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Vurenhouten vloerliggers
in sponningen

In een meerlaagse school in Eindhoven zijn
nieuw ontwikkelde houten verdiepingsvloeren toegepast. Deze vloeren bestaan uit
massief vuren liggers met triplex, die op
sponningen in de gelamineerde hoofdliggers opliggen. Met een hoofdrol voor de
verbindingsmiddelen.
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Nieuwe concepten voor houten vloeren
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De drie delen met lokalen van het Eindhovense Novalis College zijn
drie verdiepingen hoog en hebben met een constructie van gelamineerde vurenhouten (ronde) kolommen en balken, en houten vloeren.
Om de overspanning van 7,20 m (standaardmaat voor lokalen) voor de
vloeren te reduceren, is het stramien in één richting teruggebracht tot
3,60 m. ‘Door het stramien in tweeën te delen, ontstond een voor hout
prima overspanning van 3,40 m. Daarbij krijgen we deze standaardmaat in grote hoeveelheden uit Noord-Europa aangevoerd’, licht directeur Stan Rotteveel van leverancier Raaymakers toe.
De gelamineerde liggers van 280 x 550 mm zijn voorzien van sponningen waarop de vloeren opliggen. Aanvankelijk waren er diepe
sponningen van 80 mm bedacht maar hierdoor zou – bij gelijkblijvende afmetingen - de sterkte van de liggers teveel teruglopen.
De sponningen zijn om deze reden gereduceerd tot 35 mm.
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Grote elementen
De vloeren bestaan uit geprefabriceerde elementen van circa 3,40 x
7,20 m. Per stramien van 7,20 x 7,20 m zijn slechts twee vloerelementen nodig. Rotteveel: ‘Wat materiaal betreft maakt het niet veel
uit of je grote of kleine elementen maakt. Maar het werken met grotere elementen scheelt een enorm aantal handelingen, zowel in de
fabriek, bij het transport als op de bouwplaats.’
De elementen bestaan uit ribben 38 x 235 mm h.o.h. 400 mm, aan
de langszijden gekoppeld door kopregels eveneens 38 x 235 mm.
De 400 mm h.o.h.-maat komt voort uit de relatief hoge veranderlijke
belasting voor de schoollokalen van 3,0 kN/m2 (ofwel 300 kg/m2).
(Vergelijk voor woningbouwvloeren geldt 1,75 kN/m2). Op de ribben
en balken zijn platen van 21 mm Fins vuren verlijmd en vernageld.
De verlijming en vernageling samen zorgen voor voldoende sterkte
en stijfheid van de elementen.
1. Afwisselend dragende wanden en gelamineerde lig-

In sponningen
‘Omdat de sponning van de lijmhouten ligger slechts 35 mm is en de
kopregel 38 mm breed is, rusten de dragende balken niet op de
gelamineerde ligger’, licht Rotteveel toe. ‘Dat betekent dat we veel
aandacht moesten besteden aan de verbinding van de balken aan de
kopregel én aan de verbinding tussen de kopregel en de gelamineerde liggers.’
‘We hadden een multiplex strook onder de randbalken kunnen lijmen om de oplegging te vergroten, of extra regels aan de liggers
kunnen bevestigen. Of de liggers aan de onderzijde breder maken
dan 280 mm. ‘Deze oplossingen zijn echter aanzienlijk duurder dan
de extra verbindingsmiddelen die we nu toegepast hebben. In verhouding met ‘het product plaatvloer als geheel’ vormen de verbindingsmiddelen maar circa 2 procent van de totale kosten. Ten aanzien van de verbinding tussen langsribben en kopregel zijn het vooral de kosten van onderzoek waarin we moesten investeren. Maar dit
zien we ook als een investering in de toekomst van geprefabriceerde houten vloerelementen’, aldus Rotteveel.
Verbindingen
Voor de verbinding van de dragende balken aan de kopregel zijn
130 mm lange gladde nagels toegepast die in horizontale richting
kruislings zijn ingeschoten. Per bevestiging zijn 6 x 2 draadnagels
toegepast. Het schuin plaatsen van de nagels zorgt voor een grotere
draagkracht in vergelijking met – voor constructieve toepassingen
niet toegelaten – draadnagels in kops hout.
Bij proeven aan de TU Eindhoven zijn ook nog geringde nagels en
schroefnagels onderzocht maar de gladde nagels bleken goed te
voldoen. Schuin geplaatste schroeven (zie het project Brede School
in Amsterdam) waren ook een mogelijkheid maar hierbij was de
levertijd een probleem.
Voor de verbinding van de vloerelementen aan de gelamineerde liggers zijn houtdraadbouten toegepast die op de bouwplaats zijn aangebracht, in de al voorgeboorde gaten.
Vocht kan in een houtconstructie vooral een probleem zijn, als er
geen rekening wordt gehouden met mogelijke uitzetting en krimp.
Rotteveel: ‘Per bouwlaag is 7 mm krimp voorzien. Daarbij is er een
verschil tussen de gelamineerde liggers die onder geconditioneerde omstandigheden gemaakt worden en waarbij het vochtgehalte
circa 12 tot 13 is, én het toegepaste vurenhout met een vochtpercentage van plus 18 of min 2 procent. De vloerelementen zijn dan
ook iets hoger dan de sponningdiepte van de gelamineerde liggers
en de bovenplaat van de vloerelementen rust niet op de liggers.

gers als ondersteuning voor de vloeren.
2. Ook in de algemene ruimten in de school zijn geprefabriceerde houten vloeren toegepast.
3. De grote vloerelementen (circa 7,20 x 3,40 m) beperken het aantal handelingen op de bouwplaats.

Boven de ligger passen we vulstroken toe.’
70 mm betonnen afwerkvloeren op een 30 mm dikke geluidsisolerende laag, en verlaagde plafonds zorgen samen voor voldoende
brandwerendheid en voldoende geluidsisolatie. Leidingen geven in
deze school nauwelijks problemen: het merendeel van het leidingwerk is in de wanden verwerkt en lucht wordt ingeblazen via het
verlaagde plafond van de gangzone, onder de verlaagde plafonds
van de groepsruimten.
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