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De toetsing van geklonken onderranden van vakwerkliggers bij oude stations-
kappen volgens de normen is erg conservatief. Dit is al vastgesteld bij de restau-
ratie van de kappen van Station ’s-Hertogenbosch, 25 jaar geleden. De reken-
methode die toen is ontwikkeld, is nu weer gebruikt bij de herberekening van 
de kappen van Station Groningen. Inzicht in ontwikkeling en gebruik van die 
rekenmethode.      

ir. M.R.C. van der Heijde, prof.ir. H.H. Snijder en ir. L.I. Vákár

Mark van der Heijde is senior-adviseur bij Movares in Utrecht en maakte destijds nog als student aan de TU/e de numerieke 

analyse in het kader van projectwerk. Bert Snijder is hoogleraar Constructief Ontwerpen (Staalconstructies) bij de TU 

Eindhoven, László Vákár is raadgevend ingenieur bij Movares in Utrecht.

De toetsing van geklonken onderranden van 
vakwerken naar de letter van de normen, 
zou bij restauraties van oude stationskappen 
leiden tot grootschalige aanpassingen en 
versterkingen van die vakwerken. Daarom is 
bij de restauratie van Station ’s-Hertogenbosch 
onderzoek gedaan om te komen tot een nauw-
keurigere berekening om zoveel mogelijk van 
de constructie in zijn originele staat te behou-
den en daarmee veel kosten te besparen[1].
Bij de restauratie van oude perronkappen 
is het doel om de levensduur van deze 
constructies met 50 of 100 jaar te verlen-
gen. Naast het behoud van (monumentaal) 
erfgoed, geeft dit invulling aan de noodzaak 
van duurzaam materiaalgebruik. Dat de 
verlengde levensduur gehaald wordt, dient te 
worden aangetoond met de toetsingsregels uit 
de normen van dit moment. Het inzicht in de 
belasting en het gedrag van deze oude con-
structies is door de jaren heen sterk verbe-
terd. Het slechts repareren van gecorrodeerde 
onderdelen volstaat dus niet. 
Volgens de vigerende normen dient bijvoor-
beeld gerekend te worden met een opwaartse 
belasting ten gevolge van windzuiging, terwijl 
de oude perronkappen in het verleden alleen 
zijn ontworpen op neerwaartse en horizonta-
le belasting. Voor de vakwerkgordingen bete-
kent dit dat de onderrand ook op druk en op 
stabiliteit dient te worden getoetst. De onder-
rand bestaat veelal uit geklonken hoekstalen 
en de stabiliteit is onder andere afhankelijk 
van de eigenschappen van de samengestelde 
doorsnede. Bij de restauratie van de kappen 
van Station ’s-Hertogenbosch[2] (afb. 1) is dit 
reeds onderkend. 

Probleemstelling
Bepaald moet worden of de onderranden van 
de oude vakwerkgordingen stabiel zijn bij de 
drukkracht die ontstaat ten gevolge van de 
opwaartse belasting door windzuiging. Bij 
standaard vakwerken mag volgens de vige-
rende norm de kniklengte van de onderrand 
gelijk worden gekozen aan de systeemlengte, 
tenzij een kleinere waarde aantoonbaar ver-
antwoord is. Bij een eerste aftasting, waarbij 
de kniklengte van de onderrand gelijk is 
gekozen aan de systeemlengte (hart-op-hart-
afstand tussen de kolommen), is de construc-
tie instabiel. 

STABILITEIT ONDERRANDEN VAKWERKLIGGERS GEKLONKEN STATIONSKAPPEN

Vakwerk afgestoft
1. Opbouw van spant en gordingen van Station ’s-Hertogenbosch.
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Omdat de onderrand op de uiteinden gekromd 
is en daarmee niet plaatsvast in zijdelingse rich-
ting, zou de kniklengte zelfs groter kunnen zijn 
dan de systeemlengte. Maar er zijn ook effecten 
die de kniklengte gunstig beïnvloeden, zoals 
de verende steun uit de wandstaven en enige 
inklemming uit het spant waar de onder- en 
bovenrand aan verbonden zijn. 
De restauratie van de perronkappen van 
’s-Hertogenbosch, waarbij bleek dat een een-
voudige toets tot aanpassing van alle langs-
gordingen zou leiden, vormde de aanleiding 
tot nader onderzoek. Voor het experimentele 
en numerieke onderzoek zijn destijds studen-
ten van de TU Eindhoven ingezet.
Om tot een rekenmethode te komen is ten 

eerste experimenteel onderzoek gedaan naar 
de mate van samenwerking van de geklon-
ken hoekprofielen (afb. 2). De stijfheid van 
de samengestelde onderrand heeft namelijk 
invloed op de knikgevoeligheid. Ten tweede 
is numeriek onderzoek verricht voor de 
ontwikkeling van een rekenmodel waarmee 
de kniklengte kan worden bepaald. 
Daarna kan toetsing van de stabiliteit van de 
gedrukte onderrand plaatsvinden op basis 
van de vigerende normen met de verkregen 
gegevens uit bovenstaande stappen.

Experimenteel onderzoek
Voor het experimenteel bepalen van het 
traagheidsmoment Iy(exp) (afb. 2) van de 

samengestelde doorsnede is gebruik gemaakt 
van een vierpunts-buigproef (afb. 3). 
Daarbij zijn de kracht en vervorming bekend. 
Hieruit kan met een bekend vergeet-me-niet-
je het traagheidsmoment worden bepaald:  

w = 5·Fl3/216·EI   (1) 

Hierin is:
w de doorbuiging in het midden (afb. 4);
F de kracht;
l de overspanning;
E de elasticiteitsmodulus;
I het te bepalen traagheidsmoment.

Bij de opleggingen, een scharnier en een rol, 
is het proefstuk zijdelings ondersteund. Om 
wringing te voorkomen, grijpt de belasting in 
het dwarskrachtencentrum aan in plaats van 
in het zwaartepunt.
Naast de perronkappen van ’s-Hertogenbosch 
speelde dezelfde problematiek ook bij de 
veel kleinere kappen van Geldrop en Weert. 
De gordingen variëren in lengte, hoogte, 
afrondingsstraal nabij de kolommen en het 
aantal klinknagels in de verbindingen. Bij 
analyse van de tekeningen is gebleken dat de 
opzet van de overkapping van station Weert 
en Geldrop gelijk is. Er kon volstaan worden 
met onderzoek naar één onderrand bestaan-
de uit twee hoekprofielen 60.60.6. De meest 
voorkomende gording van de stationskap in 
‘s-Hertogenbosch heeft voor de onderrand 
een profiel 60.60.8. Om het effect van de 
eindverankering te weten te komen, werden er 
voor elk profiel twee verschillende proefstuk-
ken afgeleid; één waarbij de eindverankering 
wordt gerealiseerd door slechts twee klinkna-
gels en één waarbij de eindverankering wordt 
verkregen door acht of vier klinknagels (afb. 5 
en 6 voor de proefstukken van respectievelijk 
Weert/Geldrop en ’s-Hertogenbosch). 
Voor een betrouwbaar resultaat is elk proef-
stuk tweemaal gefabriceerd. Er zijn dus acht 
proefstukken van gelijke lengte gemaakt en 
beproefd. Elk eerste profiel is belast in het 
elastische gebied en het tweede profiel is 
doorbelast tot in het plastische gebied. In 
tabel 1 is per proefstuk het experimenteel 
bepaalde traagheidsmoment Iy(exp) opgeno-
men dat is berekend uit de resultaten van de 
buigproef met formule (1). 

proefstuk Iy(exp) (106 mm4)

1 (Geldrop/Weert, 2x L60.60.6) 0,76

2 (Geldrop/Weert, 2x L60.60.6) 0,76

3 (Geldrop/Weert, 2x L60.60.6) 0,79

4 (Geldrop/Weert, 2x L60.60.6) 0,76

5 (’s-Hertogenbosch, 2x L60.60.8) 1,01

6 (’s-Hertogenbosch, 2x L60.60.8) 0,98

7 (’s-Hertogenbosch, 2x L60.60.8) 1,01

8 (’s-Hertogenbosch, 2x L60.60.8) 0,99

Tabel 1. Experimenteel bepaalde traagheidsmo-
menten Iy(exp) op basis van meetresultaten.

strip

klinknagel

hoekprofiel(en)

F

l/3

w

l/3

V

M

l/3

F

2. Doorsnede van de onderrand van de vakwerk-
gording met de geklonken hoekprofielen en daar-
tussen de strip als diagonaal.

3. Proefopstelling vierpunts-buigproef (Structures 
Laboratory Eindhoven, TU/e).

4. Principe vierpunts-buigproef.
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In de vigerende norm, destijds TGB 1990 
(NEN 6771) en nu NEN-EN 1993-1-1, staat 
een formule ter bepaling van het effectieve 
traagheidsmoment van drukstaven in de 
vorm van een (laddervormig) raamwerk: 

Ieff = 0,5h0
2Ach + 2mIch  (2)

Hierin is:
Ieff het traagheidsmoment;
h0  de afstand tussen de zwaartepunten van 

de twee randstaven;
Ach  de oppervlakte van de doorsnede van 

een deelstaaf; 
m de bruikbaarheidsfactor;
Ich  het traagheidsmoment van één rand-

staaf.

Het effectieve traagheidsmoment wordt 
bepaald door een verschuivingsterm en 
het traagheidsmoment van de gekoppelde 
randstaven, in dit geval de twee geklonken 
hoekstalen. 
Vreemd in deze formule is dat juist het 
altijd aanwezige traagheidsmoment van de 
randstaven wordt gereduceerd met de bruik-
baarheidsfactor m, die afhangt van de waarde 
van l, de slankheid van de samengestelde 
doorsnede op basis van de lengte van de staaf. 
De verschuivingsterm wordt in de formule 
voor Ieff volledig meegeteld, maar die hangt 
juist af van de mate van samenwerking tussen 
de profielen[3]. Voorgesteld is daarom een 
samenwerkingsfactor d* toe te voegen aan de 
verschuivingsterm en de bruikbaarheidsfac-
tor op 1 te stellen:

Ieff
* = d*0,5h0

2Ach + 2Ich  (3)

Indien Ieff
* nu gelijk wordt gesteld aan de 

experimenteel vastgestelde Iy(exp), kan de waar-
de van de samenwerkingsfactor d* worden 

bepaald. Op basis van de buigproeven op de 
acht proefstukken met deze grote koppe-
lingsafstand volgt uit berekening dat d* 44% 
bedraagt. Dit wil zeggen dat 44% van de ver-
schuivingsterm mag worden toebedeeld aan 
het traagheidsmoment van de samengestelde 
doorsnede. Uit de proeven blijkt ook dat het 
gebruik van meer dan twee klinknagels op 
de uiteinden van de profielen, nauwelijks 
invloed heeft op deze waarde.

Numeriek onderzoek
Het doel van het numeriek onderzoek is om 
een rekenmodel te ontwikkelen waarmee de 
kniklengte van de geklonken onderrand van 
vakwerkgordingen in oude stationskappen 

kan worden bepaald. Met de berekende knik-
lengten zijn dan de controleberekeningen 
volgens de huidige norm op een juiste wijze 
uit te voeren. 
De kniklengte wordt berekend uit de knik-
kracht die met een eindige-elementenmodel 
(FEM) is bepaald. Hiervoor is gebruik ge-
maakt van het rekenprogramma ANSYS 5.0a. 
Er werd een lineaire knikanalyse uitgevoerd 
(Linear Buckling Analysis, LBA) waarbij 
instabiliteit als een eigenwaarde-probleem 
wordt geformuleerd, waaruit de eigenwaarde 
berekend kan worden. De laagste eigen-
waarde  hoort bij de eerste knikvorm die 
bij instabiliteit door knik zal optreden. De 
Eulerse knikkracht wordt gevonden door 

invoer gording station uiteinde verbinding wand/rand 

(uit het vlak)

oplegging in 

 lengterichting

1/2/3 A Den Bosch krom ingeklemd vast

4 A Den Bosch krom ingeklemd 1·vrij

5 A Den Bosch krom ingeklemd 2·vrij

6 A Den Bosch recht ingeklemd vast

7 A Den Bosch recht ingeklemd 2·vrij

8 B Den Bosch krom ingeklemd vast

9 B Den Bosch krom ingeklemd 2·vrij

10 B Den Bosch recht ingeklemd vast

11 B Den Bosch recht ingeklemd 2·vrij

12 C Den Bosch krom ingeklemd vast

13 C Den Bosch krom ingeklemd 2·vrij

14 C Den Bosch krom scharnierend vast

15 C Den Bosch recht ingeklemd vast

16 C Den Bosch recht ingeklemd 2·vrij

17 D Den Bosch krom ingeklemd vast

18 D Den Bosch krom ingeklemd 2·vrij

19 D Den Bosch recht ingeklemd vast

20 D Den Bosch recht ingeklemd 2·vrij

21 A Geldrop  krom ingeklemd vast

Tabel 2. Variatie van de verschillende onderdelen in het FEM model voor de invoer 1 t/m 21.

500 mm 1000 mm

vooraanzicht gording Weert/Geldrop

bovenzicht proefstukken

1 & 2

3 & 4

508 mm 665 mm

vooraanzicht gording 
‘s Hertogenbosch

bovenzicht proefstukken

5 & 6

7 & 8

5. Principe opbouw van de proefstukken voor Weert/Geldrop (l = 9,0 m). 6. Principe opbouw van de proefstukken voor ’s-Hertogenbosch (l = 7,0 m).
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de maximale normaalkracht uit de statische 
berekening te vermenigvuldigen met de 
eigenwaarde: FE = Nmax. Door Nmax gelijk te 
stellen aan de Eulerse knikformule 
(p2EI)/(Lcr)

2 kan Lcr worden berekend: 

Lcr = √((p2EI)/(acrNmax))  (4)

De hele gording is (in 3D) gemodelleerd van-
wege de gewenste, niet symmetrische, variatie 
van de oplegcondities op de uiteinden. De 
oplegging in het vlak van het vakwerk wordt 
ingeklemd aangenomen, zoals aangegeven in 
afbeelding 7. Dit is correct voor de modelle-
ring van een tussengording die, evenals de 
aanliggende gordingen, volbelast wordt.

Volbelaste tussengordingen worden be-
schouwd als categorie 1 en 3 (afb. 8). 
Volbelaste eindgordingen worden daaren-
tegen gemodelleerd met één translatievrij 
uiteinde in lengterichting (categorie 2 en 4). 
Tussengordingen in een schaakbordbelasting 
worden gemodelleerd met twee translatievrije 
uiteinden, maar tevens voorzien van steun in 
lengterichting halverwege de gording. 
Er wordt ook gevarieerd met een gekromd 
uiteinde van de onderrand (conform de wer-
kelijkheid, categorie 1 en 2) en een volledig 
horizontaal lopende onderrand (categorie 3 
en 4) ter bepaling van het effect van de krom-
ming op de kniklengte. In het vlak van het 
vakwerk zijn de verbindingen tussen de rand- 
en wandstaven scharnierend, maar uit het 
vlak wordt gevarieerd tussen scharnierend en 
ingeklemd. In tabel 2 zijn de verschillen per 
invoer weergegeven.

Resultaten
In afbeelding 9 staat een voorbeeld van het 
FEM-model en is het resultaat van de knik-
analyse weergegeven bij invoer 18. In tabel 3 
zijn de overige resultaten opgenomen van de 
verschillende berekeningen met per invoer 
van tabel 2 de kniklengte als eindresultaat.

Samenwerking tussen hoekprofielen
De buigstijfheid van de onderrand wordt 
gevarieerd op basis van een mate van 
samenwerking tussen de hoekprofielen van 
0% (los), 44% (experimenteel bepaald) en 
100% (star verbonden). Dit zijn invoer 1, 2 
en 3 in tabel 2. Tussen 0% of 100% samen-
werking zit bijna een factor twee verschil in 
de eigenwaarde van de gording ten gunste 
van de volledige samenwerking. Het verschil 
in kniklengte is slechts 15%. Het verschil in 
kniklengte tussen de werkelijke mate van 
samenwerking en de aanname van volledige 
samenwerking is nog kleiner, namelijk 7%.

Opleggingen in het vlak van het vakwerk
Bij ingeklemde opleggingen treedt er trek op 
bij de uiteinden van de onderrand waardoor 
de onderrand gestabiliseerd wordt. Bij één 
translatievrij uiteinde neemt de eigenwaarde 
van de gording al drastisch af ten opzichte 
van een schematisering met twee ingeklemde 
uiteinden. Bij twee translatievrije uiteinden is 

categorie 1 categorie 2

categorie 3 categorie 4

7. Schematisering oplegging gording.

9. Overzicht van het FEM-model en de resultaten van de lineaire knikanalyse behorende bij invoer 18 
(gekromde uiteinden, translatievrij in lengterichting).

8. Geschematiseerde opleggingen van de gording in 
het vlak van het vakwerk, waarbij rekening wordt 
gehouden met positie en belastingsituatie.
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dit effect nog groter, waarbij de eigenwaarden 
zelfs onder de 10 komen. Bij deze randvoor-
waarde zijn de gordingen van Station ’s-Her-
togenbosch gevoelig voor instabiliteit. 

Hoogte vakwerk
Een toename van de hoogte is ongunstig 
voor de kniklengte (afb. 10). Dit geldt voor 
alle categorieën en is te verklaren uit het feit 
dat de wandstaven bij toenemende lengte 
makkelijker meebuigen met een zijdelingse 
verplaatsing van de onderrand en dus minder 
steun kunnen bieden bij knik.

Verbinding rand- en wandstaven 
(uit het vlak van het vakwerk)
De strippen (t = 10 mm) als diagonale wand-
staven van het vakwerk zijn met klinknagels 
ingeklemd tussen de hoekprofielen en de ver-
binding wordt daarom momentvast gesche-
matiseerd met betrekking tot buiging uit het 
vlak. Bij scharnierende verbindingen neemt 
de kniklengte met 39% toe. De onderrand 
vindt bij ingeklemde verbindingen dus veel 
zijdelingse steun uit de wandstaven, ondanks 
hun buigslappe doorsnede.

Kromming van de uiteinden
Een geringe afbuiging van de onderrand geeft 
een kleinere kniklengte dan een recht gesche-
matiseerde onderrand. Bij een grotere afbui-
ging van de onderrand is de kniklengte groter 
dan bij de recht geschematiseerde versie. Dit 
effect kan verklaard worden door drie feno-
menen die zich tegelijkertijd voordoen bij de 
toename van de hoogte en de verandering 
van de kromming die hiermee gepaard gaat. 
Ten eerste wordt de onderrand ter plaatse van 
de kromming in mindere mate gesteund door 
de langere wandstaven. Ten tweede wordt de 
afstand tussen de oplegpunten van de boven- 
en onderrand groter en daarmee kunnen de 
normaalkrachten in de boven- en onderrand 
afnemen. Tenslotte loopt de helling van de 
gekromde onderrand steeds steiler bij grotere 
hoogte van de gording en daardoor neemt de 
normaalkracht in de onderrand juist toe (de 
horizontale component blijft immers gelijk). 
Uit de rekenresultaten van de gemaakte 
knikberekeningen is niet te achterhalen welke 
invloed elk fenomeen precies heeft op de 
kniklengte.

Conclusies onderzoek
De kniklengte van de onderzochte vak-
werkgordingen is maximaal de helft van de 
systeemlengte en dus conform verwachting 
veel minder dan eerst aangenomen. Dit komt 
de toetsing van de stabiliteit van de gording 
ten goede. De invloed van de mate van 
samenwerking tussen de geklonken hoek-
profielen in de onder- en bovenrand op de 
kniklengte is ondanks de grote afstand van 
de klinknagels uiteindelijk gering, ongeveer 
15%. Een toename van de hoogte van de 
vakwerkgording is altijd ongunstig voor de 
kniklengte, maar niet zonder meer voor de 
stabiliteitstoets vanwege de afname van de 
drukkracht in de randstaven.

Uiteindelijk kon aangetoond worden wat het 
engineeringsgevoel al aangaf: de langsgordingen 
van de kappen van Station ’s-Hertogenbosch 
voldeden zonder nadere aanpassingen. •

invoer traagheidsmoment ly (mm4) Nmax (kN)  acr FE (kN)  Lcr (mm)

1 Iy0%  = 58,2·104 13,0 36,9 479,7 1586

2 Iy100%  = 151,3·104 13,0 68,9 895,7 1871

3 Iy44% = 99·104 13,0 52,0 676,0 1742

4 Iy44% = 99·104 21,6 19,5 441,2 2207

5 Iy44% = 99·104 35,3 8,7 307,1 2585

6 Iy44% = 99·104 14,5 44,3 642,4 1787

7 Iy44% = 99·104 35,0 9,9 346,5 2433

8 Iy44% = 99·104 11,3 51,1 577,4 1885

9 Iy44% = 99·104 30,8 8,0 246,4 2886

10 Iy44% = 99·104 12,2 46,6 568,5 1900

11 Iy44% = 99·104 30,6 9,1 278,5 2715

12 Iy44% = 99·104 12,0 37,4 448,8 2138

13 Iy44% = 99·104 29,1 7,1 206,6 3151

14 Iy44% = 99·104 12,0 19,3 231,6 2977

15 Iy44% = 99·104 11,2 45,4 508,5 2009

16 Iy44% = 99·104 28,7 8,1 233,5 2971

17 Iy44% = 99·104 6,1 48,1 293,4 2644

18 Iy44% = 99·104 11,9 14,1 167,8 3497

19 Iy44% = 99·104 4,4 88,9 391,2 2290

20 Iy44% = 99·104 11,7 15,5 181,4 3364

21 Iy46% = 99·104 38,1 4,0 152,4 3215

Tabel 3. Resultaten van de invoer 1 t/m 21 (zie tabel 2) van het numerieke onderzoek.
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