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draadeind M16 
(in kelkvoeg) + schotel 
t.b.v. koppeling vloer 
aan ligger
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kolom, in het hart van de 

ter plaatse van 
kolom schotjes in 
ligger toepassen 

THQ 265x6-240x20-450x12

boutankers M16x140

per anker een schotje  
ø12 in kelkvoeg, 

in THQ toepassen

IPE 45

DIE 24

THQ265x6-240x20-450x12

kanaalplaten 
niet getekend

t.p.v. kolom schotjes  
in ligger toepassen 

THQ 265x6-240x20-450x12

DIE 26

DIN 26

IPE 45

kanaalplaten niet getekend 

THQ verbinden aan IPE 
m.b.v. aangelaste platen 
(aan buitenzijde kolom)

ter plaatse van kolom 
schotjes in ligger toepassen 

ø12 in kelkvoeg, 
in het hart 
van de vloerhoogte

kanaalplaat met raveelijzer 
opleggen op 
naastgelegen platen;

2xK60x60x5

IPE 45

kanaalplaat niet getekend

koppeling THQ met donorligger
ingelaste plaat t.b.v. verbinding

THQ 265x6-240x20-450x12

IPE 45

DIE 24

DIN 24

2x K60x60x5
kokers gelast op plaat (t =15) 
koppelen met 2xM20

IPE 45

bestaande platen t.b.v. 
verbinding niet getekend

HEA 260

DIN 22

strip
 20x150 IPE 45

DIE 26

HEA 260 bevestigen aan 
kolom d.m.v. verjongen ligger 

strippen bevestigen aan 
HEA 260 m.b.v. 
aangelaste plaat 

DIN 30

IPE 45

DIN 32

DIN 26

DIN 22

IPE  45

2x120x120x10 aan 
weerszijde van
de kolom

2 platen aan de 
zijkanten van
de ligger

IPE 600

op as 3 slobgaten 
in richting letterassen
toepassen 

kanaalplaatvloer 
niet getekend

centreerstrip

DIN 26 IPE 45

kanaalplaat niet getekend

2xhoeklijn 120x120x10 aan 
weerszijde van de kolom

2 platen aan de 
zijkanten van de ligger

IPE 600
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vloerhoogte 

detail A
rechtsboven

detail A

ter plaatse van 
kolom 2xUNP240 
in ligger toepassen  

2xUNP240 
in ligger 

2xUNP240 
in ligger 

2xUNP240 in ligger 2xUNP240 in ligger 

2xUNP240 
in ligger 

UNP’s

kanaalplaat inkorten i.v.m.
extra bovenplaat
momentvaste knoop

bestaande plaat op T-stuk 
handhaven; samengesteld 
hoeklijn aanbrengen t.b.v. 
oplegging kanaalplaat, 
bestaande boutgaten 
hergebruiken; kanaalplaat
sparen t.p.v. 
bestaande plaat 

Middenoplegging vloer bij de kolom-ligger-ko-
lom stapeling. Rood is de ‘oude’ aanpassing, 
die na de ontdekking van het verzinken is 
gewijzigd naar geboute UNP’s (groen)(geldt bij 
alle details met groene notitie).

Ligger via schoen opgelegd op geïntegreerde ligger.

Detail verbindingskoker 60x60x5 aan ligger 
(zie foto p. 29, daar met afgeschuinde IPE 45).

Oplegdetail ligger bij de tuinbouwkas op het 
Gorlaeus-staal aan weerszijden.

Verbinding windverband (strip en ligger).

Verbinding windverband (strip en ligger).

Oplegdetail ligger bij de tuinbouwkas op het Gorlae-
us-staal aan weerszijden (horizontale doorsnede).

Oplegging met demontabele verbinding. 

Aanvullende oplegging kanaalplaatvloer bij 
momentvaste knoop kolom-ligger (zie ook 
foto p. 31, onderin).

Geïntegreerde (nieuwe) ligger met (demontabele) ha-
merkop-koppeling voor afdracht horizontaalkracht.

Middenoplegging vloer. Koppeling vloer-randligger 
(zie foto p. 30).

Oplegging vloer-raveelijzer (bij 
open ruimte tussen twee donor 
T-spanten, zie ook foto rechts).
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