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1 De fasen waarin jullie gaan werken hebben we uitgelegd in het document: SMARTCirculair 

Opdrachtomschrijving Voorbereiden gesprek met de opdrachtgever 

 

 

 

 

 ConstrucBeberekening maken 

 

 

 

 

Zelf de constructieberekening maken 

Jullie hebben het gesprek gehad met je opdrachtgever en hebben 
schetsen voor ontwerpen gemaakt, materialen getest en de voorstellen 
met je opdrachtgever besproken. 

Nu wordt het tijd om te gaan rekenen. Je weet dat je een 
constructieberekening moet maken om te voldoen aan de regelgeving. In 
dit artikel leg ik je uit hoe je een constructieberekening maakt.  

In deze fase1 is het ook belangrijk dat je studenten van een HBO of 
Universiteit betrekt. Studenten civiele techniek kunnen jullie helpen en 
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WAT MOET JE WETEN OM EEN CONSTRUCTIEBEREKENING TE MAKEN? 

Voordat je een constructieberekening kunt maken moet je natuurlijk over kennis beschikken. Dat is 
heel belangrijk omdat de constructieberekening zorgt voor de veiligheid van het gebouw. Om de 
constructieberekening te maken heb je in elk geval kennis nodig over constructies, de regelgeving en 
de benodigde berekeningen. Hieronder lichten we het verder aan je toe. 

 

  

de berekening in elk geval narekenen zodat je een goed onderbouwd 
ontwerp.  

Met een constructieberekening reken je uit of een bepaalde constructie 
in de praktijk toepasbaar is. Meestal gaat het dan om beton, staal, hout, 
of een combinatie. Van al deze materialen is bekend welke krachten ze 
onder verschillende omstandigheden kunnen verdragen. Voor jezelf is 
dat natuurlijk prettig om te weten: zo weet je of je bouwwerk niet in zal 
storten. Maar vaak is een constructieberekening een harde eis bij het 
indienen van een vergunning. Elk project is weer anders, maar over het 
algemeen heb je 3 zaken nodig bij een constructieberekening: de 
uitgangspunten, de tekening, en de berekening. 

Wanneer heb je een constructieberekening nodig? 

Als je een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig hebt voor je 
verbouw- of nieuwbouwproject, dan heb je ook een 
constructieberekening nodig om aan de gemeente te overleggen. Ook 
wanneer je een herbestemming van een gebouw maakt en 
hierbij constructieve ingrepen doet, moet er een berekening gemaakt 
worden. Denk hierbij aan het uitbreken van een dragende muur of het 
veranderen van de muur- of dakconstructie. 

Het is dus de vraag of jullie het zelf doen of dat je de berekening laat 
maken. Bespreek het met je docent.  
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CONSTRUCTIEVE KENNIS 
Bij het maken van een bouwtekening kun je een eind komen met de software zoals BIM, die 
beschikbaar is. Maar bij een constructieberekening ligt dit anders. Hierbij moet je op de hoogte zijn 
van de eisen en mogelijkheden bij het gebruik van diverse materialen. Zelfs voor een eenvoudige 
dakopbouw, is de berekening al behoorlijk uitgebreid. Bovendien heb je te maken met de eisen voor 
een omgevingsvergunning.  

Constructeurs hebben een wiskundeknobbel en weten veel van constructiemechanica. Zo is het 
bijvoorbeeld belangrijk om de krachten van (grond)water, wind en 
sneeuw uit te rekenen op de fundering en de verdere constructie 
van het gebouw. 

De basis voor al constructieberekeningen zijn de wensen van de 
klant, de bouwkundige tekeningen en de gegevens van het gebouw. 
In sommige gevallen gebruik ik ook bestaand grondonderzoek in 
mijn berekening. Foto’s zijn voornamelijk handig om een goed beeld 
te schetsen van de situatie. 

Op basis van deze informatie maak je een schets van de constructie.  

• Je weet wat de gewenste gebruiksfunctie is.  
• Je weet welk gewicht er gedragen moet worden door de 

draagconstructie.  
• En je weet op welke plekken in het huis ik het gewicht kan 

verdelen 
• Nu moet je er alleen nog voor zorgen dat je dit in de praktijk op 

een efficiënte manier uitwerkt. 

WAAR MOET JE REKENING MEE HOUDEN ALS JE ZELF EEN CONSTRUCTIEBEREKENING MAAKT? 

Buiten het feit dat je rekening moet houden met de draagkracht van de constructie zijn er meerdere 
factoren die van belang zijn. Om ervoor te zorgen dat het bouwwerk veilig is en in de toekomst geen 
scheuren of verzakking krijgt moet je rekening houden met de volgende factoren: 

Weersinvloeden 

Extreem weer zoals, wind, regen & sneeuwval hebben grote invloed op de duurzaamheid van het 
gebouw. Zorg dat je rekening houdt met deze variabelen. Hierdoor gaat het gebouw niet zakken of 
scheuren. 

Gebruik 

Geef je één keer per jaar een feestje op je dakterras? Zorg dan dat de de constructie daarop is 
berekend. Je krijgt gegarandeerd scheuren als je alleen rekening hebt gehouden met het lezen van 
een boekje op je dakterras. 

 

De Eurocodes zijn de Europese 
normen die constructeurs 
gebruiken om 
een construc5eberekening te 
maken. Deze normen worden 
gebruikt om  de construc5eve 
veiligheid van gebouwen te 
toetsen. 
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Ondergrond 

Als je zelf een constructieberekening maakt is het van groot belang om te kijken welke ondergrond er 
onder het huis ligt. Een klei achtige ondergrond heeft andere eigenschappen als een zandgrond. Daar 
moet je dan ook andere constructieve oplossingen voor bedenken. 

BIM 

Een groot voordeel bij het gebruik van 3D-modellen zoals met BIM (Building Information Modelling)  
is dat er gelijkmatige vlakbelastingen kunnen worden gebruikt. Deze oppervlakte belastingen kunnen 
overal op de constructie worden aangebracht in de hiervoor genoemde richtingen. Het is mogelijk om 
staven te selecteren welke belasting ondervinden en welke niet. De windbelasting grijpt bijvoorbeeld 
op de kolommen en spantbenen aan en niet op de windverbanden (ondanks dat deze in hetzelfde 
vlak liggen). Het bepalen van de afdracht wordt decompositie van belastingen genoemd. 

 

In onderstaande afbeelding zijn diverse belastingen toegevoegd ter illustratie. 

 

Na het aanbrengen van alle belastingen en het definiëren van de combinaties met veiligheidsfactoren 
kan de constructie worden berekend. De krachtswerking wordt nu over drie assen beschouwd. Het is 
daardoor ook mogelijk om van iedere willekeurige staaf en van ieder willekeurig belastinggeval de 
staafkrachten te berekenen (Nx, Vy, Vz, Mx, My, Mz). Tevens is het mogelijk om de vervorming van 
de constructie te bepalen. Hieronder staan de normaalkrachten van de omhullende 
belastingcombinatie weergegeven, met bijbehorende oplegreacties in de fundering. 

Als de krachten berekend zijn kan de constructie worden getoetst aan de UGT en BGT. Hierbij wordt 
voor iedere staaf een materiaalspecifieke toetsing gedaan zoals bijvoorbeeld: knik, kip en 
doorbuiging in staalprofielen en wapeningsberekeningen in betonconstructies. Als je het model dan 
exporteert ziet het er zo uit: 

 



 
 
 

 

 

SMARTCirculair is een initiatief van BetterWorldSolutions  Page 5 

 

NEDERLANDSE 
ONTWERP/BOUWWEDSTRIJD 
VOOR STUDENTENTEAMS 

 
 

 

UITBESTEDEN OF ZELF REKENEN? 
Hebben jullie al ervaring met constructieberekeningen maken? Ga dan vooral aan de gang. Is dit niet 
het geval, dan hebben jullie hulp nodig. Roep studenten van hbo of universiteit en/of een 
constructiebedrijf uit de regio bij elkaar en kijk wat zij voor jullie kunnen doen. De uitkomsten van de 
berekening zijn input voor de verdere bouw.  

REGELGEVING 
Een ander belangrijk onderdeel om zelf een constructieberekening te maken is de regelgeving. Een 
constructieberekening die afwijkt van de regelgeving wordt niet goedgekeurd door de gemeentelijke 
ambtenaar. Belangrijk om te voldoen aan de regelgeving zijn de Eurocodes.  

Bij de Eurocodes gaat het om het beoordelen van nieuwe bouwconstructies. Ze vervangen, sinds de 
ingang van Bouwbesluit 2012, de TGB-normen NEN 6700 t/m NEN 6790. 

Let erop dat je de meest recente Eurocodes neemt want ze gaan veranderen in 2019!  

C TIP 
Zie voor een overzicht van de Eurocodes de bijlage. 

Veel succes en vooral ook veel plezier! 
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BIJLAGE 
Overzicht Eurocodes voor gebouwen 

 

Eurocode 0: Grondslagen 

NEN-EN 1990  Grondslagen van het constructief ontwerp  

 

Eurocode 1: Belastingen op constructies 

NEN-EN 1991-1-1 Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde belastingen  

NEN-EN 1991-1-2 Belastingen bij brand  

NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelastingen  

NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting  

NEN-EN 1991-1-5 Thermische belasting  

NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen (botsing, explosie)  

NEN-EN 1991-3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines  

 

Eurocode 2: Betonconstructies 

NEN-EN 1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen  

NEN-EN 1992-1-2 Ontwerp en berekening van betonconstructies bij brand  

 

Eurocode 3: Staalconstructies 

NEN-EN 1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen  

NEN-EN 1993-1-2 Staalconstructies bij brand  

NEN-EN 1993-1-8 Aanvullende regels voor verbindingen  

NEN-EN 1993-1-10 Aanvullende regels voor taaiheid en eigenschappen in dikterichting  

 

Eurocode 4: Staal-betonconstructies 
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NEN-EN 1994-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 2 

NEN-EN 1994-1-2 Staal-betonconstructies bij brand 

 

Eurocode 5: Houtconstructies 

NEN-EN 1995-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen  

NEN-EN 1995-1-2 Houtconstructies bij brand  

 

Eurocode 6: Constructies van metselwerk 

NEN-EN 1996-1-1 Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk  

NEN-EN 1996-1-2 Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies bij brand 

NEN-EN 1996-2 Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk 

NEN-EN 1996-3 Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van ongewapend 
metselwerk 

 

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp3 

NEN-EN 1997-1 Algemene regels  

 

Eurocode 9: Aluminiumconstructies4 

NEN-EN 1999-1-1 Algemene regels NEN 6710 

NEN-EN 1999-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand 

 

Eurocode 0: Grondslagen 

                                                
2 In Nederland wordt nu vaak gebruikgemaakt van NVN-ENV 1994-1-1 met NAD, omdat er voor staal-betonconstruches 

geen Nederlandse TGB-norm beschikbaar is. 
3 De uitgebreide en specifieke Nederlandse ervaring op het gebied van funderingen is samen met NEN-EN 1997-1 verwerkt 

in een nieuwe norm; NEN 9997 

4 Van deze normen is nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar 
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NEN-EN 1990/A1 Grondslagen van het constructief ontwerp – Bijlage A2 – Toepassing voor bruggen  

Eurocode 1: Belastingen op constructies 

NEN-EN 1991-1-4 * Windbelasting  

NEN-EN 1991-1-5 * Thermische belasting  

NEN-EN 1991-1-7 * Buitengewone belastingen - stootbelastingen en ontploffingen  

NEN-EN 1991-2 Verkeersbelasting op bruggen  

 

Eurocode 2: Betonconstructies 

NEN-EN 1992-2 Betonnen bruggen  

 

Eurocode 3: Staalconstructies 

NEN-EN 1993-1-5 Constructieve plaatvelden 

NEN-EN 1993-1-7 Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen 

NEN-EN 1993-1-9 Vermoeiing  

NEN-EN 1993-1-11 Op trek belaste componenten  

NEN-EN 1993-1-12 Staalsoorten tot en met S 700 

NEN-EN 1993-2 Stalen bruggen  

 

Eurocode 4: Staal-betonconstructies 

NEN-EN 1994-2 Staal-betonnen bruggen (zie footnote 2) 

 

Eurocode 5: Houtconstructies 

NEN-EN 1995-2 Houten bruggen  

 

Eurocode 9: Aluminiumconstructies 

NEN-EN 1999-1-3 Vermoeiing 
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Eurocodepakket voor overige constructies en toevoegingen  

Eurocode 1: Belastingen op constructies 

NEN-EN 1991-1-6 Belasting tijdens uitvoering 

NEN-EN 1991-3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines  

NEN-EN 1991-4 Silo’s en opslagtanks 

 

Eurocode 2: Betonconstructies 

NEN-EN 1992-3 Constructies voor het keren en opslaan van stiffen 

 

Eurocode 3: Staalconstructies 

NEN-EN 1993-1-3 Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen  

NEN-EN 1993-1-4 Aanvullende regels voor roestvast staal 

NEN-EN 1993-1-6 Schaalconstructies 

NEN-EN 1993-3-1 Torens en masten 

NEN-EN 1993-3-2 Schoorstenen 

NEN-EN 1993-4-1 Silo’s 

NEN-EN 1993-4-2 Opslagtanks 

NEN-EN 1993-4-3 Buisleidingen 

NEN-EN 1993-5 Palen en damwanden 

NEN-EN 1993-6 Kraanbanen 

 

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp 

NEN-EN 1997-2 Grondonderzoek en beproeving  

 

Eurocode 8: Aardbevingsbestendige constructies 

NEN-EN 1998-1 Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen 

NEN-EN 1998-2 Bruggen 
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NEN-EN 1998-3 Beoordeling en hernieuwing van gebouwen 

NEN-EN 1998-4 Silo’s, opslagtanks en buisleidingen 

NEN-EN 1998-5 Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten 

NEN-EN 1998-6 Torens, masten en schoorstenen 

 

Eurocode 9: Aluminiumconstructies 

NEN-EN 1999-1-4 Koudgevormde platen 

NEN-EN 1999-1-5 Schaalconstructies 


