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 1 Inleiding 

Op de bovenste verdieping van de parkeergarage Theater te Nieuwegein is op 

vrijdag 14 december 2018, tijdens een reguliere inspectie, scheurvorming waarge-

nomen in een nok van een betonnen kolom. Deze scheurvorming was dusdanig 

ernstig dat de Gemeente direct heeft besloten om een tijdelijke ondersteuning aan 

te brengen. Tevens zijn enkele parkeerlagen afgesloten.  

 

In vervolg op de getroffen maatregelen heeft de Gemeente Nieuwegein aan TNO 

gevraagd een bouwtechnisch onderzoek uit te voeren. Het doel van dit onderzoek 

is om antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is de oorzaak van de scheurvorming in de nok? 

2. Wat zijn de consequenties van de scheurvorming voor de constructieve 

veiligheid en de duurzaamheid? 

3. Zijn er andere locaties in de parkeergarage waar reeds sprake is van een 

vergelijkbaar schademechanisme of waar dit in de toekomst zou kunnen 

optreden? 

4. Welke herstelscenario’s zijn er? 

 

Ten behoeve van het onderzoek heeft de Gemeente een dossier met tekeningen 

en berekeningen van de parkeergarage samengesteld en beschikbaar gesteld aan 

TNO. Nadat TNO dat dossier inhoudelijk had doorgenomen heeft TNO op 21 

februari 2019 een inspectie ter plaatse uitgevoerd. De resultaten van het dossier- 

en veldonderzoek zijn vervolgens geanalyseerd, hetgeen de basis heeft gevormd 

voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de onderhavige rapportage. 

In hoofdstuk 2 wordt enige algemene informatie gegeven over het project, zoals 

een overzicht van het beschikbaar gestelde dossier en een nadere toelichting op de 

opzet van het onderzoek. 

Hoofdstuk 3 geeft informatie over de opbouw van de constructie, zoals is vastge-

steld op basis van het beschikbaar gestelde dossier. In dat hoofdstuk wordt tevens 

een overzicht gegeven van de in het rapport gebruikte coderingen voor de plaats-

aanduidingen. 

Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het uitgevoerde veldonderzoek. Dat betreft 

enerzijds het onderzoek aan de beschadigde nok en de vergelijkbare nokken in de 

constructie. Anderzijds betreft dit een inspectie van overige delen van de parkeer-

garage op onvolkomenheden. 

Hoofdstuk 5 geeft een analyse van de resultaten van het dossier- en het 

veldonderzoek. Die analyse is enerzijds gericht op de oorzaak van de schade aan 

de nok en anderzijds op de oorzaken van overige onvolkomenheden in de 

constructie. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de consequenties van de waargenomen schade in de 

constructie. 

Hoofdstuk 7 geeft een hersteladvies op hoofdlijnen. 

Hoofdstuk 8 geeft de beantwoording van de onderzoeksvragen en tot slot geeft 

hoofdstuk 9 de ondertekening van het rapport. 

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2019 R10605 | 15 april 2019 

Gemeente Nieuwegein 

 4 / 36  

 2 Algemene informatie over het project 

2.1 Beschikbaar gesteld dossier 

Ten behoeve van het onderzoek heeft de Gemeente een dossier samengesteld met 

tekeningen en berekeningen van de parkeergarage, allemaal in pdf-formaat. Dat 

dossier is via een USB-stick aan TNO beschikbaar gesteld. 

 

De beschikbaar gestelde documenten waren gecodeerd met volgnummers, zonder 

verdere specificatie. Na het doornemen van het dossier heeft TNO de van belang 

zijnde documenten geselecteerd en van een eigen code voorzien.  

 

De tabellen 2.1 en 2.2 geven een overzicht van de door TNO geselecteerde 

documenten, respectievelijk tekeningen (T) en berekeningen (B). Ten aanzien van 

deze tabellen geldt het volgende: 

• De eerste kolom geeft de code die door TNO aan de documenten is 

gegeven en die in het vervolg van het onderhavige rapport is aangehouden. 

• De tweede kolom geeft het volgnummer van het betreffende document op 

de USB-stick.  

• De derde kolom geeft een korte omschrijving van het document. 

• Bij een deel van de documenten zijn bij de omschrijving van het document 

paginanummers toegevoegd. Dat heeft betrekking op de paginanummers 

van het originele pdf-document.  

 

Tabel 2.1: Overzicht geselecteerde tekeningen 

Code TNO Code Omschrijving 

[T. 01 ] 26 Plattegrond parkeerlaag 12 en 13 

[T. 02 ] 27 Plattegrond parkeerlaag 14 

[T. 03 ] 139 Detailtekeningen 2e t/m dak 

[T. 04 ] 146 Aanzicht as P01, doorsnede A-A 

[T. 05 ] 147 Aanzicht as P05, doorsnede B-B 

[T. 06 ] 148 Aanzicht as PH, doorsnede C-C 

[T. 07 ] 149 Aanzicht as PF, doorsnede D-D 

[T. 08 ] 150 Aanzicht as PD, doorsnede E-E 

[T. 09 ] 151 Aanzicht as PB, doorsnede F-F 

[T. 10 ] 152 Aanzicht as P06, doorsnede G-G 

[T. 11 ] 154 Aanzicht as P08 en liftwanden 

[T. 12 ] 155 Aanzicht as P01/PF-PH 

[T. 13 ] 159 Plattegrond 12e en 13e Parkeerlaag 

[T. 14 ] 160 Plattegrond 14e parkeerlaag 

[T. 15 ] 167 TT-platen parkeerlaag 12 en 13 

[T. 16 ] 168 TT-platen parkeerlaag 14 

[T. 17 ] 170 Deel 2: Tekeningen balken (pg 116-161) 

[T. 17a ] 170 Deel 2: Tekeningen balken (pg 155) - Balk 14.008 

[T. 18 ] 170 Deel 3: Tekeningen diversen (pg 162-177) 
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 Code TNO Code Omschrijving 

[T. 19 ] 170 Deel 4: Tekeningen kolommen (pg 178-eind) 

[T. 20 ] 171 Deel 1: Tekeningen kolommen (pg 1-37) 

[T. 20a ] 171 Deel 1: Tekeningen kolommen (pg 14) - Kolom PKK 08.004 

[T. 20b ] 171 Deel 1: Tekeningen kolommen (pg 15) - Kolom PKK 08.005 

[T. 21 ] 171 Deel 2: Tekeningen bordessen, trappen, wanden (vanaf pg 38) 

[T. 22 ] 172 Deel 1: Overzichtstekeningen (pg 1-12) 

[T. 23 ] 172 Deel 2: Tekeningen standaard TT-ligger (14-69) 

[T. 24 ] 172 Deel 3: Tekeningen TT-liggers type VKBA (70-107) 

[T. 24a ] 172 Deel 3: Tekeningen TT-liggers type VKBA (84-85) - VKBA1-4 

[T. 24b ] 172 Deel 3: Tekeningen TT-liggers type VKBA (86) - VKBA1-5 

[T. 24c ] 172 Deel 3: Tekeningen TT-liggers type VKBA (87) - VKBA1-6 

[T. 25 ] 172 Deel 4: Tekeningen TT-liggers type VKHA (109-138) 

[T. 25a ] 172 Deel 4: Tekeningen TT-liggers type VKHA (110) - VKHA1-1 

[T. 25b ] 172 Deel 4: Tekeningen TT-liggers type VKHA (111) - VKHA1-2 

[T. 25c ] 172 Deel 4: Tekeningen TT-liggers type VKHA (112) - VKHA1-3 

[T. 26 ] 172 Deel 5: Detailtekeningen (139-177) 

[T. 27 ] 172 Deel 6: Tekeningen balken (178-eind) 

[T. 28 ] 176 Plattegrond 8e en 9e parkeerlaag - codering kolommen 

[T. 29 ] 178 Deel 1: Tekeningen balken, kolommen en wanden (pg 1-89) 

 

Tabel 2.2: Overzicht geselecteerde berekeningen 

Code TNO Code Omschrijving 

[B. 01 ] 143 Deel 1: Stabiliteitsberekening parkeergarage (pg 1-230) 

[B. 01a ] 143 Deel 1: Stabiliteitsberekening parkeergarage (pg 2) - Codering 
kolommen 

[B. 01b ] 143 Deel 1: Stabiliteitsberekening parkeergarage (pg 216-230) - 
Stabiliteitsbeschouwing 

[B. 02 ] 143 Deel 7: Berekening belastingafdracht in parkeergarage (pg 333-
414) 

[B. 03 ] 145 Deel 1: Aanvullingen op berekeningen onderdeel 01 t/m 03 (pg 1-
150) 

[B. 03a ] 145 Deel 1: Aanvullingen op berekeningen (pg 62-65) - Oplegging 
balken-nokken 

[B. 03b ] 145 Deel 1: Aanvullingen op berekeningen (pg 145-150) - Overzichten 
met voorzieningen 

[B. 04 ] 145 Deel 2: Berekening knikplaten (pg 151-202) 

[B. 05 ] 145 Deel 3: Detailberekening TT-platen (pg 203-217) 

[B. 06 ] 145 Deel 4: Berekening TT-platen (pg 218-273) 

[B. 07 ] 161 Deel 1: Berekening balken (pg 1-318) 

[B. 07a ] 161 Deel 1: Berekening balken (pg 1-4) - Voorblad en codes 
kolommen 

[B. 07b ] 161 Deel 1: Berekening balken (pg 5-13) - Koppeling balk kolom 

[B. 07c ] 161 Deel 1: Berekening balken (pg 278-296) - Balk PD t.p.v. P05 en 
P06 

[B. 08 ] 161 Deel 2: Berekening elementen zonder stabiliteitsfunctie (o.a. 
kolommen; pg 319-418) 
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 Code TNO Code Omschrijving 

[B. 08a ] 161 Deel 2: Elementen zonder stabiliteitsfunctie (pg 319-326) - 
algemene uitgangspunten 

[B. 08b ] 161 Deel 2: Elementen zonder stabiliteitsfunctie (pg 327-351) - 
pendelkommen B 

[B. 08c ] 161 Deel 2: Elementen zonder stabiliteitsfunctie (pg 374-376) - 
splijtwapening kolommen 

[B. 09 ] 170 Deel 1: Berekening stekken op aansluiting prefab - in het werk 
gestort (pg 1-115) 

[B. 10 ] 178 Deel 2: Berekening koppeling staalconstructie aan prefab beton 
(90-eind) 

 

2.2 Opzet van het onderzoek 

Ten behoeve van het onderzoek heeft TNO gebruik gemaakt van de methodiek 

“Forensic engineering”. Dit is een methodiek waarbij op een gestructureerde manier 

oorzaken van schade kunnen worden herleid. De kracht van deze methodiek zit in 

het heel gericht verzamelen en analyseren van informatie. Enerzijds wordt hiermee 

voorkomen dat onnodig veel onderzoek wordt uitgevoerd en anderzijds wordt de 

kans op tunnelvisie, met een onjuiste conclusie, sterk verkleind. 

 

Waarin forensic engineering zich onderscheidt is de ’bottom-up’ benadering in 

plaats van de veelal toegepaste ’top-down’ benadering.  

Bij de top-down benadering wordt de nadruk van het onderzoek gelegd op het 

identificeren van mogelijk zwakke / kritische punten in de constructie en die worden 

dan beschouwd als mogelijke oorzaken. Eventuele onvolkomenheden in de 

uitvoering worden via deze benadering echter niet geïdentificeerd. Daarnaast 

hoeven mogelijke zwakke / kritische punten in de constructie niet per definitie 

(volledig) aan te sluiten bij de aangetroffen schade. 

Bij de bottom-up benadering ligt de nadruk op het analyseren van de schade zelf. 

Daarbij wordt heel specifiek gekeken naar de verschijningsvorm van de schade. Dat 

wordt vervolgens gebruikt voor het identificeren van mogelijke oorzaken. 

 

Voor beide benaderingsmethodieken is het noodzakelijk dat er eerst inzicht wordt 

verkregen in de exacte opbouw van de constructie. Voor de onderhavige situatie is 

dit enerzijds gedaan op basis van het beschikbaar gestelde dossier. De aldus ver-

kregen informatie over de opbouw van de constructie is weergegeven in hoofdstuk 

3 van het rapport. Vervolgens is tijdens het veldonderzoek specifiek nagegaan of 

de constructie ook daadwerkelijk gebouwd is zoals op de tekeningen was aange-

geven.  

 

Ten behoeve van de bottom-up benadering is een veldonderzoek in de parkeer-

garage uitgevoerd. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden op 21 februari 2019 en is 

uitgevoerd door de heren Borsje en Burggraaf van TNO. Dit veldonderzoek omvatte 

de volgende onderdelen (zie hoofdstuk 4): 

• De reeds beschadigde nok is open gehakt, teneinde het verloop van de scheur-

vorming te kunnen vaststellen. Daarmee was het tevens mogelijk om informatie 

te verkrijgen over de exacte wijze waarop de verbinding van de balk aan de 

betreffende nok was gerealiseerd. 

• De nokken die vergelijkbaar zijn met de reeds beschadigde nok zijn visueel 

beoordeeld, teneinde vast te stellen of daar eveneens sprake was van schade. 
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 • De draagconstructie van de bovenste verdiepingen van de parkeergarage is 

van nabij geïnspecteerd, teneinde na te gaan of er in de overige delen van de 

parkeergarage ook sprake is van schade.  

 

De waargenomen schade bestond in hoofdzaak uit scheurvorming. Daarnaast zijn 

onvolkomenheden aangetroffen met betrekking tot de hemelwaterafvoer en de 

oplegmortel onder de balken, waarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Ten 

aanzien van de waargenomen schade is in eerste instantie nagegaan welke 

belastingen en/of welke opgelegde dan wel verhinderde vervormingen dergelijke 

schade zou kunnen verklaren. Vervolgens is vanuit het gedrag van de totale con-

structie en/of vanuit het gedrag van het betreffende detail, nagegaan of de gedefi-

nieerde belastingen en/of vervormingen daadwerkelijk kunnen zijn opgetreden. 

Deze analyse is weergegeven in hoofdstuk 5. 

 

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2019 R10605 | 15 april 2019 

Gemeente Nieuwegein 

 8 / 36  

 3 Opbouw van de constructie 

Dit hoofdstuk geeft informatie over de opbouw van de constructie. Dit is gebaseerd 

op de in het dossier aanwezige tekeningen, tenzij specifiek is vermeld dat het is 

gebaseerd op waarnemingen in het werk. 

3.1 Algemene informatie en gebruikte coderingen 

De parkeergarage in gebouwd in 2010 en is gesitueerd in het centrum van 

Nieuwegein, aan de Nachtwachtstede, naast het Theater (figuur 3.1). De garage 

heeft een totaal oppervlak van 53 x 56 m2 en heeft 14 parkeerlagen. 

 

Ten behoeve van de plaatsaanduiding is in het onderhavige rapport gebruik 

gemaakt van de stramienen die ook in de bouw zijn gebruikt. Van zuid naar noord 

zijn dit de stramienen PB-PH en van west naar oost de stramienen P01-P08 (figuur 

3.2). Indien in dit rapport wordt verwezen naar deze stramienen, wordt dat gedaan 

met alleen de code van het betreffende stramien. Een dubbele code, zoals 

bijvoorbeeld PD/P05, duidt op een kruispunt van twee stramienen.  

 

De 14 parkeerlagen zijn verspringend ten opzichte van elkaar gepositioneerd (figuur 

3.3). De even parkeerlagen zijn gesitueerd tussen PB en PD en de oneven parkeer-

lagen tussen PD en PH. De hellingbanen tussen de verschillende parkeerlagen zijn 

gepositioneerd tussen P01 en P02, tussen P05 en P06 en tussen P07 en P08 

(figuur 3.3 en 3.4). 

 

De draagconstructie van de parkeergarage bestaat uit vier hoofdframes, van 

geprefabriceerde betonnen kolommen en balken, die zijn gepositioneerd op PB, 

PD, PF en PH (figuur 3.3 en 3.4). De vloeren van de parkeerlagen zijn vervaardigd 

van geprefabriceerde betonnen TT-liggers die aan beide uiteinden zijn opgelegd op 

de balken van de vier hoofdframes. Dit is uitgevoerd met oplegmateriaal tussen de 

TT-liggers en de balken. 

 

 
Figuur 3.1: Overzicht van de bovenzijde van de parkeergarage, met links het 

Theater 
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Figuur 3.2: Plattegrond van de parkeergarage (parkeerlaag 12 en 13) met de 

codering van de stramienen [T.01] 
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Figuur 3.3: Dwarsdoorsnede van de parkeergarage tussen P05 en P06 [T.05] 

 

 
Figuur 3.4: Langsdoorsnede van de parkeergarage tussen PC en PD [T.08] 
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 3.2 Constructieve onderdelen van de parkeergarage 

3.2.1 Kolommen 

De geprefabriceerde betonnen kolommen hebben een rechthoekige vorm en lopen 

door over meerdere parkeerlagen. Als voorbeeld geeft figuur 3.5 een aanzicht van 

twee kolommen op PD. Deze kolommen lopen vanaf parkeerlaag 8 door tot aan 

parkeerlaag 14. 

De verbinding met de eronder gesitueerde kolom is gerealiseerd met stekeinden. 

Die stekeinden lopen vanuit de eronder gesitueerde kolom door in sparingen 

(gains) in de betreffende kolom. Tijdens de bouw zijn die sparingen, na plaatsing 

van de kolom, gevuld met een cementgebonden grout. 

 

Ten behoeve van de verbinding van de kolommen aan de balken zijn de kolommen 

ter hoogte van elke parkeerlaag voorzien van nokken (figuur 3.6). Deze nokken 

hebben dezelfde breedte als de kolommen en een lengte van 200 mm.  

In elke nok bevinden zich twee verticale gains met een diameter van 60 mm. 

Tijdens de bouw zijn draadeinden M30 door deze gains gestoken, die doorlopen 

door vergelijkbare gains in de uiteinden van de balken. Vervolgens zijn aan de 

bovenzijde van de balken en aan de onderzijde van de nokken volgplaten aange-

bracht en zijn de ankers vastgezet. 

Op het oplegvlak van de nokken is een cementgebonden mortel aangebracht, 

waarop de balken zijn opgelegd. 

 

  
Figuur 3.5: Aanzicht van twee kolommen op PD; kolommen lopen vanaf 

parkeerlaag 8 tot aan bovenzijde [T.08] 
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Figuur 3.6: Nokken aan kolommen voor verbinding balken aan kolommen [T.26] 

3.2.2 Balken 

Tussen de kolommen bevinden zich geprefabriceerde betonnen balken. Deze 

balken zorgen enerzijds voor de onderlinge koppeling van de kolommen en 

anderzijds ondersteunen zij de TT-liggers van de vloeren. 

In hoofdzaak zijn er drie typen balken: 

• Balken op PB, PD en PH waarop aan één zijde TT-liggers zijn geplaatst (figuur 

3.7). 

• Balken op PF waarop aan twee zijden TT-liggers zijn geplaatst. 

• Balken op PD die de hellingbanen ondersteunen (figuur 3.8). 

 

De balken hebben een breedte die gelijk is aan de breedte van de kolommen 

waaraan ze zijn verbonden. Aan de onderzijde van de balken bevindt zich aan één 

of beide zijden een verbreding, die dienst doet als oplegvlak voor de TT-liggers.  

 

De balken zijn aan beide uiteinden met zogenaamde tanden opgelegd op de 

nokken van de kolommen, op een wijze zoals is omschreven in de vorige paragraaf. 

Ter plaatse van de opleggingen van de TT-liggers op de balken is oplegmateriaal 

aangebracht. 
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Figuur 3.7: Opbouw van de balken met aan één zijde TT-liggers [T.26] 

 

 
Figuur 3.8: Opbouw van de balken in de hellingbaan [T.26] 

3.2.3 Vloeren 

De vloeren zijn vervaardigd van geprefabriceerde TT-liggers van voorgespannen 

beton (figuur 3.9). De TT-liggers hebben een breedte van 2,66 m en een lengte van 

15,56 m. De totale hoogte van de liggers is 430 mm en de dikte van de flenzen is 

80 mm. 

Op de bovenzijde van de TT-liggers is een coating/slijtlaag aangebracht. 
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Figuur 3.9: Doorsnede van een TT-ligger [T.24] 

 

3.2.4 Stabiliteitsvoorzieningen 

Ten behoeve van de horizontale stabiliteit van de parkeergarage zijn de volgende 

voorzieningen aangebracht (figuur 3.10): 

• Op PB zijn tussen P04 en P06, over de volledige hoogte van de parkeergarage, 

kruisvormige, stalen stabiliteitsverbanden aangebracht (foto 3.11). 

• Op PF zijn vergelijkbare stabiliteitsverbanden aangebracht tussen P03 en P05. 

• Op P01 zijn vergelijkbare stabiliteitsverbanden aangebracht tussen PB en PC 

en tussen PF en PG. 

• Op P08 zijn tussen de kolommen geprefabriceerde betonnen wandelementen 

geplaatst, waardoor dit stramien als een verticale schijf werkt. 

• In de bovenzijde van de TT-liggers is wapening aangebracht die over meerdere 

liggers is gekoppeld. Hierdoor zijn trekbanden in de vloeren gecreëerd. Langs 

de omtrek van de vloeren zijn de zijden van de TT-liggers verbonden met de 

naastgelegen balken (foto 3.12). Deze verbindingen zorgen er samen met de 

trekbanden voor dat de vloeren als horizontale schijven werken. 

 

 
Figuur 3.10: Locaties waar zich verticale stabiliteitsverbanden bevinden (rode lijnen) 
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Figuur 3.11: Kruisvormige, stalen stabiliteitsverbanden tussen kolommen 

 

 
Figuur 3.12: Verbindingen van TT-ligger met naastgelegen ligger 

 

3.3 Constructieonderdelen ter plaatse van de beschadigde nok 

De beschadigde nok is gepositioneerd op PD/P05, ter hoogte van de hellingbaan 

van parkeerlaag 13->14 (figuur 3.13). Het betreft de nok waarop de balk, die zich 

halverwege de hellingbaan bevindt, is opgelegd (foto 3.14). De schade aan de nok 

bestaat uit verticaal georiënteerde scheuren. 

Direct na constatering van de schade is besloten om een onderstempeling aan te 

brengen onder de balk die was opgelegd op de nok (figuur 3.15). Tevens is 

besloten om de bovenste parkeerlagen af te sluiten. 

 

Tijdens het dossieronderzoek is nagegaan welke specifieke, geprefabriceerde 

constructieonderdelen ter plaatse van de beschadigde nok zijn verwerkt. Dit betreft 

de volgende onderdelen (figuur 3.14 en 3.15): 

• De beschadigde nok is onderdeel van kolom PKK08004 [T.20a]. 

• De balk die op de nok ligt is balk PBK14008 [T.17a]. 
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 • De kolom aan de andere zijde van deze balk is kolom PKK08005 [T.20b]. 

• De TT-liggers aan de lage zijde van de balk zijn de TT-liggers VKHA1-1/3 

[T.25a/c] (niet aangegeven in figuur 3.15). 

• De TT-liggers aan de hoge zijde van de balk zijn de TT-liggers VKBA1-4/6 

[T.24a/c]. 

 

 
Figuur 3.13: Positie van de beschadigde nok 

 

 
Figuur 3.14: Overzicht van de beschadigde nok (foto van de situatie op 3 januari 

2019) 
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Figuur 3.15: Onderstempeling; codering van de geprefabriceerde onderdelen   
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 4 Resultaten van het veldonderzoek 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten van het uitgevoerde veldonderzoek. Eerst geeft 

paragraaf 4.1 de resultaten van het onderzoek aan de beschadigde nok en aan de 

overeenkomstige nokken op PD/P05 en PD/P06. Vervolgens geeft paragraaf 4.2 de 

resultaten van een visuele inspectie van overige delen van de parkeergarage. 

4.1 Beschadigde nok en overeenkomstige nokken 

De beschadigde nok is visueel beoordeeld. Daarbij is het volgende waargenomen 

(zie bijlage A; foto A.1-A.6): 

• In het zijvlak aan de zijde van parkeerlaag 13 zijn twee enigszins diagonale 

scheuren zichtbaar (foto A.1). Deze scheuren lopen vanaf de bovenzijde van de 

nok schuin omlaag, in de richting van de kolom, en hebben een wijdte van 

maximaal 0,2 mm. 

• In het voorvlak (het vlak dat zich onder de balk bevindt) bevinden zich twee 

scheuren (foto A.2). Deze beide scheuren lopen in het bovenste deel van het 

vlak verticaal en buigen naar onder toe af, in de richting van parkeerlaag 13. De 

rechter scheur is zeer gering. De linker scheur is nabij de onderzijde van het 

vlak nihil en neemt naar boven in wijdte toe. 

• In het zijvlak aan de zijde van parkeerlaag 14 zijn meerdere, voornamelijk 

verticale, scheuren zichtbaar (foto A.3-A.6). Ten aanzien van deze zijde geldt: 

− Uit een vergelijking met de foto’s die op 3 januari 2019 zijn gemaakt (figuur 

3.14), blijkt dat de scheurvorming in de tussenliggende periode niet is 

toegenomen. 

− De scheuren lopen door in de mortel tussen de nok en de balk (foto A.5).  

− Eén scheur loopt verticaal door in de tand van de balk (foto A.5), met een 

geringe wijdte (circa 0,1 mm). 

− Het deel van de nok met de scheuren is uit het vlak naar buiten verplaatst 

(foto A.6). Aan de bovenzijde van de nok over circa 5 mm en aan de onder-

zijde vrijwel niet.  

 

Na de visuele inspectie zijn de losse delen van de nok handmatig, met vuist en 

breekijzer, weggehakt. Daarbij is het volgende waargenomen (foto A.7-A.9): 

• Het uit het vlak gekomen deel van de nok blijkt een losse hoek te zijn.  

• In het zijvlak ligt de begrenzing van die hoek ter hoogte van de zijkant van de 

kolom. In het voorvlak vormt de linkse van de twee aanwezige scheuren de 

begrenzing. 

• Het bezwijkvlak loopt langs de buitenzijde van de wapening in de nok. 

• Van de vrijgekomen wapening zijn de beugels onderin de nok licht gecorro-

deerd. De beugels in het bovenste deel van de nok zijn niet gecorrodeerd. 

• In de nok is een gain met een draadeind zichtbaar. Deze gain is binnen de 

beugelwapening gepositioneerd en is rondom het draadeind gevuld met een 

cementgebonden mortel. 

• Het draadeind loopt naar boven toe door in een niet-gevulde gain in de tand van 

de balk.  

 

De tegenoverliggende nok op PD/P06, onder het andere uiteinde van de balk, is 

eveneens visueel beoordeeld. Daarbij is het volgende waargenomen (foto A.10-

A.15): 
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 • In het zijvlak aan de zijde van parkeerlaag 13 bevindt zich een enigszins 

diagonale scheur (foto A.10 en A.11). Deze scheur loopt vanaf ongeveer 

halverwege de bovenzijde van de nok schuin omlaag, in de richting van de 

kolom, en heeft een wijdte van maximaal 0,2 mm. 

• In het voorvlak (het vlak dat zich onder de balk bevindt) zijn in het zichtbare 

deel van het vlak geen scheuren waargenomen (foto A.12).  

• In het zijvlak aan de zijde van parkeerlaag 14 zijn meerdere, enigszins 

diagonale, scheuren zichtbaar (foto A.13). Ten aanzien van deze zijde geldt: 

− De scheuren lopen vanaf de bovenzijde van de nok schuin omlaag, in de 

richting van de kolom, en hebben een wijdte van maximaal 0,2 mm. 

− De scheuren lopen door in de mortel tussen de nok en de balk (foto A.14).  

− Een deel van de scheuren is in het verleden reeds gerepareerd, door deze 

over een breedte van enkele mm’s in te slijpen en op te vullen (foto A.15). 

Enkele delen van deze reparaties zijn weer opnieuw gescheurd. 

• Aan de zijde van parkeerlaag 14 is ook een scheur in de kolom aanwezig. Die 

scheur loopt vanaf de bovenzijde van de nok, diagonaal omlaag de kolom in, 

over circa 0,15 m, en heeft een wijdte van circa 0,1 mm (foto A.13). 

 

De overeenkomstige nokken op de overige verdiepingen zijn allemaal visueel 

beoordeeld. Dit zijn alle nokken op PD/P05 en op PD/P06. Foto’s van beide zijden 

van deze nokken zijn weergegeven in bijlage B. Bij de visuele beoordeling is het 

volgende waargenomen (tabel 4.1 en 4.2): 

• In alle nokken is sprake van scheurvorming, met uitzondering van de nokken 

onder de hellingbaan 3->4. 

• De scheuren lopen structureel vanaf de bovenzijde van de nok schuin omlaag, 

in de richting van de kolom, en hebben een wijdte van maximaal 0,2 mm. 

• Bij vier nokken zijn in het verleden reeds reparaties uitgevoerd. Hierbij zijn 

scheuren over een breedte van enkele mm’s ingeslepen en opgevuld. Bij de 

nok onder hellingbaan 13->14 is de reparatie voor een deel opnieuw 

gescheurd; bij de overige nokken zijn de reparaties niet opnieuw gescheurd. 

 

Tabel 4.1: Scheuren in nokken op PD/P05  
Nokken op PD/P05 

 
Aan lage zijde van hellingbaan Aan hoge zijde van hellingbaan  
Aantal Hoogte* Reparatie Aantal Hoogte* Reparatie 

Hellingbaan 13->14 2 50% Nee 3 100% Nee 

Hellingbaan 11->12 2 75% Ja 2 100% Nee 

Hellingbaan 9->10 2 75% Nee 2 100% Nee 

Hellingbaan 7->8 1 25% Nee 1 75% Nee 

Hellingbaan 5->6 1 75% Nee 1 50% Nee 

Hellingbaan 3->4 0 -- Nee 1 10% Nee 

* Hoogte = hoogte waarover scheur doorloopt, als percentage van de totale hoogte van 
de nok  
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 Tabel 4.2: Scheuren in nokken op PD/P06  
Nokken op PD/P06 

 
Aan lage zijde van hellingbaan Aan hoge zijde van hellingbaan  
Aantal Hoogte* Reparatie Aantal Hoogte* Reparatie 

Hellingbaan 13->14 1 50% Nee 3 100% Ja 

Hellingbaan 11->12 1 75% Nee 2 75% Ja 

Hellingbaan 9->10 1 75% Ja 1 85% Nee 

Hellingbaan 7->8 1 50% Nee 1 75% Nee 

Hellingbaan 5->6 1 50% Nee 1 75% Nee 

Hellingbaan 3->4 0 -- Nee 1 25% Nee 

* Hoogte = hoogte waarover scheur doorloopt, als percentage van de totale hoogte van 
de nok  

 

4.2 Overige waarnemingen 

Aansluitend aan het in de vorige paragraaf beschreven onderzoek zijn de bovenste 

vier parkeerlagen in zijn totaliteit visueel geïnspecteerd. Tevens is een recent 

gerepareerde kolom op parkeerlaag 7 beoordeeld. De bij deze inspecties gemaakte 

foto’s zijn weergegeven in bijlage C. 

 

Op meerdere locaties is sprake van lekkages door de bovenste parkeerlagen. Dit 

betreft voornamelijk lekkages via voegen tussen de geprefabriceerde onderdelen 

van de constructie, zoals bijvoorbeeld: 

• Lekkages via de voeg in de hellingbaan van parkeerlaag 13->14 (foto C.1). 

• Lekkages in de hoek van de parkeergarage bij PB/P01 (foto C.2). 

 

Ter plaatse van de opleggingen van de balken op de nokken is een laag cementge-

bonden mortel aanwezig. Op meerdere locaties is waargenomen dat deze mortel 

niet volledig aansluit: 

• Op enkele locaties is sprake van een “naad” tussen de bovenzijde van de 

mortel en de tand van de balk (foto C.3 en C.4). 

• Op een aantal locaties is sprake van scheurvorming in het aansluitvlak van de 

mortel aan de tand en/of de nok, nabij het uiteinde van de tand (foto C.5 en 

C.6). 

 

Ter plaatse van de opleggingen van de balken op de nokken is op meerdere 

locaties sprake van scheuren in de tanden van de balken en/of in de nokken. Dit 

betreft de volgende scheuren: 

• Scheuren in de tanden van de balken die in hoofdzaak verticaal zijn georiën-

teerd (foto C.7-C.10). Deze scheuren lopen voor een deel over de volledige 

hoogte van de tanden en de wijdte van de scheuren is maximaal 0,2 mm. 

• Scheuren in de nokken die in hoofdzaak verticaal zijn georiënteerd (foto C.11-

C.13). Deze scheuren lopen voor een deel over de volledige hoogte van de 

nokken en de wijdte van de scheuren is maximaal 0,2 mm. 

• Een deel van de hiervoor genoemde scheuren in de tanden en nokken ligt in 

elkaars verlengde (foto C.14 en C.15). 

De hiervoor genoemde scheuren zijn voornamelijk aanwezig in de constructie-

onderdelen op PB, PD en PH, direct onder de parkeerlagen 13 en 14.  

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2019 R10605 | 15 april 2019 

Gemeente Nieuwegein 

 21 / 36  

 Op meerdere locaties zijn scheuren in de balken waargenomen. Dit zijn de 

volgende twee soorten scheuren: 

• Scheuren die vanuit de hoek van de tand, diagonaal omhoog lopen (foto C.16 

en C.17). De wijdte van die scheuren is maximaal 0,1 mm. 

• Scheuren in de onderzijde van de balken, die doorlopen in het onderste deel 

van de zijkanten, met een wijdte van circa 0,1 mm. 

 

Op meerdere locaties zijn scheuren in kolommen waargenomen. Dit zijn de 

volgende twee soorten scheuren: 

• Scheuren ter hoogte van de bovenzijde van de nokken, met een wijdte van 

circa 0,1 mm, die voornamelijk diagonaal omlaag lopen, over een beperkte 

afstand (foto C.17 – C.19). 

• Horizontale scheuren met een wijdte van circa 0,1 mm die deels over de gehele 

breedte en deels over een deel daarvan doorlopen (foto C.20). 

 

Bij de nok aan de kolom op PD/P08, ter hoogte van parkeerlaag 14, is een hoek 

afgescheurd (foto C.21 en C.22). Dit betreft een hoek ter plaatse van een veranke-

ring van het hekwerk. 

 

Bij de hoekkolom op PH/P01 is een hoek van de kolom gerepareerd, van net boven 

de vloer tot aan het niveau van de afgedichte vulopeningen in de kolom (foto C.23). 

Volgens informatie van de gemeente is deze reparatie recent uitgevoerd, omdat er 

sprake was van een verticale scheur en wateruittreding. 
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 5 Analyse van de onderzoeksresultaten 

5.1 Beschadigde nok 

5.1.1 Algemene analyse 

Uit het onderzoek aan de beschadigde nok is naar voren gekomen dat aan de ene 

zijde van de nok een hoek is afgedrukt en dat aan de andere zijde twee scheuren 

aanwezig zijn. Het bezwijkvlak van de losse hoek loopt langs de buitenzijde van de 

wapening; onderin zijn enkele van de vrijgekomen wapeningsstaven gecorrodeerd. 

Achter de losse hoek is geen schade waargenomen aan het beton van de nok dat 

is omsloten door de wapening. Op basis hiervan kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden ten aanzien van de oorzaak van de schade: 

• De schade is niet ontstaan door de primaire krachtswerking in de nok. De 

primaire functie van de nok is om de verticale belasting vanuit de balk, inclusief 

de hellingbaan, over te brengen naar de kolom. Constructief gezien gebeurt dit, 

naast de horizontale wapening bovenin de nok, door het betonnen deel van de 

nok dat is omsloten door de wapening en dat deel vertoont geen schade. 

• De schade is niet geïnitieerd vanuit de gains met de ankerstaven. Die gains zijn 

namelijk gepositioneerd in het beton dat is omsloten door de wapening en de 

schade loopt niet door tot in dat beton. 

• De schade is niet ontstaan door corrosie van de wapening. Enerzijds omdat de 

mate van corrosie onvoldoende is om de gehele hoek relatief ver los te drukken 

en anderzijds omdat de corrosie alleen onderin is waargenomen en daar was 

de verplaatsing van de losse hoek het geringst. 

 

Na de falsificatie van de hiervoor genoemde, mogelijke oorzaken blijven er twee 

mogelijke oorzaken over die een verklaring kunnen geven voor de schade zoals 

aanwezig. Dit zijn: 

1. Splijtspanningen als gevolg van een ongelijkmatige drukverdeling. 

2. Opgelegde vervormingen in horizontale richting. 

Deze twee mogelijke oorzaken worden in de volgende paragrafen nader 

geanalyseerd. 

5.1.2 Splijtspanningen als gevolg van een ongelijkmatige drukverdeling 

Tussen de tand van de balk en de nok is een laag cementgebonden mortel 

aanwezig. In het ontwerp is ervan uit gegaan dat die mortel zorgt voor een uniforme 

verdeling van de oplegdruk op de bovenzijde van de nok. Echter, omdat de 

mortellaag zeer star is, is er mogelijk sprake van een ongelijkmatige drukverdeling, 

met plaatselijk veel hogere drukspanningen dan voorzien. Dit kan ontstaan door: 

• onvolkomenheden tijdens de applicatie, waardoor de mortel niet volledig 

aansluit tegen de onderzijde van de tand,  

• doorbuiging van de balk, waardoor de druk meer naar de voorzijde van de nok 

verplaatst, 

• rotatie van de balk, doordat de belasting vanuit de hellingbaan niet aan beide 

zijden van de balk gelijk is, waardoor de druk meer naar een zijkant van de nok 

verplaatst. 

 

Indien daadwerkelijk sprake is van een ongelijkmatige drukverdeling, kunnen 

splijtspanningen in de nok ontstaan, die vervolgens kunnen resulteren in scheuren. 
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 Dergelijke scheuren zullen in hoofdzaak verticaal georiënteerd zijn, evenwijdig aan 

de richting van de drukspanning. 

Uit het onderzoek ter plaatse blijkt dat de scheuren enigszins diagonaal weglopen 

richting de kolom, hetgeen niet verklaard kan worden door enkel het bovenbe-

schreven mechanisme. Ook het naar buiten verplaatsen van de hoek van de kolom 

kan niet met dit mechanisme verklaard worden. 

 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het bovenbeschreven 

mechanisme wel een rol gespeeld kan hebben bij de schade, maar niet zelfstandig 

de oorzaak van de schade kan zijn. 

5.1.3 Opgelegde vervormingen in horizontale richting 

Opgelegde vervormingen in horizontale richting ontstaan als de tand van de balk wil 

verschuiven ten opzichte van de nok. In dat geval ontstaan schuifspanningen op de 

bovenzijde van de nok, in de richting van de verplaatsing. Als die schuifspanningen 

te hoog worden, ontstaat scheurvorming in de nok. De volgende waarnemingen 

sluiten aan bij dit schademechanisme: 

• De scheuren in de nok lopen door in de cementgebonden mortel. Omdat de 

schuifspanningen worden geïntroduceerd vanuit de tand van de balk, grijpen ze 

aan op de bovenzijde van de mortel, en kan die mortel dus eveneens scheuren. 

• De scheuren beginnen aan de bovenzijde van de nok en lopen dan diagonaal in 

de richting van de kolom. Dit scheurverloop sluit aan bij het verloop dat ver-

wacht wordt bij een horizontale belasting op de bovenzijde van de nok, in 

lengterichting van stramien PD, van de kolom af. 

• De hoek van de nok is naar buiten verplaatst. Indien sprake is van opgelegde 

vervormingen die variëren in de tijd, bijvoorbeeld door temperatuurinvloeden, 

kan een “pompmechanisme” ontstaan waarbij de losse hoek steeds iets naar 

buiten wordt getrokken, maar niet meer kan worden teruggedrukt. Daarmee kan 

verklaard worden dat de hoek relatief ver is losgedrukt. 

 

Opgelegde vervormingen in een betonconstructie kunnen ontstaan door 

uitdrogingskrimp van het beton en door temperatuursinvloeden. Teneinde na te 

gaan of deze twee effecten daadwerkelijk een rol gespeeld kunnen hebben bij het 

ontstaan van de schade worden deze onderstaand nader geanalyseerd. Dit is 

gedaan in twee richtingen, in de lengterichting van stramien PD en in de richting 

loodrecht op stramien PD. 

 

Voor een analyse in de lengterichting van stramien PD is gekeken naar het gedrag 

van het gehele betonnen frame op dit stramien (figuur 5.1). Macroscopisch gezien 

is in dit frame sprake van delen met verschillende stijfheden. De twee delen van 

P02 tot P05 en van P06 tot P07 hebben een beduidend hogere stijfheid dan de 

overige delen, de delen met de hellingbanen. Dat komt enerzijds doordat in die 

delen meer balken tussen de kolommen aanwezig zijn en anderzijds doordat in die 

delen de balken zijn verbonden met de vloeren, hetgeen niet het geval is bij de 

hellingbanen. 

Door deze stijfheidsverschillen kunnen de volgende effecten ontstaan: 

• Uitdrogingskrimp van de balken in de delen tussen P02 en P05 en tussen P06 

en P07 wordt grotendeels verhinderd door de vloeren waaraan de balken zijn 

bevestigd, waardoor er zeer waarschijnlijk geen netto verkorting van die delen 

van het frame zal ontstaan. Voor de vloeren geldt dat de flensdikte van de TT-

liggers relatief gering is, waardoor die vloeren hoogstwaarschijnlijk al 



 

 

TNO-rapport | TNO 2019 R10605 | 15 april 2019 

Gemeente Nieuwegein 

 24 / 36  

 uitgedroogd waren op het moment van bevestigen van de vloeren aan de 

balken. 

• Uitdrogingskrimp van de balken tussen P05 en P06 wordt niet door de vloeren 

(hellingbanen) verhinderd, waardoor deze balken zeer waarschijnlijk zullen 

verkorten. Die combinatie samen zorgt ervoor dat het uiteinde van de balk 

tussen P05 en P06 verplaatst in de richting vanaf de kolom, hetgeen resulteert 

in een opgelegde vervorming op de nok. 

• Temperatuursvervormingen in de lengterichting van stramien PD zullen waar-

schijnlijk niet resulteren in verschilvervormingen ter plaatse van P05. Het is 

namelijk niet waarschijnlijk dat er significante temperatuursverschillen over het 

dek zullen optreden. 

 

 
Figuur 5.1: Schematische weergave van de werking van het betonnen frame op 

stramien PD 

 

Voor een analyse in de richting loodrecht op stramien PD is gekeken naar het 

gedrag van de bovenste twee parkeerlagen (13 en 14; figuur 5.1). Deze twee 

parkeerlagen zijn via één hellingbaan met elkaar verbonden en dat is de helling-

baan die is opgelegd op de balk waaronder zich de beschadigde nok bevindt. Ter 

plaatse van deze hellingbaan kunnen de volgende effecten ontstaan: 

• Uitdrogingskrimp van de parkeerlagen 13 en 14 zal resulteren in een verkorting 

van beide parkeerlagen in de richting loodrecht op stramien PD. Ter plaatse van 

de balk onder de hellingbaan, op PD, zijn de TT-liggers van de hellingbaan 

echter niet verbonden met de balk, waardoor een eventuele verkorting van de 

vloeren niet zal resulteren in een verplaatsing van de balk ten opzichte van de 

nok. 

• Een afkoeling van de parkeerlagen resulteert in een vergelijkbaar effect als 

hiervoor beschreven en zal ook niet resulteren in een verplaatsing van de balk 

ten opzichte van de nok. 

• Een opwarming van de parkeerlagen zal resulteren in een verlening van de 

beide parkeerlagen, in de richting zoals is aangegeven met de rode pijlen in 

figuur 5.2. De mate waarin de beide parkeerlagen opwarmen zal zeer waar-

schijnlijk vergelijkbaar zijn, echter, de totale uitzetting van parkeerlaag 13 zal 

meer zijn dan die van parkeerlaag 14, omdat de lengte van 13 groter is. Dit kan 

ter plaatse van de onderlinge aansluiting resulteren in een verplaatsing van de 
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 hellingbaan in de richting van parkeerlaag 14. Ter plaatse van de balk onder de 

hellingbaan, op PD, zal een dergelijke verplaatsing eerst resulteren in het dicht-

drukken van een eventueel aanwezige ruimte, en vervolgens in een druk tegen 

deze balk, waardoor deze wil verplaatsen en roteren ten opzichte van de nok. 

Hiermee ontstaat een opgelegde vervorming op de nok, in de richting van 

parkeerlaag 14.   

 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er twee mechanismen van 

opgelegde vervorming zijn opgetreden waarmee de schade in de nok verklaard zou 

kunnen worden: 

• Uitdrogingskrimp van de balk tussen P05 en P06. Deze uitdrogingskrimp heeft, 

door de toepassing van een starre oplegmortel, in de nok gezorgd voor een 

opgelegde vervorming in de richting evenwijdig aan stramien PD. Met dit 

mechanisme kunnen de scheuren in de beide zijvlakken verklaard worden. 

• Temperatuursuitzetting van parkeerdek 13. Deze uitzetting heeft in de nok 

gezorgd voor een opgelegde vervorming in de richting loodrecht op stramien 

PD. Met dit mechanisme kan het losdrukken van de hoek van de nok verklaard 

worden. Dit temperatuurseffect kan ook hebben gezorgd voor een 

“pompmechanisme”, waarmee verklaard kan worden dat de hoek relatief ver is 

verplaatst in de richting van parkeerlaag 14. 

Deze twee mechanismen kunnen zelfstandig de oorzaak van de schade zijn. 

 

 
Figuur 5.2: Schematische weergave van de werking van de bovenste parkeerlagen 

bij temperatuurseffecten 

 

5.1.4 Verificatie mogelijke oorzaken 

Uit de analyses in de vorige paragrafen volgt dat de schade aan de nok zeer 

waarschijnlijk is ontstaan als gevolg van opgelegde vervormingen op de nok. 

Enerzijds betreft dit een opgelegde vervorming als gevolg van uitdrogingskrimp van 

de balk die op de nok ligt (met daartussen een starre oplegmortel) en anderzijds 
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 een opgelegde vervorming door temperatuursuitzetting van parkeerlaag 13. Het is 

mogelijk dat splijtspanningen als gevolg van een ongelijkmatige drukverdeling op de 

bovenzijde van de nok ook een rol hebben gespeeld, maar dat mechanisme kan 

niet zelfstandig geresulteerd hebben in de opgetreden schade. 

 

Teneinde de mogelijke oorzaak van opgelegde vervormingen nader te verifiëren, 

zijn onderstaand de uitdrogingskrimp en de temperatuursvervormingen gekwantifi-

ceerd. 

 

Uitdrogingskrimp 

De balk op de nok loopt van P05 naar P06 en heeft een lengte van L=7560 mm 

[T.17a]. De grootte van de uitdrogingskrimp van deze balk, vanaf het moment van 

de montage, wordt ingeschat op ε = 0,1 ‰. 

Op basis hiervan wordt een verkorting van de balk berekend van: 

ΔL = ε * L = 0,1 * 10-3 * 7560 = 0,8 mm. 

 

Aan de zijde van parkeerlaag 13 zitten in de twee nokken onder de beiden 

uiteinden van de balk in totaal 3 scheuren met een maximale wijdte van 0,2 mm. Dit 

is een gesommeerde scheurwijdte van maximaal 0,6 mm. De berekende 

uitdrogingskrimp is voldoende om een dergelijke vervorming te veroorzaken. 

 

Temperatuursvervormingen 

De totale lengte van parkeerdek 13, tussen PD en PH, bedraagt L13 = 32000 mm en 

de totale lengte van parkeerdek 14, tussen PB en PD, bedraagt L14 = 16000 mm.  

De parkeerdekken zijn aan de bovenzijde voorzien van een zwarte slijtlaag, 

waardoor de temperatuur van de bovenzijde van de parkeerdekken relatief hoog 

kan oplopen. Ingeschat wordt dat de gemiddelde temperatuur van de 

parkeerdekken daardoor in de zomer kan oplopen tot circa 40 °C. Ten opzichte van 

een gemiddelde jaartemperatuur van circa 10 °C is dit een temperatuursverhoging 

van de parkeerdekken van ΔT = 30 °C. 

Uitgaande van een temperatuursuitzettingscoëfficiënt van de betonnen dekken van 

α = 10 * 10-6 m/m/°C wordt voor de beide parkeerdekken de volgende uitzetting 

berekend: 

ΔL13 = L13 * ΔT * α = 32000 * 30 * 10 * 10-6 = 9,6 mm 

ΔL14 = L14 * ΔT * α = 16000 * 30 * 10 * 10-6 = 4,8 mm 

 

Het verschil tussen de beide uitzettingen is 4,8 mm, hetgeen de maximale afstand 

is waarover de balk onder de hellingbaan opzij gedrukt kan worden door 

parkeerdek 13. In werkelijkheid zal die afstand minder zijn, maar die afstand is 

vrijwel zeker voldoende om op termijn de hoek van de nok los te drukken.  

5.2 Overeenkomstige nokken 

In de nok tegenover de beschadigde nok, ter plaatse van het andere uiteinden van 

de balk tussen P05 en P06, is sprake van eenzelfde scheurpatroon als in de 

beschadigde nok, aan de zijde van parkeerlaag 13. Datzelfde scheurpatroon  is ook 

aanwezig in de overeenkomstige nokken op vrijwel alle overige verdiepingen. 

 

Dit scheurpatroon sluit aan bij het in de vorige paragraaf beschreven mechanisme 

waarbij uitdrogingskrimp van de balk tussen P05 en P06 resulteert in een oplegde 

vervorming op de nok, in de richting evenwijdig aan stramien PD.  
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 Het is mogelijk dat  splijtspanningen als gevolg van een ongelijkmatige drukver-

deling op de bovenzijde van de nokken mede een rol gespeeld hebben, net als bij 

de beschadigde nok. 

 

Bij de nok onder de hellingbaan van 13->14 zijn de scheuren in het verleden 

gerepareerd, maar zijn enkele delen opnieuw gescheurd. Dit kan betekenen dat de 

scheuren zijn hersteld op het moment dat de betreffende balk nog onvoldoende 

was uitgedroogd en dat doorgaande uitdrogingskrimp heeft geresulteerd in nieuwe 

scheuren. Dit kan echter ook betekenen dat bij deze nok sprake is van additionele 

temperatuursinvloeden. 

 

Bij drie lager gesitueerde nokken zijn in het verleden ook reparaties uitgevoerd, 

maar die zijn niet opnieuw gescheurd. Dat betekent dat het schademechanisme na 

het herstel niet opnieuw is opgetreden en dat de scheuren dus vrijwel zeker zijn 

hersteld nadat de balken voldoende waren uitgedroogd. 

5.3 Overige onvolkomenheden 

Onderstaand volgt een analyse van de oorzaken van de overige onvolkomenheden  

die zijn waargenomen (zie paragraaf 4.2). Deze analyse is als volgt opgesplitst: 

1. Lekkages. 

2. Scheuren in de tanden van de balken en de nokken. 

3. Overige scheuren in de balken en kolommen. 

4. Afgescheurde hoek kolom PD/P08. 

5. Reparatie kolom PH/P01. 

5.3.1 Lekkages 

De waargenomen lekkages duiden op het onvoldoende functioneren van de 

afdichtingen in de voegen tussen de verschillende constructieonderdelen van de 

parkeergarage. Dit aspect is niet nader geanalyseerd. 

5.3.2 Scheuren in de tanden van de balken en de nokken 

Zowel in de tanden van de balken als in de nokken aan de kolommen zijn scheuren 

aanwezig die voornamelijk verticaal zijn georiënteerd. Het verloop van deze 

scheuren sluit geheel aan bij het in paragraaf 5.1 beschreven mechanisme van 

splijtspanningen als gevolg van een ongelijkmatige drukverdeling in het oplegvlak. 

Dit is dan ook zeer waarschijnlijk de oorzaak van deze scheuren. 

 

De volgende waarnemingen sluiten aan bij deze analyse: 

• Op enkele locaties is sprake van een “naad” tussen de bovenzijde van de 

mortel en de tand van de balk (foto C.3 en C.4). Dit duidt op onvolkomenheden 

tijdens de uitvoering, waardoor de mortel niet gelijkmatig over het gehele 

oplegvlak aansluit. 

• Op een aantal locaties is sprake van scheurvorming in het aansluitvlak van de 

mortel aan de tand en/of de nok, nabij het uiteinde van de tand (foto C.5 en 

C.6). Deze scheuren duiden erop dat de balk, na het aanbrengen van de 

mortel, (verder) is gaan doorbuigen, waardoor de oplegdruk meer naar het 

uiteinde van het oplegvlak is verplaatst. 

• De scheuren zijn voornamelijk aanwezig in de constructieonderdelen op PB, PD 

en PH, direct onder de parkeerlagen 13 en 14. Dit zijn de stramienen waar de 

balken aan één zijde worden belast door de TT-liggers (figuur 5.3). Die 
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 eenzijdige belasting resulteert in een “rotatie” van de balken, waardoor de 

oplegdruk meer naar de zijkant van de oplegvlakken verplaatst.  

• In aanvulling op het voorgaande punt geldt dat de parkeerlagen 13 en 14 direct 

in de zon liggen, waardoor er relatief grote temperatuursvariaties in deze 

parkeerlagen optreden. Omdat de TT-liggers zijn verbonden met de balken 

(figuur 5.3), kunnen de temperatuursvariaties resulteren in trek- en 

drukkrachten tegen de bovenzijde van de balken. Dit kan resulteren in extra 

“rotaties” van de balken, in twee richtingen, waardoor eveneens meer oplegdruk 

aan de zijkanten van de oplegvlakken kan ontstaan.  

 

 

 
Figuur 5.3: Aansluiting TT-liggers aan balk 

 

5.3.3 Overige scheuren in de balken en kolommen 

Naast de in de vorige paragraaf benoemde scheuren zijn er ook op de volgende 

locaties in de balken en kolommen scheuren aanwezig: 

• Scheuren in de balken, die vanuit de hoek van de tand diagonaal omhoog 

lopen. 

• Scheuren in de kolommen, die vanuit de bovenzijde van de nok diagonaal 

omlaag lopen. 

• Horizontale scheuren in de kolommen. 

Deze scheuren zijn gesitueerd op locaties waar vanuit de normale krachtswerking 

in de constructie scheurvorming kan ontstaan. Omdat de wijdte van de scheuren 

circa 0,1 mm bedraagt, duidt dit erop dat de wapening in de betreffende onderdelen 

functioneert zoals in het constructief ontwerp is voorzien. 

5.3.4 Afgescheurde hoek kolom PD/P08 

Bij kolom PD/P08 is ter hoogte van parkeerlaag 14 een hoek afgescheurd. Dit is 

vrijwel zeker veroorzaakt doordat het anker van het hekwerk te dicht aan de rand 

van de nok is aangebracht, in combinatie een zijdelingse belasting op het anker als 

gevolg van temperatuursvervormingen in het hekwerk.  

5.3.5 Reparatie kolom PH/P01 

Op de plaats van de reparatie in kolom PH/P01 op parkeerlaag 7 bevinden zich in 

de kolom vier gains, zoals weergegeven in figuur 5.4. Tijdens de bouw is de kolom 
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 met de gains over stekeinden uit de eronder gesitueerde kolom geplaatst. Daarna 

zijn de gains, via de vulopeningen aan de bovenzijde, gevuld met grout. 

Het is vrijwel zeker dat de gain ter plaatse van de reparatie tijdens de bouw onvol-

doende is gevuld en dat er vervolgens water in de gain terecht is gekomen. Bij 

bevriezing van dat water wordt de hoek van de kolom afgedrukt, zoals hier is 

opgetreden. 

 

 
 

Figuur 5.4: Kolom PH/P01 ter hoogte van parkeerlaag 7 [T.29] 
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 6 Consequenties van de waargenomen schade 

6.1 Beschadigde nok en overeenkomstige nokken 

Voor de beschadigde nok op PD/P05, ter hoogte van de hellingbaan van 

parkeerlaag 13 -> 14, geldt het volgende: 

Constructief gezien zorgt het betonnen deel van de nok dat is omsloten door de 

wapening, samen met de horizontale wapening bovenin de nok, voor de afdracht 

van de belasting op de nok naar de kolom. Omdat in dat deel van de nok geen 

schade aanwezig is, is de nok nog steeds in staat om zijn constructieve functie te 

vervullen.  

De nu afgedrukte delen van de nok hadden weliswaar geen constructieve functie, 

maar zorgden wel voor bescherming van de wapening tegen corrosie. Door het 

wegvallen van die delen wordt de wapening niet meer beschermd tegen corrosie, 

hetgeen een negatieve invloed heeft op de duurzaamheid van de nok. Vanuit dat 

oogpunt wordt het noodzakelijk geacht om de schade te herstellen. 

 

Voor de tegenoverliggende nok op PD/P06, onder het andere uiteinde van de balk, 

geldt het volgende: 

Er zijn geen aanwijzingen voor schade aan het betonnen deel van de nok dat is 

omsloten door de wapening. De nu aanwezige scheuren hebben een maximale 

wijdte van 0,2 mm en hebben daarmee geen negatieve invloed op de duurzaam-

heid van de nok. 

Echter, omdat bij deze nok sprake is van een situatie die vergelijkbaar is met die 

van de beschadigde nok PD/P05, is er een reële kans dat er op termijn alsnog 

schade zal ontstaan. Om deze reden wordt geadviseerd om bij deze nok preven-

tieve maatregelen te treffen, teneinde dergelijke schade te voorkomen (zie 

hoofdstuk 7). 

 

Voor de overeenkomstige nokken op de lagere verdiepingen geldt het volgende: 

Er zijn geen aanwijzingen voor schade aan het betonnen deel van de nokken dat is 

omsloten door de wapening. De nu aanwezige scheuren hebben een maximale 

wijdte van 0,2 mm en hebben daarmee geen negatieve invloed op de 

duurzaamheid van de nokken.  

Er zijn geen aanwijzingen voor een toename van de scheurwijdte in de tijd, omdat 

de balken naar verwachting niet verder zullen uitdrogen. Om deze reden wordt het 

niet noodzakelijk geacht om bij deze nokken (preventieve) maatregelen te treffen. 

Wel wordt geadviseerd om de nokken periodiek te inspecteren, bijvoorbeeld één 

keer per jaar, teneinde eventuele niet-voorziene situaties, tijdig te signaleren.  

6.2 Overige onvolkomenheden 

De lekkages hebben een negatieve invloed op de bruikbaarheid van de 

parkeergarage. Verder hebben ze plaatselijk ook een negatieve invloed op de 

duurzaamheid, met name in relatie tot het ontstaan van corrosie van metalen 

onderdelen en tot vorstschade. Om deze redenen wordt geadviseerd om 

herstelmaatregelen te treffen. 
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 Ten aanzien van de verticale scheuren in de tanden en de nokken geldt dat deze 

geen negatieve invloed hebben op de constructieve functie van de tanden en de 

nokken, omdat de scheuren vrijwel zeker niet doorlopen tot achter de wapening. 

De nu aanwezige scheuren hebben een maximale wijdte van 0,2 mm en hebben 

daarmee ook geen negatieve invloed op de duurzaamheid van de nok. Echter, het 

is mogelijk dat de wijdte van de scheuren in de toekomst toeneemt, als gevolg van 

de “rotaties” die optreden bij temperatuursvariaties. Dan kunnen ze wel een 

negatief effect hebben op de duurzaamheid, met name in relatie tot het ontstaan 

van wapeningscorrosie.  

Teneinde mogelijke duurzaamheidproblemen te voorkomen wordt geadviseerd om 

preventieve maatregelen te treffen of om periodieke inspecties uit te voeren en 

curatieve maatregelen te treffen indien nodig. 

 

Ten aanzien van de overige scheuren in de balken en kolommen geldt dat deze 

geen negatieve invloed hebben op het constructief gedrag en ook niet op de 

duurzaamheid. Ook voor de toekomst wordt dit verwacht en daarom wordt 

geadviseerd om geen maatregelen te treffen. 

 

Ten aanzien van de afgescheurde hoek van de nok van kolom PD/P08 geldt dat de 

losse schol op termijn geheel los kan komen en omlaag kan vallen. Daarnaast 

wordt de onderliggende wapening mogelijk niet meer beschermd tegen corrosie, 

hetgeen een negatieve invloed heeft op de duurzaamheid van de nok. Daarom 

wordt geadviseerd om die schade te herstellen. 

 

Ten aanzien van de reparatie van kolom PH/P01 op parkeerlaag 7 geldt dat 

vooralsnog niet bekend is of de gain die zich achter de reparatie bevindt alsnog is 

gevuld met grout. Dat is noodzakelijk vanwege de constructieve functie van het 

stekeind in die gain en om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw schade zou 

kunnen ontstaan. 

Om deze redenen wordt geadviseerd om nader onderzoek te doen naar de wijze 

waarop de reparatie is uitgevoerd. Als daaruit volgt dat de gain niet is gevuld, wordt 

geadviseerd om dat alsnog te doen. 
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 7 Hersteladvies 

Dit hoofdstuk geeft een hersteladvies op hoofdlijnen, waarbij per maatregel het 

hoofddoel van de maatregelen wordt benoemd. 

7.1 Beschadigde nok en overeenkomstige nokken 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 6 wordt het voor de beschadigde nok PD/P05, ter 

hoogte van de hellingbaan van parkeerlaag 13 -> 14, vanuit duurzaamheidsoog-

punt, noodzakelijk geacht om de schade te herstellen. Dit kan worden uitgevoerd 

door alle losse delen te verwijderen, de wapening te ontroesten en het profiel van 

de nok te herstellen met een cementgebonden reparatiemateriaal, bijvoorbeeld met 

gietmortel. 

 

Om in de toekomst nieuwe schade als gevolg van doorgaande 

temperatuursvervormingen te voorkomen, zowel bij de beschadigde nok als bij de 

tegenoverliggende nok, wordt het aanvullend noodzakelijk geacht om in de 

aansluiting van de parkeerlagen 13 en 14 voldoende vervormingscapaciteit te 

creëren. Dit kan gerealiseerd worden met de volgende maatregelen: 

• Vergroten van de voegen tussen de TT-liggers van de hellingbaan en de balk 

op PD waar ze zijn opgelegd. 

• Vervangen van de cementgebonden mortel op het oplegvlak van de beide 

nokken door een oplegmateriaal met voldoende vervormingscapaciteit. 

 

Voor de overeenkomstige nokken op de lagere verdiepingen wordt geadviseerd om 

deze periodiek te inspecteren op eventuele bijzonderheden.  

7.2 Overige onvolkomenheden 

Ten aanzien van de lekkages in de parkeergarage wordt geadviseerd om deze af te 

dichten of lekwater gecontroleerd weg te leiden. Per lekkage dient daarbij nage-

gaan te worden op welke wijze dat het beste uitgevoerd kan worden. Dat is binnen 

het onderhavige project niet verder uitgewerkt. 

 

Ten aanzien van de verticale scheuren in de tanden en de nokken wordt geadvi-

seerd om deze in ieder geval periodiek te inspecteren op eventuele bijzonder-

heden. Om de huidige scheuren preventief af te dichten kunnen de tanden en 

nokken worden voorzien van een scheuroverbruggende coating. Afdichten van 

scheuren wijder dan 0,2 mm kan geschieden door middel van injecteren of door 

middel van inslijpen en opvullen van de scheuren met een enigszins flexibel 

materiaal. 

 

Ten aanzien van de afgescheurde hoek van de nok van kolom PD/P08 wordt 

geadviseerd om alle losse delen te verwijderen, eventueel gecorrodeerde wapening 

te ontroesten en het profiel van de nok te herstellen met een cementgebonden 

reparatiemortel. Om nieuwe schade in de toekomst te voorkomen wordt aanvullend 

geadviseerd om in het hekwerk, ter plaatse van het anker, een voldoende ruim 

slobgat aan te brengen, zodat het hekwerk geen zijdelingse belasting meer kan 

uitoefenen op het anker. 
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 Ten aanzien van de reparatie van kolom PH/P01 op parkeerlaag 7 geldt dat wordt 

geadviseerd om nader te onderzoeken of de gain is gevuld met een cementgebon-

den grout. Indien dat niet is gebeurd, wordt geadviseerd om dat alsnog te doen. 

7.3 Stempeling 

In paragraaf 6.1 is geconcludeerd dat nok PD/P05, ter hoogte van de hellingbaan 

van parkeerlaag 13 -> 14, nog steeds in staat is om zijn constructieve functie te 

vervullen. Dit houdt in dat de huidige stempeling per direct kan worden verwijderd 

en dat de parkeerlagen 11 tot en met 14 weer kunnen worden opengesteld. 

Voorwaarde is echter wel dat het herstel voor deze en de tegenoverliggende nok op 

korte termijn wordt uitgevoerd. Enerzijds om doorgaande wapeningscorrosie te 

voorkomen en anderzijds om te zorgen dat de temperatuursvervorming in de 

parkeerlagen 13 en 14 niet zal resulteren in nieuwe schade aan de nokken. 
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 8 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Vraag 1: Wat is de oorzaak van de scheurvorming in de nok? 

 

De schade aan de nok is zeer waarschijnlijk ontstaan als gevolg van opgelegde 

vervormingen op de nok in combinatie met toepassing van een starre 

oplegmortel. Enerzijds betreft dit een opgelegde vervorming als gevolg van 

uitdrogingskrimp van de balk die op de nok ligt en anderzijds een opgelegde 

vervorming door temperatuursuitzetting van parkeerlaag 13.  

 

Het is mogelijk dat splijtspanningen als gevolg van een ongelijkmatige 

drukverdeling op de bovenzijde van de nok ook een rol hebben gespeeld, maar 

dat mechanisme kan niet zelfstandig geresulteerd hebben in de opgetreden 

schade. 

 

 

Vraag 2: Wat zijn de consequenties van de scheurvorming voor de 

constructieve veiligheid en de duurzaamheid? 

 

De scheurvorming heeft geen directe consequenties voor de constructieve 

veiligheid van de nok. Constructief gezien zorgt het betonnen deel van de nok 

dat is omsloten door de wapening, samen met de horizontale wapening bovenin 

de nok, voor de afdracht van de belasting en dat deel van de nok vertoont geen 

schade. 

 

De gescheurde en afgedrukte delen van de nok zorgden voor bescherming van 

de wapening tegen corrosie. Door het wegvallen van die delen wordt de 

wapening niet meer beschermd tegen corrosie, hetgeen een negatieve invloed 

heeft op de duurzaamheid van de nok.  

 

 

Vraag 3: Zijn er andere locaties in de parkeergarage waar reeds sprake is van 

een vergelijkbaar schademechanisme of waar dit in de toekomst zou kunnen 

optreden? 

 

Op één locatie in de parkeergarage is sprake van een vergelijkbare situatie. Dat 

is bij de tegenoverliggende nok, aan het andere uiteinde van de balk die op de 

nok ligt (nok PD/P06). Voor een deel is daar reeds sprake van dezelfde schade 

en in de toekomst zou die schade zich daar op eenzelfde wijze kunnen 

ontwikkelingen. 

 

 

Vraag 4: Welke herstelscenario’s zijn er? 

 

Herstel van de beschadigde nok PD/P05, ter hoogte van de hellingbaan van 

parkeerlaag 13 -> 14, kan worden uitgevoerd door alle losse delen te 

verwijderen, de wapening te ontroesten en het profiel van de nok te herstellen 

met een cementgebonden reparatiemateriaal, bijvoorbeeld met gietmortel. 
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 Om in de toekomst nieuwe schade te voorkomen, zowel bij de beschadigde nok 

als bij de tegenoverliggende nok, wordt het aanvullend noodzakelijk geacht om in 

de aansluiting van de parkeerlagen 13 en 14 voldoende vervormingscapaciteit te 

creëren. Dit kan gerealiseerd worden met de volgende maatregelen: 

• Vergroten van de voegen tussen de TT-liggers van de hellingbaan en de balk 

op PD waar ze zijn opgelegd. 

• Vervangen van de cementgebonden mortel op het oplegvlak van de beide 

nokken door een oplegmateriaal met voldoende vervormingscapaciteit. 

 

Ten aanzien van het herstel van de overige onvolkomenheden wordt verwezen 

naar paragraaf 7.2 van de onderhavige rapportage. 
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 9 Ondertekening 

Naam en adres opdrachtgever: 

 

Gemeente Nieuwegein 

De heer T. Velders 

Postbus 1 

3430 AA  Nieuwegein 
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A Foto’s beschadigde nok en tegenoverliggende nok 

 

 
Foto A.1: Beschadigde nok-Scheuren in het zijvlak aan de zijde van parkeerlaag 13 

 

 
Foto A.2: Beschadigde nok - Twee scheuren in het voorvlak 
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Foto A.3: Beschadigde nok-Scheuren in het zijvlak aan de zijde van parkeerlaag 14 

 

 
Foto A.4: Scheuren in het zijvlak aan de zijde van parkeerlaag 14 - detail 
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Foto A.5: Scheuren lopen door in mortel; scheur in tand van balk 

 

 
Foto A.6: Een deel van de nok is uit het vlak verplaatst 
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Foto A.7: Situatie na weghakken losse delen 

 

 
Foto A.8: Corrosie van de wapening onderin de nok 
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Foto A.9: Ankerstaaf door gains; gain in nok is gevuld met een cementgebonden 

mortel; gain in tand van ligger is niet gevuld 

 

 
Foto A.10: Tegenoverliggende nok - Scheuren in het zijvlak aan de zijde van 

parkeerlaag 13 
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Foto A.11: Tegenoverliggende nok - Scheuren in het zijvlak aan de zijde van 

parkeerlaag 13; detailopname 

 

 
Foto A.12: Tegenoverliggende nok – Geen scheuren in het voorvlak zichtbaar 
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Foto A.13: Tegenoverliggende nok - Scheuren in het zijvlak aan de zijde van 

parkeerlaag 14 

 

 
Foto A.14: Scheuren lopen door in de mortel op de nok 
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Foto A.15: Gerepareerde scheuren; deels opnieuw gescheurd 
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B Foto’s nokken op PD/P05 en PD/P06 

  
Foto B.1: Hellingbaan 13->14; nok op P05 

 

  
Foto B.2: Hellingbaan 13->14; nok op P06 

 



Bijlage B | 2/6 

 

 

 

 

 

TNO-rapport | TNO 2019 R10605 | 15 april 2019 

Gemeente Nieuwegein 

 

 

  
Foto B.3: Hellingbaan 11->12; nok op P05 

 

  
Foto B.4: Hellingbaan 11->12; nok op P06 
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Foto B.5: Hellingbaan 9->10; nok op P05 

 

  
Foto B.6: Hellingbaan 9->10; nok op P06 
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Foto B.7: Hellingbaan 7->8; nok op P05 

 

  
Foto B.8: Hellingbaan 7->8; nok op P06 
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Foto B.9: Hellingbaan 5->6; nok op P05 

 

   
Foto B.10: Hellingbaan 5->6; nok op P06 
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Foto B.11: Hellingbaan 3->4; nok op P05 

 

  
Foto B.12: Hellingbaan 3->4; nok op P06 
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C Foto’s overige waarnemingen 

 

 
Foto C.1: Lekspoor op onderzijde hellingbaan 13->14 

 

 
Foto C.2: Lekkage ter plaatse van de stramienen PB/P01 
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Foto C.3: Naad tussen mortel en balk 

 

 
Foto C.4: Naad tussen mortel en balk 
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Foto C.5: Scheuren in aansluiting mortel aan balk en nok  

 

 
Foto C.6: Scheuren in aansluiting mortel aan balk en nok – detail van foto C.5 
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Foto C.7: Verticale scheur in tand van balk 

 

 
Foto C.8: Verticale scheur in de tand van een balk 
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Foto C.9: Verticale scheur in de tand van een balk 

 

 
Foto C.10: Verticale scheur in de tand van een balk 

 



Bijlage C | 6/12 

 

 

 

 

 

TNO-rapport | TNO 2019 R10605 | 15 april 2019 

Gemeente Nieuwegein 

 

 

 
Foto C.11: Verticale scheuren in een nok 

 

 
Foto C.12: Verticale scheuren in een nok 
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Foto C.13: Verticale scheur in een nok 

 

 
Foto C.14: Verticale scheuren in een tand van een balk én in een nok 
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Foto C.15: Verticale scheuren in een tand van een balk én in een nok 

 

 
Foto C.16: Diagonaal weglopende scheur vanuit hoek van de tand van een balk 
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Foto C.17: Diagonaal weglopende scheur vanuit hoek van de tand van een balk 

(rechts boven) en diagonaal weglopende scheur vanuit bovenhoek van de nok 

 

 
Foto C.18: Diagonaal weglopende scheur vanuit bovenhoek van de nok 
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Foto C.19: Twee diagonaal weglopende scheuren vanuit bovenhoeken van de 

nokken 

 

 
Foto C.20: Horizontale scheuren in een kolom 
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Foto C.21: Nok met een losse hoek bij het anker van het hekwerk 

 

 
Foto C.22: Nok met een losse hoek bij het anker van het hekwerk - detail 
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Foto C.23: Reparatie in kolom PH/P01 op 7e parkeerlaag  

 

 

 


