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1

Projectgegevens
Bij het ontwerp en de nieuwbouw van het Multi Purpose Building Eindhoven Airport (verder MPB
Eindhoven Airport) zijn de volgende partijen betrokken:
Opdrachtgever nieuwbouw:
Architect:
Constructief adviseur:
Geotechnisch adviseur:
Aannemer:

Eindhoven Airport BV
De Bever Architecten BV BNA uit Eindhoven
Archimedes Bouwadvies BV uit Eindhoven
Fugro Geoservices BV uit Weert
BAM Bouw en Techniek / BAM Infra

Een 3D-impressie van de parkeergarage is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1

3D impressie Eindhoven Airport – op de voorgrond de nieuwe parkeergarage
(bron: De Bever Architecten)
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2

Beschrijving van de constructie

2.1

Algemeen
Het ontwerp van het MPB Eindhoven Airport bestaat uit een vierlaagse bovengrondse parkeergarage met daaronder, op de begane grond een busstation (HOV-knooppunt), een fietsenstalling, een
McDonaldsvestiging, een wandelgebied en de hellingbanen naar de bovengelegen parkeerlagen.
Een fragment van de begane grondtekening van De Bever Architecten is opgenomen in figuur 2.
De plattegrond van de 4e verdieping cq. de dakvloer (de bovenste parkeerlaag) is opgenomen in figuur 3.

Figuur 2

Indeling op begane grondniveau - MPB Eindhoven Airport (bron: De Bever
Architecten)

Figuur 3

Plattegrond 4e verdieping
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Zoals uit de artist impression tekeningen van figuur 1 en figuur 4 blijkt, wordt de nieuwe parkeergarage direct tegenover de huidige terminal gebouwd. De contouren van het nieuwe bouwwerk zijn
afgestemd op de huidige lay-out van de omliggende wegen.

Figuur 4

Artist Impression van de nieuwe parkeergarage, de bestaande terminal en de
nieuwe boulevard (alleen bestemd voor voetgangers)

2.2

Draagconstructie

2.2.1

Algemeen
De vierlaagse parkeergarage is circa 132 meter lang en 67 meter breed. De bovenste bouwlaag bevindt zich op circa 14,5 meter boven maaiveld. Het ontwerp van het MPB is herkenbaar aan de gekromde vloerranden, die op alle bouwlagen aanwezig zijn. De eerste verdiepingsvloer is door de
hellingbanen qua vorm iets anders ontworpen dan de bovenliggende verdiepingsvloeren. De eerste
rij met kolommen bevindt zich op circa 1,5 meter van de gevel/vloerrand. In het midden van de
plattegrond, ter plaatse van as 4, is een dilatatie voorzien (figuur 5). De plattegrond is nagenoeg
symmetrisch ten opzichte van deze dilatatie. Beide bouwdelen, aangeduid met A en B, hebben eigen stabiliteitselementen.

Figuur 5

Gebouwdilatatie in midden van de plattegrond: bouwdelen A en B
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2.2.2

Draagconstructie op hoofdlijnen
Op hoofdlijnen bestaat de draagconstructie uit vlakke betonnen verdiepingsvloeren, ronde kolommen en stabiliteitselementen. Ter illustratie zijn twee afbeeldingen uit het Revit model van de parkeergarage toegevoegd (figuur 6 en figuur 7).
De verdiepingsvloeren zijn ontworpen en uitgevoerd als BubbleDeckvloeren. In hoofdstuk 3 wordt
nader ingegaan op dit vloertype. De verdiepingsvloeren zijn circa 450 mm dik en puntvormig ondersteund door ter plaatse gestorte betonnen kolommen 1 van verschillende afmetingen. De vloeroverspanning bedraagt maximaal circa 15 meter.

Figuur 6

3D-impressie draagconstructie uit Revit Model - Archimedes

Figuur 7

3D-impressie draagconstructie uit Revit Model - Archimedes

1

In het ontwerp van Archimedes waren geprefabriceerde betonkolommen voor zien. Tijdens de voorbereiding is dit door aannemer vanwege leveringsproblemen gewijzigd naar ter plaatse gestort beton.
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2.2.3

Fundering
De draagconstructie van de parkeergarage is gefundeerd op palen. Volgens het constructieve ontwerp zijn in grond gevormde avegaarpalen toegepast (ook wel mortelschroefpalen genoemd) met
een diameter van 550 mm. De paallengtes variëren volgens het palenplan tussen de 12 en 25 meter.
De koppen van de funderingspalen zijn volgens de ontvangen tekening en berekening voorzien van
een wapeningskorf 6Ø16 met een lengte van 2,5 of 4,0 meter. Een deel van de palen is tevens voorzien van een centraalstaaf Ø32 mm (lengte 6,2 of 7,2 meter).

Figuur 8

Fragment palenplan Archimedes

In het ontwerp zijn onder de betonnen kolommen en de kernwanden, vanwege de geconcentreerde
belastingafdracht, meerpaalspoeren voorzien van verschillende afmetingen. Tussen de poeren zijn –
behoudens ter plaatse van de McDonaldsvestiging – doorgaans geen constructieve koppelingen zoals betonbalken en/of -vloeren aanwezig. De begane grondvloer wordt als straatwerk uitgevoerd.
Een fragment van de funderingstekening van bouwdeel B is weergegeven in figuur 9.

Figuur 9

Fragment funderingstekening bouwdeel B – betonnen balken en meerpaalspoeren
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2.2.4

Stabiliteit
Beide bouwdelen beschikken volgens de ontvangen tekeningen en berekeningen over eigen stabiliteitselementen. Deze bestaan per bouwdeel uit een betonnen stabiliteitskern van prefab wanden en
twee windbokken. De kernen (rood) en windbokken (groen) zijn schematisch aangegeven op de
plattegrond van de 1e verdieping in figuur 10.

Figuur 10

Plattegrond 1e verdieping met posities stabiliteitselementen – De Bever Architecten

De stabiliteitskernen zijn opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen wanden met een dikte van
250 mm. De elementen zijn vervaardigd en geleverd door Holcon BV uit Markelo. Een 3D-impressie van de stabiliteitskernen uit het Revit-model is weergegeven in figuur 11.

Figuur 11

3D-impressie betonnen stabiliteitskernen uit Revit Model – Holcon BV
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De kernen lopen door tot boven de dakvloer. Een aantal kernwanden van bouwdeel B verjongt naar
boven toe (figuur 11 en figuur 12).

Figuur 12

Kernwand stabiliteitskern bouwdeel B verjongt – Holcon BV

De windbokken zijn opgebouwd uit stalen buisprofielen Ø219,1 mm (met wanddikte 8,0 mm) als
diagonalen, standaard walsprofielen (van verschillende afmetingen) als horizontalen en ronde ter
plaatse gestorte betonnen kolommen (600 mm en 500 mm) en als verticalen (figuur 13). De HEAen HEM- profielen worden ingestort in de verdiepingsvloeren. De windbokken lopen van de fundering tot in de dakvloer. De staalconstructies zijn ontworpen en vervaardigd door GS Moeskops
Staalbouw BV uit Bergeijk.

Figuur 13

Windbokken 3 en 4 – Bouwdeel B (GS Moeskops)
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2.2.5

Kolommen
De ronde betonkolommen worden ter plaatse gestort. In figuur 14 is een fragment van de overzichtstekening opgenomen (bouwdeel B), waarop de kolommen zijn voorzien van een codering.

Figuur 14

Tekening ‘overzicht kolommen’ van Archimedes

Er worden kolommen met verschillende diameters toegepast. De kolommen nabij de vloerrand
hebben over de volledige hoogte van de parkeergarage een diameter van 450 mm. De kolommen op
as B hebben ter hoogte van begane grond een diameter van 600 mm en 750 mm. Boven de 1e verdiepingsvloer verjongen deze kolommen naar 500 mm en 600 mm.
De betonsterkteklasse bedraagt voor kolommen op BG-niveau C45/55. De kolommen op de hogere
verdiepingen worden volgens het ontwerp uitgevoerd in betonsterkteklasse C30/37 2. De toe te passen betondekking op de wapening bedraagt volgens de wapeningstekeningen 3 minimaal 30 mm. De
aansluiting tussen de kolommen (onder en boven) en de verdiepingsvloeren zijn in het algemeen
momentvast uitgevoerd. De langswapening in de kolommen is als stekwapening in de bovengelegen kolom doorgezet. Alleen de aansluitingen tussen de kolommen en de bovenste verdiepingsvloer zijn door middel van één gecentreerde dook uitgevoerd (Demu2020 Ø25 mm, zie figuur 15).

2

Aannemer BAM heeft tijdens de uitvoering de kolommen op alle bouwlagen – in verband met ‘schoonwerkeisen’ – uitgevoerd in de hogere betonkwaliteit C45/55.
3
Volgens de constructieve plattegronden van Archimedes bedraagt de minimale betondekking op de wapening van de kolommen 35 mm.
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Figuur 15

2.2.6

Detailaansluiting betonkolommen met dakvloer – één dook M25

Hellingbanen
De draagconstructie van de hellingbanen in de parkeergarage bestaat op hoofdlijnen uit kanaalplaten met een dikte van 320 mm, een constructieve betonnen druklaag van 80 mm en diverse ondersteunende elementen zoals geprefabriceerde betonnen T-balken en stalen liggers (in verschillende
toepassingen). De diverse hellingbanen zijn gekleurd weergegeven op de plattegrond van de 1e verdieping (figuur 16). De groen gekleurde hellingbanen lopen van straatniveau naar de 1e verdieping.
De blauw gekleurde hellingbanen lopen van de 1e naar de 2e verdiepingsvloer. De laatstgenoemde
hellingbanen lopen door de gebouwdilatatie. Dit geldt ook voor de hogere verdiepingsvloeren.

Figuur 16

Plattegrond 1e verdiepingsvloer met de diverse hellingbanen
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In de hellingbanen tussen de assen 2 en 6 worden de kanaalplaten in het midden van de hellingbaan
ondersteund door stalen HEM300-liggers (staalsoort S355), die aan beide zijden worden voorzien
van opgelaste stalen hoeklijnen (figuur 17). De in de hellingbaan geïntegreerde stalen liggers worden aan beide zijden van de hellingbaan glijdend opgelegd in de betonnen kolommen . In de hellingbaan is ter plaatse van de oplegging van de kanaalplaten een dilatatievoeg voorzien. Aan één
zijde van de stalen ligger wordt vrije ruimte aangehouden en worden de kanaalplaten glijdend opgelegd (zie details in figuur 17).

Figuur 17

Principe van de hellingbanen met een dilatatievoeg

Figuur 18

Bovenaanzicht: detail glijdende oplegging HEM-ligger in betonnen kolommen
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Het constructieprincipe van de hellingbaan is weergegeven in figuur 19. Het betreft een fragment
uit het IFC-model, waarbij de dakvloer van bouwdeel A (om het goed te kunnen zien) is ‘uitgezet’.

Figuur 19

2.2.7

Principe constructieopbouw ter plaatse van hellingbaan (IFC model Archimedes)

Afschot
Op de plattegronden van de architect en de constructeur is geen afschot aangegeven. In de gewichts- en stabiliteitsberekening van Archimedes staat vermeld dat een afschotplan nog niet bekend
is (figuur 20). Voor de verdiepingsvloeren wordt een afschot van 5 mm/m1 aangehouden. Voor de
dakvloer 10 mm/m1.

Figuur 20

Fragment blz. 11 gewichts- en stabiliteitsberekening – Archimedes
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3

BubbleDeck Verdiepingsvloeren

3.1

Algemeen
De verdiepingsvloeren van de parkeergarage bestaan in het oorspronkelijke ontwerp uit vlakke
BubbleDeck bollenplaatvloeren met een dikte van 400 mm. Het afschot wordt gerealiseerd door
een zandcement afschotlaag.
De BubbleDeck bollenplaatvloer bestaat uit de volgende onderdelen:
- geprefabriceerde breedplaat;
- kunststof bollen;
- wapening (ondernet / tralieliggers / bovennet / koppelwapening);
- betonnen druklaag.
De opbouw van het vloerpakket is schematisch weergegeven in figuur 21 (bron: ‘Verwerkingsinstructie BubbleDeck – Uitvoering d.d. februari 2016)

Figuur 21

3.2

Schematische opbouw BubbleDeck systeem

Optimalisatie na aanbesteding
Na de aanbesteding is een optimalisatie doorgevoerd, waarbij:
- de dikte van de BubbleDeckvloer is vergroot van 400 mm naar 450 mm;
- de overspanningsrichting van de BubbleDeck breedplaten 90 graden is gedraaid, waardoor
deze haaks op de ‘hoofd’-overspanningsrichting van de verdiepingsvloeren worden gelegd;
- de breedplaten onder afschot worden gelegd, waardoor de zandcement afschotlagen kunnen
vervallen;
- het afschot is gewijzigd: het hoogste punt is gelegen midden tussen kolommenrijen (‘hoofd’overspanningsrichting) en het laagste bij de kolommenrijen.
Een fragment van de vierde verdiepingsvloer met de indeling van de BubbleDeck platen is opgenomen in figuur 22.
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Figuur 22

3.3

Fragment plattegrond 4e verdieping: bouwdeel B – indeling breedplaten

Systeem
De BubbleDeck bollenplaatvloer is opgebouwd uit een bij MBS Vianen vervaardigde betonnen
breedplaat met een dikte van 70 mm. De toegepaste breedplaten zijn 3,0 meter breed en maximaal
10 meter lang. De breedplaten worden gestort met zelfverdichtend beton, betonsterkteklasse
C45/55. Na het storten van het beton worden de geprefabriceerde wapeningskorven (foto 1), bestaande uit een ondernet, tralieliggers en een bovennet met de daarin opgenomen kunststof bollen
in het verse beton gedrukt (foto 2). De korven worden vervolgens geballast waarna tot slot het geheel wordt afgedekt met zeil. Nadat de breedplaten voldoende zijn uitgehard, worden ze ontkist en
opgeslagen op een tasveld.

Foto 1

Geprefabriceerde wapeningskorven bestaande uit een ondernet, kunststof
bollen, vier tralieliggers en een bovennet
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Foto 2

Wapeningskorf wordt in het vers gestorte beton gedrukt (en geballast)

Tijdens de uitvoering worden de geprefabriceerde breedplaten op een tijdelijke onderstempeling
gelegd. Na het aanbrengen van de koppelwapening – direct op de breedplaten – en de bovenwapening etc. wordt de 380 mm dikke betonnen druklaag gestort (betonsterkteklasse C35/45). De toplaag wordt vervolgens onder afschot gevlinderd. Een principedoorsnede van het systeem is weergegeven in figuur 23.

Figuur 23

Principedoorsnede BubbleDeck breedplaat

9663-1-0 – BIJLAGE I

15

3.4

Afschot
Een fragment van de vierde verdiepingsvloer met de indeling van de BubbleDeck platen is opgenomen in figuur 24. Het hoogteverschil tussen het midden van de overspanning tussen de assen A en
B en de gootlijn op de as B bedraagt 125 mm. Bij de overige overspanningen (tussen de assen B en
C en de assen C en D etc.) bedraagt het hoogteschil 100 mm. Het principe van de gedraaide platen
en het onder afschot ondersteunen van de breedplaten tijdens de uitvoering is weergegeven in figuur 25.

Figuur 24

Fragment plattegrond 4e verdieping – bouwdeel B (gele hoogtematen = verloop van
de ondersteuningen van de BubbleDeck breedplaten tijdens de uitvoering)

Figuur 25

Principe afschot verdiepingsvloeren uit ondersteuning breedplaten tijdens
de uitvoering
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3.5

Bollenpatroon BubbleDeck vloer
Op de locaties waar in de verdiepingsvloeren grote dwarskrachten worden verwacht, worden – om
de dwarskrachtcapaciteit te vergroten – kunststof bollen weggelaten (bv. blauwe stroken figuur 26).
Dit zijn doorgaans de stroken nabij de opleggingen, zoals de kolommen en de stabiliteitskernen.

Figuur 26

4e verdiepingsvloer bouwdeel B: bollenpatroon – lokaal bollen weggelaten

Ter plaatse van de kolommen en nabij de stabiliteitskernen wordt ponswapening toegepast om de
ponscapaciteit nog verder te verhogen (figuur 27). De detaillering van de ponswapening is uitgewerkt in paragraaf 3.6.7.

Figuur 27

Fragment 4e verdiepingsvloer bouwdeel B: ponswapening nabij kolommen / kern
op as B
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3.6

Wapening

3.6.1

Algemeen - engineering
Adviesburo Opzeeland heeft in opdracht van BubbleDeck de engineering van de vloerconstructies
van de parkeergarage uitgevoerd. Een beschrijving en beoordeling van de berekening is opgenomen in bijlage VII. Hierna is voor de beschrijving van de wapening bouwdeel B van de 4e verdiepingsvloer (dakvloer) als voorbeeld gebruikt. De grafische invoer is weergegeven in figuur 28.

Figuur 28

3.6.2

Grafische invoer – geometrie van de 4e verdiepingsvloer bouwdeel B

Wapening breedplaten
In het beschouwde deel van de dakvloer zijn de breedplaten van type BD450 aanwezig. De breedplaten zijn 70 mm dik en hebben een afmeting van 3×10 m². In de breedplaten zijn 4 tralieliggers
aangebracht, type (300 10/6/6-9930). De tralieliggers zijn symmetrisch geplaatst op 425 mm en
1274 mm vanaf de rand van de plaat. Het aantal bollen en de positie daarvan varieert per plaat, zie
figuur 29. De uitwendige diameter van de bollen is 360 mm. De dekking op de bollen aan de onderzijde is 40 mm en aan de bovenzijde 50 mm. In lengterichting van de plaat is de hart-op-hart afstand tussen de bollen gelijk aan 400 mm. In dwarsrichting is dit gemiddeld 425 mm.
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Figuur 29

Elementtekening BubbleDeck plaat BD450-1047 met de positie van de tralieliggers
(rood) en de bollen op de breedplaat

De wapening in de breedplaten is verschillend (figuur 30). Volgens de elementtekeningen bestaat
de wapening in dwarsrichting van de breedplaten (dit is de ‘hoofd’-overspanningsrichting van de
verdiepingsvloeren) uit staven Ø14 en Ø10.
De wapeningshoeveelheden op de elementtekeningen zijn de feitelijk in de elementen toegepaste
hoeveelheden. Daarbij is het wapeningsnet afgestemd op de locatie van de bollen en de mogelijkheden bij de productie van de netten. Daarbij is de hart-op-hart-afstand tussen twee staven een veelvoud van 25 mm. De dekking op deze wapening is aan de onderzijde 35 mm. De langswapening,
die bestaat uit staven Ø10 en Ø8, is op de wapening in de dwarsrichting geplaatst.
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Figuur 30

3.6.3

Overzichtstekening met elementwapening

Tralieliggers
De tralieliggers hebben een hoogte van 300 mm (figuur 23). De onderstaven zijn geribd Ø6 en bevinden zich in de zelfde laag als de langswapening (foto 3) en zijn boven op de dwarswapening geplaatst. Ze worden ten behoeve van de prefabricage van het totale wapeningsnet met bollen plaatselijk aan de dwarswapening gelast (foto 3). De diagonalen zijn staven Ø6, glad staal, en hebben een
fase van 200 mm. De bovendraad is Ø10 glad staal. Volgens opgave van Opzeeland zijn deze tralieliggers geproduceerd door Intersig. Uit het KOMO productcertificaat blijkt dat alle staven in de
tralieligger een vloeigrens van 500 N/mm² hebben.

Foto 3

Detailfoto – tralieligger van wapeningskorf
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3.6.4

Bovenwapening – breedplaat boven de bollen
Op de bollen en de tralieliggers is een wapeningsnet met staven Ø8 aangebracht met in dwarsrichting een gemiddelde h.o.h.-afstand van 200 mm en in langsrichting 217 mm (foto 4). Daarnaast
wordt tussen de bollen, zowel in dwars- als in langsrichting een staaf Ø6 aangebracht in die situaties waarbij geen tralieligger aanwezig is.

Foto 4

3.6.5

Bovenwapening op de bollen

Koppelwapening
Nadat de BubbleDeck breedplaten tijdens de uitvoering op een tijdelijke onderstempeling zijn geplaatst, wordt de koppelwapening, de ponswapening, de extra bovenwapening en de randwapening
langs de vloerranden aangebracht.
De onderwapening in de breedplaten wordt gekoppeld middels bijlegwapening die direct op de
breedplaten wordt aangebracht. Het principe is weergegeven in figuur 31. De daarvoor benodigde
hoeveelheden zijn aangegeven op tekening 4.B.2 (B). Een fragment daarvan is opgenomen in figuur 32. Daaruit zijn de volgende wapeningshoeveelheden als bijlegwapening af te leiden:
tussen merk

opgave

mm²/m

1040-1047 = NAAD 4
1047-1054 = NAAD 3
1054-1061 = NAAD 2

Ø16-133 + Ø10-400
Ø16-100
Ø16-133

1705
2010
1508

Figuur 31

staven tussen bollen uitgaande
van h.o.h. 400 mm
3Ø16 + 1Ø10
4Ø16
3Ø16

Principe koppelwapening op de breedplaten

De staven Ø16 hebben een lengte van 1550 mm. De staven Ø10 hebben een lengte van 1150 mm.
Op de tekening is niet aangegeven hoe deze bijlegstaven moeten worden gepositioneerd en wat een
minimale onderlinge afstand zou moeten zijn. In de ‘Verwerkingsinstructie – uitvoering’ d.d.
februari 2016 (versie 11) van BubbleDeck is een foto opgenomen van de koppelwapening op de
langsvoegen op de elementen. De koppelstaven zijn als bundels gepositioneerd (foto 5).
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Figuur 32

Bijlegwapening op de breedplaat: fragment van tekening BubbleDeck 4.B.2(B)

Foto 5

Fragment uit ‘Verwerkingsinstructie – uitvoering’ : koppelstaven liggen gebundeld
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3.6.6

Bovenwapening – bijlegwapening in het werk
Volgens tekening 4.B.3 (A) wordt tussen de bovennetten, die op de breedplaten boven de bollen
aanwezig zijn, een voegnet geplaatst. Tevens wordt boven de ‘gootlijn’ op as B – hier bevindt zich
in de verdiepingsvloer een negatief buigend moment (steunpuntsmoment) – extra bovenwapening
aangebracht (figuur 33).

Figuur 33

3.6.7

Fragment van tekening BubbleDeck 4.B.3(A): bijleg bovenwapening

Ponswapening
De door Opzeeland berekende ponswapening is op de tekeningen van BubbleDeck verder
gedetailleerd. De posities van de ponswapening, die in de 4e verdiepingsvloer van bouwdeel B bij
kolommen en stabiliteitswanden is toegepast, is weergegeven op tekening 4.B.7 (figuur 35).
De ponswapening is gedeeltelijk in de breedplaten opgenomen (figuur 34). De figuur toont een
dwarsdoorsnede over de bereedplaat (dat is: loodrecht op de lengte-richting van de breedplaat).

breedplaat

350 mm

70 mm

Figuur 34

Principe doorsnede van ponswapening die gedeeltelijk in een breedplaat is
opgenomen
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Figuur 35

Tekening BubbleDeck 4.B.7: ponswapening

Bij de kolommen zijn de breedplaten 150 mm vrijgehouden. In de betreffende zone is bij alle
kolommen een zogenaamde kolomkorf toegepast. Figuur 36 toont een bovenaanzicht van de
kolomkorf voor kolommen Ø450, Ø500 en Ø600 mm.

Figuur 36

Bovenaanzicht van de ponswapeningskorf type 1 en type 2 voor kolommen
Ø450 mm, Ø500 mm en Ø600 mm

De in figuur 34 getoonde ponswapening is als onderdeel van wapeningskorven aangebracht. Figuur
37 toont een voorbeeld van een standaardkorf, te weten type K-E.
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Figuur 37

Zijaanzicht van de ponswapeningskorf type K-E [afmetingen in mm]

Type K-E heeft 6 twee-snedige ponsbeugels Ø10 mm. De hart-op-hartafstand van de ponsbeugels
is 200 mm. In beide hoeken aan de onderzijde van de ponsbeugels is een wapeningsstaaf Ø10 mm
aanwezig. Op 280 mm vanaf de onderzijde van de ponsbeugels is een flankstaaf Ø10 mm
aanwezig; één staaf per beugelbeen.
Figuur 38 toont twee principedetails van een aansluiting van de 4e verdiepingsvloer op een kolom
in geval ponswapening in de vloerconstructie moet worden toegepast. De bovenste afbeelding toont
in zijaanzicht twee ponswapeningskorven (hier: 2 ponsbeugels per korf) en een kolomkorf. De
onderste afbeelding toont een dwarsdoorsnede over de ponswapeningskorven. In deze afbeelding is
te zien, dat tijdens de productie van de breedplaat, de onderste langswapening van de
ponswapeningskorf op de onderste laag buigwapening van de breedplaat wordt geplaatst. Een deel
van de bijleg bovenwapening wordt in de ponsbeugels ingeregen, zie ook figuur 34.

Figuur 38

Principedetails met twee ponswapeningskorven en één kolomkorf (boven:
langsdoorsnede over de korf; onder: dwarsdoorsnede over de korf)
[afmetingen in mm]
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Analyse van foto’s en gegevens van de uitvoering
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1

Inleiding
In deze bijlage zijn de voor het onderzoek relevante foto’s en gegevens met betrekking tot de uitvoering van het MPB Eindhoven Airport beschreven en geanalyseerd. Ter illustratie is eerst een
aantal foto’s van de uitvoering opgenomen (foto 1 t/m foto 4).

Foto 1

Start opbouw tijdelijke onderstempeling 1e verdiepingsvloer
(foto BAM: 30 september 2016)

Foto 2

1e verdiepingsvloer gereed, opbouw tijdelijke onderstempeling 2e verdiepingsvloer in
uitvoering (foto BAM: 3 november 2016)
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Foto 3

Gedeelte 2e verdiepingsvloer gereed, opbouw tijdelijke onderstempeling 3e verdiepingsvloer in uitvoering (foto BAM: 24 november 2016)

Foto 4

Tijdelijke onderstempeling verdiepingsvloeren

9663-1-0 – Bijlage II

(foto BAM: 24 november 2016)

3

2

Beschrijving en analyse foto’s uitvoering

2.1

Plassen op de verdiepingsvloeren

2.1.1

Plassen op de dakvloer
In de map ‘Documenten/BAM Uitvoering/Foto’s/Verdiepingsvloer’ van SharePoint zijn foto’s
aanwezig waarop is te zien dat op diverse locaties regenwater op de dakvloer van de parkeergarage
blijft staan. Opvallend is dat het regenwater op foto 5 en foto 7 nabij het midden van de ‘hoofd’overspanning van de dakvloer tussen de assen A en Bs staat, terwijl daar – vanwege het aangebrachte afschot – het hoogste gedeelte van dit dakdeel zou worden verwacht.
Week 19 (8 t/m 12 mei 2017)

BOUWDEEL B
Foto 5

Regenwater blijft op de dakvloer staan: locatie bouwdeel B – ingestorte
gebied tussen de assen A en Bs (week 19.JPG)
De foto is gemaakt op 12 mei 2017, circa 2 weken voor de instorting
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Week 20 (15 t/m 19 mei 2017)
Er is in de zone tussen de assen A en Bs van bouwdeel B nog steeds regenwater op de dakvloer
aanwezig (foto 6).

Bs

BOUWDEEL B
4
BOUWDEEL A
Foto 6

Regenwater blijft op de dakvloer staan: locatie bouwdeel B – ingestorte
gebied tussen de assen A en Bs (20170516_114501.JPG)
De foto is gemaakt op 16 mei 2017, circa anderhalve week voor de instorting
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Week 22 (22 t/m 26 mei 2017)
Het regenwater tussen de assen A en Bs – bouwdeel B (ter plaatse van het ingestorte gedeelte) staat
nabij het midden van de ‘hoofd’-overspanning van de dakvloer.

Bs

Bs

BOUWDEEL B
Foto 7

Regenwater blijft op de dakvloer staan: locatie bouwdeel B – ingestorte
gebied tussen de assen A en Bs (20170522_151644.JPG)
De foto is gemaakt op 22 mei 2017, vijf dagen voor de instorting
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In de map ‘Multimedia/Foto’s Bas/mei 2017” van SharePoint zijn ook foto’s aanwezig waarop is
te zien dat op diverse locaties regenwater op de dakvloer van de parkeergarage blijft staan (foto 8).

Bs
Foto 8

2.1.2

BOUWDEEL B
Regenwater blijft op de dakvloer staan: locatie bouwdeel B – ingestorte
gebied tussen de assen A en Bs (foto gemaakt op 4 mei 2017)

Plassen op de verdiepingsvloeren
In de map ‘Multimedia/Foto’s Bas/maart 2017’ van SharePoint zijn foto’s aanwezig waarop is te
zien dat op diverse locaties regenwater op de verdiepingsvloeren van de parkeergarage blijft staan
(foto 9 t/m foto 11).

BOUWDEEL A

Foto 9

Regenwater blijft op de verdiepingsvloer staan – bouwdeel A
(foto gemaakt op 21 maart 2017)
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Foto 10

Regenwater blijft op de verdiepingsvloer staan
(foto gemaakt op 21 maart 2017)

Foto 11

Regenwater blijft op de verdiepingsvloer staan
(foto gemaakt op 21 maart 2017)
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2.2

Hoogteverschil breedplaten dakvloer – bouwdeel B
In de map ‘BAM Uitvoering/Foto’s/Verdiepingsvloer’ zijn foto’s aanwezig waarop is te zien dat
de middelste langsnaad (naad 3) tussen de breedplaten van de dakvloer open staat. Eén breedplaat
ligt lager dan de aansluitende platen (foto 12 en foto 13). Door het hoogteverschil is de zijkant van
de breedplaat gedeeltelijk zichtbaar.
Week 22 (22 t/m 26 mei 2017)

Foto 12

Hoogteverschil tussen één breedplaat en de aansluitende breedplaten nabij de middennaad van de dakvloer (20170522_151924.JPG)
De foto is gemaakt op 22 mei 2017, vijf dagen voor de instorting

Foto 13

Detailopname hoogteverschil breedplaten
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2.3

Scheuren in verdiepingsvloeren
Op SharePoint zijn meerdere mappen met foto’s aanwezig waarop is te zien dat tijdens de uitvoering op diverse locaties scheuren in de verdiepingsvloeren zijn geconstateerd. De exacte locaties en
op welke verdieping de scheuren zijn geconstateerd, is bij Hageman niet bekend. Het betreffen de
volgende mappen:
- Documenten/BAM Uitvoering/Foto’s/Scheurvorming
- Documenten/Bubbledeck-vloeren/Foto’s/27-03-2017
- Multimedia/Foto’s Bas/april 2017
Daarnaast zijn snapshots beschikbaar van de in opdracht van BAM gemaakte dronebeelden. In de
dakvloer van de parkeergarage is een groot aantal scheuren geconstateerd, zie bijlage IV ‘Analyse
dronebeelden’.
In de map ‘Documenten/BAM Uitvoering/Foto’s/Scheurvorming’ zijn diverse foto’s aanwezig
waarop scheuren in de verdiepingsvloeren zijn te zien. De scheuren zijn hoofdzakelijk geconstateerd rondom (radiaal) de betonkolommen. De scheurwijdte lijkt fors.
Week 15 (10 t/m 14 april 2017)

Foto 14

Scheuren in verdiepingsvloer – locatie onbekend (foto gemaakt op 13 april 2017)
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Foto 15

Scheuren in verdiepingsvloer nabij hellingbaan (foto gemaakt op 13 april 2017)

Foto 16

Detailopname scheuren nabij kolom (foto gemaakt op 13 april 2017)
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Week 18 (1 t/m 5 mei 2017)
Op foto 17 zijn de scheuren rondom een betonkolom reeds gerepareerd.

Foto 17

Detailopname scheuren nabij kolom – scheuren hersteld (20170502_080453.JPG)
De foto is gemaakt op 2 mei 2017

Foto 18

Scheuren in verdiepingsvloer – locatie onbekend (20170502_080859.JPG)
De foto is gemaakt op 2 mei 2017
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Ook in de map ‘Documenten/Bubbledeck vloeren/Foto’s/27-03-2017’ zijn meerdere foto’s aanwezig waarop is te zien dat tijdens de uitvoering scheuren in de dakvloer zijn geconstateerd. Ook Opzeeland heeft tijdens het overleg d.d. 26 juni 2017 aangegeven de scheuren in de diverse verdiepingsvloeren tijdens een werkbezoek (in verband met te boren sparingen) te hebben geconstateerd.
Voorgaande wordt bevestigd in een e-mailbericht d.d. 28 maart 2017 van Opzeeland aan Bubbledeck (foto 20).

Foto 19

Scheuren in dakvloer – locatie onbekend (foto gemaakt op 23 maart 2017)
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Foto 20

Fragment e-mailbericht Opzeeland
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In de map ‘Multimedia/ Foto’s Bas/april 2017’ zijn foto’s aanwezig waarop is te zien dat tijdens
de uitvoering in een verdiepingsvloer rondom een betonkolom forse scheuren zijn ontstaan.

Foto 21

Forse scheuren in een verdiepingsvloer rondom een betonkolom (foto gemaakt op
24 april 2017)
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Oorzaak van de scheuren in de diverse verdiepingsvloeren/dakvloer
In de documenten op SharePoint is geen informatie aangetroffen, waaruit kan worden geconcludeerd dat er onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van de scheuren is uitgevoerd. Alleen van
BAM Advies & Engineering is een intern e-mailbericht d.d. 29 maart 2017 beschikbaar, waaruit
kan worden afgeleid dat ter plaatse een werkbezoek heeft plaatsgevonden. In het bericht is geen
oorzaak voor het ontstaan van de scheuren gegeven, wel is geadviseerd de scheuren cosmetisch te
herstellen (foto 22).

Foto 22

E-mailbericht BAM Advies & Engineering - scheurvorming
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3

Beschrijving en analyse gegevens uitvoering

3.1

Algemeen
In dit hoofdstuk is een algemene beschrijving gegeven van de wijze waarop de BubbleDeck vloeren tijdens de uitvoering zijn vervaardigd. Daarnaast is aan de hand van ontvangen foto’s een aantal
mogelijk voor het analyseren van de oorzaak van de schade relevante zaken beschreven. De volgende uitvoeringstechnische aspecten zijn beschreven:
- Uitvoeringswijze;
- Stortfasen;
- Betondruksterkte op moment van ‘schrikken’;
- Rijpheidsmetingen;
- Planning onderstempeling en verwijderen.

3.2

Uitvoeringswijze
Bij het vervaardigen van een breedplaatvloersysteem, zoals het BubbleDeck systeem, moet de geprefabriceerde breedplaat tijdens het plaatsen van de breedplaten op relatief korte afstand onderstempeld worden. Vervolgens worden de resterende wapening en overige in te storten voorzieningen (zoals leidingen en mantelbuizen) aangebracht, waarna de ter plaatse gestorte druklaag kan
worden aangebracht. Na het storten van de druklaag moet de onderstempeling nog blijven staan om
het beton van de druklaag de tijd te geven om op sterkte te komen. In het ontwerp is door Archimedes en Opzeeland uitgegaan dat het beton van de druklaag (C35/45) een karakteristieke cilinder
druksterkte heeft van 35 N/mm². Dit komt overeen met een karakteristieke kubusdruksterkte van
45 N/mm².
 de houten bekistingsdragers zijn, om tijdens de uitvoering het gewenste afschot in de verdiepingsvloeren te realiseren, voorzien van houten spielatten (foto 23).

Foto 23

Breedplaten worden op de tijdelijke onderstempelingen geplaatst
(Foto BAM - 10 januari 2017)
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Foto 24

Bijlegwapening en in storten voorzieningen verdiepingsvloer
(foto BAM – 2 november 2016)

De onderstempeling onder de 1e verdiepingsvloer blijft staan als de 2e verdiepingsvloer wordt vervaardigd. Echter, om te voorkomen dat het gewicht van alle verdiepingsvloeren tijdens de uitvoering zijn belasting afdraagt op de onderste stempels, worden de stempels onder een vloer, na voldoende uitharding van het beton tijdelijk ontlast zodat de betreffende vloer zijn eigen belasting gaat
dragen en afvoeren naar de kolommen en de stabiliteitskern. Dit proces wordt ‘schrikken’ genoemd. De ontlaste stempels worden vervolgens weer handvast aangedraaid. Na voldoende verharding van het beton worden de tijdelijke stempels doorgaans vanaf de onderste bouwlaag naar boven
toe verwijderd 1.
Feitelijk is het laten schrikken van de vloer bij de bovenste verdieping niet meer nodig. In het onderhavige project heeft men ook de bovenste vloer laten schrikken na het bereiken van de voorgeschreven druksterkte van het beton van de druklaag.

3.3

Stortfasen

3.3.1

Algemeen
Het storten van de druklaag op de breedplaten is verdeeld in een aantal fasen. Elke verdiepingsvloer is verdeeld in zes stortfasen, drie stuks per bouwdeel. De verschillende stortfasen zijn schematisch weergegeven op de plattegrond van de dakvloer, zie figuur 1. De stortvolgorde per bouwdeel is in principe: A1  A2  A3 en B1  B2  B3. Uit de ontvangen gegevens is afgeleid, dat
hier op een aantal verdiepingen van is afgeweken (zie stortdata paragraaf 3.3.2).

1

Uit een gespreksnotitie van BAM met referentie BBT-17-M-00006-JDr (opgesteld 2 juni 2017, aangevuld
15 juni 2017) blijkt dat “na het handvast zetten van de ondersteuning op de 3e verdiepingsvloer werd ondersteuning vanaf de onderzijde van de 3e verdiepingsvloer tot op maaiveld verwijderd”.
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Figuur 1

3.3.2

Verschillende stortfasen per verdiepingsvloer

Stortdata verschillende bouwdelen
Van de ontvangen leveringsbonnen (van Mebin, zie SharePoint ‘Documenten/BAM Uitvoering/Mebin bonnen betonstort’ zijn de volgende stortdata herleid:
4e verd
4e verd
4e verd

B3 = 31 januari 2017
B2 = 01 februari 2017
B1 = 30 januari 2017

3e verd
3e verd
3e verd

B3 = 20 december 2016
B2 = 10 januari 2017
B1 = 13 december 2016

2e verd
2e verd
2e verd

B3 = 29 november 2016
B2 = 06 december 2016
B1 = 11 november 2016

1e verd
1e verd
1e verd

B3 = 28 oktober 2016
B2 = 01 november 2016
B1 = 18 oktober 2016

De leveringsbon van stortfase 4e verdieping B2 is opgenomen in figuur 2. De stortdatum van 1 februari 2017 is gecontroleerd met behulp van de timelapse beelden en de dagplanningen van de uitvoering. Een snapshot is opgenomen in foto 25.
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Figuur 2

Leveringsbon Mebin: stort 4e verdieping B2 = 1 februari 2017
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Foto 25

3.4

Snapshot timelapse beelden uitvoering d.d. 1 februari 2017
Stortfase 4e verdieping vlak B2

Betondruksterkte op moment van ‘schrikken’
Bij het bepalen van de benodigde druksterkte op het moment van schrikken is door BAM onduidelijk gecommuniceerd. Begrippen als cilinder- en kubusdruksterkte en gemiddelde en karakteristieke
druksterkte worden op een verwarrende wijze door elkaar gebruikt. Het bepalen of tijdens de uitvoering een voldoende druksterkte is gehaald, is gebaseerd op rijpheidsmetingen die na het storten
van de druklaag zijn uitgevoerd. Het doel van deze metingen is om aan te kunnen tonen dat de gemiddelde kubusdruksterkte van 18 N/mm² is bereikt (zie e-mailbericht BAM foto 26 en foto 27).
Opzeeland daarentegen geeft in een e-mailbericht d.d. 30 september 2016 aan dat de gemiddelde
kubusdruksterkte op het moment van ontkisten minimaal 34,5 N/mm2 dient te bedragen (foto 28).
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Foto 26

Fragment e-mailbericht BAM: benodigde gemiddelde kubusbetondruksterkte op het
moment van ‘schrikken’
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Foto 27

Fragment e-mailbericht BAM: benodigde gemiddelde kubusbetondruksterkte op het
moment van ‘schrikken’

Foto 28

Fragment e-mailbericht Opzeeland: benodigde gemiddelde kubusbetondruksterkte
op het moment van ‘ontkisten’
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3.5

Rijpheidsmetingen ConcreMote
Voor het monitoren van de sterkteontwikkeling van het gestorte beton zijn rijpheidsmetingen uitgevoerd. In de verschillende vloerdelen zijn ConcreMote sensoren ingestort (figuur 3).

Figuur 3

ConcreMote sensoren ingestort voor monitoring sterkteontwikkeling

De resultaten van deze rijpheidsmetingen worden via een ijklijn vertaald naar een druksterkte van
het beton (figuur 4). In dit geval een gemiddelde kubusdruksterkte. Deze ijklijn is verkregen door
op basis van 5 proefkubussen, die beproefd zijn bij verschillende rijpheid, een (logaritmische) regressielijn te maken, die het verband tussen rijpheid (in ⁰Ch) en druksterke (in MPa of N/mm2) beschrijft (figuur 5).
Deze regressielijn is vervolgens getransleerd, zodat hij door de minst positieve waarde van de 5
proefresultaten snijdt. Vanwege deze verschuiving kan worden gesteld, dat de feitelijke gemiddelde
kubusdruksterkte van het beton hoger zal zijn dan 18 N/mm². In bijlage X is beargumenteerd, dat
de gemiddelde kubusdruksterkte voor de 4e verdiepingsvloer op het moment van het ‘schrikken’
circa 21 N/mm² zal zijn geweest.
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Figuur 4

IJkgrafiek: Betonmengsel S49-T1 (50% CEM I) : grenswaarde 18 MPa = 1410 ⁰Ch

Figuur 5

Berekening regressielijn en grenswaarde
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Foto 29

3.6

Sensor data ConcreMote: Stort B1/4e verdieping

Planning onderstempeling en verwijderen
Een uitgewerkt stempelplan (bestaande uit berekeningen en tekeningen) voor het vervaardigen van
de verdiepingsvloeren en een planning cq. werkomschrijving voor het aanbrengen, het laten
‘schrikken’ en tenslotte het verwijderen van de tijdelijke ondersteuningen zijn in de op SharePoint
beschikbaar gestelde gegevens niet aangetroffen. Er is alleen een ingescand fragment van een tekening beschikbaar (ongedateerd) van de onderstempeling van de 1e verdiepingsvloer - bouwdeel A
(figuur 6). Tevens is er een intern e-mailbericht beschikbaar waarin wordt aangegeven: “na 28 kalenderdagen na het storten van de bovenste betonvloer, mag de gehele ondersteuning onder het gebouw weg worden gehaald” (foto 30).
Wel zijn de zogenaamde ‘dagplanningen’ van de uitvoerder beschikbaar waarbij de werkzaamheden van de betreffende dag op de plattegronden van de parkeergarage schematisch zijn ingetekend.
In figuur 7 is als voorbeeld de dagplanning van de uitvoering van 31 januari 2017 opgenomen. Op
deze dag is vloerdeel B1 van de 4e verdieping gestort. De meeste dagplanningen tussen 4 november
2016 en 1 maart 2017 zijn beschikbaar. Uit de dagplanningen zijn met betrekking tot het vervaardigen en onderstempelen van de verdiepingsvloeren de volgende relevante gegevens gehaald:
- Stortdatum vloerdeel;
- ‘Schrikken’ vloerdeel;
- Verwijderen stempels.
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Figuur 6

Stempelplan 1e verdiepingsvloer bouwdeel A

Foto 30

E-mailbericht BAM: verwijderen gehele ondersteuning
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Figuur 7

Dagplanning uitvoering van 31 januari 2017

De gegevens voor de dakvloer van bouwdeel B, verdeeld in stortfase B1/B2 en B3, zijn opgenomen
in onderstaande tabel. Voor het verifiëren van gegevens is gebruik gemaakt van de leveringsbonnen
van de Mebin, de gegevens van de rijpheidsmetingen (ConcreMote) en de timelapse beelden.
Stortdatum (Mebin)
Betonmengsel (Mebin)
18 N/mm2 (rijpheidmeting) 2
Schrikken stempels

B1 / 4e
B2 / 4e
B3 / 4e
30-1-2017
1-2-2017
31-1-2017
S49-T1 (50% CEM I) S49-T1 (50% CEM I) S49-T1 (50% CEM I)
4-2-2017 (13:10 uur) 6-2-2017 (20:20 uur) 5-2-2017 (22:40 uur)
6-2-2017
8-2-2017
7-2-2017

Met het verwijderen van de tijdelijke stempels onder de 3e verdiepingsvloer van bouwdeel B is volgens de dagplanning van de uitvoering na 8 februari 2017 gestart. Echter, op de timelapse beelden
is geconstateerd, dat de stempels onder de 3e verdiepingsvloer op 13 februari 2017 om 17:18 uur
nog aanwezig waren (foto 31). De stempels zijn vermoedelijk pas vanaf 14 februari verwijderd. Dit
is eerder dan de intern door BAM ‘geadviseerde’ 28 kalanderdagen na het storten van de betonnen
dakvloer.

2

Opgemerkt wordt, dat de rijpheidsmetingen zijn uitgevoerd met een verkeerd ingestelde cq. verouderde
grenswaarde. De betondruksterkte van 18 N/mm2 wordt namelijk volgens de ijklijn van het betonmengsel
met 50% CEM I bereikt bij 1410 ⁰Ch, terwijl het ConcreMote systeem nog stond ingesteld op een grenswaarde van 1685 ⁰Ch. Het gestorte beton had op het moment van de melding al een druksterkte groter dan
18 N/mm2.
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Echter, doordat de onderstempeling van de betonnen dakvloer van bouwdeel B op 6, 7 en 8 februari
2017 in delen tijdelijk is ontlast en de dakvloer daardoor zijn eigen belasting is gaan dragen en afvoeren naar de kolommen en de stabiliteitskern, is dit constructief geen probleem.

Foto 31

Snapshot timelapse beeld d.d. 13-02-2017: onderstempeling onder 3e verdiepingsvloer bouwdeel B is nog aanwezig
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1

Inleiding
De in aanbouw zijnde parkeergarage van MPB Eindhoven Airport is op zaterdagavond 27 mei
jongstleden omstreeks 19:00 uur in de avond gedeeltelijk ingestort. In voorliggende bijlage zijn de
waarnemingen van de ter plaatse uitgevoerde observaties beschreven. De observaties zijn op donderdag 1 juni en dinsdag 11 juli jongstleden uitgevoerd.

Foto 1

Overzichtsfoto ingestort gedeelte bouwdeel B
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2

Waarnemingen observatie d.d. 1 juni - beschrijving van de schade

2.1

Algemeen
Op donderdag 1 juni jongstleden is door de heer De Vos van Adviesbureau Hageman een eerste observatie ter plaatse uitgevoerd. Doordat het bouwterrein rondom de gedeeltelijk ingestorte parkeergarage met hekken was afgezet (met een minimale afstand tot de gevellijn van 20 meter), is de observatie van enige afstand uitgevoerd (foto 2). Tijdens de observatie is een groot aantal foto’s gemaakt, waarvan een aantal is opgenomen in voorliggende bijlage.

Foto 2

Positie van de hekken van waarachter de observatie is uitgevoerd
(bron: dronebeelden BAM – vlucht 5 DJI_0003.mov)

De aanduiding van de verschillende aansluitingen cq. de naden tussen de breedplaten is weergegeven op de plattegrond in figuur 1. Het betreft een gedeelte van de plattegrond van de vierde verdiepingsvloer van bouwdeel B. De nummering van de kolommen nabij de vloerrand en op as Bs is
overgenomen uit de gewichts- en stabiliteitsberekening van hoofdconstructeur Archimedes.

Figuur 1

Plattegrond 4e verdiepingsvloer – bouwdeel B: aanduiding naden tussen breedplaten
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2.2

Schade bouwdeel B

2.2.1

Algemeen
Een gedeelte van de in aanbouw zijnde parkeergarage is ingestort. Zoals uit onderstaande overzichtsfoto blijkt, betreft het het gedeelte van bouwdeel B gelegen tussen de assen A/Bs en de assen
4/7 (foto 3). In totaal is per bouwlaag circa 800 m2 vloerconstructie, inclusief de dragende betonnen
gevelkolommen, bezweken.

Foto 3

Overzichtsfoto in aanbouw zijnde parkeergarage – gemaakt kort na de instorting
(bron: Flash Ballonvaarten – Eindhoven)

In het midden van de plattegrond – ter plaatse van as 4 – is over de volledige hoogte van de draagconstructie van de parkeergarage (boven de fundering) een dilatatievoeg aanwezig. Ook in de hellingbanen nabij as D zijn dilatatievoegen aangebracht. De plattegrond is ten opzichte van de dilatatievoeg nagenoeg symmetrisch uitgevoerd.

2.2.2

Positie breuklijn – 4e verdiepingsvloer
Algemeen
De positie van de breuklijn in de betonnen druklaag van de 4e verdiepingsvloer (dit is tevens de bovenste bouwlaag) is met een rode lijn weergegeven op de plattegrond, zie figuur 2. Tijdens de observatie is geconstateerd, dat de breedplaten over een groter gedeelte los zijn gekomen en naar beneden zijn gevallen. Dit is op figuur met een oranje lijn schematisch weergegeven. Tot aan naad 1
is er geen breedplaat meer aanwezig (foto 4). De ‘breuklijn’ bevindt zich op alle verdiepingen op
circa 3,0 tot 3,5 meter van de kolommenrij op as B. Het breukvlak loopt onder een kleine hoek naar
binnen.
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Figuur 2

Fragment plattegrond 4e verdiepingsvloer met schematisch aangegeven:
- breuklijn betonnen verdiepingsvloer (rode lijn);
- breuklijn tot waarde breedplaten los zijn gekomen (oranje lijn).

Foto 4

Positie breuklijn – de breedplaten zijn over een groter gedeelte losgekomen
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De breuklijn in de 4e verdiepingsvloer bevindt zich ter plaatse van:
- de eerste volledige bollenrij vanaf de kolommenrij op as Bs (foto 5);
- het einde van de steunpuntwapening as Bs (figuur 3).

Bs

Foto 5

61

60

59

Positie eerste volledige bollenrij

Bs

Foto 6

Detailfoto: breukvlak door eerste volledige bollenrij
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Figuur 3

Positie breuklijn vs. steunpuntswapening as Bs

Positie breuklijn – 4e verdiepingsvloer nabij stabiliteitskern
Ter plaatse van de stabiliteitskern ligt de breuklijn iets (circa één bol) terug. De positie komt ook
hier overeen met de eerste volledige bollenrij, die ter plaatse van de kern namelijk ook terug ligt,
zie figuur 3 en foto 7. De steunpuntswapening loopt hier eveneens ‘minder ver door’.

Bs

Foto 7

Breuklijn loopt ter plaatse van de stabiliteitskern iets terug
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Positie breuklijn – 4e verdiepingsvloer nabij dilatatievoeg as 4
Ter plaatse van de dilatatievoeg op as 4 tussen beide bouwdelen is tijdens de observatie geconstateerd, dat de breuklijn door de posities van de kolommen iets verspringt (foto 8 en foto 9). Schematisch is dit aangegeven op de plattegrond van de 4e verdiepingsvloer in figuur 2. De breuklijn loopt
voor kolom 56 langs.

Bs

Foto 8

4

Breuklijn verspringt nabij de dilatatievoeg op as 4

56

A

Bs

Foto 9

Breuklijn loopt voor kolom 56 langs
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Positie breuklijn – 4e verdiepingsvloer nabij as 7
Ook aan de andere zijde van het ingestorte deel – nabij as 7 boven de hellingbaan – is tijdens de observatie geconstateerd, dat de breuklijn door de posities van de kolommen verspringt (. Schematisch is dit aangegeven op de plattegrond van de 4e verdiepingsvloer in figuur 2. De breuklijn loopt
voor kolom 22 langs.

Bs

Foto 10

Breuklijn verspringt nabij as 7

22

Foto 11

Bs

Breuklijn loopt voor kolom 22 langs
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2.2.3

Verdiepingsvloeren
De ingestorte verdiepingsvloeren liggen – van enige afstand gezien – op elkaar. De 4e verdiepingsvloer cq. de dakvloer ligt ten opzichte van de andere verdiepingsvloeren iets terug. Ter plaatse van
de aansluiting op bouwdeel A (as 4) en aan de andere zijde boven de hellingbaan (as 7), waar kolom 22 nog intact is, liggen de ingestorte vloerdelen omhoog tegen de bestaande constructie aan.
 De tweede observatie is uitgevoerd met behulp van een mobiele telescoopkraan en een
hangbak. Vanuit de hangbak konden de ingestorte verdiepingsvloeren en de andere beschadigde elementen beter worden geïnspecteerd. De schade aan deze onderdelen is uitgebreider beschreven in hoofdstuk 3 van voorliggend rapport.

Foto 12

Overzichtsfoto ingestort gedeelte bouwdeel B

Foto 13

Ingestorte verdiepingsvloeren liggen op elkaar
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A
56 55

Foto 14

Schadebeeld nabij aansluiting op bouwdeel A: ingestorte vloerdelen liggen
omhoog tegen de nog aanwezige constructie aan

22

Foto 15

Schadebeeld nabij as 7 (boven de hellingbaan): ingestorte vloerdelen liggen
omhoog tegen de nog aanwezige constructie aan (kolom 22)
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2.2.4

Breedplaten van de BubbleDeck vloer
Bij alle verdiepingen is geconstateerd, dat nabij as Bs aan de onderzijde van de vloeren de breedplaten los zijn gekomen van de nog aanwezige betonnen druklaag (foto 16).
Tevens is geconstateerd dat:
- De BubbleDeck vloeren zijn op het aansluitvlak tussen de breedplaat en de betonnen druklaag bezweken;
- Het breukvlak loopt onder een kleine hoek naar binnen
- De kunststof bollen en de (kapot getrokken) wapening van de tralieliggers in de druklaag
zijn nog duidelijk zichtbaar;
- De bovenzijde van de breedplaten hebben een glad oppervlak;
- Afdrukken van koppelstaven op de bovenzijde van de breedplaten zijn duidelijk zichtbaar;
- In de betonnen druklaag van de verdiepingsvloeren zijn diverse leidingen en mantelbuizen
opgenomen;
- Meerdere (delen van) de breedplaten hangen nog aan de verdiepingsvloeren;
- Onder de verdiepingsvloeren nabij kolom 22 (boven de hellingbaan) ontbreken grote delen
en soms hele breedplaten.

Foto 16

Overzichtsfoto: op alle verdiepingsvloeren zijn delen van de breedplaten losgekomen
van de betonnen druklaag
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Bs

Foto 17

Breedplaten losgekomen van de druklaag – delen hangen nog aan de 2e en 3e verdiepingsvloer

Bs

Foto 18

Detailfoto schadebeeld onderzijde verdiepingsvloeren daar waar de breedplaten los
zijn getrokken (naast kolommen rij as Bs)
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56

55
A

Foto 19

Losse delen breedplaat hangen nog aan de verdiepingsvloeren: de bovenzijde van de
breedplaten is glad / afdrukken van de koppelstaven zijn nog zichtbaar

Foto 20

Losse delen breedplaat hangen nog aan de verdiepingsvloeren
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A

56

Foto 21

55

Bovenzijde breedplaat is glad / posities van de koppelstaven zijn nog zichtbaar

22

Foto 22

Grote delen breedplaat zijn losgekomen van de druklaag
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20
Foto 23

21

22

Grote delen breedplaat zijn losgekomen van de druklaag

22

Foto 24

Detailfoto onderzijde betonnen druklaag 4e verdiepingsvloer direct naast kolom 22:
breedplaat ontbreekt – kunststof bollen en kapot getrokken wapening van de tralieliggers zijn duidelijk zichtbaar
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22

Foto 25

2.2.5

Detailfoto onderzijde betonnen druklaag 4e verdiepingsvloer direct naast kolom 22:
breedplaat ontbreekt – kunststof bollen en kapot getrokken wapening van de tralieliggers zijn duidelijk zichtbaar

Gevelkolommen
In totaal zijn tijdens de instorting acht gevelkolommen Ø450 mm bezweken. Deze zijn met een
rode cirkel aangegeven of figuur 2. Meerdere kolommen zijn beschadigd geraakt (foto 26).

Foto 26

Schade betonkolom bouwdeel B
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2.3

Schade bouwdeel A

2.3.1

Algemeen
Tijdens de observatie is – voor zover dat van afstand en vanaf maaiveld mogelijk was – aan de
draagconstructie van bouwdeel A maar beperkt schade geconstateerd (foto 27 t/m foto 30). Alleen
gevelkolom 53 direct naast het ingestorte gedeelte van bouwdeel B is ernstig beschadigd.

Foto 27

Bouwdeel A

Foto 28

Bouwdeel A – hellingbaan nabij as 1
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Foto 29

Bouwdeel A – met op BG-niveau de McDonalds vestiging

Foto 30

Bouwdeel A en B met op BG-niveau het HOV-knooppunt
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2.3.2

Legrichting breedplaten
Ook bij bouwdeel A liggen de breedplaten evenwijdig met de letterassen. De overspanningsrichting
van de breedplaten is ook hier 90 graden gedraaid, waardoor deze met de korte zijde van 3,0 meter
haaks op de ‘hoofd’-overspanningsrichting zijn gelegd (foto 31 en foto 32).

Foto 31

Legrichting breedplaten haaks op ‘hoofd’-overspanningsrichting verdiepingsvloer

Foto 32

Legrichting breedplaten haaks op ‘hoofd’-overspanningsrichting verdiepingsvloer
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2.3.3

Schade gevelkolom 53
Tijdens de observatie is geconstateerd, dat de gevelkolom nr. 53 van bouwdeel A, ten gevolge van
het bezwijken van de draagconstructie van bouwdeel B, op begane grond niveau volledig opzij is
gedrukt (foto 33). De kolom is volledig losgekomen van de fundering. En daarnaast is de kolom
iets boven het midden en ter plaatse van de aansluiting met de eerste verdiepingsvloer bezweken
(foto 34). De toegepaste wapening is duidelijk zichtbaar. De bovenliggende verdiepingsvloeren lijken ten gevolge van het bezwijken van de kolom op begane grondniveau iets te zijn gezakt.

A

53

Foto 33

Schade kolom 53 – bouwdeel A

Foto 34

Detailfoto weggedrukte betonkolom nr. 53 op BG-niveau
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3

Waarnemingen observatie d.d. 11 juli - beschrijving van de schade

3.1

Algemeen
Op dinsdag 11 juli jongstleden is door de heer De Vos van Adviesbureau Hageman een tweede observatie ter plaatse uitgevoerd. Hierbij waren de volgende personen aanwezig:
- Dhr. H. Borstje
TNO
- Dhr. V. van der Wal BAM Bouw & Techniek
- Dhr. J. van Driel
BAM Advies & Engineering
De observatie is uitgevoerd met behulp van een mobiele telescoopkraan en een hangbak (foto 35).
Voor het onderzoek is door BAM Advies & Engineering een werkplan gemaakt. In dit werkplan
zijn de posities aangegeven waar ‘veilig’ onderzoek kon worden uitgevoerd. Het puin mocht niet
worden betreden.
Tijdens de observatie is aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
- Posities en volgorde bezweken delen verdiepingsvloeren;
- Vloerranden van de verschillende verdiepingsvloeren;
- Bezweken kolommen;
- Schade / scheuren die duiden op het bezwijken van de constructie door pons;
- Waarnemingen m.b.t. bezweken cq. gevloeide koppelwapening;
- Overige waarnemingen m.b.t. nog overeind staande draagconstructies.

Foto 35

Overzichtsfoto: observatie vanuit de hangbak
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3.2

Overzicht ingestorte gedeelte bouwdeel B
Diverse waarnemingen zijn al gerapporteerd in hoofdstuk 2 van voorliggende bijlage. Daarnaast is
er ook informatie beschikbaar uit bijvoorbeeld de analyse van de beelden die in opdracht van BAM
met een drone zijn gemaakt. Hierna volgen een aantal overzichtsfoto’s van het ingestorte gedeelte
van bouwdeel B.

A

53

Foto 36

Overzicht ingestort gedeelte bouwdeel B

22

Foto 37

Overzicht ingestort gedeelte bouwdeel B
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Foto 38

Overzicht ingestort gedeelte bouwdeel B
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3.3

Posities en volgorde bezweken delen verdiepingsvloeren
Op de overzichtsfoto op de vorige bladzijde zijn de ‘breuklijnen’ in de bezweken verdiepingsvloeren duidelijk zichtbaar. De verdiepingsvloeren van het ingestorte gedeelte zijn in grote delen redelijk verticaal naar beneden gevallen. De ‘breuklijnen’ zijn schematisch weergegeven op een fragment van de 4e verdiepingsvloer van bouwdeel B (figuur 4).
Tijdens de observatie is geconstateerd, dat de ingestorte verdiepingsvloeren in twee verschillende
configuraties cq. volgordes op elkaar liggen:
- de vloerdelen nabij de gevellijn op as A, de delen tussen as 4 en naad A en de delen tussen
de naden E en F liggen in de volgorde zoals gebouwd op elkaar, namelijk: van onder naar
boven: 1e / 2e / 3e / 4e verdieping. Deze delen zijn niet ingekleurd op figuur 4.
- de volgorde van de vloerdelen nabij de breuklijn (op circa 3,0 tot 3,5 meter van as Bs) tussen
de naden A en E liggen in een afwijkende volgorde op elkaar, namelijk: van onder naar boven: 1e / 4e / 3e / 2e verdieping. Deze delen zijn paars ingekleurd op figuur 4. Tevens dient te
worden opgemerkt, dat de vloerdelen van de 4e, 3e en 2e verdiepingsvloer op zijn kop liggen.
Tussen de gebouwdilatatie op as 4 en naad A ligt eveneens een klein gedeelte van de 4e verdiepingsvloer ‘op zijn kop’.

Figuur 4

Schematische weergave van de breuklijnen op een fragment van de plattegrond
4e verdiepingsvloer van bouwdeel B

Tevens is tijdens de observatie geconstateerd, dat de ingestorte dakvloer nabij de gevellijn circa 1,0
tot 1,5 meter terug ligt (richting as Bs) ten opzichte van de onderliggende ingestorte verdiepingsvloeren.
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INGESTORTE VLOERDELEN
2e/3e/4e LIGGEN OP ZIJN KOP

VLOERRAND DAKVLOER
LIGT TERUG

4e
3e
2e
1e
Foto 39

Overzicht ingestorte gedeelte bouwdeel B: vloerrand dakvloer ligt terug ten
opzichte van de onderliggende vloerdelen

INGESTORTE VLOERDELEN
2e/3e/4e LIGGEN OP ZIJN KOP

1e
2e
3e
4e

Foto 40

Ingestorte vloerdelen 2e/3e/4e nabij kolommen as Bs liggen op zijn kop: volgorde is
ook anders dan gebouwd
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VLOERRAND
DAKVLOER
LIGT TERUG

3e

4e

2e
3e
4e

INGESTORTE VLOERDELEN
2e/3e/4e LIGGEN OP ZIJN KOP

2e

3e

Foto 41

4e

Ingestorte vloerdelen 2e/3e/4e nabij kolommen as Bs liggen op zijn kop: volgorde is
ook anders dan gebouwd
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2e

3e

4e

Foto 42

Detailopname vloerdelen op zijn kop

2e

3e

4e
Foto 43

Ingestorte vloerdelen 2e/3e/4e nabij kolommen as Bs liggen op zijn kop: volgorde is
ook anders dan gebouwd
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22

NAAD 3

NAAD E

4e
4e

Foto 44

Ingestorte vloerdelen tussen naad E en F

De ingestorte delen van de 1e verdiepingsvloer liggen iets terug richting de kolommenrij op as Bs.
Op de kolommen 59, 60 en 61 is, ten gevolge van het naar binnen vallen van delen van de 1e verdiepingsvloer, schade geconstateerd (foto 45).

1e VERDIEPINGSVLOER
LIGT TERUG TEGEN DE
KOLOMMEN

59

60
61

2e

3e
Foto 45

Positie 1e verdiepingsvloer tegen kolommen op as Bs
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3.4

Schade vloerranden
In deze paragraaf zijn enkele foto’s opgenomen met betrekking tot de waargenomen schades aan de
vloerenranden. Eén en ander is reeds beschreven in paragraaf 2.2.4.

56
60

59

Foto 46

Overzichtsfoto schade aan vloerranden:

Foto 47

Detailfoto breukvlak ter hoogte van de dakvloer: de breuklijn bevindt zich ter plaatse
van de eerste volledige bollenrij / breukvlak loopt onder een hoek naar binnen
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Foto 48

Detailopname breukvlak ter hoogte van de dakvloer: breedplaat losgetrokken / de
kunststof bollen en de (kapot getrokken) wapening van de tralieliggers in de druklaag
zijn nog duidelijk zichtbaar

Foto 49

Vloerrand 3e verdiepingsvloer: einde van de bovenwapening is duidelijk zichtbaar
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Foto 50

Overzichtsfoto schade vloerranden
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22
BD1064

Foto 51

Detailopname schade nabij kolom 22: breedplaat BD1064 van de dakvloer is volledig
losgekomen van de druklaag
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3.5

Posities en schade bezweken kolommen
In totaal zijn tijdens de instorting acht gevelkolommen Ø450 mm bezweken. Deze kolommen (nr.
23 t/m 29 en 54) zijn met een rode cirkel aangegeven of figuur 2. Tijdens de observatie zijn diverse
delen van de gevelkolommen waargenomen, die zich op, tussen of naast de ingestorte verdiepingsvloeren bevinden.

Foto 52

Delen van bezweken kolommen op de dakvloer

Foto 53

Deel van bezweken kolom tussen 3e verdiepingsvloer en de dakvloer. Het betreft de
kop van de kolom, de bezweken stek is duidelijk zichtbaar. In de dakvloer is ter
plaatse van de kolom een scheur aanwezig.
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Foto 54

Schade aan kop van betonkolom: de stekverbindingen met de dakvloer is bezweken

Twee kolomdelen, die zich relatief ver van de ingestorte constructie bevonden, waren ten tijde van
de observatie reeds veilig gesteld en afgevoerd naar een externe overdekte locatie (foto 55).

Foto 55

De reeds afgevoerde en opgeslagen kolomdelen
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3.6

Schade / scheuren oppervlak bezweken dakvloer
Tijdens de observatie zijn geen scheuren cq. schades aangetroffen, die duiden op het bezwijken van
de dakconstructie door pons. De waargenomen scheuren lopen over het algemeen haaks op de
vloerrand. Op de posities waar scheuren in de bovenzijde van de betonnen dakvloer zijn geconstateerd, bevindt zich:
- een gedeelte van een bezweken kolom (onder de vloer);
- een plaatnaad tussen de BubbleDeck breedplaten;
- een stortnaad tussen de verschillende stortfasen.

Foto 56

Scheuren in de dakvloer
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Foto 57

Scheuren in de dakvloer

Foto 58

Scheuren in de dakvloer
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3.7

Waarnemingen m.b.t. schade aansluitvlak / koppelwapening
In deze paragraaf zijn enkele foto’s opgenomen met betrekking tot de waargenomen schades aan
het aansluitvlak tussen de BubbleDeck breedplaten en de betonnen druklaag en de over de naden
tussen de breedplaten toegepaste koppelwapening.
In het algemeen is tijdens de observatie geconstateerd, dat bij diverse verdiepingsvloeren het aansluitvlak tussen de breedplaat en de betonnen druklaag is bezweken. De toegepaste traliewapening
is op diverse locaties kapot getrokken. Tevens dient te worden opgemerkt, dat de met zelfverdichtend beton vervaardigde breedplaten een glad oppervlak hebben.
 Aan de over de naden tussen de breedplaten toegepaste koppelstaven is tijdens de observatie geen schade geconstateerd. Geen van de koppelstaven vertoonden kenmerken van
tot vloei belaste wapening.

KOPPELSTAVEN

Foto 59

Detailfoto bezweken aansluitvlak tussen breedplaat en druklaag
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Foto 60

Detailopname: koppelwapening is nog intact

Foto 61

Detailopname: koppelwapening is nog intact
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Bs

Foto 62

Koppelwapening bevindt zich nog in de betonnen druklaag (dakvloer)
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3.8

Overige waarnemingen

3.8.1

Bovenzijde dakvloer
De waarnemingen met betrekking tot de bovenzijde van de dakvloeren (beide bouwdelen) zijn
reeds uitgebreid beschreven in de bijlage V ‘analyse dronebeelden’. In deze paragraaf zijn twee
overzichtsfoto’s opgenomen.

Foto 63

Overzichtsfoto dakvloer

Foto 64

Overzichtsfoto dakvloer
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3.8.2

Hoogteverschil tussen breedplaten bouwdeel A
Tijdens de observatie vanuit de hangbak is geconstateerd, dat een breedplaat van de dakvloer van
bouwdeel A lager ligt dan de aansluitende breedplaten. De langsnaad tussen twee breedplaten in
het midden van de ‘hoofd’-overspanning staat open. Door het hoogteverschil is de zijkant van de
breedplaat gedeeltelijk zichtbaar.

Foto 65

Hoogteverschil tussen breedplaten – bouwdeel A

Foto 66

Hoogteverschil tussen breedplaten – bouwdeel A: zijkant breedplaat is gedeeltelijk
zichtbaar
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Foto 67

Detailopname: hoogteverschil breedplaten

Foto 68

Detailopname: hoogteverschil breedplaten
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Analyse dronebeelden
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1

Inleiding
In deze bijlage zijn de dronebeelden beschreven en geanalyseerd. De beelden zijn gemaakt in opdracht van BAM en op 2 en 8 juni jongstleden ontvangen. Het betreffen de volgende dronebeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DJI_0001.MOV
DJI_0002.MOV
DJI_0003.MOV
DJI_0004.MOV
DJI_0005.MOV
vlucht 1 DJI_0013.MOV
vlucht 2 DJI_0014.MOV
vlucht 3 DJI_0001 - kopie.MOV
vlucht 4 DJI_0002.MOV
vlucht 5 DJI_0003.MOV
vlucht 6 DJI_0004.MOV
vlucht 7 DJI_0005.MOV
vlucht 8 DJI_0006.MOV
vlucht 9 DJI_0007.MOV
vlucht 10 DJI_0008 - kopie.MOV
vlucht 11 DJI_0009 - kopie.MOV
vlucht 12 DJI_0010 - kopie.MOV
vlucht 13 DJI_0011 - kopie.MOV
vlucht 14 DJI_0012 - kopie.MOV
vlucht 15 DJI_0013 - kopie.MOV
vlucht 16 DJI_0014 - kopie.MOV

De waarnemingen zijn hierna per video beschreven.
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Waarnemingen dronebeelden

2.1

DJI_0001.MOV (lengte = 5 min 27 sec)
00:00:00

- overzichtsbeeld van bouwdeel B van de parkeergarage;
- het ingestorte gedeelte bevindt zich aan de zijde van de aankomst- en vertrekhal
(noordwestzijde) van Eindhoven Airport;
- gootlijnen en locatie waar water op de dakvloer blijft staan, zijn duidelijk zichtbaar;
- de ‘breuklijn’ in de dakvloer is nagenoeg recht. Alleen ter plaatse van de
gebouwdilatatie (tussen beide bouwdelen en aan de noordzijde van de parkeergarage
loopt de breuklijn naar buiten;
- de breuklijn in de dakvloer ligt iets terug ter plaatse van de kern.

00:00:58

- detailopname bovenzijde dakvloer bouwdeel B nabij betonkolom nr. 22 (deze kolom
is nog intact).

00:02:47

- detailopname betonkolom 22: de betonnen verdiepingsvloeren van de 2e, de 3e en de
dakvloer zijn vlak voor deze kolom langs bezweken;
- de breedplaat van de dakvloer is geheel losgekomen van de betonnen druklaag en
ligt op de 3e verdiepingsvloer;
- de bovenzijde van de breedplaat is glad.

00:03:52

- de ‘breuklijn’ bevindt zich op alle verdiepingen op circa 3,0 tot 3,5 meter van de
kolommenrij op as Bs;
- de breedplaat van de dakvloer is ter plaatse van de breuklijn losgekomen van de
druklaag;
- de kunststof ballen en de wapening van de tralieliggers in de druklaag zijn duidelijk
zichtbaar;
- de breedplaten (BubbleDeck) liggen ‘haaks’ op de hoofdoverspanningsrichting van
de verdiepingsvloeren;
- de breuklijn loopt onder een kleine hoek naar binnen.

00:04:24

- schadebeeld 3e verdiepingsvloer en dakvloer ter plaatse van de betonkern;
- de breedplaat van de dakvloer is ter plaatse van de breuklijn losgekomen van de
druklaag;
- de breuklijn in de dakvloer bevindt zich ter plaatse van de eerste volledige bollenrij.

00:05:27

- detailopname beschadigde vloerranden 2e en 3e verdiepingsvloer en de dakvloer
nabij de gebouwdilatatie (tussen beide bouwdelen);
- breedplaten zijn grotendeels losgekomen van de druklaag;
- bovenzijde breedplaten hebben glad oppervlak;
- bolafdrukken en kapot getrokken traliewapening zijn duidelijk zichtbaar;
- afdrukken van de koppelstaven op de bovenzijde van de breedplaten zijn duidelijk
zichtbaar.
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00:00:00

C
Bs

00:00:58

22

Bs
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00:02:47

Bs

22

21

00:03:52

67
68
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00:04:24

61

00:05:27

A

56
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2.2

DJI_0002.MOV (lengte = 5 min 27 sec)
00:00:19

- detailopname beschadigde vloerranden 2e en 3e verdiepingsvloer en de dakvloer
nabij de gebouwdilatatie (tussen beide bouwdelen);
- breedplaten zijn grotendeels losgekomen van de druklaag;
- in de druklaag van de verdiepingsvloeren zijn diverse leidingen en mantelbuizen
opgenomen.

00:01:34

- zie eerdere opmerkingen.

00:01:57

- onderzijde druklaag ter plaatse van de dakvloer is glad;
- bij 2e en 3e verdiepingsvloer is loshangende wapening (soms met breedplaat)
zichtbaar; bij de dakvloer niet.

00:03:03

- in de druklaag van de 2e en 3e verdiepingsvloer zijn diverse leidingen en
mantelbuizen opgenomen.

00:03:43

- losse delen breedplaat hangen nog aan de 2e en 3e verdiepingsvloer;
- onder de dakvloer ontbreekt een groot gedeelte van de breedplaten.

00:04:24

- breuklijnen van de vloerranden zijn redelijk vlak (hellen deels iets naar binnen).
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00:00:19

A

56

55

00:01:34

Bs

60

59
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9663-1-0 – Bijlage IV

8

00:01:57

Bs

00:03:03

Bs
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00:03:43

00:04:24

Bs
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2.3

DJI_0003.MOV (lengte = 2 min 59 sec)
00:00:29

- detailopname beschadigde vloerranden 3e verdiepingsvloer en dakvloer nabij de
gebouwdilatatie;
- betonnen kolommen 55 (bouwdeel A) en 56 (bouwdeel B): geen schade;
- breedplaten zijn grotendeels losgekomen van de druklaag;
- delen van de breedplaten hangen aan de vloerranden;
- oppervlak breedplaten is glad;
- afdrukken van de koppelstaven zichtbaar op de breedplaat.

00:00:54

- betonnen kolommen op begane grond niveau: schade t.g.v. vallende vloerdelen (over
de onderste meter);
- zichtbare vloerdeel ligt op z’n kop (breedplaat boven);
- koppelstaven ter plaatse van de langsnaad breedplaat zijn duidelijk zichtbaar;
- breuklijn 1e verdiepingsvloer: nagenoeg vertikaal.

00:01:04

- zie eerdere opmerkingen.

00:01:31

- zie eerdere opmerkingen.

00:02:22

- bezweken delen verdiepingsvloeren;
- aan de diverse ingestorte mantelbuizen en leidingen kan worden afgeleid dat de 3e
verdiepingsvloer op de 2e ligt.

00:00:29

A

56
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00:00:54

00:01:04
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00:01:31

00:02:22
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2.4

DJI_0004.MOV (lengte = 2 min 59 sec)
00:00:29

- overzichtsfoto restant bouwdeel B ter plaatse van de kern;
- de breuklijnen van de verschillende verdiepingsvloeren liggen boven elkaar.

00:01:00

- overzichtsfoto constructie nabij hellingbaan;
- kolom 22, direct nabij de breuklijn, is nog volledig intact;
- het bezweken gedeelte van de dakvloer is in grote delen gebroken.

00:02:01

- detailfoto beschadigde constructie nabij kolom 67 (onderdeel stabiliteitsverband)
- breukvlak dakvloer ‘clean’, geen uitstekende wapening etc.;
- breukvlak lagere verdieping: wapening zichtbaar, hangende delen breedplaat.

00:03:20

-

00:03:31

- de (vloerrand) van de ingestorte dakvloer ligt circa 1 tot 1,5 meter terug (naar
binnen) ten opzichte van de overige bezweken verdiepingsvloeren;
- de bezweken vloeren zijn grotendeels in twee delen gebroken: de delen nabij de
vloerrand liggen ‘netjes’ op elkaar, de delen nabij het gedeelte van de parkeergarage
dat nog staat, liggen ‘op zijn kop’;
- de vloerrand van de dakvloer is nog redelijk intact;
- geen scheuren cq. beschadigingen die duidelijk op pons;
- een betonkolom ligt op één locatie op de ingestort dakvloer;
- bezweken kolomdelen liggen tot ver op het parkeerterrein.

00:04:34

- hoofdzakelijk dezelfde bevindingen als bij foto 00:03:31;
- onder de scheuren die loodrecht op de vloerrand zijn ontstaan, liggen (delen van)
bezweken betonkolommen.

overzichtsfoto beschadigde vloerranden nabij de gebouwdilatatie;
betonnen kolommen 55 (bouwdeel A) en 56 (bouwdeel B): geen (zichtbare) schade;
breedplaten zijn grotendeels losgekomen van de druklaag;
delen van de breedplaten hangen aan de vloerranden;
oppervlak breedplaten is glad;
posities koppelstaven op de breedplaat zijn duidelijk zichtbaar.
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00:02:01
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00:03:20

56
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00:03:31

00:04:34
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2.5

DJI_0005.MOV (lengte = 2 min 55 sec)
00:00:18

- overzichtsfoto’s ingestorte gedeelte vanaf de andere zijde (t.o.v. DJI_0004.MOV);
- de vloerrand van de ingestorte dakvloer ligt circa 1,0 tot 1,5 meter terug (naar
binnen) ten opzichte van de overige bezweken verdiepingsvloeren;
- betonkolom ligt op de dakvloer;
- zie ook eerdere opmerkingen.

00:01:53

- detailfoto ter plaatse van de gebouwdilatatie;
- ingestorte gedeelte van de dakvloer ligt stuk naar binnen;
- betonnen kolom 53 van bouwdeel is onder de 1e verdiepingsvloer opzij gedrukt
en bezweken.

00:02:42

- foto voorzijde ingestorte verdiepingsvloeren: de vloerranden zijn duidelijk zichtbaar.

00:00:18

4e
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2.6

Vlucht 1

DJI_0013.MOV (lengte = 9 min 08 sec)

Op de beelden van de dakvloer van bouwdeel A zijn diverse scheuren zichtbaar.
00:00:34

- overzichtfoto vloerrand nabij as A: op een kleine gedeelte van de dakvloer staat een
roodachtige vloerstof (gelekt vanuit op het dak aanwezige blikken – zie pallets);
- vloerafwerking (coating) is reeds aangebracht.

00:03:16

- scheur haakt op de vloerrand evenwijdig aan as B.

00:04:37

- stervormige / radiale scheuren in dakvloer boven kolommen 39 en 69 (onderdeel van
het stabiliteitsverband).

00:04:59

- stervormige / radiale scheuren in dakvloer boven kolommen 39 en 69 (onderdeel van
het stabiliteitsverband);
- tevens zijn tussen de kolommen (39, 40 en 69) en evenwijdig aan as B (verlengde
van de verdiepte goot) diverse scheuren zichtbaar.

00:06:38

- detailopname stervormige / radiale scheuren in dakvloer boven kolom 69
(onderdeel van het stabiliteitsverband).

00:07:35

- detailopname stervormige / radiale scheuren in dakvloer boven kolom 70, in het
verlengde van de verdiepte goot op as C;
- de scheuren lijken reeds te zijn gerepareerd.

00:07:52

- detailopname scheuren evenwijdig aan de verdiepte goot op as B (tussen kolommen
39 en 40).

00:08:32

- detailopname scheuren evenwijdig aan de verdiepte goot op as B.
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00:07:52
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2.7

Vlucht 2

DJI_0014.MOV (lengte = 2 min 24 sec)

00:00:25

- detailopname scheuren evenwijdig aan de verdiepte goot op as B;
- tevens zijn scheuren in de verdiepte goot zichtbaar.

00:01:19

- de dakvloer van bouwdeel A is tussen de assen A en C voorzien van coating;
- het gedeelte tussen de assen C en E is voorbehandeld;
- stervormige / radiale scheuren in dakvloer boven kolom 70 (in verlengde van de
verdiepte goot op as C);
- de scheuren lijken reeds te zijn gerepareerd.

00:01:44

- detailopname stervormige / radiale scheuren boven kolom 70.

 De posities van de diverse scheuren zijn schematisch weergegeven op de dakplattegrond
van bouwdeel A.

00:00:25
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2.8

Vlucht 3

DJI_0001.MOV (lengte = 9 min 05 sec)

00:00:01

- overzichtsfoto dakvloer nabij de hellingbaan (tussen assen D en E);
- de dilatatie op as 4 tussen bouwdelen A en B is duidelijk zichtbaar;
- de dakvloer bouwdeel B is voorzien van coating.

00:04:21

- stervormige / radiale scheuren in dakvloer boven kolom 84 (in verlengde van de
verdiepte goot op as D);
- de scheuren lijken reeds gerepareerd te zijn.

00:05:48

- detailopname stervormige / radiale scheuren in dakvloer boven kolom 70 (in
verlengde van de verdiepte goot op as C).

00:00:01

4
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00:04:21

84

00:05:48

70
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2.9

Vlucht 4

DJI_0002.MOV (lengte = 4 min 44 sec)

00:00:31

- kleine scheur in de dakvloer loodrecht op de vloerrand, direct nabij de ronde
sparing tussen de kolommen 37 en 38.

00:00:59

- scheur in de dakvloer loodrecht op de vloerrand, nabij kolom 36.

00:01:33

- scheur in de dakvloer loodrecht op de vloerrand, nabij kolom 35.

00:03:29

- diverse scheuren in dakvloer vanuit de kern richting kolommen 32 en 33.

 De posities van de diverse scheuren zijn schematisch weergegeven op de dakplattegrond
van bouwdeel A.

00:00:31
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Vlucht 5

DJI_0003.MOV (lengte = 9 min 05 sec)

00:06:17

- overzichtsfoto parkeerplaats;
- rechts op de foto Mc Donalds onder bouwdeel A.

00:06:54

- overzichtsfoto randen ingestorte verdiepingsvloeren en het parkeerterrein.

00:06:17

00:06:54
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Vlucht 6
00:00:00

DJI_0004.MOV (lengte = 0 min 07 sec)
- opname auto’s op parkeerterrein.

00:00:00

9663-1-0 – Bijlage IV

33

2.12

Vlucht 7

DJI_0005.MOV (lengte = 9 min 05 sec)

00:00:58

- kolom 53 op begane grondniveau is opzij gedrukt en bezweken;
- de hoek van de 1e verdiepingsvloer is iets gezakt.

00:06:55

- kolom 53 is vanaf de 1e verdiepingsvloer nog intact.

00:00:58

1e

53

00:06:55

53
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2.13

Vlucht 8
00:02:11

DJI_0006.MOV (lengte = 2 min 44 sec)
- detailopname aansluiting kolom 53 (bouwdeel A) en de 1e verdiepingsvloer;
- kolom is op begane grondniveau opzij gedrukt;
- aansluiting kolom/vloer is bezweken: wapening zichtbaar.

00:02:11

1e

53
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2.14

Vlucht 9

DJI_0007.MOV (lengte = 9 min 05 sec)

00:00:10

- breuklijn dakvloer loop schuin langs kolom 56;
- kolom 56 is nog volledig intact;
- verdiepte goot as Bs en gebouwdilatatie (as 4) zijn duidelijk zichtbaar.

00:00:38

- de schil van BubbleDeck breedplaat nr. 1058 is grotendeels losgekomen van de
betonnen druklaag;
- de afdrukken van de kunststof bollen en de koppelstaven die op de breedplaat zijn
gelegd, zijn duidelijk zichtbaar;
- er is veel schade aan de breedplaat ter plaatse van de tralieliggers (deze lopen
evenwijdig met de hoofdrichting van de breedplaat).

00:02:13

- detailfoto breukvlak dakvloer nabij de kern;
- breukvlak ‘clean’: geen uitstekende wapening etc.

00:04:27

- breuklijn nabij schuin voor de kolommen 67 en 22 langs;
- BubbleDeck breedplaat nr. 1064 is volledig losgekomen van de druklaag.

00:05:10

- breedplaat nr. 1064 ligt op de derde verdiepingsvloer;
- kolom 22 nog intact.

00:05:43

- detailopname losgekomen en op 3e verdiepingsvloer gevallen breedplaat 1064;
- onder de 3e verdiepingsvloer hangen grote delen losgekomen breedplaat.

00:06:59

- detailopname breuklijn vloerrand 3e verdieping;
- in de druklaag van de 3e verdiepingsvloer zijn diverse leidingen en mantelbuizen
ingestort;

00:07:43

- detail breuklijn vloerrand 3e verdieping;
- einde van de bovenwapening (over de kolommenrij as Bs) is goed zichtbaar.
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00:00:10

A

B

Bs

59

4

BD1058

56

55

00:00:38

BD1058

59
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00:02:13

61

00:04:27

21

BD1064
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00:05:10

21
22

BD1064

00:05:43

21

BD1064
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00:06:59

3e

65

2e

00:07:43

3e
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2.15

Vlucht 10

DJI_0008.MOV (lengte = 4 min 54 sec)

00:00:13

- de schil van BubbleDeck breedplaat nr. 758 is grotendeels losgekomen van de
betonnen druklaag (3e verdieping);
- de afdrukken van de kunststof bollen en de koppelstaven die op de breedplaat zijn
gelegd, zijn duidelijk zichtbaar;
- er is veel schade aan de breedplaat ter plaatse van de tralieliggers (deze lopen
evenwijdig met de hoofdrichting van de breedplaat).

00:02:44

- overzichtsfoto schade 2e verdiepingsvloer direct boven de hellingbaan;
- kolommen 20, 21 en 22 nog intact.

00:03:04

- detailopname schade vloerrand 2e verdiepingsvloer.

00:00:13

3e

BD758

9663-1-0 – Bijlage IV

41

00:02:44

2e
22

21
20

00:03:04
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2.16

Vlucht 11

DJI_0009.MOV (lengte = 9 min 05 sec)

00:00:01

- aanzicht randen ingestorte verdiepingsvloeren;
- de dakvloer ligt ten opzichte van de overige verdiepingsvloeren circa 1,0 tot 1,5
meter naar ‘binnen’.

00:02:24

- de randen van de 1e, 2e en 3e verdiepingsvloer liggen direct boven elkaar; de rand van
de dakvloer ligt iets naar binnen.

00:02:58

- detailopname bezweken kolom.

00:04:24

- de rand van de dakvloer vertoont weinig schade.

00:07:11

- detailopname breukvlak kolomkop.

00:00:01

4e

3e

2e
1e
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00:02:24

4e
3e
2e

1e

00:02:58
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44

00:04:24

00:07:11
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2.17

Vlucht 12

DJI_0010.MOV (lengte = 5 min 59 sec)

00:00:06

- detailopname gedeelte van bezweken kolom (vermoedelijk uit randzone);
- kolomdeel ligt op het parkeerterrein.

00:04:02

- beschadigde vloer(randen) en kolommen.

00:00:06

00:04:02
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2.18

Vlucht 13

DJI_0011.MOV (lengte = 7 min 04 sec)

00:00:16

- bovenaanzicht van het ingestorte gedeelte: vloerveld tussen de assen A en Bs;
- links van de breuklijn liggen de vloerdelen van de verschillende verdiepingsvloeren
netjes op elkaar gestapeld;
- rechts van de breuklijn liggen de vloerdelen op zijn kop en zijn ze deels
omgevouwen.

00:01:24

- zie eerdere opmerkingen.

00:03:11

- detailopname ter plaatse van kolom 22, een gedeelte van de dakvloer staat tegen
deze kolom aan.

00:03:44

- detailopname schade direct links van de stabiliteitskern;
- breedplaat is volledig losgekomen van de druklaag.

00:04:01

- diverse vloerdelen liggen op zijn kop;
- volgorde van boven naar beneden: 2e verdiepingsvloer, 3e verdiepingsvloer,
dakvloer en tenslotte de 1e verdiepingsvloer;
- breedplaten zijn duidelijk zichtbaar;
- ter plaatse van de bezweken langsnaad zijn de diverse koppelstaven nog
duidelijk zichtbaar.

00:04:41

- zie eerder opmerkingen.

00:04:54

- zie eerder opmerkingen.

00:04:59

- zie eerder opmerkingen.

00:05:40

- zie eerder opmerkingen.

00:05:55

- zie eerder opmerkingen.
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00:00:16

2e

4e

00:01:24

4e
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00:03:11

4e

00:03:44

1e
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00:04:01

00:04:41

1e
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00:04:54

00:04:59
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00:05:40

00:05:55
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2.19

Vlucht 14

DJI_0012.MOV (lengte = 5 min 00 sec)

00:01:06

- detailopname omgevouwen vloerdeel;
- de in de breedplaat toegepaste wapening is duidelijk zichtbaar;
- oppervlak breedplaat is glad.

00:02:20

- zie eerdere opmerkingen;
- geen gevloeide wapeningsstaven zichtbaar.

00:04:38

- zie eerdere opmerkingen.

00:01:06
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00:02:20

00:04:38
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2.20

Vlucht 15

DJI_0013.MOV (lengte = 3 min 11 sec)

00:00:18

- detailopname kolom 22.

00:01:42

- detailopname kolom 22 tussen 3e verdieping en dakvloer;
- kolom nog intact;
- ter hoogte van de dakvloer zijn diverse breedplaten losgekomen van de druklaag.

00:00:18

22

00:01:42

22
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2.21

Vlucht 16

DJI_0014.MOV (lengte = 7 min 00 sec)

00:00:18

- overzicht gedeelte dakvloer bouwdeel B;
- de breuklijn loopt ter plaatse van de stabiliteitskern iets terug;
- de breuklijn loopt nabij as 7 schuin voor kolom 22 langs;
- aan de afdrukken te zien, is er op het dak lokaal water blijven staan.

00:02:04

- overzichtsfoto dakvloer bouwdeel A;
- gedeelte tussen de assen A en Cs is gecaot.

00:06:38

- overzichtsfoto ingestorte gedeelte parkeergarage;
- de vloerdelen die op zijn kop liggen zijn duidelijk zichtbaar;
- de rand van de dakvloer ligt terug ten opzichte van de overige verdiepingsvloeren.

00:06:47

- zie eerdere opmerkingen.
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00:00:18

Cs

Bs
20
21

22

00:02:04

B
C
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00:06:38

00:06:47
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Bijlage V
Meteogegevens voorafgaand aan de instorting
1

Inleiding
In deze bijlage zijn de relevante meteogegevens voorafgaand aan de instorting van de parkeergarage verzameld.
-

Gegevens weerstation Eindhoven
Google Maps met de locatie van het weerstation
Algemene samenvatting van het weerbeeld op 27 mei 2017
Dagkaarten: www.knmi.nl
o Neerslag in 24 uur (za. 27 mei 08:00 uur UT – zo 28 mei 08:00 uur UT in mm);
o Maximale temperatuur (in ⁰C)
o Minimale temperatuur (in ⁰C)
o Zonneschijnduur (in uur)
o Maximale uurgemiddelde wind (in m/s)
o Maximale windstoot (in m/s)
- Dataset met weergegevens 27 mei 2017 (station 370 = Eindhoven): www.knmi.nl
- Temperatuursverloop weerstation Eindhoven tijdens de uitvoeringsperiode van 1 februari 2017
tot met 27 mei 2107: www.knmi.nl
- Weergegevens en grafieken: www.buienradar.nl
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GEGEVENS WEERSTATION EINDHOVEN

Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Eindhoven (06370)

06370 Eindhoven
Positie:

51° 27' N.B. 05° 23' O.L.

Terreinhoogte:

20,69 meter t.o.v. NAP.

Startdatum:

19510101

Karakteristiek omgeving:

Gelegen in half open landschap, bos en heide afgewisseld door gras- en
bouwland. Vliegveld

Grondsoort:

Zand

Hoogte barometer:

+22,41 meter t.o.v.NAP.

Hoogte windmeetmast:

10 meter

Visuele waarnemingen:

Stopdatum 20041126, 08:00 UT

Temperatuurmetingen:

1,5 m, gemeten m.b.v. :

19510101 - 19580912

Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)

19580912 - 19840621

Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld), nieuw
waarneemterrein 100 m naar het zuiden verplaatst.

19840622 - 19920915
19921001 - heden
19921001
Temperatuurmetingen:

Weerstandsmeting in Stevensonhut Brown recorder (op 1,50 meter boven
maaiveld)
AWS, elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter)
Instrumentverplaatsing, 80 m.
0,1 m, gemeten m.b.v. :

19710101 - 19920930

Minimumthermometer in 10 cm behuizing

19921001 - heden
19921001

AWS, elektronische sensor in schotelhut
Instrumentverplaatsing, 80 m.
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Neerslagmetingen:

gemeten m.b.v. :

19710101 - 19921001
19921001 - heden
19921001

Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
Elektrische meting (Engelse opstelling)
Instrumentverplaatsing, 80 m.

Luchtdrukmetingen:

herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :

19510101 - 19930627
19930628- heden
Windmetingen:

Barograaf en kwikbarometer
Paroscientific barometer in kast aan windmast
gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:

19510101 - 19581017

19840621 - 19920906
19920906 - heden

Dynamo-anemometer KLU, geen recorder, werd uurlijks afgelezen (mAmeters). Opgesteld op schoorsteen stationsgebouw ca. 12 m.
Cup anemometer; met Van Doorn recorder. nieuwe mast geplaatst op ca
200 m. van de meteo. Meethoogte 10 m.
Idem; Camille Bauer recorder. Meethoogte 10 m.
Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.

Vochtmetingen:
19710101 - 19940106
19940701- heden
19921001
Stralingsmetingen:

gemeten m.b.v. :
Droge/natte bolthermometer, later met hygromer
Vaisala sensor in schotelhut
Instrumentverplaatsing, 80 m.
gemeten m.b.v. :

19840701 - 19920930
19921001 - heden

????
CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.

Zonneschijnduur:

gemeten m.b.v. :

19780101 - 19930101

Campbell-Stokes registratie
Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling.

Zichtmetingen:
19550101 - 2007
2007 - heden
Wolkenmetingen:

gemeten m.b.v. :
HSS zichtsensor
PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
gemeten m.b.v. :

19510101 - 2007
2007 - heden

Ceilometer (CT12K)
Wolkenhoogtemeter (LD40)

19581017 - 19840621
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LOCATIE VAN HET WEERSTATION
De positie van het weerstation is aangegeven op onderstaande foto’s (zie geel gestreepte kader):
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ALGEMENE SAMENVATTING WEERBEELD 27 MEI 2017
Meetstation = Eindhoven

Wind
Windrichting
Windsnelheid (vec)
Windsnelheid (etmaal)
Hoogste uurgem. windsnelheid
Laagste uurgem. windsnelheid
Hardste windstoot

152 °(ZZO)
1,8 m/s
3,5 m/s
5 m/s (15:00 - 16:00)
1 m/s (0:00 - 1:00)
10 m/s (22:00 - 23:00)
Temperatuur

Gem. temperatuur
Gevoelstemperatuur
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Min. temperatuur op 10 cm hoogte

24,3 °C
25,6 °C
33,4 °C (17:00 - 18:00)
16,5 °C (2:00 - 3:00)
14,1 °C (18:00 - 24:00)
Zon

Zonneschijnduur
14,3 uur
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur 89%
Globale straling
2867 J/cm²
Neerslag
Neerslag duur
0 uur
Som neerslag
0 mm
Hoogste uursom neerslag
0 mm (3:00 - 4:00)
Luchtdruk
Gem. luchtdruk
1016,6 hPa
Hoogste uurwaarde luchtdruk
1017,9 hPa (6:00 - 7:00)
Laagste uurwaarde luchtdruk
1014,7 hPa (17:00 - 18:00)
Zicht/bewolking
Minimum opgetreden zicht
20-21 km (1:00 - 2:00)
Maximum opgetreden zicht
40-45 km (10:00 - 11:00)
Gem. bewolking
licht bewolkt
Vochtigheid
Gem. relative vochtigheid
53%
Min. relative vochtigheid
22% (17:00 - 18:00)
Max. relative vochtigheid
86% (1:00 - 2:00)
Referentiegewasverdamping
5,6 mm
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DAGKAARTEN WEER
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DATA SET : WEERGEGEVENS 27 MEI 2017

(www.knmi.nl)

BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
STN
370:

LON(east)
5.377

LAT(north)
51.451

ALT(m)
22.60

NAME
EINDHOVEN

YYYYMMDD = datum (YYYY=jaar,MM=maand,DD=dag);
HH
DD

FH
FF
FX
T
SQ
DR
RH
P
N
R
O

= tijd (HH=uur, UT.12 UT=13 MET, 14 MEZT. Uurvak 05 loopt van 04.00 UT tot
5.00 UT;
= Windrichting (in graden) gemiddeld over de laatste 10 minuten van het afgelopen
uur (360=noord, 90=oost, 180=zuid, 270=west, 0=windstil 990=veranderlijk. Zie
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/klimatologische-brochures-enboeken;
= Uurgemiddelde windsnelheid (in 0.1 m/s). Zie http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/klimatologische-brochures-en-boeken;
= Windsnelheid (in 0.1 m/s) gemiddeld over de laatste 10 minuten van het afgelopen uur;
= Hoogste windstoot (in 0.1 m/s) over het afgelopen uurvak;
= Temperatuur (in 0.1 graden Celsius) op 1.50 m hoogte tijdens de waarneming;
= Duur van de zonneschijn (in 0.1 uren) per uurvak, berekend uit globale straling (-1 for
<0.05 uur);
= Duur van de neerslag (in 0.1 uur) per uurvak;
= Uursom van de neerslag (in 0.1 mm) (-1 voor <0.05 mm);
= Luchtdruk (in 0.1 hPa) herleid naar zeeniveau, tijdens de waarneming;
= Bewolking (bedekkingsgraad van de bovenlucht in achtsten), tijdens de waarneming
(9 = bovenlucht onzichtbaar);
= Regen 0=niet voorgekomen, 1=wel voorgekomen in het voorgaande uur en/of tijdens de
waarneming;
= Onweer 0=niet voorgekomen, 1=wel voorgekomen in het voorgaande uur en/of tijdens
de waarneming;
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Minimum en maximum dagtemperaturen tussen 1 februari 2017 en 27 mei 2017 bij weerstation
Eindhoven afgeleid van www.knmi.nl :
35
30
25

temperatuur [C]

20
15

maximum
minimum

10
5
0
1-2-2017

3-3-2017

2-4-2017

2-5-2017

1-6-2017

-5
-10
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WEERGEGEVENS EN GRAFIEKEN:
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Bijlage VI
Samenvatting getuigenverklaringen
1

Inleiding
In deze bijlage zijn de getuigenverklaringen samengevat. De ‘processen verbaal houdende verklaring van ooggetuige’ zijn opgemaakt door advocaten- en notariskantoor AKD te Eindhoven.
Door de notaris zijn de volgende vragen gesteld:
1.
2.

Waar was u op het moment van de instorting?
Kunt u op deze tekening (zie figuur 1), bij benadering, aangeven waar u stond op het moment van de instorting?
3. Wat was u aan het doen op het moment van de instorting?
4. Had u direct zicht op de parkeergarage op het moment van de instorting? (of stond u er bijvoorbeeld met uw rug naar toe?)
5. Wat heeft u gezien? (alleen wat u met eigen ogen heeft waargenomen)
6. Wat heeft u gehoord? (hebt u ook iets gehoord voor de instorting?)
7. Voelde u vlak voor of tijdens de instorting ongewone trillingen in de omgeving?
8. Kunt u vertellen hoe de instorting plaats vond?
9. Heeft u gezien waar als eerste een onderdeel van de constructie is bezweken? Zo ja, kunt u
dat bij benadering aangeven op de tekening (zie figuur 2)?
10. Heeft u enig idee hoe lang de instorting duurde?
11. Zijn er nog andere zaken opgevallen in verband met de instorting? Heeft u aanvullende informatie die van belang kan zijn bij het onderzoek? Zijn er zaken die nog niet zijn besproken, maar die naar uw mening mogelijk van belang kunnen zijn in het kader van het onderzoek naar de instorting?
12. Bent u in bezit van eventueel beeldmateriaal van het gebouw vlak voor, tijdens of vlak na de
instorting?
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Figuur 1

Bijlage 1 bij Proces Verbaal - Plattegrond
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Figuur 2

Bijlage 2 bij Proces Verbaal – Aanzicht ingestorte gedeelte parkeergarage
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2

Samenvatting verklaringen
Van negen ooggetuigen is door de notaris een verklaring opgenomen: De ‘processen verbaal houdende verklaring van ooggetuige’ zijn hierna samengevat.
Samenvatting verklaringen
- Acht getuigen hadden vanaf hun positie zicht op de parkeergarage op het moment dat deze
gedeeltelijk instortte. Drie van de acht getuigen moesten zich gedeeltelijk omdraaien om het
instorten van de parkeergarage daadwerkelijk te kunnen zien. De negende getuige is na het
horen van de instorting direct naar het raam gelopen om te kijken;
- Acht van de negen getuigen verklaren dat de parkeergarage van boven naar beneden is ingestort. Meerdere getuigen geven in de verklaring expliciet aan dat ze de bovenste bouwlaag
als eerste hebben zien instorten cq. inzakken. De negende getuige geeft aan alleen de stofwolk te hebben gezien;
- Geen van de getuigen verklaart vlak voor de instorting ongewone trillingen in de omgeving
te hebben gevoeld (anders dan van het instorten van de parkeergarage). Zeven getuigen verklaren tijdens het instorten trillingen te hebben gevoeld. Eén getuige kan het zich niet herinneren.
De posities van de getuigen zijn weergegeven op onderstaande plattegrond (figuur 3).

INGESTORTE GEDEELTE
PARKEERGARAGE

= POSITIE OOGGETUIGE

Figuur 3

Plattegrond met de posities van de ooggetuigen
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Inleiding
In deze bijlage zijn de beelden van de beveiligingscamera’s van Eindhoven Airport en de Koninklijke Marechaussee (verder KMAR) beschreven en geanalyseerd. De beelden zijn ontvangen op
30 mei 2017 en 18 juli 2017. Het betreffen de volgende camerabeelden:
Van Eindhoven Airport:
naam bestand
160500 beelden

nummer camera incl. omschrijving
- 117 Milieustraat links
- 082 Uitgang links
- 003 Dome terminal landside 1
- 138 Gate 11 en 12

Van de KMAR:
naam bestand
160500 beelden
160520 beelden
170500 beelden
180500 beelden
190500 beelden
190540 beelden
200500 beelden

nummer camera incl. omschrijving
- 093 Dome terminal landside 2
- 094 Dome terminal landside 3
- 114 Nooddeur gate 11 en 12
- 064 Dome dak hoofdkantoor
- 037 Dome P1
- 093 Dome terminal landside 2
- 029 Dome platform midden

Alle posities en kijkrichtingen van de beveiligingscamera’s zijn met rode (Eindhoven Airport) en
oranje (KMAR) ingekleurde cirkels weergegeven op foto 1. Beveiligingscamera 093 komt twee
keer in het overzicht voor. Het zijn beelden van dezelfde camera op verschillende tijdstippen.
PS:

Opgemerkt wordt, dat de tijdsaanduidingen van de verschillende beveiligingscamera’s niet
synchroon lopen.
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Foto 1

Overzicht Eindhoven Airport met het bouwterrein van de parkeergarage – de posities
(met cameranummer) en de kijkrichtingen van de beveiligingscamera’s zijn schematisch aangegeven (bron: www.maps.google.nl)
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Beschrijving beelden beveiligingscamera’s

2.1

Beelden Eindhoven Airport

2.1.1

Algemeen
Ten behoeve van het onderzoek naar de oorzaak van de instorting zijn op 30 mei jongstleden door
Eindhoven Airport de beelden van vier beveiligingscamera’s ter beschikking gesteld (foto 2).
naam bestand
160500 beelden

Foto 2

nummer camera incl. omschrijving
- 117 Milieustraat links
- 082 Uitgang links
- 003 Dome terminal landside 1
- 138 Gate 11 en 12

Overzicht beelden beveiligingscamera’s Eindhoven Airport

In het beeld van de diverse camera’s kan worden ingezoomd op een (klein) gedeelte van de parkeergarage. Op beveiligingscamera 117 “Milieustraat links” (linksboven op foto 2) is de parkeergarage en de instorting het beste te zien.
Beveiligingscamera’s 082, 003 en 138 trillen een aantal keer op het moment van het bezwijken van
de parkeergarage.

9663-1-0 – Bijlage VII

4

2.1.2

Beveiligingscamera 117 ‘Milieustraat links’
Na inzoomen is een gedeelte van de parkeergarage (deel B) zichtbaar. Er is zicht op een gedeelte
van de eerste en de tweede verdiepingsvloer en de betonnen kolommen nabij de gevel (foto 3). Het
gedeelte waar zicht op is, is in rood weergegeven op foto 4.

Foto 3

Beeld beveiligingscamera 117

Foto 4

Overzicht parkeergarage – ‘zicht’ beveiligingscamera 117 rood gemarkeerd
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2.1.3

Beveiligingscamera 082 ‘Uitgang links’
Op de ingezoomde beelden is alleen een aantal betonnen kolommen op begane grondniveau te zien
(foto 5). Het gedeelte waar zicht op is, is in rood weergegeven op foto 6. De verdiepingsvloeren
van de parkeergarage zijn niet zichtbaar.

Foto 5

Beeld beveiligingscamera 082

Foto 6

Overzicht parkeergarage – ‘zicht’ beveiligingscamera 082 rood gemarkeerd
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2.1.4

Beveiligingscamera 003 ‘Dome terminal landside 1’
Op de ingezoomde beelden is een kleine gedeelte van de betonnen kolommen op begane grondniveau te zien (foto 7). Het gedeelte waar zicht op is, is in rood weergegeven op foto 8.

Foto 7

Beeld beveiligingscamera 003

Foto 8

Overzicht parkeergarage – ‘zicht’ beveiligingscamera 003 rood gemarkeerd
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2.1.5

Beveiligingscamera 138 ‘Gate 11 en 12’
Op de ingezoomde beelden is slechts een kleine gedeelte van de eerste verdiepingsvloer zichtbaar
(foto 9). Het gedeelte waar zicht op is, is in rood weergegeven op foto 10.

Foto 9

Beeld beveiligingscamera 138

Foto 10

Overzicht parkeergarage – ‘zicht’ beveiligingscamera 138 rood gemarkeerd
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2.2

Beelden Koninklijke Marechaussee

2.2.1

Algemeen
Ten behoeve van het onderzoek naar de oorzaak van de instorting zijn op 18 juli jongstleden door
de KMAR de beelden van zes beveiligingscamera’s ter beschikking gesteld (van één camera zijn de
beelden op twee verschillende tijdstippen ontvangen).
naam bestand
160500 beelden
160520 beelden
170500 beelden
180500 beelden
190500 beelden
190540 beelden
200500 beelden

nummer camera incl. omschrijving
- 093 Dome terminal landside 2 (vanaf 18:58 uur)
- 094 Dome terminal landside 3 (vanaf 18:59 uur)
- 114 Nooddeur gate 11 en 12 (vanaf 19:00 uur)
- 064 Dome dak hoofdkantoor (vanaf 20:35 uur)
- 037 Dome P1 (vanaf 21:03 uur)
- 093 Dome terminal landside 2 (vanaf 21:11 uur)
- 029 Dome platform midden (vanaf 22:13 uur)

De posities van de beveiligingscamera’s en de ‘zichtlijnen’ zijn inclusief het nummer van de camera weergegeven op foto 1. Nagenoeg alle camera’s zijn op het moment van de instorting niet op
de parkeergarage gericht. Alleen op camera 114 is een gedeelte van de parkeergarage en de instorting duidelijk zichtbaar.

2.2.2

Beveiligingscamera KMAR 170500: 114 ‘Nooddeur gate 11 en 12’
Na inzoomen is een gedeelte van de parkeergarage (deel B) zichtbaar (beelden vanaf 19:00 uur). Er
is zicht op een gedeelte van alle verdiepingsvloeren, inclusief de dakvloer (foto 11 en foto 12) . Het
gedeelte waar zicht op is, is in groen weergegeven op foto 13.

Foto 11

Beeld beveiligingscamera 114
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Foto 12

Beeld beveiligingscamera 114 (ingezoomd)

Foto 13

Overzicht parkeergarage – ‘zicht’ beveiligingscamera 114 groen gemarkeerd
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2.2.3

Beveiligingscamera KMAR 200500: 029 ‘Dome platform midden’
Beelden (vanaf 22:13 uur) met zicht op de parkeergarage. De beelden zijn echter van ruim drie uur
na de instorting.

Foto 14

Beeld beveiligingscamera 029
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