Ook werd de mogelijkheid onderkend dat vocht van 
binnenuit zou kunnen optreden, gezien er op de detaillering slechts een houten plaat was getekend 
ter plaatse van het dakranddetail (zie ook bijlage 2, detail 29). Door langdurige vochtbelasting van 
binnenuit en het ontbreken van een goede dampremmende laag, zou vocht door de gevelconstructie 
kunnen diffunderen/transporteren en vervolgens condenseren op de achterzijde van de tegels. Daar 
zou het net als bij vochtinfiltratie van buitenaf kunnen uitzetten bij bevriezing en de tegels van de 
EPS af drukken.

Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke oorzaak van het aangetroffen schades zijn de volgende 
beproevingen uitgevoerd door DGMR:

1 Karstenbuisjestesten op verschillende oriëntaties om de regenwerende kwaliteit van de voegen 
te bepalen.

2 Indicatieve trektesten met behulp van een unster en (glas)zuiger, om de relatie van de hechting 
met de te verwachten krachten ten gevolge van windzuiging te bepalen.

3 Destructief onderzoek op een aantal posities na het besproeien van de gevel met een brandslang, 
om te bepalen in hoeverre vochtdoorslag plaatsvindt en hoe dit vocht zich eventueel verplaatst.

4 Visuele inspectie van binnenuit door het weghalen van plafondplaten om een beeld te krijgen van 
de daadwerkelijke gevelopbouw en de mogelijkheden voor vochttransport als gevolg van het 
mogelijk ontbreken van een goede dampremmende laag.

Een algemene bevinding bij de voorschouw was dat er bij ‘groen’ een aantal schades waren te 
ontdekken op verschillende posities, maar dat er bij ‘geel’ weinig aan de hand leek (alleen 
mechanische schades door spelende kinderen) en bij ‘blauw’ één situatie aanwezig is waar een tegel 
los begint te komen. De voornaamste onderzoekswerkzaamheden concentreren zich dus op ‘groen’, 
maar aselect zijn ook in de andere gebouwen de tegels nader onderzocht. Hieronder worden de 
resultaten per onderzoeksmethode gepresenteerd.

4.1 Karstenbuisjestesten
Om vast te stellen of het voegwerk tussen de tegels een bovenmatige wateropname vertoont, is op 
zeven plaatsen op de gevel van ‘groen’ onderzoek gedaan middels Karstenbuisjes. Zie ook de locaties 
zoals aangegeven op de onderstaande figuur 5.
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figuur 5: gevelaanzichten met de posities van de geteste posities
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De Karstenbuisjes worden middels een plastische kit op de gevel ‘geplakt’ en vervolgens gevuld met 
water. De Karstenbuisjes zijn ter plaatse van een kruising van vier tegels op de voeg/tegel geplaatst. 
Verondersteld wordt dat de tegels zelf dermate waterdicht zijn dat deze buiten beschouwing gelaten 
kunnen worden. De Karstenbuisjes zijn zowel ter plaatse van voegen zonder zichtbare gebreken 
(vier posities) als gescheurde voegen (drie posities) geplaatst. Zie ook de onderstaande figuren 6 
en 7.
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figuur 6: Karstenbuisje ter plaatse van een intacte voeg figuur 7: Karstenbuisje t.p.v. een doorlopende scheur

De Karstenbuisjes representeren een druk (= waterkolom) die gelijk staat aan een flinke storm. 
Ter referentie staat het geheel vullen van het Karstenbuisje gelijk aan een zware storm met winden 
van ± 150 km/u. Voor (mortel)voegen geldt dat deze als voldoende waterdicht wordt beschouwd als 
deze onder de waterkolom niet meer dan 0,50 ml/min. water doorlaten (als gemiddelde waarde), 
waarbij de individuele waarden niet meer mogen bedragen dan 2,0 ml/min.
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De resultaten van de uitgevoerde testen zijn de volgende (zie figuur 5 voor de test locaties). 

tabel 1: resultaten Karstenbuisjes testen
Nr.: Positie: Krimpscheur: Na 3 minuten Na 5 minuten Na 10 minuten
1. in het dichte vlak Ja 1,3 ml (0,43 ml./min.) 1,5 ml (0,10 ml./min.) 2,5 ml (0.20 ml./min.)
2. boven het kozijn Ja niet meetbaar - water wordt direct opgezogen door de gevelconstructie
3. in het dichte vlak Nee 0,5 ml (0,17 ml./min.) 0,5 ml (0,00 ml./min.) 0,7 ml (0,04 ml./min.)
4. in het dichte vlak Nee 1,1 ml (0,37 ml. /min.) 1,4 ml (0,15 ml./min.) 2,1 ml (0,14 ml./min.)
5 boven het kozijn Nee 0,5 ml (0,17 ml. /min.) 1,2 ml (0,35 ml./min.) 1,9 ml (0,14 ml./min.)
6 in het dichte vlak Nee 0,3 ml (0,10 ml./min.) 0,3 ml (0,00 ml./min.) 0,4 ml (0,02 ml./min.)
7 boven het kozijn Ja 2,6 ml (0,87 ml./min.) 3,4 ml (0,40 ml./min.) 4,7 ml (0,26 ml./min.)

Het aantal tnl. betreft de direct afgelezen waarde. Het aantal ml./min. betreft de direct afgelezen waarde gedeeld door 
de tijd ten opzichte van het vorige punt: bij positie nr. 1 is dit bij 5 minuten (1,5 - 1,3) / 2 minuten = 0,10 ml./min.
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De resultaten van de uitgevoerde proeven waren redelijk consistent. Ter plaatse van een intacte 
voeg zijn wateropnames van enkele tiende milliliters per minuut waargenomen (tot 0,37 ml./min.). 
Geen van de waarden schiet uit boven de 0,50 ml./min. Algemeen kan dus geconcludeerd worden 
dat de regenwerendheid van de geveldelen zonder krimpscheuren in de voeg nog voldoende is.

Ter plaatse van de scheuren in het voegwerk was de hoeveelheid wateropname afhankelijk van de 
scheur. Met name boven de kozijnen bleken een aantal grotere wateropnames op te treden. Er zijn 
wateropnames waargenomen van 0,13 tot 0,87 ml./min. Alhoewel alle situaties nog wel beneden de 
gemiddelde grenswaarde liggen komt er wel een bepaalde hoeveelheid water in de gevelconstructie 
rondom deze details. Bij één situatie (nr. 2) was de regenwerendheid nihil: binnen 10 seconden was 
de inhoud van het complete Karstenbuisje verdwenen in de gevelconstructie (± 5,0 ml.). Dit detail 
zit direct boven een kozijn, zoals ook in figuur 5 weergegeven.

Algemene conclusie op basis van de uitgevoerde testen is dat risico’s ten aanzien van vochtindringing 
via de voegen zich dus met name concentreert boven de kozijnen (zeker als er krimpscheuren in 
aanwezig zijn). Bij krimpscheuren in de dichte vlakken komt wel vochtindringing voor, echter dit is 
beperkt.

Door DGMR zijn in een rondgang een aantal krimpscheuren en/of afgebrokkelde voegen vastgesteld 
in de tegelgevels van alle gebouwdelen die in het dichte vlak groter zijn. De verwachting is dat de 
regenwerendheid van deze delen voldoende verbeterd kan worden als het voegwerk met een 
geschikt product wordt gerepareerd (gelijk aan de reparaties die reeds zijn uitgevoerd). Waar deze 
krimpscheuren zitten is goed met ‘ongewapend’ oog vast te stellen. Hieronder worden een aantal 
situaties weergegeven:
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figuur 8: open krimpvoeg in de dakopstand (‘groen’)
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figuur 9/10: krimpvoegen onder de kozijnen (‘groen’ en ‘blauw’)
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figuur 11: afgebrokkelde voegen in de binnenhoek (‘geel’)
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Algemene bevinding bij de rondgang is dat aangetroffen krimpscheuren met name optreden nabij 
dilatatievoegen, in veel gevallen in de eerstvolgende verticale voeg (zie ook figuur 9). Verondersteld 
wordt dat de dilataties in de tegelgevel niet gelijklopen met de dilatatie in de achterconstructie, 
waardoor zettingen van het gebouw niet opgevangen kunnen worden in de voegen van het tegelwerk.
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Deze veronderstelling kan alleen ‘hard’ gemaakt door vergaand destructief onderzoek omdat actuele 
uitvoeringstekeningen (vooralsnog) niet voorhanden zijn.

4.2 Indicatieve trektesten
Naar aanleiding van de bevindingen met de Karstenbuisjes (zie paragraaf 4.1) zijn met behulp van 
een (glas)zuiger indicatieve trektesten uitgevoerd. Het was de bedoeling dit met behulp van een 
unster (meet bereik maximaal 50 kg.) te doen om zo een indicatie te krijgen van de krachten die de 
verlijming van de tegel op kan nemen. Deze waarden zouden vervolgens aan de maximale 
optredende windbelasting conform NEN 6702 ‘Technische grondslagen voor bouwconstructies’ 
worden getoetst. Er is echter gebleken dat de hechting van de tegels of een hele hoge weerstand 
heeft (buiten het bereik van de unster), of direct bezwijkt. Een concrete waarde is dus niet af te 
lezen. Een volwassen man kan echter met een gestrekt arm circa 300 - 800 Newton trekken wat 
een redelijk goede richting geeft over de grootte van de aangebrachte krachten. Deze kracht wordt 
door de zuignap per tegel (150 x 150 mm) aangebracht.

Door DGMR is een indicatieve berekening van de windbelasting bepaald op basis van NEN 6702 
(zie bijlage 3). Deze berekening houdt rekening met de nodige veiligheidsfactoren en gaat uit van 
tegels die zich op de hoekpunten van het gebouw bevinden (meest ongunstig voor winddruk- 
/zuiging). De volgende uitgangspunten hebben als basis gediend voor de berekening;

• Windsnelheidsgebied
• Ligging
• Gebouwafmetingen (b x l x h)
• Referentieperiode
• Gebouwsector
• Verticaal vlak
• Windbelasting P<j

bebouwd gebied 
130m X 130m x 7m 
50 jaar 
b (hoekpunt)
lm X lm met bovenrand op 7m hoogte

-828 N/m^ (zuiging)

Het oppervlak van een enkele tegel is 0,0225m^ (15 x 15 cm). De maximale windbelasting (zuiging) 
op een enkele tegel betreft dan circa 18,6 Newton. Algemeen mag dan geconcludeerd worden dat 
indien de tegels niet met de zuignap van de gevel afgetrokken kunnen worden (± 300 - 800 Newton), 
deze ook ruim de maximaal te verwachten windbelasting (± 18,6 Newton) kunnen doorstaan.

Door DGMR zijn alle gevels van alle gebouwen aselect met een (glas)zuiger beproeft, zie figuur 12;

co
o

00

figuur 12: geteste vlakken met de zuignap in rood (volledige trekkracht)
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Ontleend aan het Handboek Technisch Ontwerpen van R.J. Eggert, bladzijde 286 (zie bijlage 4)
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Bij alle situaties bleek de hechting van de tegels de krachten te kunnen weerstaan, uitgezonderd de 
volgende situaties rondom de kozijnen (deze bleken relatief eenvoudig te verwijderen):

mmmm
figuur 13/14: twee losgetrokken tegels ‘Mozaïek’ - 6 - (boven de kozijnen)

figuur 15/16: losgetrokken tegels ‘Mozaïek’ - 6 - en ‘Mozaïek’ - 5 - (boven de kozijnen, op figuur 16 een hele strook)
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figuur 17: losgetrokken tegels ‘Mozaïek’ - 8 - (boven de kozijnen)
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figuur 18: losgetrokken tegels 'De Mate’ - 4 - (in het dichte vlak, in de binnenhoek)
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De volgende tegels zijn losgetrokken van de gevelconstructie:
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"MOZAÏEK" -5-

figuur 19/20: losgetrokken tegels ‘Mozaiek’ - 5 - en ‘Mozaiek’ - 6 ■
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"MOZAIEK" -8-

figuur 21: losgetrokken tegel ‘Mozaiek’ - 8 -
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"DE MATE" -4-

figuur 22 losgetrokken tegel 'De Mate’ - 4 -

Algemene conclusie dat de meeste tegels die eenvoudig losgetrokken konden worden zich boven de 
kozijnen in ‘groen’ bevinden. Nadere onderzoekswerkzaamheden in paragraaf 4.3 concentreren zich 
met name op deze delen.

Ter plaatse van ‘Mozaiek’ - 5 - lag reeds een tegel op het dak (zie figuren 23 en 24) en ter plaatse 
van ‘De Mate’ - 4 - was in het dichte vlak ook een tegel eenvoudig los te trekken (zie figuur 18). 
Bij beide situaties beschouwt DGMR dit als een incident, aangezien:

• Bij de losliggende tegel op het dak van ‘Mozaiek’ de breuklijn over de EPS loopt en niet over de 
tegellijm. Deze oorzaak is ongewoon en zal niet primair door vocht veroorzaakt zijn.

• Bij de losliggende tegel in de gevel van ‘De Mate' nadere analyse en demontage van deze tegel 
leert dat de tegel hoogstwaarschijnlijk bij aanvang niet goed is verlijmd.
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figuur 23/24: losliggende tegel op het dak van ‘Mozaiek’ - 5 - (breuklijn loopt over de EPS)

4.3 Destructief onderzoek
Zoals uit de voorgaande paragrafen 4.1 en 4.2 valt te concluderen bestaan de voornaamste risico’s 
rondom de kozijnen en dan met name in de gevels van ‘groen’ aan de bovenzijde. Door DGMR zijn 
op twee posities met behulp van een waterslang de gevels besproeit gedurende een tijd van ± 5 
minuten en zijn vervolgens een aantal tegels verwijderd. Het betreft de volgende posities:
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MOZAÏEK" -8-"MOZAIEK" -6-

figuur 25/26: besproeide geveldelen boven de kozijnen van ‘Mozaiek’ - 6 - en 'Mozaiek’ - 8 -

De bovengenoemde posities zijn - zoals blijkt uit de beproeving met Karstenbuisjes - gevoelig voor 
vochtindringing. DGMR heeft de detaillering (bijlage 2) van de gevel boven de kozijnen geanalyseerd 
en is tot de conclusie gekomen dat als water infiltreert in de gevel, dit niet meer weg kan, aangezien 
dit water wordt opgesloten door een kitvoeg die hier boven het kozijn aangebracht is. In figuur 27 
op de volgende pagina wordt dit principe weergegeven. Eenmaal daar aanwezig kan water niet meer 
weg. In de winterperiode zal dit water bij vorst bevriezen en de tegels boven de kozijnen van de 
EPS afdrukken. Dit verklaart zeer waarschijnlijk ook de bevinding dat met name bij ‘groen’ de rij 
tegels direct boven het kozijn verder buiten staat (dit is goed visueel waar te nemen).
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Een bijkomende oorzaak voor het ‘naar buiten staan’ van de bovenste rij tegels boven de kozijnen 
kan voortkomen uit zakkingen/zettingen in de hoofddraagconstructie. Omdat de kozijnen ‘voor’ het 
binnenspouw staan komt de EPS-isolatie onder druk te staan bij het doorzakken van de betonlateien. 
Hierdoor wordt de EPS-isolatie dikker en worden de tegels naar ‘buiten’ gedrukt. Bij een voldoende 
grote vervorming zal de verlijming van de tegels bezwijken. Of dit in de praktijk werkelijk het geval 
is, zal afhangen van de deugdelijkheid en daarmee starheid van de bevestiging van de kozijnen aan 
de lateien. Om dit met zekerheid vast te stellen is vergaand destructief onderzoek nodig.

hechtlaog
Isolatieploat min. Rc van 2.5 

wapeningslaag 
tegelofwerking |— systeemplafor

Binnendringend water
6120+ P

spuitwerkofdichtinqsband

Kitvoeg
5969+ P betonlatei 150x560mmb. k. kozijn

ofdichting compriband
zonwering

figuur 27: besproeide geveldelen boven de kozijnen van ‘Mozaïek’ - 6 - en ‘Mozaïek’ - 8 -

Naar aanleiding van de bovenstaande bevinding is als eerste - vóór het verwijderen van de tegel en 
na de waterbeproeving - de kitvoeg losgesneden om vast te kunnen stellen of er vocht in de 
gevelconstructie aanwezig is.
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figuur 28: lossnijden van de kitvoeg boven het kozijn
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figuur 29: waterlekkage uit de kitvoeg, uit de ruimte achter de kitvoeg

Dit bleek het geval te zijn omdat bij het lossnijden direct water uit de gevel kwam stromen. 
Dit water had zich verzameld in de (holle) ruimte achter de kitvoeg.

Algemene conclusie is dan ook dat het tegelwerk boven de kozijnen lokaal onvoldoende waterdicht 
is, dat hierdoor water achter de tegels kan komen en dat dit water vervolgens niet meer weg kan 
uit de gevel als gevolg van de kitvoeg tussen de bovenzijde van de kozijnen en de onderzijde van 
het tegelwerk. De grootste bijdrage in de waterinfiltratie bestaat uit de van de tegels losgescheurde 
voegen. Ook hier wordt dit hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de dilataties in de 
tegelgevel niet samenvallen met de dilataties in de achterconstructie (waardoor zettingen van het 
gebouw niet opgevangen kunnen worden).

Het niet goed kunnen afvoeren van geïnfiltreerd water uit de gevelconstructie is of een ontwerpfout, 
en/of een fout gemaakt bij het onderhoud van de gevel. Men is er onterecht van uitgegaan dat het 
tegelwerk volledig waterdicht is (en blijft), en een goede afvoer van in de gevel geïnfiltreerd water 
niet nodig is. Tijdens de oplevering in 1998 zal dit misschien nog wel het geval zijn geweest, maar 
in de afgelopen 20 jaar heeft de invloed van het weer ervoor gezorgd dat het voegwerk zeker niet 
meer waterdicht is. Daarnaast zijn voegen losgescheurd van de tegels als gevolg van zettingen in de 
gebouwdelen die niet goed konden worden opgevangen. Hierdoor kon vorstschade ontstaan dat 
vervolgens een verdere degradatie van het tegelwerk veroorzaakt. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat bij ‘geel’ en ‘blauw’ beter rekening gehouden lijkt te zijn met zettingen in de achter 
constructie. Het aantal krimpscheuren in de gevel is hier substantieel minder. Naar oordeel van
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DGMR is het schadebeeld hier zodanig dat er hier nog geen acute herstelwerkzaamheden 
noodzakelijk zijn.

Daar waar geen kitvoegen zijn aangebracht en geen waterophoping kan ontstaan (geveldelen zonder 
of onder kozijnen) is er geen schade zichtbaar. Naar verwachting zal overtollig geïnfiltreerd water 
in deze geveldelen aan de onderzijde uitstromen en geen vorstschade veroorzaken.

Op basis van de analyses van DGMR moeten de tegelgevels boven de raamstroken van ‘groene’ zeker 
worden aangepakt, bijvoorbeeld door toepassing van nieuwe betegeling of trespa met isolatie. 
Het betreft de volgende posities:
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figuur 30: te vervangen geveldelen ‘groene’ gebouw

•MOZAÏEK” -5-

00
O

ó
có

O'
nO

0

1sO

sóS
0

15

O tl._.

i
-HOZAIEK- -2-

•MC/Air»” F-

[E
'MOZAÏEK- -5-

n vuï I Ti

r- -MC7AIEK' -7- 'MOZAÏEK' '8-

figuur 31: te vervangen geveldelen ‘groene’ gebouv/
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Bij de nieuwe situatie moet ook gekeken worden naar de waterdichtheid van het kozijn en moet 
eventueel de bovenzijde van het kozijn worden afgeplakt, zodat een kitvoeg aan de bovenzijde aan 
de buitenzijde van het tegelwerk overbodig is. Waar mogelijk dienen de voegen in de (nieuwe) 
buitenafwerking samen te vallen met de dilatatievoegen in de achter constructie.

4.4 Visuele controle binnenzijde
Het binnenspouwblad van de tegelgevel boven de kozijnen betreft in afwijking tot de tekeningen in 
bijlage 2: kalkzandsteen (zie figuur 32). De verwachting is dat dit dermate dampdicht is dat dit niet 
van invloed is op de hechting van de tegels aan de buitenzijde of zoveel inwendige condensatie kan 
veroorzaken dat daardoor vorstschade kan ontstaan. Een invloed van binnenuit lijkt dus niet van 
toepassing.

pi“
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1 00

figuur 32: binnenblad tegelgevel van binnenuit

5. Conclusies
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Van de drie geïnspecteerde bouwdelen, te weten ‘groen’, ‘geel’ en ‘blauw’, zijn enkel bij de gevels 
van het ‘groene’ gebouw structurele gebreken aangetroffen. Hier dienen ter plaatse van de 
bovenzijde van de raamstroken maatregelen genomen te worden, vanwege waterinfiltratie in de 
gevel. Mogelijk kan hier een nieuwe betegeling of bijvoorbeeld trespa met isolatie aangebracht 
worden. Bij de nieuwe situatie moet ook gekeken worden naar de waterdichtheid van het kozijn en 
moet eventueel de bovenzijde van het kozijn worden afgeplakt, zodat een kitvoeg aan de bovenzijde
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aan de buitenzijde van het tegelv^erk overbodig is. Waar mogelijk dienen de voegen in de (nieuwe) 
buitenafwerking samen te vallen met de dilatatievoegen in de achter constructie.

Daarnaast zijn enkele incidentele gevallen aangetroffen op de gevels van zowel ‘groen’, ‘blauw’ als 
‘geel’. Deze dienen ook hersteld te worden om voortschrijdende schade te voorkomen. Dit proces 
moet regelmatig herhaald worden voor behoud van de gevels (richting: jaarlijkse controle op 
gebreken en het herstellen daarvan).

ing. J.T. (Johan) Koudijs 
DGMR Bouw B.V.
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PROJEKTGEGEVENS
Projectnaam
Projectnummer
Plaatmerk

Willy Brandtplein 2-12 
B.2018.0469.00.N001

BASISGEGEVENS
gebied conform NEN 6702 artikel 8.6.2.2 =
igging conform NEN 6702 artikel 8.6.2.3 =
gebouwbreedte =
gebouwdiepte =
gebouwhoogte =
referentieperiode conform NEN 6702 artikel 5.5 = 
gebouwsector conform NEN 6702 artikel 8.6.4.3=

III
bebouwd

130,0[m]
130,0[m]

7,0[m]
50jaar

b= 005 m breed
PLAATGEGEVENS
loek t.o.v. horizontaal vlak
oplegging
hoogte
breedte *

I
hoogte plaat in de gevel voor windbelasting

90[°]
vierzijdig

1,000[m]
1,000[m]
7,000[m]

BELASTING DOOR WINDZUIGING (= maatgevend)
Pd = Cdim * Ct * Ceq * Pw * ^f;q * Xt * Ol -828[N/m2]

Cdim, Ceq, Ol
i = 1,1,1[]

Ct — Cpe;loc + Cpi = -1,500[]
Cpe;loc = -1,200[]
Cpi = -0,300[]

Pw = 460[N/m2]

^f;q = 1,2[]

Xt = i,oon
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lUt te oelenen horizontale 
kracht

Uttgeoefend met Wrijvingscoëfficiënt tussen 
de grond en de voeten

110 N dnikken of trekken

200 N drukken of trekken

240 N drukken of trekken

310 N drukken

490 N drukken of trekken

730 N drukken

beide handen of een schouder 
of de rug

beide handen of een schouder 
of de rug

een hand

beide handen of een schouder 
of de rug

bekte handen of een schouder 
of de rug

denig

Met geringe wrijvingscoëfficiënt 
0,2 < f< 0,3

met gemiddelde wrijvingscoëfficiënt 
7=0.6

Indien bevesbgd aan een verticale 
wand. 510-1520 mm vanaf en 
evenwijdig aan het drukpaneel

Met hoge wrijvingscoëfficiënt 
/>0.9

Indien bevestigd aan een vertk:ale 
wand, 510-1520 mm vanaf en 
evenwijdig aan het drukpaneel of 
indien met verankerde voeten op een 
perfect niet-slippende vloer (zoals 
een voetensteun)

Indien bevesbgd aan een verticale 
w^, 580-1090 vanaf en evenwijdig 
aan het drukpaneel of indien met 
verankerde voeten op een perfect, 
niet-slippende vloer (zoals een 
voeten^eun)


