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Inleiding 

Het maken van ontwerpberekeningen voor houten 

balklagen, stijlen of kapconstructies ten behoeve van de 

woning- en utiliteitsbouw komt zeer regelmatig voor. 

Deze berekeningen kenmerken zich door een eenvoudig 

mechanicaschema en kunnen vaak als een ligger op twee 

steunpunten worden geschematiseerd. Echter de dimen-

sionering volgens gekozen norm leidt tot een uitgebreid 

rekenproces, waarbij meerdere belastingsgevallen voor 

zowel de uiterste grenstoestand (sterkte) als de bruik-

baarheidsgrenstoestand (stijfheid) moeten worden sa-

mengesteld. Daarnaast wordt het construeren in hout 

gekarakteriseerd door de veelheid aan modificatiefacto-

ren, afhankelijk van de belastingsduur, het toegepaste 

houtsoort, afmetingen en de klimaatklasse. 

Het gebruik van software voor het berekenen van boven-

genoemde houtconstructies is daarom een logisch ge-

volg. Door middel van slimme ingebouwde lastgenerato-

ren voor permanente belasting, veranderlijke belasting, 

wind en sneeuw kunnen in een kort tijdbestek complete 

houtconstructies op verantwoorde wijze worden gedi-

mensioneerd, waarbij meerdere alternatieven naast el-

kaar kunnen worden gezet. Het programma is ontwikkeld 

voor constructeurs, maar door z’n eenvoud ook uiterma-

te geschikt voor andere bouwkundige disciplines, die 

ontwerp- en controleberekeningen willen maken. 

 

Toepassingen 

Het programma kan voor de berekening van de volgende 

elementen worden gebruikt: 

 Balklagen  

Vloerbalken en dakbalken 

 Gordingen:  

Enkele en dubbele buiging onder vrije dakhelling 

 Sporen:  

Onder vrije dakhelling 

 Stijlen:   

gevelstijlen met windbelasting 

 

Balklagen  

Vloer- en dakbalken, waarbij de stijfheid van het beschot 

en de hart-op-hart-afstand van balken voor de spreiding 

van een puntlast een rol spelen, kunnen worden gedimen-

sioneerd. In de berekening van een plat dak wordt tevens 

de extra belasting tengevolge van wateraccumulatie in 

rekening gebracht.  

 

Gordingen 

In een dak toegepaste gordingen kunnen afhankelijk van 

het aangebrachte beschot zowel op enkele buiging als op 

dubbele buiging worden belast. In dit laatste geval kunnen 

voor de overspanningen in de sterke- en zwakke as van het 

profiel verschillende waarden worden opgegeven. De inge-

voerde veranderlijke belastingen zijn gekoppeld aan de 

dakhelling en worden bij wijziging van deze dakhelling au-

tomatisch gecorrigeerd. 

 

Sporen 

De berekening van sporen wijkt af van de overige bereke-

ningen, omdat in dit constructie element ook normaal-

krachten kunnen optreden. Daarnaast zijn de veranderlijke 

belastingen direct gekoppeld aan de dakhelling, en wordt 

de grootte van deze belasting automatisch aan de opgege-

ven hellingshoek aangepast. 

 

Stijlen 

De berekening van gevelstijlen vinden plaats onder een 

windbelasting die door de lastgenerator wordt samenge-

steld. 

 

Invoer 

Alle berekeningen zijn ondergebracht in een menubalk, 

waaruit de gebruiker door het aanklikken met de muis een 

keuze kan maken. Er verschijnt een scherm waarin alle 

invoergegevens met betrekking tot de geometrie en de 

belasting kunnen worden ingevuld. Bij het invullen van dit 

invoerblad kunnen materiaalgegevens uit een bibliotheek 

worden opgehaald en kan tevens de belastinggids worden 

geraadpleegd. In deze gids zijn alle in de norm voorge-

schreven belastingen, eigen gewicht, belasting door perso-

nen, sneeuw, winddruk en -zuiging, wateraccumulatie, 

opgenomen. Voor al deze belastingen kan een waarde 

worden ingevuld, waarna het programma zelfstandig de te 

controleren combinaties aanmaakt en controleert. Indien 

wenselijk kan tevens een stootbelasting in alle genoemde 

berekeningen worden toegevoegd. De grootte van een 

aantal van de veranderlijke belastingen is gekoppeld aan 

de dakhelling en wordt automatisch aangepast. 
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Berekening 

Controle- / ontwerpberekening 

Binnen het programma kan gekozen worden voor het 

controleren van een door de gebruiker aangegeven pro-

fiel of een weergave van de maatgevende unity check 

voor alle profielen uit de standaard bibliotheek. Uit deze 

lijst kan de gebruiker een profiel kiezen, waarna een de-

tailberekening weergegeven kan worden. De profielen 

worden altijd gecontroleerd op sterkte en stijfheid.  

Belastingen en combinaties 

Voordat het programma de profielen op sterkte en stijf-

heid controleert, worden alle in de norm voorgeschreven 

combinaties van permanente en veranderlijke belastin-

gen opgesteld. In deze combinaties, voor zowel de uiter-

ste grenstoestand als de bruikVeranderlijke belastingen 

zoals wind en sneeuw gekoppeld baarheidsgrenstoe-

stand, worden zonder tussenkomst van de gebruiker de 

juiste belastingfactoren toegevoegd. Vervolgens worden 

de gegenereerde combinaties gebruikt voor de controle 

op sterkte en doorbuiging, waarbij de effecten tengevol-

ge van kruip zijn meegenomen. 

 

Uitvoer 

Het uitvoeren van een van de hierboven beschreven di-

mensioneringsberekeningen leidt tot een overzicht met 

profielen, waarbij de maatgevende uitgevoerde controle 

aangeeft of het voldoet. Uit deze getoonde lijst kan de 

gebruiker vervolgens een keuze maken voor een bepaal-

de houtafmeting, waarna gedetailleerde weergave van de 

gegevens en de resultaten volgt.  

De resultaten zijn door de gebruiker vrij te bewerken in 

de interne tekstverwerker of eigen tekstverwerker (Ms 

Word). 

 

 

 

Tenslotte 

Het programma “Houten balklagen, gordingen, sporen en 

stijlen” biedt de gebruiker de mogelijkheid om veel voor-

komende houtconstructies in een kort tijdbestek te bere-

kenen en te dimensioneren. Door het automatisch gene-

reren van belastingcombinaties met bijbehorende belas-

tingfactoren, ontstaat een gebruiksvriendelijk hulpmiddel, 

waarbij de gebruiker voor het maken van een berekening 

alleen informatie met betrekking tot de geometrie en de 

belastingen behoeft in te voeren. 

 

 

Feature list 

 Houten balklagen in vloeren en daken 

 Gordingen, sporen en stijlen 

 Optie voor dubbele buiging 

 Eenvoudige lastengenerator voor het genereren van 

veranderlijke belasting, windbelasting en sneeuwbe-

lasting. 

 Controlerende en ontwerpende modus  

 Automatisch genereren van belastingscombinaties 

 Controle volgens Eurocode 

 Uitvoer beknopt of uitgebreid, compleet en bewerk-

baar 


