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Onderzoeksresultaten gedeeltelijke
instorting van de in aanbouw zijnde
parkeergarage P1 Eindhoven Airport
bekend
Eindhoven, 25 september 2017

Vandaag zijn de resultaten van de onderzoeken naar de
technische oorzaak van het gedeeltelijk instorten van de in
aanbouw zijnde parkeergarage P1 (Multi Purpose Building/MPB)
op zaterdag 27 mei 2017 bekend gemaakt.

De afgelopen maanden hebben TNO, in opdracht van Eindhoven Airport N.V., en

Adviesbureau Hageman, in opdracht van BAM, onderzoek gedaan naar de

technische oorzaak van de instorting. Deze onderzoeken hebben geleid tot een

eenduidige conclusie.

Uit de onderzoeken blijkt dat de instorting is gestart op de vierde verdieping. De

vloeren van de garage zijn bollenplaatvloeren van het type BubbleDeck. De vloer is

opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaten, geproduceerd met zelfverdichtend

beton, die aan de bovenzijde niet zijn opgeruwd. Op de breedplaten wordt op de

bouwplaats een druklaag van ter plaatse gestort beton aangebracht. Als de vloer

gereed is, vindt de overdracht van trekkrachten van de ene gewapende breedplaat

naar de andere plaats via koppelstaven die op de breedplaten in de druklaag is

opgenomen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het aansluitvlak tussen de breedplaat

en het ter plaatse gestorte beton voldoende sterk is.



Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat de afschuifsterkte van het

aansluitvlak van de breedplaten onvoldoende was om de trekkracht over te dragen.

Het aansluitvlak voldeed niet aan de daarvoor in Nederland geldende norm, te

weten de NEN-EN 1992-1-1. In deze norm zitten veiligheidsmarges ingebouwd. In de

situatie dat alleen de belasting door het gewicht van de constructie aanwezig was -

en zonder rekening te houden met de voorgeschreven veiligheidsmarges -  was de

afschuifspanning van het aansluitvlak ten tijde van de instorting al zeer kritisch. Dit is

dan ook de technische oorzaak van de instorting.

 

Door dit gebrek ontstond er een scheur in het aansluitvlak tussen de

geprefabriceerde breedplaat en het ter plaatse gestorte beton, parallel aan en

tussen de koppelwapening in het ter plaatse gestorte beton en de wapening in de

breedplaat. Deze scheur werd aan het einde van de koppelwapening gevolgd door

een verticale scheur over de volledige vloerdikte, waarna de vloer bezweek. 

De hoge temperatuur op 27 mei jongstleden is een omstandigheid geweest waarbij

dit gebrek tot uiting is gekomen. Door de instraling van de zon werd de bovenkant

van de vloer warmer dan de onderkant. Door dat temperatuurverschil ontstond een

extra trekkracht aan de onderzijde van de vloer. Deze extra trekkracht is bepalend

geweest voor het moment van de instorting. Dit e ect deed zich logischerwijs met

name voor op de bovenste (vierde) verdieping. Door het gewicht van de instortende

vierde verdieping op de derde verdieping is die vervolgens ook bezweken, waarna

ook de tweede en eerste verdieping bezweken.



Het onderzoek van TNO bestond uit een desk-studie naar de bouw en opbouw van

het gebouw, een analyse van getuigenverklaringen en camerabeelden en een

analyse van waarnemingen van het ingestorte bouwdeel. Op basis daarvan is de

wijze van instorten gereconstrueerd en daarmee het startpunt van de instorting

geïdenti ceerd. Vervolgens is aan de hand van een constructieve analyse van dat

startpunt gezocht naar de technische oorzaak van de instorting. Het geheel heeft

geleid tot bovengenoemde conclusie.

Adviesbureau Hageman heeft naast een volledig theoretisch onderzoek een

experimenteel onderzoek uitgevoerd in het Structures Laboratory Eindhoven van de

TU/e naar de sterkte van het deel van de constructie waar de instorting is gestart.

Hiertoe is een deel van de bollenplaatvloer nagemaakt en beproefd. De resultaten

van de experimenten ondersteunen de conclusies die in de theoretische

onderzoeken van Hageman en TNO zijn getrokken.

Uit de onderzoeken zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen voor andere

technische oorzaken die tot instorting van de constructie hebben geleid.

Verdere afstemming tussen de betrokken partijen moet uitwijzen wat er met het

gebouw gaat gebeuren en wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het

incident.
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OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport verbindt Brainport met de economische en toeristische centra in Europa en
in de rest van de wereld en bevordert het vestigingsklimaat van Zuid-Nederland. Vanaf de
tweede luchthaven van Nederland kan naar meer dan 75 bestemmingen worden gevlogen.
Het gemak van de passagier staat hierbij centraal en komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always
Easy’. Eindhoven Airport krijgt de ruimte om zich stapsgewijs te ontwikkelen naar ruim 6
miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving en
binnen de kaders van de medegebruikvergunning en de Luchtvaartnota. Het evenwicht tussen
internationale connectiviteit en leefbaarheid en duurzaamheid staat aan de basis hiervan.
Samen met de partnerbedrijven is Eindhoven Airport een van de grotere werkverscha ers in
de regio. De verwachting is dat de luchthaven in 2019 2.000 directe arbeidsplaatsen zal
bieden.

De afdeling Corporate Communications & Public A airs voorziet media van informatie en
behandelt verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal. Corporate
Communications & Public A airs is bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855 of per e-mail
tijdens kantooruren via press@eindhovenairport.nl 
Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de
dienstdoende woordvoerder.
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