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1 Inleiding 

1.1 Opdracht 
In opdracht van OCEAN OUTDOOR Nederland B.V. [navolgend: OCEAN] is Adviesbureau 
Hageman als adviseur betrokken bij de voorgenomen bouw van een nieuwe reclamemast langs de 
Rijksweg A58 te Etten-Leur. Het betreft een reclamemast met een schuinstaande, ‘T-shape’ mast 
met daarop een bord met twee parallelle schermen. Zowel de mast, de borden als de fundering zijn 
nieuwe constructies. In het voorliggende rapport is een overzicht gegeven van de randvoorwaarden 
en uitgangpunten, die voor het constructief ontwerp en de bouw van de mast van toepassing zijn. 
Daarnaast zijn ten behoeve van de vergunningsaanvraag bij het Bevoegd Gezag de meest relevante 
constructieve aspecten, details en principes op hoofdlijnen behandeld. 

1.2 Beschikbare gegevens 
De volgende gegevens zijn voor de beschouwde mast en locatie beschikbaar: 
1. Bijlage 3 Locatie mast.pdf; 
2. Etten H_balk_T-shape.pdf; 
3. Fugro 9021-187335-90-R01_v1.0_20210406.pdf. 

1.3 Omschrijving constructie 
OCEAN is voornemens om bij Etten-Leur een reclamemast met LED-schermen te bouwen. Het 
betreft een locatie aan de noordkant van de snelweg A58, tussen het bedrijventerrein Vosdonk en 
de op- en afrit St. Willebrord. De locatie van de mast is in figuur 1 schetsmatig gemarkeerd op een 
luchtfoto (bron: Google.maps). 
 

 
figuur 1 Situatie van de locatie te Etten-Leur (bron: www.google.nl) 
 
In figuur 2 is een plattegrond van de mast in zijn directe omgeving opgenomen. De locatie van de 
mast is daarbij door OCEAN met een rode cirkel aangegeven (doc. [1]). 
 
 

locatie van de mast 

http://www.google.nl/
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figuur 2 Plattegrond te bouwen mast en omgeving te Etten-Leur (doc. [1]) 
 
In figuur 3 is ter illustratie een impressie van het ontwerp van de mast opgenomen; deze impressie 
is overgenomen van doc. [2]. De ontwerphoogte van de reclameborden bedraagt 12 m t.o.v. 
maaiveld, zie figuur 3. De constructie van de mast bestaat uit een schuine staander, geplaatst op een 
betonnen fundering met palen, zie figuur 8. Op de staander wordt een horizontale balk aangebracht, 
waarop de reclameborden worden geplaatst. De staander en de balk vormen een ‘T-shape’ en zijn 
tezamen het stabiliserend en dragend element in de constructie. 
 

 
figuur 3 Impressie ontwerp van de nieuwe reclamemast te Etten-Leur  (doc. [2]) 
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De staander is opgebouwd uit twee parallelle, taps toelopende I-profielen. Voor de stabiliteit en 
standzekerheid tegen onder andere de windbelastingen evenwijdig aan het bord, worden daardoor 
de I-profielen om hun sterkste en stijfste as belast. Voor de stabiliteit en standzekerheid in de 
zijdelingse richting zijn de twee I-profielen onderling lokaal gekoppeld door middel van staalpla-
ten. In de zijdelingse richting vormen de twee I-profielen een zogenaamde ‘vierendeelligger’. Het 
gewicht van de schermen, de bordconstructie en de bordessen - tussen de borden - staan op de balk. 
Om de windbelasting op het borden af te voeren, is op de staander een stalen vakwerkmast aange-
bracht, die in de bordconstructie doorloopt. In figuur 4 is de opzet van de constructie in de nieuwe 
mast weergegeven in de impressie van figuur 3. 
 

 
figuur 4 Opzet constructie in de nieuwe reclamemast 
 
De netto afmetingen van de borden zijn: b×h = 8,0 m × 6,3 m. De borden strekken tot een hoogte 
van 12 m. Voor de berekening wordt ervan uitgegaan, dat de reclamemast aan twee zijden voorzien 
zal worden van een LED-scherm.  
 
De twee borden vormen in plattegrond een rechthoek. De LED-schermen worden gemonteerd op 
een frame; de totale dikte is naar verwachting ca. 0,35 m, zie figuur 3. Tussen deze frames is een 
ca. 1,00 m diepe vakwerkconstructie aanwezig met daarin op drie niveaus een servicebordes. De 
totale dikte van het samenwerkende bord bedraagt dus ongeveer: 1,70 m.  
 
De mast zal op een betonnen funderingspoer met daaronder palen geplaatst worden. Hiervoor is 
uitgegaan van het toepassen van een vierkante fundering. In figuur 8 is ter illustratie een bovenaan-
zicht van de paalfundering weergegeven. Onder de funderingspoer zijn voorlopig 4 stalen buispa-
len voorzien, namelijk één paal in elke hoek van de fundering. De palen zijn loodpalen. Voor het 
PPN wordt -3,0 m t.o.v. NAP aangehouden. 
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Voor de verankering van de stalen mast aan de betonnen fundering zullen 2×8 voorgespannen 
draadeinden worden toegepast. De draadeinden worden voorzien van ankerplaten aan de onderzijde 
en van densoband-omhullingen of een kunststof omhullingsbuis. Op die manier zijn de draadeinden 
niet via aanhechting aan het beton verankerd en kunnen daardoor effectief worden voorgespannen. 
De belastingen op de draadeinden worden door de ankerplaten in het beton ingeleid. 
 
In het voorliggend rapport worden de essentiële onderdelen van de hoofddraagconstructie bij de 
aangehouden vorm en afmetingen rekenkundig beoordeeld. Daarbij worden de in de Eurocodes 
voorgeschreven belastingen en rekenmethodieken gehanteerd. In een later stadium zullen de 
diverse secundaire constructieve elementen, zoals bijvoorbeeld de bordconstructies, worden 
behandeld en getoetst. 
 

2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

2.1 Randvoorwaarden constructie 
Locatie:      Etten-Leur (windgebied III en onbebouwd terrein); 
Hoogte mast:    tot ca. 12 m + MV; 
Reclameborden:   ca. 8,0×6,3 m2 (landscape); 
Belastingen:     NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1 en NEN-EN 1991-1-4; 
Rekenmethodieken:  NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 1993-1-1 en NEN 9997-1. 

2.2 Uitgangspunten constructie 
Fundering:     vierkant betonnen funderingsblok op 4 palen; 
Afmetingen funderingsblok:  B×L×H = 5,0×5,0×1,2 m3 (1 blok); 
Staander:      2 × I-profiel 1200 mm × 350 mm (onderaan); 
        2 × I-profiel 800 mm × 250 mm (bovenaan); 
        Lijfdikte 15 mm, Flensdikte 20 mm (constant); 
Verankering:    2×8 M27; 
Afmetingen palen:   Ø273 mm × 6,3 mm (geheide open stalen buispaal); 
MV (maaiveld)    6,57 m + NAP (opgave Fugro - doc. [3]); 
PPN (paalpuntniveau):  3,0 m ÷ NAP (doc. [3]); 
Staalsoort mast etc.:  S235; 
Staalsoort palen:   S235; 
Sterkteklasse draadeinden:  10.9 (voorzien van densoband of kunststof omhullingsbuis); 
Sterkteklasse bouten:  10.9 (GEOMET-coating); 
Betonstaal:     Ø20-150/Ø20-150 (#/B/O); 
Betonstaalsoort:   B500 B; 
Betonsterkteklasse:  C35/45; 
Betondekking:    60 mm; 
Milieuklasse:    XC4, XD3 en XF4. 
Paaldraagvermogens:  Rcd ≥ 460 kN/paal (opgave Fugro - doc. [3]); 
        Rtd ≥ 90 kN/paal (opgave Fugro - doc. [3]); 
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Borden en bordessen:  geen permanente verblijfsruimten voor personen aanwezig; 
        tijdelijk kunnen personen en materialen aanwezig zijn; 
        geen personen en materialen aanwezig ten tijde van het optreden 

van de extreme waarde van de dominante belastingen (wind); 
        vloerbelasting door personen op bordessen: 1,0 kN/m2 (ψ = 0,4); 
Gevolgklasse:   gevolgklasse CC1 (nieuwbouw - NEN-EN 1990); 
Referentieperiode:   50 jaar (geen reducties toegepast op opgelegde belastingen; 
Gewicht borden en bordessen: 160 kN (aanname); 
Gewicht mastconstructie:  55 kN (aanname); 
Belastingen overig gebruik:  geen aanrijdbelastingen door motorvoertuigen etc. tegen de 

mastconstructie in rekening te brengen; 
        geen opgelegde verkeersbelastingen door motorvoertuigen etc. op 

de betonnen poer in rekening te brengen; 
        bovenbelasting op de betonnen poer: 2,0 kN/m2 (ψ0 = 0,4). 
 

3 Belastingen en belastingsfactoren 

3.1 Inleiding 
De belastingen op de constructie bestaan uit de blijvende belastingen door het eigen gewicht en de 
opgelegde belastingen door de wind en door het gebruik van de vloeren (bordessen). De opgelegde 
belastingen door de wind domineren de krachtsverdeling in de constructie volledig, zodat de 
overige belastingen buiten beschouwing kunnen blijven. De voorgeschreven belastingsfactoren, de 
combinatiewaarden en de belastingscombinaties moeten wel in rekening worden gebracht. 

3.2 Veiligheidsklasse, belastingsfactoren en combinatiewaarden 
In de mastconstructie zijn geen permanente verblijfsruimten voor personen aanwezig. De reclame-
mast wordt belast door de horizontale windbelastingen en door de verticale belastingen van 
eventueel aanwezige personen en materialen op de verschillende roostervloeren (bordessen) in de 
mast. De maatgevende belastingscombinatie voor de mastconstructie wordt gedomineerd door het 
effect van de voorgeschreven windbelastingen (extreme waarde van de opgelegde belastingen); de 
verticale belastingen hebben nauwelijks enige invloed. 
 
Bij een eventueel bezwijken van de mast bij de beoogde extreme waarde van de opgelegde domi-
nante belastingen (door wind), mag aangenomen worden dat het zo hard stormt, dat weinig perso-
nen zich langdurig op of in de buurt van de mast zullen ophouden. De kans op persoonlijke onge-
vallen is dan ook acceptabel klein te noemen in de zin van het voorschrift, en de schade die zou 
kunnen worden aangericht, zal zich hoofdzakelijk beperken tot de constructie van de mast zelf. De 
daarmee gepaard gaande economische schade blijft beperkt tot de constructie van de mast. 
 
Volgens tabel B1 van de nationale bijlage van NEN-EN 1990 mag de constructie van de reclame-
mast dan ook worden gerekend tot gevolgklasse CC1; dit is in overeenstemming met Tabel NB.2 - 
A.1 - van NEN-EN 1993-3-1. Dit uitgangspunt correspondeert met de stellingname van TNO in 
paragraaf 2.3 van TNO-rapport 97-CON-R0381. 
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Voor de toetsing van de fundering en de staalconstructie van de mast, met betrekking tot de 
capaciteit voor sterkte in de uiterste grenstoestand, worden de belastingsfactoren uit tabel NB.5 van 
NEN-EN 1990 en de bijbehorende nationale bijlage voor CC1 in rekening gebracht, uitgaande van 
de eisen voor nieuwbouw. Deze belastingfactoren zijn opgenomen in tabel 1, waarbij in tabel 2 ook 
de combinatiewaarden ψ0,1 en ψ0,i zijn aangegeven.  
 
tabel 1 Belastingsfactoren voor de reclamemast (CC1) - nieuwbouw. 

vergelijking blijvende belastingen opgelegde belastingen 
- vergelijking 6.10a 1,2 of 0,9 1,35·ψ0,1 en 1,35·ψ0,i 
- vergelijking 6.10b 1,1 of 0,9 1,35 en 1,35·ψ0,i 
 
De aangehouden opgelegde vloerbelasting door personen is: 1,0 kN/m2 en op de betonpoer een 
aangehouden bovenbelasting van 2,0 kN/m2. Bij de extreme waarde van de windbelasting (storm-
achtig weer) zijn er geen personen in de mast of nabij de mast aanwezig. De aangehouden combi-
natiewaarden ψ0,1 en ψ0,i zijn voor de diverse opgelegde belastingen opgenomen in tabel 2. 
 
tabel 2 Combinatiewaarden voor de reclamemast 

 ψ0,1 ψ0,i 
- windbelastingen 0 0 
- vloer- en bovenbelastingen 0,4 0,4 

3.3 Voorgeschreven horizontale belastingen door wind 
De opgelegde belastingen door de wind worden bepaald met de rekenmethode die is voorgeschre-
ven in de Eurocode 1, NEN-EN 1991-1-4 (Windbelastingen). In de rekenkundige beoordeling is 
uitgegaan van Windgebied III, en van onbebouwd terrein. 
 
De windbelasting is voorgeschreven in art. 5.3 en art. 7.1.1 van NEN-1991-1-4. Voor de bepaling 
van de windbelasting op de reclamemast zijn de volgende gegevens van belang: 
- niveau b.k. hoofdbord: hbord = 12 m; 
- windvangend oppervlak dwarsrichting: Aref,I = (8,0 + 0,3)×(6,3 + 0,3) = 55 m2; 
- windvangend oppervlak langsrichting: Aref;II = 1,7×(6,3 + 0,3) = 11 m2; 
- niveau o.k. reclamebord: zg = 12 – 6,6 = 5,4 m; 
- aangrijpingspunt: ze = 5,4 + 6,6/2 = 8,7 m (referentiehoogte). 
 
In windgebied III, onbebouwd terrein, h = 8,7 m, geldt volgens tabel NB.5 van NEN-EN 1991-1-4 
+ NB voor de extreme stuwdruk: qp = 0,68 kN/m2. 
 
Voor gebouwen wordt als veilige aanname gesteld: cscd = 1,0. Vanwege de aard van de constructie 
van de reclamemast moet echter rekening worden gehouden met een dynamische vergroting. De 
eerste eigenfrequentie n1, behorende bij de eerste soort buigtrillingsvorm van de uitkragende 
mastconstructie, is bij benadering gelijk aan: n1 = 1,1 Hz. 
 
In SCIA Engineer (versie: 19.1.1023) is een 3-dimensionaal rekenmodel gemaakt, waarmee het 
constructieve gedrag van de stalen mastconstructie rekenkundig is gesimuleerd. Het model bestaat 
uit diverse plaatelementen, waarmee de staander van de mastconstructie is samengesteld en uit 
staafelementen, waarmee het centrale vakwerk in de bordconstructie is opgebouwd. 
 



 

10704-1-1 9 
 

 
Voor de aansluiting op de fundering zijn 2×8 veren opgenomen. De aangehouden stijfheid corres-
pondeert met de stijfheid van de toe te passen draadeinden M27. De invloed van de drukzone op de 
mortelvoeg is daarbij niet meegenomen; het gedrag ter hoogte van de aansluiting op de fundering 
wijkt daardoor enigermate af van de werkelijkheid. 
 
In figuur 5 is de berekende eerste eigenfrequentie van het rekenmodel weergegeven. De aangehou-
den waarde van 1,1 Hz is zodoende in relatief opzicht een correcte waarde. 
 

 
figuur 5 Berekende eerste eigenfrequentie rekenmodel SCIA [fe = 1,2 Hz] 
 
De bouwwerkfactor cscd moet volgens de nationale bijlage worden bepaald op basis van bijlage C 
van NEN-EN 1991-1-4, gebruikmakende van enkele rekengrootheden uit bijlage B van NEN-EN 
1991-1-4 + NB. Er geldt voor de bouwwerkfactor cscd: 
- δ = δs + δa = 0,02 + 0,01 => 0,03 => 0,02 (veiligheidshalve aangehouden); 
- B = 0,87; 
- R = 0,80; 
- kp = 3,67; 
- Iv = 1,0/ln(8,7/0,2) = 0,26. 
 
De bouwwerkfactor is: cscd = (1+2·3,67·0,26·√(0,872 + 0,802))/(1 + 7·0,26) = 1,15. De dynamische 
vergroting is dus gelijk aan 1,15. 
 
Voor de in rekening te brengen krachtcoëfficiënt voor rechthoekige reclameborden geldt volgens 
art. 7.4.3 van NEN-EN 1991-1-4: cf = 1,8. 
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De voorgeschreven horizontale belastingen door de wind (karakteristieke waarden) op het bord van 
de reclamemast volgens art. 5.3 van NEN-EN 1991-1-4 – in de twee aangehouden hoofdrichtingen 
(zie figuur 6) – zijn zodoende gelijk aan:  
- FwI = cscd cf qp Aref;I = 1,15·1,8·0,68·55 = 75 kN; 
- FwII = cscd cf qp Aref;II = 1,15·1,8·0,68·11 = 15 kN. 
 
De mast is te schematiseren als een uitkragende ligger, ingeklemd op de fundering. De arm zs (= ze) 
tussen de resultante van de horizontale (opgelegde) belasting Fw op de borden en de fundering is 
gelijk aan: 8,7 m. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
figuur 6 Aangehouden assenstelsel borden met hoofdrichtingen I en II 
 
Het maximale buigend moment in de mast en op de fundering door de opgelegde horizontale 
belastingen (karakteristieke waarden) is voor de twee richtingen gelijk aan: 
- MwI  = 75·8,7  = 650 kNm (om x-as); 
- MwII = 15·8,7  = 130 kNm (om y-as). 
 
De totale windbelastingen grijpen – bij een gelijkmatig verdeelde winddruk – normaliter in het 
midden van het bord aan. In art. 7.4.3 van NEN-EN 1991-1-4 is echter voor de totale windbelastin-
gen een rekenkundige excentriciteit voorgeschreven; deze voorgeschreven horizontale excentrici-
teit van de windbelasting ten opzichte van het middelpunt van het bord bedraagt: e = 0,25·b. In 
figuur 7 is de excentriciteit schetsmatig weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 7 Aangrijpingspunt voorgeschreven windbelastingen op borden (richting I) 
 

x-as = richting II 

y-as = richting I 

asmast  

asmast  

8,3 m                                      

2,1 m                                      0,9 m                                      Fw 
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Bij wind in richting I heeft het bord t.o.v. de bovenzijde van mast al een horizontale excentriciteit; 
de gecombineerde excentriciteit van de belasting bedraagt: eI = 0,9 + 2,1 = 3,0 m. Bij wind in 
richting II is de excentriciteit verwaarloosbaar klein. In figuur 7 is de voorgeschreven excentriciteit 
op de bordconstructie voor de horizontale belasting in richting I weergegeven  
 
Deze excentriciteiten resulteren bij de horizontale belasting in een torsiemoment op de buismast en 
op de fundering. Het maximale torsiemoment (karakteristieke waarde) bedraagt hierbij: 
- TwI = 75·3,0  = 225 kNm (om z-as). 

3.4 Verticale belastingen door eigengewicht, personen en materialen 
In de mastconstructie zijn geen permanente verblijfsruimten voor personen aanwezig, zodat in 
Eurocode 1, NEN-EN 1991-1-1 (Algemene belastingen) geen opgelegde belastingen voor de twee 
aanwezige roostervloeren zijn voorgeschreven; er kunnen echter wel tijdelijk personen en materia-
len aanwezig zijn. Voor de verticale opgelegde belastingen op bordessen wordt daarvoor arbitrair 
een waarde van 1,0 kN/m2 aangehouden. Dit is gelijk aan de belasting die op dakconstructies moet 
worden aangehouden voor personen, die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
 
Er wordt uitgegaan van drie roostervloeren in de bordconstructie – boven elkaar tussen de twee 
borden. Het aangehouden vloeroppervlak per niveau is: A = 8 x 1 = 8 m2. Er wordt uitgegaan van 
maximaal twee extreem belaste roostervloeren en een onbelaste vloer. Voor de verticale vloerbelas-
tingen in de mast geldt dan: Qvloeren = 2·8·1,0 = 16 kN. 
 
Door de excentriciteit van het zwaartepunt van het bord ten opzichte van de schuinstaande mast, 
ontstaat er ook een buigend moment door de verticale belastingen. De excentriciteit van de rooster-
vloeren is 0,9 m ten opzichte van de bovenzijde van de mast en is 2,3 m ten opzichte van de 
mastvoet. De mastvoet wordt op ca. 1,3 m uit het midden van de funderingspoer aangebracht. Het 
buigend moment door de verticale opgelegde belastingen (karakteristieke waarde) op de fundering 
is dan gelijk aan: MQI = 16·(2,3 - 1,3) = 16 kNm (om y-as), zie figuur 8. 
 
De staander heeft een eigen gewicht van ca. 55 kN en de bordconstructie van ca. 160 kN. De 
eigengewichtsbelastingen vanuit de mast op de fundering zijn: NG = 55 + 160 = 210 kN. Het 
buigend moment door de eigengewichtsbelastingen (karakteristieke waarde) is op de fundering is: 
MGI = 55·(½·2,3 - 1,3) + 160·(2,3 - 1,3) = 155 kNm (om y-as). 
 
Uit ervaring, opgedaan met de berekening van vele (hogere) reclamemasten van OCEAN, is 
gebleken, dat de rotatieveerstijfheid van de fundering en de buigstijfheid van de mastconstructie 
niet van belang zijn voor het uiteindelijke ontwerp van een reclamemast. Het 2e orde-effect kan dan 
ook worden verwaarloosd voor de berekening en toetsing van de weerstand en stabiliteit van zowel 
de mastconstructie als van de fundering. 
 
De mastconstructie en fundering moeten tegelijkertijd het buigend moment, het torsiemoment, de 
dwarskracht en de normaalkracht bij de verschillende belastinggevallen kunnen opnemen. 

3.5 Voorgeschreven belastingscombinaties 
De rekenwaarden van de maximale belastingen vanuit de mastconstructie op de fundering, bij de 
voorgeschreven belastingscombinaties en bepaald op basis van NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-
1-4 en de combinatiefactoren in tabel 2, zijn opgenomen in het navolgende overzicht. 
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Overzicht van de resulterende belastingen op de fundering. 
 
- krachten en momenten op aansluiting buismast - fundering voor windbelastingen in richting I: 

- BC I-1 - NEd = 1,2·210 + 1,35·0,4·16 = 260 kN; 
   (vergelijking 6.10a) - VEd = 0·1,35·75 =     0 kN; 
 - MEdx = 0·1,35·650 =     0 kNm; 
 - MEdy = 1,2·155 + 0,4·1,35·16 = 195 kNm; 
 - TEd = 0·1,35·225 =     0 kNm; 
- BC I-2 - NEd = 1,1·210 + 1,35·16 = 255 kN; 
 (vergelijking 6.10b) - VEd = 0·1,35·75 =     0 kN; 
 - MEdx = 0·1,35·650 =     0 kNm; 
 - MEdy = 1,1·155 + 1,0·1,35·16 = 190 kNm; 
 - TEd = 0·1,35·225 =     0 kNm; 
- BC I-3 - NEd = 1,1·210 + 1,35·0,4·16 = 240 kN; 
 (vergelijking 6.10b) - VEd = 1,0·1,35·75 = 100 kN; 
 - MEdx = 1,0·1,35·650 = 880 kNm; 
 - MEdy = 1,1·155 + 0,4·1,35·16 = 180 kNm; 
 - TEd = 1,0·1,35·255 = 305 kNm; 
- BC I-4 - NEd = 0,9·210 + 0·1,35·50 = 190 kN; 
 (vergelijking 6.10b) - VEd = 1,0·1,35·75 = 100 kN; 
 - MEdx = 1,0·1,35·650 = 880 kNm; 
 - MEdy = 0,9·155 + 0·1,35·16 = 140 kNm; 
 - TEd = 1,35·255 = 305 kNm; 

 
- krachten en momenten op aansluiting buismast - fundering voor windbelastingen in richting II: 

- BC II-1 - NEd = 1,2·210 + 1,35·0,4·16 = 260 kN; 
   (vergelijking 6.10a) - VEd = 0·1,35·15 =     0 kN; 
 - MEdx = 0 =     0 kNm; 
 - MEdy = 1,2·155 + 0,4·1,35·16 + 0·1,35·130 = 210 kNm; 
 - TEd = 0·1,35·0 =     0 kNm; 
- BC II-2 - NEd = 1,1·210 + 1,35·16 = 255 kN; 
 (vergelijking 6.10b) - VEd = 0·1,35·15 =     0 kN; 
 - MEdx = 0·1,35·130· =     0 kNm; 
 - MEdy = 1,1·155 + 1,0·1,35·16 + 0·1,35·130 = 195 kNm; 
 - TEd = 0·1,35·0 =     0 kNm; 
- BC II-3 - NEd = 1,1·210 + 1,35·0,4·16 = 240 kN; 
 (vergelijking 6.10b) - VEd = 1,0·1,35·15 =   20 kN; 
 - MEdx = 0·1,35·130 =     0 kNm; 
 - MEdy = 1,1·155 + 0,4·1,35·16 + 1,0·1,35·130 = 355 kNm; 
 - TEd = 0·1,35·0 =     0 kNm; 
- BC II-4 - NEd = 0,9·210 + 0·1,35·50 = 190 kN; 
 (vergelijking 6.10b) - VEd = 1,0·1,35·15 =   20 kN; 
 - MEdx = 0·1,35·130 =     0 kNm; 
 - MEdy = 0,9·155 + 0·1,35·16 + 1,0·1,35·130 = 315 kNm; 
 - TEd = 0·1,35·0 =     0 kNm. 
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4 Beoordeling paalfundering onder de mast 

4.1 Aangehouden belastingen op de fundering 
Voor de fundering van de voorliggende reclamemast is uitgegaan van een paalfundering, met palen 
in de vaste zandlaag. Door Fugro is op de locatie in Etten-Leur een geotechnisch onderzoek 
uitgevoerd. In doc. [3] zijn de resultaten van het uitgevoerde geotechnische onderzoek gepresen-
teerd en is het geotechnisch advies opgenomen.  
 
Op de funderingspalen wordt een vierkante betonpoer aangebracht. De poer wordt voorzien van 
vier stalen buispalen. Het grondvlak van de funderingspoer is gelijk aan: 5,0·5,0 = 25 m2. De dikte 
van de poer is 1,2 m; op de poer is geen opstort voorzien. Het betonvolume van de poer is: 25·1,2 = 
30 m3. In figuur 8 is een bovenaanzicht van de toe te passen poer opgenomen. 
 

 
figuur 8 Bovenaanzicht paalfundering onder mast [afmetingen in mm] 
 
In de toekomst zou wellicht een prefab betonblok kunnen worden aangebracht, om de mast indien 
nodig te kunnen verhogen. Het betonblok wordt dan op de bestaande ankers gehesen. De bestaande 
ankers zullen met behulp van doorkoppelmoffen en draadeinden worden verlengd, zodat de mast 
boven op het betonblok kan worden gemonteerd. Voor het tweede betonblok wordt uitgegaan van 
een kubus van 1,5 m ×1,5 m ×1,5 m. Het extra betonvolume is dan: 1,53 = 3,4 m3. 
 
Voor de grondwaterstand wordt uitgegaan van een maximale stand van ca. 0,6 m onder het maai-
veld. Deze grondwaterstand komt overeen met de door Fugro aangenomen fluctuatie in de water-
stand, zie doc. [3]. De waterstand is dan 0,6 m boven het aanlegniveau van de fundering. 

x-as = richting II 

y-as = richting I 

asmast  aspoer 
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Voor de blijvende belastingen wordt uitgegaan van de volgende gegevens: 
- inhoud van de betonpoer:   = 30 m3; 
- inhoud van het prefab betonblok:  = 3,4 m3; 
- inhoud van het verplaatste grondwater: 25·0,6 = 15 m3. 
 
Voor de rekenwaarden van de belastingen op de paalfundering bij de maximale windbelastingen in 
richting I en richting II bij de maximale normaalkracht geldt, zie het overzicht in paragraaf 3.5: 
- NEd = 240 + 1,1·30·24 + 1,1·3,4·25 + 0,4·2,0·5,0·5,0  =  1150 kN; 
- VEd = 100 =    100 kN; 
- MEdx = 880 + 100·1,2/2 = 940 kNm; 
- MEdy = 180 = 180 kNm; 
- TEd = 305 = 305 kNm. 
 
Voor de rekenwaarden van de belastingen op de paalfundering bij de maximale windbelastingen in 
richting I en richting II bij de minimale normaalkracht geldt, zie het overzicht in paragraaf 3.5: 
- NEd = 190 + 0,9·30·24 – 15·10 =    690 kN; 
- VEd = 100 =    100 kN; 
- MEdx = 880 + 100·1,2/2 = 940 kNm; 
- MEdy = 140 = 140 kNm; 
- TEd = 305 = 305 kNm. 

4.2 Rekenwaarden verticale paalbelastingen 
Uitgangspunt is een paalfundering volgens figuur 8 met 4 loodpalen. De palen staan op ca. 0,45 m 
uit de randen van de poer. Voor de afstanden van de palen tot de assen van de fundering geldt: 
- 2 palen met r = ± 3,55 m;  
- 2 palen met r = ± 0,55 m. 
 
Voor deze paalgroep geldt verder voor normaalkrachten en buigende momenten om beide assen: 
- aantal palen:   n = 2 palen; 
- grootste paalafstand: rmax = 2,05 m; 
- weerstandsmoment: wM = 4·2,052/2,05 = 8,2 m. 
 
De rekenwaarde van de maximale drukkracht in de UGT in een paal is gelijk aan: 
 FScd = 1150/4 + 940/8,2 + 180/8,2 = 285 + 115 + 25 = 425 kN/paal (druk). 
 
De rekenwaarde van de minimale drukkracht dan wel de maximale trekkracht in de UGT in een 
paal is gelijk aan: 
 FStd = 690/4 - 940/8,1 - 140/8,2 = 175 - 115 - 20 = 40 kN/paal (druk). 

4.3 Beoordeling verticale paaldraagvermogens 
In figuur 9 zijn de door Fugro bepaalde paaldraagvermogens (doc. [3]) voor de locatie in Etten-
Leur overgenomen. In de voorliggende toetsing is voorlopig uitgegaan van geheide stalen buispa-
len met een uitwendige diameter van Ø273 mm, met een paalpuntniveau (PPN) van ca. 3,0 m ÷ 
NAP. Het opgegeven paaldraagvermogen bij drukbelastingen is dan gelijk aan: 480 kN; dit is 
inclusief de door Fugro verwachte negatieve kleef. In doc. [3] is het toe te passen type buispaal en 
de uitvoering van het heiwerk door Fugro uitvoerig behandeld. 
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figuur 9 Paaldraagvermogens voor palen bepaald door Fugro [bron: doc. [3]) 
 
Voor de toetsing van de capaciteit voor sterkte (drukbelastingen) van de paalfundering geldt dan: 
 Rcd = 480 kN/paal  ≥ Fsd = 425 kN/paal. 
 
Bij de beschouwde combinaties van de aangehouden belastingen komen in de palen rekenkundig 
geen trekbelastingen voor. 
 
De weerstand van de bovengenoemde paalfundering voldoet rekenkundig, op basis van de (indica-
tief aangehouden) paaldraagvermogens bij de beschikbare sonderingen in de directe omgeving van 
de locatie, aan de gestelde eisen voor veiligheid. In een later stadium kan een optimalisatie worden 
doorgevoerd, waarbij het aantal palen en/of de vorm van het palenplan kan worden gewijzigd. 

4.4 Rekenwaarden horizontale paalbelastingen 
De palen in het palenplan ondervinden horizontale belastingen door zowel invloed van de dwars-
kracht op de mastconstructie als door de invloed van het torsiemoment. De palen onder de poer 
worden te lood aangebracht. 
 
Voor de horizontale belastingen wordt aangenomen, dat deze door buiging en dwarskracht in de 
palen zelf worden opgenomen. In de praktijk kan uiteraard ook de grondruk tegen de poer een grote 
horizontale kracht leveren; deze gunstige invloed wordt echter verwaarloosd. 
 
Uitgangspunt is de paalfundering weergegeven in figuur 8. Voor deze paalgroep geldt bij de 
belastingen in de verschillende richtingen: 
- aantal palen:   n = 4 palen; 
- rotatiecentrum (RC): xRC = 0,0 m; 
     yRC = 0,0 m; 
- arm palen t.o.v. RC: ri = √(2·2,052) = 2,9 m; 
- weerstandsmoment: wT = Σ(ni ri) = 4·2,9 = 11,6 m. 
 
Voor de rekenwaarde van de horizontale paalbelasting door de dwarskracht en het torsiemoment 
geldt bij belastingen in richting I voor de palen onder de poer: 
- FVEd = VEd/n = 100/4 = 25 kN/paal; 
- FTEd = TEd/WT = 305/11,6  = 26 kN/paal. 
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Deze krachten werken niet in onderling haakse richtingen. Voor het ontbinden van de krachten in 
componenten langs richting I en richting II geldt daarbij: 
- FVEd: => FI = 25 kN/paal en FII = 0 kN/paal; 
- FTEd: => FI = 26·2,05/2,9 = 18,4 kN/paal en FII = 26·2,05/2,9 = 18,4 kN/paal; 
- Fhor;Ed = √((25 + 18,4)2 + 18,42) = 47 kN/paal. 

4.5 Beoordeling horizontaal paaldraagvermogen 
In het navolgende is beoordeeld, in hoeverre de stalen buispalen in staat zijn om de horizontale 
belastingen via buiging af te dragen. Daarbij wordt van de rekenwaarde van de berekende maxima-
le horizontale belasting (47 kN/paal) uitgegaan. 
 
De stalen buispalen moeten de horizontale belastingen op de mast met behulp van buiging afvoe-
ren. De buigende momenten in een paal in een relatief minder slappe grond, ten gevolge van een 
opgelegde dwarskracht op de paalkop, kunnen worden bepaald met behulp van bijvoorbeeld 
Tabel K-4c uit NEN 3850 (zie tevens NEN 6724).  
 
Voor de factor Kh D kan dan van 3 N/mm2 (minder slappe bedding) worden uitgegaan. 
 
De rekenwaarde van het maximale buigende moment in de stalen buispalen Ø273 bij een horizon-
tale kracht van 47 kN is dan gelijk aan: MEd = 3,0·47·0,273 = 38,5 kNm/paal (kopmoment). 
 
Voor de buispalen Ø273 wordt uitgegaan van een wanddikte van minimaal 6,3 mm. Voor het 
weerstandsmoment van de palen geldt dan: Wel = 344·103 mm3. Het staaloppervlak is: 5280 mm2.  
 
Bij de rekenwaarden van de paalbelastingen is de berekende unity check gelijk aan: 
 uc = 460·103/(5280·235) + 38,5·106/(344·103·235) = 0,37 + 0,48 = 0,85 (< 1,0) 
 
Het aangehouden buisprofiel (Ø273 mm × 6,3 mm - S235) heeft rekenkundig voldoende sterkte. 
 
In de aansluiting van de paalkop met de betonnen funderingspoer zijn 4 aangelaste staven Ø20 
voorzien en worden wapeningsstekken (4 Ø20) in de prop in de buispaal opgenomen. De stekken 
zullen over voldoende lengte in de poer en in de prop worden opgenomen om volledig verankerd te 
zijn. 
 
De 4 staven Ø20 worden met hoeklassen - met een lasdikte van 4 mm - tegen de buiswand aange-
last. Elke staaf wordt met 4 lassen aan buis verbonden; de laslengte is 60 mm.  
 
Voor de rekenwaarde van het opneembaar moment met de kopwapening (4 Ø20) in de paal geldt 
met behulp van Tabel 10.4.a van de GBT 2010 het volgende: 
- Ac = ¼·π·(273 - 2·6,3)2 = 53·103 mm2; 
- αc = 10·103/(20/1,5·53·103) = 0,014 -; 
- λc = 38,5·106/(20/1,5·273·53·103) = 0,20 -; 
- ρ = 0,65·20/(1,5·435) = 0,020 -; 
- As = 0,020·53·103 = 1060 mm2. 
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Met de kopwapening in de palen (4 Ø20 = 1256 mm2) is de capaciteit van de de buispalen in de 
paalfundering voldoende om de rekenwaarde van de horizontale belastingen op te nemen. De 
dwarskracht wordt door de stalen buispaal zelf opgenomen. 
 

5 Beoordeling betonnen funderingspoer onder de mast 

5.1 Beoordeling weerstand onderwapening in poer 
De onderwapening in de poer neemt de positieve buigende momenten op. De rekenwaarde van het 
maximale positieve buigende moment over de middellijn van de vierkante betonpoer kan worden 
bepaald met: MEd = 2 FSd;paal;max aF – ½ qEd aP

2. 
 
De rekenwaarde van de maximale paalbelastingen zijn: 425 kN en 375 kN aan de meeste gedrukte 
zijde en 195 kN en 145 kN aan de andere zijde. De hoogte van de poer is 1,2 m en de breedte is 
gelijk aan 5,0 m; het aangehouden soortelijk gewicht is 24 kN/m3. De afstand aF tussen de mast en 
de paal is gelijk aan: 2,05 m en de afstand aP tot de hoek van de poer is 2,5 m. 
 
De rekenwaarde van het positieve moment is dan: 
 MEd = (425 + 375)·2,05 - ½·0,9·(24·5,0·1,2)·2,52 = 1640 – 400 = 1240 kNm. 
 
Er geldt voor de onderwapening: 
- b  = 5,0 m; 
- h  = 1,2 m; 
- c  = 60 mm; 
- d  = 1,2 - (0,060 + 0,020 + 0,010) = 1,11 m (1110 mm). 
 
Voorgesteld wordt de volgende onderwapening toe te passen: Ø20-150: (33 stuks). Er geldt dan: 
- As  = 10400 mm2 (ρ = 0,0019); 
- MRd = 10400·0,98·435·1110·10-6 = 4900 kNm (> MEd = 1240 kNm); 
- σsmax = 1/1,2·1240/4900·435 = 92 N/mm2; 
- s  ≤ 100·(750/92 – 1,3)·√(60/30) = 1000 mm (s = 150 mm - art. 8.7.2 van NEN 6720). 
 
De rekenkundige staalspanning in de BGT bij de aangehouden belastingen is dermate laag, dat de 
toetsing aan de scheurwijdte-eisen op basis van NEN 6720 is uitgevoerd. 
 
Toepassen: 33 Ø20-150 (#/O) (10400 mm2).  
 
In figuur 10 is de voorgestelde hoofdwapening in de betonpoer schetsmatig weergegeven. 

5.2 Beoordeling weerstand bovenwapening in poer 
De bovenwapening in de poer neemt de negatieve buigende momenten op. De rekenwaarde van het 
maximale negatieve buigend moment over de middellijn van de vierkante betonpoer kan worden 
bepaald met: MEd = 2 FSd;paal;min aF - ½ qEd aP

2. 
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De rekenwaarde van de minimale paalbelastingen zijn: 40 kN en 80 kN aan de minst gedrukte zijde 
(geen trek) en 270 kN en 310 kN aan de andere zijde. Op de bovenkant van de betonpoer wordt een 
extra nuttige bovenbelasting van 2,0 kN/m2 aangehouden. 
 

 
figuur 10 Schets voorgestelde hoofdwapening in betonpoer 
 
De rekenwaarde van het negatieve moment is dan: 
 MEd = (40 + 80)·2,05 - ½·(1,1·24·5,0·1,2 + 1,35·2,0·5,0)·2,52 = 250 - 540 = (-)290 kNm. 
 
Dit is minder dan de voorgeschreven minimum wapening bij C35/45; voorgesteld wordt de 
volgende wapening toe te passen: Ø20-150: (33 stuks). Er geldt dan: 
- ME,min = 3,2·1/6·5000·12002·10-6 = 3840 kNm (> MEd = 290 kNm); 
- As  = 10400 mm2 (ρ = 0,0019); 
- MRd = 4900 kNm (> MEd = 800 kNm en ME,min = 3840 kNm). 
 
Toepassen: 33 Ø20-150 (#/B) (104000 mm2). 

5.3 Beoordeling dwarskrachtweerstand 
De rekenwaarde van de maximale drukkracht in de UGT in de palen onder de poer bij richting I is 
gelijk aan: FScd = 460 kN/paal (druk). Op een afstand d van de paal (1,11 m) heeft de maximale 
paalbelasting - ter plaatse van de te beschouwen doorsnede voor dwarskracht - zich kunnen 
spreiden over een breedte van: b = 1,11 + 0,273 = 1,38 m. 
 
De rekenwaarde van de maximale schuifspanningen in de UGT in de te beschouwen doorsnede is 
dan gelijk aan: vEd = 460·103/(1380·1110) = 0,30 N/mm². 
 
 

C35/45 
B500B 
XC4, XD3 en XF4 
C = 60 mm 

Ø20 - 150 (B/O) 

Ø20 - 150 (B/O) 
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De rekenwaarde van de uiterst opneembare schuifspanning vRd,c in de UGT is te bepalen met: 
- k = 1 + √(200/1110) = 1,42; 
- ρ1 = 0,0019. 
 
De rekenwaarde van de uiterst opneembare schuifspanning vRd,c bij (C35/45) is dan: 
- vRd,c  = 0,12·1,42·(100·0,0019·35)1/3 = 0,32 N/mm² (> vEd = 0,30 N/mm²); 
- vRd,c;min = 0,035·1,423/2·351/2 = 0,35 N/mm² (> vEd = 0,30 N/mm²). 
 
In de poer is rekenkundig geen dwarskrachtwapening benodigd. Voorgesteld wordt om een aantal 
praktische beugels of haarspelden rond de paalkoppen en de verankering van de mast op te nemen. 
 

6 Beoordeling stalen mastconstructie 

6.1 Inleiding 
De staander van de mastconstructie bestaat uit twee naast elkaar geplaatste I-profielen, die onder-
ling zijn gekoppeld met behulp van staalplaten. De staander heeft daardoor twee duidelijk van 
elkaar te onderscheiden hoofdrichtingen. In de ene richting kan de staander bij buiging en dwars-
kracht de stijfheid en weerstand van twee evenwijdig geplaatste I-profielen effectief benutten; dit is 
dan belasting om de sterke-as. In de andere richting wordt de stijfheid en weerstand bij buiging en 
dwarskracht bepaald door de samenwerking tussen de twee opgaande I-profielen en de koppelingen 
tussen die profielen; dit is dan belasting om de zwakke-as. Bij een torsiemoment om de verticale as, 
moet de samenwerking tussen de lijven en flenzen voor de stijfheid en weerstand zorgen. 
 
Voor de toetsing van de staalconstructie van de mast kan worden gesteld, dat de belastingscombi-
naties met windbelasting in richting I maatgevend zijn. In het navolgende zijn daarom alleen deze 
belastingscombinaties verder uitgewerkt. 
 

 
figuur 11 Snedekrachten bij windbelastingen in richting II en excentrische normaalkracht - 

belastingen om de sterke-as 
 
 
 
 
 

VEd 
MEd,y  

VEd,y 
NEd 

h NEd 
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In de beoordeling van de weerstand van de stalen mastconstructie zijn deze drie verschillende 
manieren van het opnemen van de effecten van de verschillende belastingsgevallen separaat 
behandeld. De weerstand van de mastconstructie is uiteindelijk beoordeeld door de resulterende 
spanningen bij deze verschillende manieren samen te stellen tot een totaal spanningsbeeld, en dit 
beeld af te wegen tegen de toetsspanning. 

6.2 Invloed belastingen om sterke-as staander mastconstructie 
De staander van de mastconstructie bestaat uit een dubbel I-profiel. De twee I-profielen bestaan aan 
de onderzijde elk uit twee flenzen (350×20 mm2) met een tussenlijf (1160×15 mm2). In figuur 11 is 
het onderste deel van de staander van de mastconstructie schetsmatig weergegeven, met de resulte-
rende snedekrachten om de sterke-as. 
 
De voorgeschreven combinatie met de horizontale belastingen in richting I (BC I-3) is maatgevend 
voor de toetsing. Voor de rekenwaarde van de maximale momenten en de bijbehorende normaal-
kracht in het onderste deel van de mastconstructie bij deze voorgeschreven combinatie in de UGT 
geldt daarbij (BC I-3): 
- MEd,y = 495 kNm (= 1,1·430 + 0,4·1,35·37 = 495 kNm); 
- VEd,x =     0 kN; 
- NEd = 240 kN; 
- VEd,y = 100 kN (zie paragraaf 6.3); 
- MEd,x = 880 kNm (zie paragraaf 6.3); 
- TEd = 305 kN (zie paragraaf 6.4). 
 
Bij horizontale belastingen in de sterke richting, is de mastconstructie op te vatten als een buigstij-
ve uitkragende ligger met een volledig samenwerkende doorsnede. Ook voor de verticale belastin-
gen werken de verschillende onderdelen van de doorsnede samen. 
 
In figuur 11 zijn de resulterende snedekrachten in het onderste deel van de mastconstructie weerge-
geven met de snedekrachten om de sterke-as; dit is richting II. 
 
De doorsnedegrootheden van het dubbele I-profiel om de sterke-as in de onderste doorsnede zijn 
gelijk aan: 
- Iy = 2·(1/12·15·11603 + 2·1/12·350·203 + 2·350·20·5902) = 1,36·1010 mm4; 
- Wy = 1,36·1010/(½·1,200)    = 22,7·106 mm3; 
- A = 2·(15·1160 + 2·350·20)    = 63000 mm2. 
 
De rekenwaarde van de normaalspanning in de onderste doorsneden van het beschouwde deel door 
de normaalkracht is: σEd;N = -240·103/63000 = -4,0 N/mm2. 
 
De rekenwaarde van de maximale normaalspanning bij de belastingen in de sterke richting in de 
onderste doorsneden is: σEd;My = ±495·106/(22,7·106) = ±22 N/mm2 voor de maatgevende belas-
tingscombinatie. 
 
In de belastingscombinatie met de hoogste waarde van het moment om de y-as (sterke-as) is de 
rekenwaarde van het moment: 1,1·430 + 1,35·0,4·37 + 1,35·130 = 670 kNm. De maximale span-
ning is dan: σEd;My = ±670·106/(22,7·106) = ±30 N/mm2. De resulterende spanningen bij deze 
combinatie zijn zodoende niet maatgevend, en zijn dan ook buiten beschouwing gelaten. 
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6.3 Invloed belastingen om zwakke-as staander mastconstructie 
Bij horizontale belastingen in de zwakke richting, is de staander van de mastconstructie op te vatten 
als een zogenaamde "Vierendeelligger". In een "Vierendeelligger" worden de buigende momenten 
opgenomen door een koppel van additionele normaalkrachten in de verschillende onderdelen en de 
dwarskrachten veroorzaken additionele momenten: portaalwerking. In figuur 12 zijn de aangeno-
men snedekrachten in het onderste deel van de mastconstructie weergegeven voor de situatie met 
windbelastingen in de zwakke richting (BC I-3); dit is richting I. Deze aangenomen krachtsverde-
ling is op hoofdlijnen gebaseerd op de berekende krachtsverdeling met behulp van een rekenmodel 
in SCIA Engineer. Bij de aangenomen krachtsverdeling is er sprake van evenwicht en corresponde-
ren de vervormingen met het werkelijke constructiegedrag. 
 

 
figuur 12 Portaalwerking in mastconstructie bij windbelasting Fw in richting I - met aangehou-

den rekenmodel en aangenomen krachtsverdeling (V-lijn [kN], N-lijn [kN] en M-lijn 
[kNm]) - belastingen om de zwakke-as 

 
Dat de bovengenoemde krachtverdeling - bij zijdelingse belastingen op de constructie - realistisch 
mag worden geacht, blijkt uit de verplaatsingen die met behulp van het rekenmodel in SCIA bij de 
zijdelingse belastingen zijn berekend. In figuur 13 is de berekende zijdelingse verplaatsing van de 
staander bij de zijdelingse belasting door wind weergegeven. Het "Vierendeel-effect" in de vertica-
le staven van de staander is zichtbaar, want de verticale staven ondergaan lokale buiging en worden 
door de stabiliserende koppelingen gefixeerd. De momenten in de verticale staven verlopen tussen 
de koppelingen van positieve buiging naar negatieve buiging, net als in figuur 12 en in figuur 14 
schetsmatig is weergegeven. De aangenomen krachtverdeling in figuur 12 kan dan ook worden 
aangehouden in de berekening en toetsing van de staander. 
 
Op deze krachtverdeling ten gevolge van windbelasting Fw moet nog de invloed van het windmo-
ment uit het bord worden opgeteld. Dit zijn verticale puntlasten die boven op de verticalen aangrij-
pen en dus alleen voor normaalkrachten zorgen. Voor de normaalkrachten uit het bord ten gevolge 
van het moment geldt: NEd,w = ±100·½·(12 - 5,5)/0,75 = ±435 kN/verticaal. 
 

Fw = 100 kN 

2,0 m 

2,0 m 

1,5 m 

0,75 m 

75 

600 

133 kN 50 kN 

267 

50 

50 

600 50 

50 kNm 

50 

50 
50 

50 

25 

V-lijn            N-lijn             M-lijn 

100 400 

133 

200 



 

10704-1-1 22 
 

 
Dat er bij de aangenomen krachtsverdeling sprake is van evenwicht, volgt uit de som van de 
momenten om een staander: ΣM = 600·0,75 + 435·0,75 + 2·50 = 876 kNm ≈ MEd,y = 880 kNm. 
 

 
figuur 13 Berekende zijdelingse verplaatsing rekenmodel bij zijdelingse belasting SCIA 
 
In figuur 14 zijn de resulterende snedekrachten in het onderste deel van de staander weergegeven 
voor de situatie met windbelastingen in de zwakke richting; dit is richting I. Het evenwicht bij de 
aangenomen krachtsverdeling in de staander is onderzocht in bijlage B. 
 

 
figuur 14 Snedekrachten bij windbelastingen in richting I - belastingen om de zwakke-as 
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Voor de additionele snedekrachten in de doorsneden van het onderste deel van de mastconstructie 
geldt: 
- ΣMEd,x = 50 kNm/verticaal; 
- ΣVEd,x = 50 kN/verticaal; 
- ΣNEd,x = ±(600 + 435) = ±1035 kN/verticaal. 
 
De doorsnedegrootheden van het dubbele I-profiel in de zwakke richting zijn per /verticaal (mast-
voet van een individueel I-profiel) gelijk aan: 
- zb = 203 mm; 
- zo = 147 mm; 
- Ix = 2·1/12·20·3503 + 1/12·1160·153 + 15·1160·222 + 2·20·350·222 = 0,16·109 mm4; 
- Wxb = 0,16·109/203      = 0,77·106 mm3; 
- Wxo = 0,16·109/147      = 1,06·106 mm3; 
- A = 2·(2·20·350 + 1160·15)/2     = 31500 mm2. 
 
De rekenwaarden van de maximale normaalspanningen bij de belastingen in de zwakke richting in 
de onderste doorsneden zijn per additionele belasting gelijk aan: 
- σEd;Nx = ±1035·103/31500 = ±33 N/mm2; 
- σEd;Mx = ±50·106/(0,77·106) = ±65 N/mm2; 
- σEd;Mx = ±50·106/(1,06·106) = ±47 N/mm2. 
 
De dwarskracht in de maatgevende combinatie wordt opgenomen door de vier flenzen van de 
dubbele I-profielen. Voor de rekenwaarde van de maximale schuifspanning in de doorsnede van de 
flenzen geldt: τEd = 1½·100·103/(4·350·20) = +5 N/mm2 (rechthoekige doorsnede: factor = 1½). 

6.4 Invloed belastingen om verticale as staander 
Het torsiemoment om de verticale as van de staander wordt opgenomen door de koppels van 
krachten in de twee lijven (F1) en in de vier flenzen (½·F2). In figuur 15 het aangehouden principe 
schetsmatig weergegeven.  

 
figuur 15 Aangehouden principe verdeling van krachten F1 en F2 bij torsiemoment - belastingen 

om de verticale-as [afmetingen in mm] bij belastingen om de zwakke-as 
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Voor de verdeling van de krachten over de lijven en flenzen is uitgegaan van een verdeling op basis 
van stijfheiden. Hierbij is het volgende aanhouden: 
- Ilijf  = ½·1,36·1010    = 6,8·109 mm4/zijde; 
- Iflens = 2·1/12·20·3503    = 0,14·109 mm4/zijde; 
- F1  = ½·6,8·109 375/(0,14·109 600 + 6,8·109 375) = 0,48 F (voor één lijf); 
- F2  = ½·0,14·109 600/(0,14·109 600 + 6,8·109 375) = 0,02 F (voor twee flenzen). 
 
Voor evenwicht geldt: T = 2·0,48·F 0,375 + 2·0,02·F·0,600 = 305 kNm: => F = 795 kN. 
 
De dwarskracht in lijven en flenzen door torsie zijn dan: 
- lijven: F1 = 0,48·795  = 380 kN/lijf; 
- flenzen: F2 = ½·0,02·795 = 8,0 kN/flens. 
 
De lijven en flenzen van de staander kunnen bij deze belastingssituatie worden opgevat als aan 
twee zijden ingeklemde staven, zie figuur 16. De lengte van de stander is ca. 5,5 m. Voor de 
momenten in de lijven en de flenzen geldt dan: 
- lijven: M1 = ½·380·5,5  = 1050 kNm/lijf; 
- flenzen: M2 = ½·8,0·5,5  = 22 kNm/flens. 
 

 
figuur 16 Schema van lijven en flenzen bij dwarskrachten door torsie 
 
De doorsnedegrootheden van de lijven (I-profiel) en flenzen: 
- Wlijf = 6,8·109/600  = 11,3·106 mm3/lijf; 
- Wflens = 1/6·20·3502  = 0,41·106 mm3/flens. 
 
De rekenwaarden van de normaalspanningen bij de aangehouden verdeling van dwarskrachten bij 
het torsiemoment om de verticale as zijn gelijk aan: 
- σEd;lijf = ±1050·106/(11,3·106) = ±93 N/mm2; 
- σEd;flens = ±22·106/(0,41·106) = ±54 N/mm2. 
 
De dwarskracht in de maatgevende combinatie wordt opgenomen door de twee lijven en de vier 
flenzen van de dubbele I-profielen. De rekenwaarden van de maximale schuifspanningen bij de 
aangehouden verdeling van dwarskrachten bij het torsiemoment zijn gelijk aan: 
- τEd;lijf = 1,15·380·103/(1160·15) = 24 N/mm2 (lijf I-doorsnede: factor = 1,15); 
- τEd;lijf = 0,70·380·103/(1160·15) = 15 N/mm2 (lijf aan flens I-doorsnede: factor = 0,70); 
- τEd;flens = 0,30·380·103/(1160·20) = 5,0 N/mm2 (flens aan lijf I-doorsnede: factor = 0,30); 
- τEd;flens = 1½·8,0·103/(350·20) = 1,7 N/mm2 (rechthoek: factor = 1½). 
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6.5 Beoordeling weerstand staander 
De rekenwaarden van de normaalspanningen σEd in de UGT op een aantal locaties in de lijven en 
flenzen van de staander zijn gelijk aan, zie figuur 17: 
- σEd = -4,0 - 22  + 33 - 47 - 93 - 54 = -187 N/mm2 (druk); 
- σEd = -4,0 + 22  - 33 - 65 - 93 + 54 = -119 N/mm2 (druk); 
- σEd = -4,0 + 22  + 33 - 47 + 93 + 54 = +151 N/mm2 (trek); 
- σEd = -4,0 + 22  + 33 + 65 + 93 - 54 = +155 N/mm2 (trek). 
(component: Gverticaal - Windhorizontaal - Windtorsie). 
(belastingen: om sterke-as - om zwakke -as - om verticale as). 

 
figuur 17 Spanningsbeeld σ - rekenwaarden van de normaalspanningen UGT [N/mm2] 
 
De rekenwaarden van de schuifspanningen τEd in de UGT op een aantal locaties in de lijven en 
flenzen van de staander zijn gelijk aan, zie figuur 18: 
- τEd = 0 + 24  + 0 + 0   = 24 N/mm2;  
- τEd = 0 + 15  + 0 + 0   = 15 N/mm2; 
- τEd = 0  + 5  + 5,0 + 1,7  = +11,7 N/mm2. 
 
Voor de toetsspanning op de locatie met maximale waarde van de normaaldrukspanning in de 
doorsnede van de staander in de UGT geldt: 
 σtoetsEd = √(-1872 + 3·02) = +187 N/mm2 (< fy = 235 N/mm2). 
 

 
figuur 18 Spanningsbeeld τ - rekenwaarden van de schuifspanningen UGT [N/mm2] 
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Voor de toetsspanning op de locatie met de maximale waarde van de normaaltrekspanning in de 
doorsnede van de staander geldt: 
 σtoetsEd = √(1552 + 3·02) = +155 N/mm2 (< fy = 235 N/mm2). 
 
Voor de toetsspanning op de locatie met de maximale waarde van de schuifspanning in de door-
snede van de staander geldt: 
 σtoetsEd = √(-222 + 3·242) = +47 N/mm2 (< fy = 235 N/mm2). 
 
Voor de toetsspanning op de aansluiting tussen lijf en flens in de doorsnede van de staander geldt: 
 σtoetsEd = √(-1452 + 3·152) = +147 N/mm2 (< fy = 235 N/mm2). 
 
Op geen enkele locatie in de horizontale doorsnede van de staander, wordt bij de aangehouden 
belastingen, krachtsverdelingen en combinaties van belastingen in de UGT, de rekenwaarde van de 
vloeigrens fy door de rekenkundig vastgestelde toetsspanning σtoetsEd bereikt en overschreden. De 
weerstand van de horizontale doorsnede van de staander mag dan ook rekenkundig voldoende 
worden geacht voor het opnemen van de belastingen. 
 
In figuur 19 zijn de berekende hoofdspanningen σ1 in de staander bij de belastingscombinatie van 
de blijvende belastingen en de zijdelingse belasting door wind, met de voorgeschreven excentrici-
teit, weergegeven. De delen van de staander, waar de hoofdspanningen lokaal de toetsspanning van 
235 N/mm2 overschrijden, zijn in figuur 19 met behulp van een witte arcering aangegeven  
 

 
figuur 19 Berekende hoofdspanningen σ1 in UGT voor belastingscombinatie van blijvende 

belastingen en zijdelingse belasting door wind met excentriciteit SCIA - [N/mm2] 
 
De overschrijding treedt in de uitgevoerde lineair-elastische berekening slechts lokaal op. Een 
lokale overschrijding is toegestaan, als andere onderdelen voor een herverdeling van krachten 
kunnen zorgen. In de voorliggende constructie is dat het geval. De werkelijke krachtsverdeling in 
de voetplaat wijkt ook enigszins af; de invloed van de mortelvoeg is namelijk niet in het rekenmo-
del aanwezig. 
 
In bijlage E is een globale toetsing van de lasverbindingen tussen de staander en de voetplaat 
opgenomen. Als de lasdikte langs de flenzen minimaal gelijk is aan de flensdikte en langs het lijf 
aan de lijfdikte, kan aan de te stellen eisen voor weerstand worden voldaan. 
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De rekenwaarde van de maximale normaaldrukkracht in het lijf is 110 N/mm2, zie figuur 17. Voor 
de weerstand van het lijf geldt, als wordt uitgegaan van één enkel schot tussen het lijf en voetplaat: 
- c  = 600 mm (h.o.h.-afstand middenschot en flenzen); 
- t  = 15 mm; 
- c/t  = 600/15 = 40 (> 33ε - de grenswaarde tussen Klasse 2 en Klasse 3); 
- σcr  = π2·2,1·105·152/(12·(1- 0,32)·6002) = 120 N/mm2; 
- λy  = √(235/120) = 1,40; 
- Φx  = 0,5·[1 + 0,21·(1,40 – 0,2) + 1,402] = 1,60; 
- χx  = 1/(1,60 + √(1,602 - 1,402)) = 0,42; 
- σRd = 0,42·235 = 100 N/mm2 (≤ σEd = 110 N/mm2). 
 
Deze opneembare drukspanning is lager dan de rekenwaarde van de normaaldrukspanningen; er 
moeten schotten worden toegepast. Voorgesteld wordt twee extra schotten tegen de lijven aan te 
brengen. Uitgegaan van twee extra schotten tussen het lijf en voetplaat, geldt er: 
- σcr  = 120·6002/3002 = 490 N/mm2; 
- λy  = √(235/120) = 0,70; 
- Φx  = 0,5·[1 + 0,21·(0,70 – 0,2) + 0,702] = 0,80; 
- χx  = 1/(0,80 + √(0,802 - 0,702)) = 0,84; 
- σRd = 0,84·235 = 200 N/mm2 (σEd = 110 N/mm2). 
 
Deze opneembare drukspanning is voldoende. 
 
De rekenwaarde van de maximale normaaldrukkracht in de flenzen is 187 N/mm2, zie figuur 17. 
Voor de weerstand van de flenzen lijf geldt, als wordt uitgegaan van de afwezigheid van schotten 
tussen de flenzen lijf en de voetplaat: 
- c  = 225 mm (h.o.h.-afstand lijf en uiteinde flenzen); 
- t  = 20 mm; 
- c/t  = 225/20 = 11 (> 9 ε - de grenswaarde tussen Klasse 2 en Klasse 3); 
- σcr  = π2·2,1·105·202/(12·(1- 0,32)·2252) = 1500 N/mm2; 
- λy  = √(235/1500) = 0,40; 
- Φx  = 0,5·[1 + 0,21·(0,40 – 0,2) + 0,402] = 0,60; 
- χx  = 1/(0,60 + √(0,602 - 0,402)) = 0,95; 
- σRd = 0,95·235 = 220 N/mm2 (> σEd = 187 N/mm2). 
 
De rekenwaarde van de opneembare drukspanning is weliswaar voldoende om de berekende 
maximale drukspanning op te nemen; de flens kan echter niet tot vloei worden belast. De voorkeur 
gaat er echter naar uit, dat de flenzen wel tot vloei kunnen worden belast om ductiliteit in de 
constructie te verkrijgen. Uit praktische overwegingen zullen daarom schotten worden toegepast 
voor een effectieve koppeling van de staander aan de voetplaat. Met deze schotten kunnen ook de 
spanningen in de lassen effectief laag worden gehouden. Uitgegaan van bijvoorbeeld drie extra 
schotten, geldt er: 
- σcr  = 150·2252/1502 = 3150 N/mm2; 
- λy  = √(235/3150) = 0,27; 
- Φx  = 0,5·[1 + 0,21·(0,27 – 0,2) + 0,272] = 0,54; 
- χx  = 1/(0,54 + √(0,542 - 0,272)) = 1,0; 
- σRd = 1,0·235 = 235 N/mm2 (= vloeispanning: fy = 235 /mm2). 
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In figuur 20 is een principe van de toe te passen schotten in de verbinding tussen staander en 
voetplaat schetsmatig weergegeven. 
 

 
figuur 20 Schetsmatige weergave van de verbinding tussen staander-voetplaat - hierbij is ook 

een principe van de toe te passen schotten weergegeven 

6.6 Koppeling tussen I-profielen in staander mastconstructie 
De koppeling bestaat uit een verticale plaat tussen de lijven van twee verticale I-profielen. De plaat 
is voorzien van een boven- en een onderflens. Tussen de flenzen van de I-profielen zijn verstij-
vingsribben aangebracht, om de krachten en momenten tussen de I-profielen en de koppeling te 
kunnen overdragen. 
 
De rekenwaarde van het buigend moment in de koppeling is gelijk aan 75 kNm, zie figuur 12 en 
paragraaf 6.3. Voor de koppeling (S235) wordt voorlopig uitgegaan van een staalplaat met een 
dikte van 15 mm, een lengte van ca. 750 mm en een hoogte van ca. 750 mm. 
 
In figuur 21 is de koppeling tussen de lijven van de twee I-profielen schetsmatig weergegeven. De 
doorsnedegrootheden van de verticale plaat (zonder flenzen) zijn gelijk aan: 
- Wx = ⅙·15·7502 = 1,4·106 mm3; 
- A = 15·750  = 11200 mm2. 
 
Voor de maximale buig- en schuifspanningen in de staalplaat geldt vervolgens: 
- σEd = ±75·106/(1,4·106) = ±54 N/mm2 (<< fy = 235 N/mm2); 
- τEd  = 1½·200·103/11200 = 27 N/mm2 (< fy = 235/√3 = 136 N/mm2).  
 
Voorgesteld is om verstijvingsribben tegen het lijf van de I-profielen aan te brengen, die de 
buigende momenten in het lijf afvoeren. In figuur 21 zijn de voorgestelde verstijvingsribben 
(verlopend: 150×20 mm2 - S235) schetsmatig aangegeven. 
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De verticale afstand tussen de ribben is ca. 750 mm. Aangenomen wordt, dat de verstijvingsribben 
in de lijven een meewerkende breedte kunnen mobiliseren van ca. 250 mm. Het kleinste elastisch 
weerstandsmoment van het meewerkende T-stuk dan gelijk aan: Wel = 140·103 mm3. 
 
Voor de snedekrachten en maximale buigspanningen in de verstijvingsrib geldt vervolgens: 
- FEd  = 75/0,75 = 100 kN; 
- ℓov  = ½·(1,15 - 0,150) = 0,50 m; 
- VEd = ½·100 = 50 kN; 
- MEd = 50·0,50 = 25 kNm; 
- σEd = 25·106/(140·103) = 180 N/mm2 (< fy = 235 N/mm2); 
- τEd  = 50·103/(100·20) = 25 N/mm2 (< fy = 235/√3 = 136 N/mm2). 
 
De verstijvingsribben hebben rekenkundig voldoende weerstand voor het opnemen van de aange-
nomen krachtsverdeling bij de aangehouden belastingen. De tweede koppeling heeft in de aange-
nomen krachtsverdeling een groter moment (100 kNm), zie figuur 12. Voorgesteld wordt bij deze 
koppeling ribben met een grotere dikte (25 mm) toe te passen. 
 
 

 
figuur 21 Koppeling (staalplaat) tussen de lijven van de I-profielen 
 
Uit praktische overwegingen ligt het verder voor de hand, om de koppeling uit te voeren met 
bijvoorbeeld een IPE 750-profiel of als staalplaat met twee flenzen, zodat de koppeling meer 
stijfheid heeft in zijdelingse richting. In figuur 22 is het principe van de toe te passen koppeling met 
verstijvingsrib en flenzen schetsmatig weergegeven. In deze weergave is slecht één helft van de 
staander zichtbaar; de andere helft is niet weergegeven. 
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figuur 22 Schetsmatige weergave van de koppeling tussen de twee verticale staven van de 

staander met verstijvingsrib en twee flenzen 

6.7 Stalen balk onder bordconstructie 
In bijlage C is de krachtsverdeling in de stalen balk, die uitkragende aan de staander is bevestigd en 
die de bordconstructie draagt, onderzocht en globaal getoetst. In een later stadium zullen de toe te 
passen staalplaten in het samengestelde profiel en en de toe te passen bouten in de verbinding 
definitief worden vastgesteld. 

6.8 Vakwerk in bordconstructie 
In bijlage D is de krachtsverdeling in het vakwerk in de bordconstructie onderzocht en globaal 
getoetst. In een later stadium zullen de toe te passen profielen, verbanden en verbindingen definitief 
worden vastgesteld. 
 

7 Verankering mastconstructie aan betonnen fundering 

7.1 Beoordeling weerstand verankering in UGT 
De mastconstructie, ter hoogte van de betonnen poer, bestaat uit twee I-profielen. Deze I-profielen 
bestaan elk uit twee flenzen met een tussenlijf. De flenzen en het tussenlijf zijn gelast op een stalen 
voetplaat. Voor de afmetingen van de voetplaat is uitgegaan van: 1300×450×30 mm3 (S235). In de 
voetplaat zijn 2×4 boutgaten aangebracht, waarin 8 draadeinden worden opgenomen. 
 
Onder de voetplaat wordt een mortelvoeg met een dikte van 65 mm aangebracht. De draadeinden 
worden van een omhulling voorzien, zodat de draadeinden effectief kunnen worden voorgespan-
nen. In figuur 23 is een schetsmatig zijaanzicht van de mast weergegeven, met daarbij de reken-
waarden van de snedekrachten op de verankering van de mast bij in de maatgevende belastings-
combinatie, met windbelastingen in richting II (BC II-3). 
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De buitenste draadeinden in de verankering bevinden zich - in richting II - op ca. 500 mm uit de as 
van de voetplaat en de binnenste draadeinden bevinden zich op ca. 150 mm. In richting I zijn de 
afstanden gelijk aan 300 mmm en 550 mm, zie figuur 24. 
 
Voor het torsiemoment wordt aangenomen, dat alleen de buitenste draadeinden daadwerkelijk 
effectief zijn. De dwarskracht wordt rekenkundig door alle draadeinden opgenomen. De invloed 
van de mortelvoeg op de krachten in de draadeinden is vooralsnog verwaarloosd. 
 

 

 
figuur 23 Snedekrachten op verankering bij combinatie BC II-3 - windbelasting in richting II 
 
Het aangehouden patroon van draadeindenpatroon is weergegeven in figuur 24. Voor de aan te 
houden armen (rI, rII en rrot) van de draadeinden voor buiging en torsie geldt: 
- n = 2·2·4 = 16 draadeinden; 
- rI = 300 mm en 525 mm; 
- rII = 150 mm en 500 mm; 
- rrot = 570 mm, 583 mm en 743 mm. 
 

 
figuur 24 Voorgestelde verankering - betonpoer - 2×8 draadeinden [afmetingen in mm] 
 

asmast  x-as = richting II 

y-as = richting I 

VEd = 20 kN 

NEd = -240 kN 

743 

MEd = 1,1·430 + 0,4·1,35·37 + 1,0·1,35·130 = 670 kNm 

583 

570 

MEd = 670 kNm 

TEd = 0 kNm 
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Voor de traagheidsmomenten van de draadeinden in de verandering geldt dan: 
- Ip = 4·2·(1502 + 5002) = 2,18·106 mm2; 
- IT = 2·2·(5702 + 5832 + 7432) = 4,9·106 mm2. 
 
Voor de verticale krachten in de verschillende draadeinden bij de diverse snedekrachten (normaal-
kracht en buiging) geldt: 
- FEd  = -240/16   = -15 kN/draadeind; 
- FEd  = ±670·106·150/(2,18·106·103) = ±46 kN/draadeind (middelste draadeinden); 
- FEd  = ±670·106·500/(2,18·106·103) = ±155 kN/draadeind (buitenste draadeinden). 
 
Voor de horizontale krachten in de verschillende draadeinden bij de diverse snedekrachten (dwars-
kracht en torsiemoment) geldt verder: 
- FV,Ed = 20/16    = 1,3 kN/draadeind; 
- FT,Ed = 0·106·570/(4,9·106·103)  = 0 kN/draadeind. 
 
De dwarskracht veroorzaakt horizontale krachten in richting II. Een torsiemoment veroorzaakt 
horizontale krachten in de richting haaks op de straal r van de verschillende draadeinden; in de 
beschouwde belastingscombinatie zijn deze horizontale krachten echter 0 kN/draadeind. Voor de 
maximale verticale en horizontale krachten in verschillende draadeinden geldt dan: 
- FEd  = -15 + 155   = 140 kN/draadeind (trekkracht); 
- FV,Ed = √(1,32 + 02)   = 1,3 kN/draadeind. 
 
Uitgaande van draadeinden M27 (10.9) in de verankering, geldt voor de toetsing van de weerstand 
van de verbinding: 
- Fv,Rd = 0,5·1000·461·10-3/1,25 = 184 kN/draadeind; 
- Ft,Rd = 0,9·1000·461·10-3/1,25 = 332 kN/draadeind. 
- uct  = Ft,Ed/Ft,Rd = 140/332 = 0,42  (< 1,0); 
- ucV = FVEd/FVRd = 1,3/184 = 0,01  (< 1,0); 
- uc  = 0,42/1,4 + 0,01 = 0,31  (< 1,0). 
 
In figuur 25 is een schetsmatig vooraanzicht van de mast weergegeven, met daarbij de rekenwaar-
den van de snedekrachten op de verankering van de mast, in de maatgevende belastingscombinatie 
BC I-3, zie paragraaf 3.5. Het bijbehorende moment om de sterke-as en het torsiemoment zijn 
gelijk aan: 
- MEdy = 1,1·430 + 0,4·1,35·37 = 500 kNm; 
- TEd = 305 kNm. 
 
Het oppervlak van een voetplaat is gelijk aan: 1300·450 = 585·103 mm2. Het elastisch weerstands-
moment bij buiging om de langs-as is gelijk aan: ⅙·1300·4502 = 44·106 mm3; om de korte-as is het 
weerstandsmoment: ⅙·450·13002 = 127·106 mm3. 
 
Voor de rekenwaarden van de maximale spanningen in de mortelvoeg onder de voetplaat (aan de 
drukte zijde) bij de diverse snedekrachten geldt bij combinatie BC I-3: 
- σNEd = 1155·103/585·103 = -1,97 N/mm2; 
- σMxEd = ±50·106/44·106  = ±1,14 N/mm2; 
- σMyEd = ±½·500·106/127·106 = ±1,97 N/mm2. 
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figuur 25 Snedekrachten op de verankering bij combinatie BC I-3 - windbelasting in richting I 

(voor snedekrachten (N, V en M) zie paragraaf 6.2 en 6.3) 
 
De rekenwaarden van de maximale spanningen in de voeg (gedrukte zijde) in de UGT zijn dan: 
- σEd = -1,97 - 1,14 - 1,97 = -5,08 N/mm2 (druk); 
- σEd = -1,97 + 1,14 + 1,97 = +1,14 N/mm2 (trek). 
 
De mortelvoeg komt aan de gedrukte zijde dus nog juist onder trek; de maximale drukspanning bij 
de aangehouden belastingen is daarbij gelijk aan ca. 5,1 N/mm2. 
 
De gedrukte zijde is niet maatgevend voor de draadeinden; dat is immers de getrokken zijde. Aan 
de getrokken zijde moeten de draadeinden dan ook de trekspanningen opnemen. Daarbij geldt voor 
de verticale krachten in de verschillende draadeinden bij de diverse snedekrachten voor BC I-3: 
- FEd  = 940/8    = 120 kN/draadeind; 
- FEd  = ±50·106·125/(2·4·1252·103) = ±50 kN/draadeind; 
- FEd  = ±495·106·150/(2,18·106·103) = ±34 kN/draadeind (middelste draadeinden); 
- FEd  = ±495·106·500/(2,18·106·103) = ±115 kN/draadeind (buitenste draadeinden). 
 
Voor de horizontale krachten in de verschillende draadeinden bij de diverse snedekrachten voor 
BC I-3geldt verder: 
- FV,Ed = 50/8    = 6,3 kN/draadeind; 
- FT,Ed = 305·106·570/(4,9·106·103)  = 35 kN/draadeind; 
- FT,Ed = 305·106·583/(4,9·106·103)  = 36 kN/draadeind; 
- FT,Ed = 305·106·743/(4,9·106·103)  = 46 kN/draadeind. 
 
De horizontale krachten door het torsiemoment grijpen aan haaks op de arm rrot van de draadein-
den. Om de resulterende horizontale kracht op een draadeind te bepalen, moeten de horizontale 
krachten door het torsiemoment eerst worden ontbonden in de twee richtingen en daarna weer 
worden samengesteld met de horizontale krachten door de dwarskracht. Voor de maximale vertica-
le en horizontale krachten in verschillende draadeinden geldt (zie figuur 24): 
- FEd  = 120 + 50 + 115   = 285 kN/draadeind (trekkracht); 
- FV1,Ed = 6,3 + 46·550/743  = 40,4 kN/draadeind; 
- FV2,Ed = 46·500/743   = 31,0 kN/draadeind; 
- FV,Ed = √(40,42 + 31,02)   = 50,9 kN/draadeind. 
 

VEd = 50 kN 

MEdx = 50 kNm 

VEd = 50 kN 

MEdx = 50 kNm 

NEd = -½·240 - 600 - 435 = -1155 kN NEd = -½·190 + 600 + 435 = 940 kN 

getrokken zijde gedrukte zijde 
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Uitgaande van draadeinden M27 (10.9) in de verankering, geldt er voor de toetsing van de weer-
stand van de verbinding: 
- uct  = Ft,Ed/Ft,Rd = 285/332 = 0,86  (< 1,0); 
- ucV = FVEd/FVRd = 50,9/184 = 0,28 (< 1,0); 
- uc  = 0,86/1,4 + 0,28 = 0,90  (< 1,0). 
 
De voorgestelde draadeinden hebben rekenkundig voldoende weerstand om de voorgeschreven 
belastingen in de aangehouden belastingscombinaties in de UGT met voldoende mate van veilig-
heid op te nemen. 

7.2 Beoordeling weerstand voetplaat in UGT 
De maximale waarde van de trekkracht in een draadeind is gelijk aan 285 kN. De draadeinden 
liggen op ca. 87 mm uit het hart van het lijf van de staander; de afstand tussen de schotten is gelijk 
aan ca. 325 mm (0,325 m). De voetplaat heeft vooralsnog een dikte van 30 mm. Voor de boutgaten 
in de voetplaten is 29 mm (bij draadeinden M27) aangehouden. 
 
Uitgaande van draadeinden M27 (10.9) in de verankering, geldt voor de toetsing van de ponsweer-
stand van de voetplaat (S235) voor trekkrachten: 
- Bp,Rd = 0,6·π·46·30·360·10-3/1,25 = 749 kN/draadeind; 
- uct  = Ft,Ed/Bp,Rd = 285/749 = 0,38 (< 1,0). 
 
Het draadeind ponst dan ook rekenkundig niet door de stalen voetplaat. 
 
De momentweerstand van de voetplaat is minimaal: mpl ≥ ⅙·235·1000·302·10-6 = 35,3 kNm/m. De 
maximale momentweerstand is: mpl ≤ 6/4·35,5 = 52,9 kNm/m. Voor de eenvoud wordt voorlopig 
een waarde van 45 kNm/m aangehouden; zodoende is nog enige reserve voor de afdracht van de 
dwarskracht in de voetplaat aanwezig. 
 
In de breedterichting van de voetplaat is een spreidingsbreedte van ca. 225 mm (0,225 m) beschik-
baar voor één draadeind. Als wordt aangenomen dat ca. 50 % van de trekkracht in de langsrichting 
van de voetplaat wordt afgedragen, geldt er voor de rekenwaarde van de momentensom in de 
voetplaat bij de maximale trekkracht: ΣMEd = ¼·0,50·285·0,325 = 11,6 kNm. 
 
Bij het schot is een "steunpuntsmoment" opneembaar gelijk aan: MRd = 0,225·45 = 10,1 kNm. In 
het veld tussen de schotten is het opneembaar moment: MRd = (225 - 29)·10-3·45 = 8,8 kNm. De 
opneembare momentensom in langsrichting is dan: ΣMRd = ½·10,1 + 8,8 = 13,9 kNm. De opneem-
bare momentensom is groter dan de rekenwaarde van de momentensom. De unity check bij de 
aangehouden momentenverdeling in de voetplaat is: uc = 11,6/13,9 = 0,84 (< 1,0). 
 
Voor het moment in dwarsrichting geldt verder: MEd = 0,50·285·0,087 = 12,4 kNm. Bij het lijf van 
de staander is een moment opneembaar gelijk aan: MRd = 0,325·45 =14,6 kNm. De unity check bij 
de aangehouden momentenverdeling is: uc = 12,4/14,6 = 0,85 (< 1,0). 
 
Bij een aangenomen drukzone en trekzone van 10 mm in de voetplaat, zijn de maximale opneem-
bare normaaltrek- en normaaldrukkracht gelijk aan: nRd = 235·1000·10·10-3 = 2350 kN/m. Het 
koppel van deze twee normaalkrachten levert het uiterst opneembaar moment. 
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De rest van de voetplaat is beschikbaar voor het opnemen van de dwarskracht. De arm tussen de 
twee opneembare normaalkrachten is: 30 - 10 = 20 mm. Het uiterst opneembaar moment bij deze 
spanningsverdeling is vervolgens: mRd = 2350·20·10-3 = 47 kNm/m (>45 kNm/m). 
 
Voor het opnemen van de dwarskracht is dan nog: 30 - 2·10 = 10 mm beschikbaar. De opneembare 
dwarskracht bij deze spanningsverdeling is: qRd = 235/√3·1000·10·10-3 = 1350 kN/m. De totaal 
opneembare dwarskracht is daarmee: VRd = 1350·(0,225 + 0,325 + 0,225) = 1050 kN. De unity 
check bij de aangehouden krachtsverdeling is: uc = 285/1050 = 0,27 (< 1,0). 
 
De voetplaat heeft rekenkundig voldoende weerstand om de aangehouden belastingen in de UGT 
op te nemen, zoals al in paragraaf 6.5 bij de berekende spanningen in figuur 19 is aangegeven. 

7.3 Beoordeling spanningsniveaus verankering in BGT 
In de BGT is de normaalkracht door de blijvende belastingen gelijk aan 210 kN; het bijbehorende 
momenten om de sterke-as is daarbij: 430 kNm. Per voetplaat zijn de snedekrachten:  
- NE  = ½·-210  = -105 kN; 
- MyE = ½·430  = 215 kNm. 
 
Voor de maximale spanningen in de mortelvoeg onder de voetplaat geldt dan: 
- σNE = -105·103/585·103  = -0,18 N/mm2; 
- σMyE = ±215·106/126·106 = ±1,71 N/mm2. 
 
De maximale spanningen in de mortelvoeg onder de voetplaat zijn gelijk aan, zie figuur 26: 
- σE = -0,18 - 1,71  = -1,89 N/mm2 (druk); 
- σE = -0,18 + 1,71  = +1,53 N/mm2 (trek). 
 

 
figuur 26 Resulterende spanningen onder voetplaat bij de blijvende belastingen [N/mm2] 
 
In de BGT staat de mortelvoeg bij de blijvende belastingen - zonder een effectieve voorspankracht 
in de draadeinden - al gedeeltelijk onder trek. 
 
Aan de getrokken zijde, geldt voor de verticale krachten in de verschillende draadeinden bij de 
diverse snedekrachten ten gevolge van de blijvende belastingen: 
- FE  = -105/8    = -13 kN/draadeind; 
- FE  = ±215·106·500/(2,18·106·103) = ±49 kN/draadeind. 
 
De maximale trekkracht in een draadeind aan de getrokken zijde onder de blijvende belastingen is 
gelijk aan: FE = -13 + 49 = 36 kN/draadeind (trekkracht). 
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In de BGT is het windmoment om de zwakke-as maatgevend voor de mastconstructie. Dit moment 
is gelijk aan 650 kNm; de bijhorende dwarskracht is 75 kN, zie paragraaf 3.5. De snedekrachten op 
een voetplaat bij deze belastingen kunnen op een vergelijkbare manier worden bepaald als weerge-
geven in figuur 12. 
 
Er geldt dan voor de maatgevende snedekrachten op de voetplaat:  
- NE  = ½·-210 + 75/100·(600 + 435) = 670 kN (trekkracht - getrokken zijde); 
- NE  = ½·-210 - 75/100·(600 + 435) = -880 kN (drukkracht - gedrukte zijde); 
- MxE = 75/100·50   = 38 kNm; 
- MyE = ½·430    = 215 kNm. 
 
Aan de getrokken zijde, geldt voor de verticale krachten in de verschillende draadeinden bij de 
diverse snedekrachten in de BGT: 
- FE  = 670/8    = 84 kN/draadeind; 
- FE  = ±38·106·125/(2·4·1252·103) = ±38 kN/draadeind; 
- FE  = ±215·106·500/(2,18·106·103) = ±49 kN/draadeind. 
 
De maximale trekkracht in een draadeind aan de getrokken zijde bij de aangehouden belastingen in 
de BGT is tot slot gelijk aan: FE = 84 + 38 + 49 = 170 kN/draadeind (trekkracht). 
 
De wisseling in de trekkracht in de draadeinden in de BGT is dan: 170 - 36 = 135 kN/draadeind. 
 
Om vermoeiing in de draadeinden te voorkomen, moeten de draadeinden worden voorgespannen. 
Om de draadeinden te kunnen voorspannen worden deze met behulp van een omhulling vrijgehou-
den van het omringende beton. Onderaan de draadeinden is een ankerring in de betonpoer opgeno-
men, die de krachten aan het beton afdraagt. 
 
Voor de aanwezige en aan te brengen voorspankracht FpE in bouten en draadeinden gelden twee 
criteria: 
- de aanwezige voorspankracht moet voldoen hoog zijn, om de kans op het ontstaan van vermoei-

ingsschade aan de bouten in de beoogde levensduur tot een aanvaardbaar minimum te beperken: 
bouten mogen niet voortijdig bezwijken; 

- de aan te brengen voorspankracht moet voldoende laag zijn, om de kans op het bezwijken van 
de bouten tot een aanvaardbaar minimum te beperken: bouten mogen niet worden afgedraaid. 

 
Het eerste criterium levert een eis op aan de minimaal benodigde voorspankracht. Bij reclamemas-
ten van OCEAN, is doorgaans een voorspankracht van een relatief laag percentage van de maxima-
le voorspankracht Fp,c al voldoende om de kans op vermoeiingsschade aan draadeinden rekenkun-
dig tot een aanvaardbaar minimum te beperken. In het vervolg van de voorliggende uitwerking 
wordt het – voor dit doel – aan te houden percentage van de maximale voorspankracht λ genoemd.  
 
Het tweede criterium levert een eis op aan de maximaal aan te brengen voorspankracht in een bout 
of draadeind; hiervoor geldt: FEpE ≤ Fp,c. 
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Voor de werkelijke wrijving, zijn door de leverancier/fabrikant van de voor te spannen bouten en 
draadeinden (boutstaalsoort 10.9) met een GEOMET-coating de volgende waarden voor de 
rekenkundig aan te houden wrijving tussen moer, sluitring en boutsteel opgegeven: 
- gemiddelde waarde: μ = 0,15; 
- afwijking gemiddelde: Δ = ±0,03. 
 
De opgegeven wrijving bevindt zich dus in de range van: 0,12 ≤ k ≤ 0,18. 
 
De grenswaarden aan de toe te passen aandraaimomenten Mr, zijn met de voorgestelde draadeinden 
M27 (10.9) in de verankering gelijk aan: 
- fub = 1000 N/mm2 (boutstaalsoort 10.9); 
- d = 27 mm (M27); 
- λ = 0,15 -; 
- γM7 = 1,0 (BGT => geen rekenwaarde voorspankracht); 
- FpE ≥ λ 0,7 fub (π/4)2 d2·10-3/γM7 = 0,15·0,7·1000·(π·27/4)2 10-3/1,0 = 47 kN/draadeind; 
- FpE ≤ 0,7 fub (π/4)2 d2·10-3/γM7 = 0,7·1000·(π·27/4)2 10-3//1,0 = 315 kN/draadeind; 
- Mr,E ≥ 0,18·47·27/1,0 = 230 Nm/draadeind; 
- Mr,E ≤ 0,12·315·27/1,0 = 1020 Nm/ draadeind. 
 
Het toe te passen aandraaimoment Mr,E bij een draadeind M27 (10.9) moet dan bij de opgegeven 
waarden van de wrijving (μ = 0,15 en Δ = ±0,03) liggen tussen 230 Nm en 1020 Nm. 
 
Een aandraaimoment van 230 Nm is rekenkundig voldoende om een trekkracht van 47 kN op te 
wekken in de draadeinden; het bijbehorend voorspanniveau is dan ca. 100 N/mm2. Dit voorspanni-
veau zorgt voor een resulterende drukspanning in de mortelvoeg. 
 
Als de windbelastingen een buigend moment in de mast veroorzaken, en dus voor een trekbelasting 
op de verankering zorgen, dan moeten deze trekbelastingen eerst de voorspan-drukspanning in de 
mortelvoeg compenseren, voordat de trekspanningen in de draadeinden weer toenemen. Zodoende 
wordt het aantal keren dat een spanningswisseling in de draadeinden voorkomt verlaagd en wordt 
de kans op vermoeiing van het draadeind binnen de levensduur van de mast effectief verlaagd. Uit 
een toetsing van de kans op vermoeiing bij het bovengenoemde voorspanniveau, blijkt dat de kans 
op vermoeiing van de draadeinden rekenkundig al acceptabel laag is, zie bijlage F.  
 
Bij een voorspankracht van 47 kN/draadeind en 8 draadeinden in een voetplaat, is de resulterende 
gemiddelde drukspanning gelijk aan: σc;rep = -8·47·103/585·103 = -0,64 N/mm2. Deze drukspanning 
is echter relatief laag, ten opzichte van de vaak voorkomende spanningen in de voeg, zie figuur 26 
en figuur 27.  
 
Voor de maximale spanningen in de mortelvoeg onder de voetplaat in de BGT geldt namelijk: 
- σNE = 670·103/585·103  = +1,15 N/mm2; 
- σNE = -880·103/585·103  = -1,50 N/mm2; 
- σMxE = ±38·106/44·106  = ±0,86 N/mm2; 
- σMyE = ±215·106/126·106 = ±1,71 N/mm2. 
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figuur 27 Resulterende spanningen onder voetplaat bij de maatgevende combinatie van 

blijvende en opgelegde belastingen in de BGT [N/mm2] 
 
De maximale spanningen in de mortelvoeg onder de voetplaat zijn gelijk aan, zie figuur 27: 
- σE = -1,50 - 0,86 - 1,71  = -4,07 N/mm2 (druk); 
- σE = 1,15 + 0,86 + 1,71  = +3,72 N/mm2 (trek). 
 
Om te voorkomen, dat de voetplaat in alle situaties op de mortelvoeg heen en weer beweegt, wordt 
voorgesteld het effectieve voorspanniveau te verhogen. Voorgesteld wordt het voorspanniveau 
zodanig te verhogen, dat de maximale trekspanning van +3,69 N/mm2 wordt teruggebracht naar 
een effectieve drukspanning van ca. 0 N/mm2 op de locatie met de hoogste piekspanning. De twee 
voegen onder de voetplaten staan dan praktisch altijd onder druk. 
 
Bij een voorspankracht van 250 kN/draadeind en 8 draadeinden in een voetplaat, is de resulterende 
gemiddelde drukspanning gelijk aan: σc;rep = -8·250·103/585·103 = -3,69 N/mm2. Deze drukspan-
ning levert met de trekspanning in de BGT, een drukspanning van: 3,72 - 3,69 = 0,02 N/mm2, zodat 
er inderdaad nauwelijks enig noemenswaardige decompressie op de voeg optreedt. 
 
De maximale drukspanning onder de voetplaat is: -4,07 - 3,69 = -7,76 N/mm2, zie figuur 27. 
 

 
figuur 28 Resulterende spanningen onder voetplaat bij de maatgevende combinatie van 

blijvende en opgelegde belastingen en voorspanning in de BGT [N/mm2] 
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Bij de opgegeven gemiddelde waarde van wrijving, is het toe te passen aandraaimoment theoretisch 
gelijk aan: Mr,E = 0,15·250·27/1,0 = 1010 Nm/draadeind, hetgeen is toegestaan binnen de aange-
houden grenzen. Toe te passen aandraaimoment: 1010 Nm/draadeind. 
 

8 Aanwijzingen voor de uitvoering 

8.1 Staalconstructie 
De toe te passen stalen onderdelen in de aan te brengen staalconstructie moeten qua uitvoering 
voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 1090-1 en NEN-EN 1090-2 en qua materialen voldoen 
aan de eisen in art. 3.2 van NEN-EN 1993-1-1, in art. 3.1 en art. 4.1 van NEN-EN 1993-1-8. Voor 
de toe te passen materialen wordt uitgegaan van: 
- constructiestaal: staalsoort: S235; 
- bouten/draadeinden: boutklasse 10.9. 
 
De duurzaamheid van de toe te passen materialen en hun bescherming moeten voldoende zijn, voor 
de beoogde restlevensduur van de gehele constructie (minimaal 50 jaar). Uitgangspunt is een 
geheel thermisch verzinkte constructie, inclusief verzinkte draadeinden in de verbindingen. 
 
Voor alle (voor te spannen) bouten en draadeinden moeten bij elkaar horende sets van bouten, 
moeren en sluitringen worden toegepast, zie art. 8.2 van NEN-EN 1090-2. 
 
De uitstekende steellengten van bouten en draadeinden na het aanbrengen van sluitringen en 
moeren moeten voldoen aan de eisen in NEN-EN 1090-2. De ruimte tussen toe te passen bouten en 
boutgaten (speling) moet voldoen de aan de eisen in art. 6.6 van NEN-EN 1090-2; anders moeten 
extra ringen worden toegepast en moet contact worden opgenomen met Adviesbureau Hageman.  
 
Ter plaatse van de boutverbindingen moeten de aan te sluiten delen in voldoende mate vlak en 
zonder noemenswaardige kiervorming tegen elkaar aan te brengen zijn, zoals in de toleranties in 
bijlage D van NEN-EN 1090-2 is beoogd. Als dat niet het geval is, moeten er voorzieningen 
worden getroffen en moet contact worden opgenomen met Adviesbureau Hageman. 
 
Voor de boutverbinding van de mast met de funderingspoer wordt doorgaans uitgegaan van een 
lager voorspanniveau dan bij staalconstructies gangbaar is. Het toe te passen (theoretisch) aan-
draaimoment is 1010 Nm en de voorspankracht is ca. 250 kN/draadeind (zie paragraaf 7.3). 
 
De draadeinden in de betonpoer moeten van een omhulling (bijv. densoband of kunststofomhul-
lingsbuis) worden voorzien en van een doorgaande ankerring. Voor deze draadeinden is uitgegaan 
van het toepassen van GEMET-coating. 
 
Het aandraaien van de moeren op de draadeinden moet met de nodige voorzichtigheid plaatsvin-
den, waarbij het niet beschadigen van draadeinden en mortelvoeg essentieel is. Bij het aandraaien 
moeten de wrijving, het aandraaimoment en de effectieve voorspankracht worden gemonitord. Bij 
afwijkingen van de theoretische waarden moet contact opgenomen worden met Adviesbureau 
Hageman. 
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Voor de aan te brengen lassen in lasverbindingen wordt verwezen naar art. 7.1 en art. 7.5 van 
NEN-EN 1090-2, waarbij de aan te brengen lasdikte minimaal gelijk moet zijn aan de grootste 
waarde van 4 mm, van de dikte van de aan te sluiten delen, of van – bij dubbel uitgevoerde lasver-
bindingen – aan de halve dikte van de aan te sluiten delen. 
 
Ter plaatse van aansluitingen tussen HEA-, IPE- en UNP-profielen moeten schotten worden 
toegepast, om een gaffel-oplegging te realiseren en om de vormvastheid te garanderen. De dikte 
van de schotten moet minimaal gelijk zijn aan de kleinste lijfdikte van de aan te sluiten profielen. 

8.2 Betonnen funderingspoer 
In het voorliggende rapport is voor de betonnen funderingspoer uitgegaan van betonsterkteklasse 
C35/45 en betonstaal B500 B. De aangehouden milieuklasse is: XC4, XD3 en XF4 en de beton-
dekking is 60 mm. 
 
In hoofdstuk 5 zijn enkele wapeningsschetsen van de voorgestelde wapening opgenomen. 
 
 
Voor de mortelvoeg onder de stalen voetplaten is het essentieel, dat in de eindfase de voetplaten 
van de staander niet op stelmoeren of op blokken staan. Voor de mortelvulling moet een K70-
mortel (krimpvrije mortel) worden toegepast. 

8.3 Stalen buispalen 
Fugro heeft in doc. [3] een advies opgenomen voor de uitvoering van de stalen buispalen. 
 

9 Conclusies  
In opdracht van OCEAN OUTDOOR Nederland B.V. is Adviesbureau Hageman als adviseur 
betrokken bij de voorgenomen bouw van een nieuwe mast langs de Rijksweg A58 te Etten-Leur. 
Het betreft een reclamemast met een schuinstaande, ‘T-shape’ mast met daarop een bord met twee 
parallelle schermen. Zowel de mast, de borden als de fundering zijn nieuwe constructies. 
 
In het voorliggende rapport is een overzicht gegeven van de randvoorwaarden en uitgangpunten, 
die voor het constructief ontwerp en de bouw van de mast van toepassing zijn. Daarnaast zijn ten 
behoeve van de vergunningsaanvraag bij het Bevoegd Gezag de meest relevante constructieve 
aspecten, details en principes op hoofdlijnen behandeld. 
 
In een later stadium zullen enkele constructieve aspecten nog nader worden uitgewerkt en kunnen 
bepaalde onderdelen nog worden geoptimaliseerd in toe te passen aantallen, vorm en afmetingen. 
 
Rijswijk, 4 oktober 2021. 
 
 
 
Ir. M.J. Walstra 
 



 

10704-1-1 A-1 
 

 
Bijlage A Selectie van beschikbare gegevens en ontwerpschetsen 
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Bijlage B Staander - aangenomen krachtsverdeling en evenwicht 
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Bijlage C Krachtsverdeling in stalen balk onder bordconstructie 
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Bijlage D Krachtsverdeling in vakwerk in bordconstructie 
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Bijlage E Globale toetsing lasverbinding staander-voetplaat 
 

 

maximaal toegestane staalspanning 
op (onverstijfde) staalplaat van de 
flens: 220 N/mm2 (zie paragraaf 6.5) 

De lasspanningen zijn relatief hoog. Om de 
spanningen in de lassen effectief te beperken 
en vloei mogelijk te maken, is voorgesteld 
om schotten toe te passen. 
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Bijlage F  Globale toetsing vermoeiing draadeinden verankering 
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