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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

Op zaterdag 27 februari 2016 is omstreeks 23.00 uur een eeuwenoud winkelpand aan de 
Markt 31 in gemeente ’s-Hertogenbosch ingestort (locatie: zie Afbeelding 1). In de winkel 
van opticiënketen Pearle vonden kort voor de instorting werkzaamheden in het kader van 
herinrichting plaats. De instorting vond in enkele seconden plaats. Hierbij zijn geen 
slachtoffers gevallen en is er uitsluitend een materiële schade. Door deze instorting heeft het 
naastgelegen pand FEBO aan de Hinthamerstraat 3-5 ook schade opgelopen. Het pand Markt 
29 De Kleine Winst heeft weinig zichtbare schade opgelopen. Zo spoedig mogelijk na deze 
instorting is, in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch, beoordeeld of nog aanvullende 
(veiligheids)maatregelen nodig zijn bij de naastgelegen panden om (verdere) schade te 
voorkomen. Vanuit de publieke taak om de inwoners en ondernemers te informeren omtrent 
in dit geval de oorzaak en de verantwoordelijkheden die de gemeente heeft met betrekking tot 
veiligheid van de bebouwde omgeving is besloten een onafhankelijk onderzoek te laten 
uitvoeren naar de technische oorzaak van deze instorting. 
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op maandag 29 februari 2016 BouwQ benaderd om dit 
onderzoek uit te voeren, hetgeen geleid heeft tot een opdracht die is geformuleerd zoals hierna 
beschreven, 
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1.2 Opdrachtformulering 

Opdracht luidt: 
Onderzoek naar de oorzaak van de instorting van het pand gelegen aan de Mark 31 in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

Afbeelding 1: Locatie ingestort winkelpand (huidige Markt 31 bestond vroeger uit twee panden met de 
huisnummers 31 en 33) 

 

Pand nr 31 is een gemeentelijk monument. Pand nr 33 heeft geen monumenten status 
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2 DOELSTELLING 

De doelstelling in dit onderzoek is om een rapport op te leveren waarin, op basis van dossier- 
en veldonderzoek, één of meer (mogelijke) oorzaken worden gegeven van de plotselinge 
instorting van voornoemd pand aan de Markt 31 in ’s-Hertogenbosch. 
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3 ONDERZOEKSOPZET 

3.1 Hoofd- en deelvragen 

De hoofdvraag luidt: 
 Wat is de oorzaak van de instorting van het pand gelegen aan de Markt 31 in de gemeente 

’s-Hertogenbosch? 
 
Om deze hoofdvraag te beantwoorden, is het nodig om zowel dossier- als veldonderzoek uit 
te voeren, waarbij antwoord wordt gegeven op de volgende deelvragen: 
 
Vanuit dossieronderzoek: 
 1-A. Welke kritische constructieve onderdelen kunnen bij bezwijken verantwoordelijk 

zijn voor de instorting van het pand?  
 1-B. Welke wijzigingen/verbouwingen in het verleden kunnen van invloed zijn op de 

instorting van het pand? 
 1-C. Voldeed de bestaande constructie van het pand aan NEN 8700 en aan welk nivo? 
 
Vanuit veldonderzoek: 
 2-A. Hoe kunnen de werkzaamheden, zoals verricht op 27 februari 2016, invloed hebben 

gehad op de instorting van het pand? 
 2-B. Welke aanwijzingen zijn uit de aangetroffen restanten te herleiden die informatie 

verschaffen over welk kritisch constructief onderdeel primair is bezweken? 
 2-C. Welke aanwijzingen zijn uit de aangetroffen restanten te herleiden die informatie 

verschaffen over de staat van de constructieve toestand van het gebouw? 
 2-D. Welke aanwijzingen zijn uit de aangetroffen nog intact gebleven bouwkundige 

situatie (zoals naastgelegen panden en aanwezige kelders) te herleiden die informatie 
verschaffen over het instorten van het gebouw? 

 

3.2 Projectgrenzen 

Binnen dit onderzoek is in samenspraak met gemeente ’s-Hertogenbosch er voor gekozen om 
ons uitsluitend te richten op technisch dossier- en veldonderzoek. Om antwoord te geven op 
deelvraag 2-A is het nodig om te beschikken over het nader vrij te geven afgevoerde 
materiaal, zoals is vrijgekomen tijdens de werkzaamheden op die bewuste zaterdagavond 27 
februari in het kader van de herinrichting.  
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3.3 Aanpak 

Zoals aangegeven, richt het onderzoek zich enerzijds op dossieronderzoek en anderzijds op 
veldonderzoek. 

In hoofdstuk 0 wordt het Dossieronderzoek nader uitgewerkt, in hoofdstuk 5 wordt het 
Veldonderzoek nader uitgewerkt. 
 

3.3.1 Aanpak dossieronderzoek 

Voor het dossieronderzoek is gebruikt gemaakt van alle openbare documenten die betrekking 
hebben op de bouw en verbouwingen van het pand aan de Markt 31 te ’s-Hertogenbosch. 
Deze documenten zijn door gemeente ’s-Hertogenbosch beschikbaar gesteld en zijn 
weergegeven in bijlage 1 (kolom 2). Tevens wordt gebruikt gemaakt van filmpjes over de 
instorting die inmiddels vrijgegeven zijn/openbaar zijn en het boek ‘Van straet tot stroom’. 
Door derden zijn tevens beschikbaar gesteld: het rapport ‘Monumentenwacht’, foto’s van de 
werkzaamheden in het pand op 27 februari 2016, rapportage ‘Inhoud containers’, betreffende 
het vrijgekomen materiaal tijdens werkzaamheden op 27 februari 2016 en foto’s van de kelder 
uit 1991 en 1992. 
 
Om antwoord te geven op deelvragen 1-A en 1-B zal bij elk beschikbaar document worden 
beoordeeld of deze relevant is in kader van voornoemde deelvragen. Indien het betreffend 
document relevant wordt geacht, dan zal worden aangegeven wat we hierin/hierop 
constateren. Zodra alle documenten zijn beoordeeld, zal invulling worden gegeven aan het 
vaststellen van een voorlopige / mogelijke conclusie, waarbij rekening wordt gehouden met 
de onderlinge samenhang van deze documenten (integrale beschouwing) en de beschikbare 
filmpjes. 
 
Om antwoord te geven op deelvraag 1-C zal een schaduwberekening worden gemaakt, 
waarbij de gehanteerde rekenmodellen/rekenschema’s zullen worden gebaseerd op de meest 
recente tekeningen/berekeningen van het betreffende pand. De gehanteerde uitgangspunten 
zullen in deze schaduwberekening worden opgenomen. 
 

3.3.2 Aanpak veldonderzoek 

Voor het veldonderzoek is er gedurende de opruimwerkzaamheden geschouwd. In een 
kickoff-meeting met de aannemer zijn afspraken gemaakt omtrent stop- en bijwoonpunten 
tijdens de opruimwerkzaamheden. 
Deze afspraken hebben betrekking op het overeenkomen van momenten dat BouwQ 
gelegenheid krijgt om constateringen vast te leggen middels foto’s. Deze momenten waren 
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gekoppeld aan het bloot komen liggen van onderdelen, zowel (kritisch) constructief als niet-
constructief, omdat de staat (bijv. gerot, (door)geroest etc.) van deze onderdelen een rol 
kunnen spelen bij de instorting. 
 
Om antwoord te geven op deelvraag 2-A wordt verwezen naar paragraaf 3.2. Het 
sloopmateriaal is vrijgegeven en gerapporteerd middels rapport ‘Inhoud containers’.  
 
 Om antwoord te geven op deelvragen 2-B en 2-C zullen (detail)foto’s worden genomen 

van voornoemde onderdelen. De foto’s zullen worden gelabeld en voorzien van 
toelichting, zodat aanwijzingen beter herleidbaar zijn. 

 
Om antwoord te geven op deelvraag 2-D zal eenzelfde aanpak worden gekozen als hierboven 
beschreven, waarbij als aanvullend aspect ook nog de (constructieve) relatie met het 
ingestorte pand zal worden beschreven. 
Zodra alle onderdelen zijn vastgelegd, zal invulling worden gegeven aan het vaststellen van 
een voorlopige / mogelijke conclusie, waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge 
samenhang van alle onderdelen (integrale beschouwing). 
 
Tot slot zal de informatie uit het dossier- en veldonderzoek naast elkaar gelegd worden om te 
komen tot een overall eindconclusie. 
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4 DOSSIERONDERZOEK 

4.1 Algemeen 

Alle beschouwde documenten zijn opgenomen in een overzicht. Zie hiertoe bijlage 01 
Dossieronderzoek Documentbeoordeling. 
Per document zijn hier constateringen opgenomen. Om inzicht te krijgen in alle 
constateringen, wordt verwezen naar voornoemde bijlage. 
Tevens is een schaduwberekening opgesteld (zie bijlage 02) om te beoordelen in hoeverre de 
constructie van betreffend pand aan NEN 8700 voldoet (zie paragraaf 4.2.3) 
 

4.2 Beschouwing deelvragen 

4.2.1 Kritische constructieve onderdelen (deelvraag 1-A) 

Uit de documentbeoordeling (zie bijlage 01, groen gemarkeerd) zijn de volgende 
constructieve onderdelen te herleiden: 
 plat dak( pand nr 33 geen gemeentelijk monument), opgebouwd uit balklaag 8x18 cm 

h.o.h. ca 62 cm; 
 pannenkap met originele spanten en dakbeschot (pand nr 31 gemeentelijk monument) 
 tweede verdiepingsvloer (pand nr 33), opgebouwd uit balklaag 8x20 cm h.o.h. ca 68 cm; 
 stalen balken 2xIP18 boven raamkozijnen begane grond; 
 metselwerk penanten van 44x44 cm; 
 stalen balk DIN 47,5 onder de eerste verdiepingsvloer ter plaatse van originele 

scheidingsmuur pand 31 en 33; 
 gewapende betonvloer, deel Markt 31, dik 12 cm, voorzien van wapening rond 12-100,  

de vloer is ca 7.7 m lang vanaf gevel Markt; 
 stalen balken HE120A en HE180A rondom dichtgelegd trapgat in eerste verdiepingsvloer; 
 kelderwanden metselwerk daterend van voor 1500 zowel in voorgevel Markt, zijgevel 

Hinthamerstraat, onder gezamenlijke muur pand FEBO en pand Kleine Winst, onder 
originele bouwmuur tussen pand nr 31 en 33; 

 de 1e verdiepingsvloer pand 31 en 33 en zoldervloer pand 31 zijn nog de oorspronkelijk 
houten vloeren bestaande uit binten en vloerbalken. De afmetingen zijn niet uit de 
documenten te herleiden; 

 begane grondvloer pand nr 33 bestaande uit gemetselde gewelven uit de 16e eeuw. 
 
Na analyse van de informatie uit de documenten zijn de volgende kritische constructieve 
onderdelen te herleiden die bij bezwijken mogelijk de totale instorting zouden hebben kunnen 
inleiden: 
 de totale stabiliteit van het pand; 
 de stalen balk DIN 47.5 onder de 1e verdiepingsvloer; 
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 de penanten onder de DIN 47.5; 
 kelderwand onder penanten 
 
Het bezwijken van de overige constructieve onderdelen, zoals verdiepingsvloeren, dak en 
kapconstructies, worden niet gezien als mogelijke oorzaak van de totale instorting van het 
pand. Het bezwijken van deze onderdelen leidt enkel tot instorting van een onderdeel van het 
pand. 
 

4.2.2 Relevante wijzigingen / verbouwingen (deelvraag 1-B) 

Uit de documentbeoordeling (zie bijlage 01, blauw gemarkeerd) zijn de volgende relevante 
wijzigingen / verbouwingen te herleiden: 
 een 6 m lange binnenmuur (schotwerk) wordt op de verdiepingsvloer geplaatst (1911); 
 extra verdieping wordt op het woonhuis geplaatst (1913); 
 samenvoeging van begane grond van de panden op nrs 31 en 33, waarbij scheidingsmuur 

wordt voorzien van twee grote doorgangen (1923); 
 nieuwe raamkozijnen in de gevel aan de Markt (1923); 
 dragende woningscheidende muur wordt verwijderd over een lengte van 7,70m vanaf 

gevel Markt. (1938); 
 nieuwe metselwerk penanten op de begane grondvloer met daarop een dragende stalen 

DIN 47.5 balk (1938); 
 het gewelf onder de begane grondvloer in pand nr 31 is over een lengte van 7,70m vanaf 

gevel Markt vervangen door een gewapende betonvloer met dikte van 12 cm (1938); 
 raampartij Hinthamerstraat wordt gewijzigd van 2 naar 3 openingen (1938); 
 raamkozijnen worden vergroot en doorgetrokken tot aan straatniveau (1987); 
 De kelder is met ca. 60 cm verdiept. De bestaande keldervloer is verwijderd en vervangen 

door een staalvezel betonvloer (1992); 
 de H-vormige metselwerkwanden in kelder pand nr 33 nabij pand FEBO zijn verwijderd 

(1992).  
 de niet dragende wanden op begane grond worden verwijderd (1993); 
 trap naar 1e verdieping wordt verplaatst (1998). 
 
Na analyse van deze informatie wordt met name het verwijderen van de dragende 
woningscheidende muur als meest ingrijpend beschouwd, omdat deze wijziging directe 
invloed heeft op de wijze van afdracht van alle belastingen. De constructieve schematisering 
verandert hierdoor. De overige wijzigingen daarentegen betreffen veelal verplaatsingen of 
toevoegingen van belasting, die de constructieve schematisering niet beïnvloeden, maar 
uitsluitend leiden tot een toename / wijziging van spanningen in de constructie. 
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4.2.3 Voldoen aan norm NEN 8700 (deelvraag 1-C) 

In bijlage 02 is de schaduwberekening opgenomen ten behoeve van de beoordeling of de 
bestaande (ingestorte) constructie voldeed aan NEN 8700. In deze schaduwberekening zijn de  
benoemde kritische constructieve onderdelen volgens 4.2.1 geanalyseerd en getoetst aan NEN 
8700. 
Onderstaand is per kritisch onderdeel een korte uiteenzetting gegeven ten aanzien van 
voornoemde toetsing:  
 De totale stabiliteit van het pand 

In beide richtingen wordt de stabiliteit van begane grond tot 1e verdieping door slechts 1 
wand geleverd. Excentriciteiten kunnen niet opgenomen worden. Derhalve kan gesteld 
worden dat op basis van NEN8700 voor de algehele stabiliteit van het pand nivo ‘afkeur’ 
geldt. Praktisch hebben de gevels aan de Hinthamerstraat en de Markt ook capaciteit om 
de stabiliteit te verzorgen tussen begane grond en 1e verdieping. In de praktijk is dit ook 
gebeurd. 

 De stalen balk DIN 47.5 onder de 1e verdiepingsvloer 
De optredende spanningen in de stalen balk met profiel DIN 47.5 zijn dusdanig laag dat 
op basis van NEN 8700 gesteld kan worden dat nivo ‘nieuwbouw’ geldt. 

 De penanten onder de DIN 47.5 
De optredende spanningen in de penanten zijn iets onder het maximaal toelaatbare. Op 
basis van NEN 8700 kan gesteld worden dat nivo ‘nieuwbouw’ geldt, uitgaande van 
goede staat. 

 Kelderwand onder penanten 
De optredende oplegspanningen onder de penanten in de kelderwand zijn aanzienlijk 
hoger dan de opneembare. Ook de druk/buigspanningen in de kelderwand zijn net iets 
hoger dan toelaatbaar. Op basis van NEN 8700 kan gesteld worden dat voor de 
oplegdrukken nivo ‘afkeur’ geldt en voor de druk/buigspanningen nivo ‘verbouw’ geldt.  

 

4.3 Voorlopige / mogelijke conclusies op basis van dossieronderzoek 

Op basis van het dossieronderzoek kan gesteld worden dat vooral de grote 
belastingconcentraties uit de stalen balk ter plaatse van de penanten en de spanningen in  de 
kelderwanden kritisch zijn.  
Het in slechte staat zijn van de oude kelderwanden van vóór 1500 kan mogelijk tot de 
instorting hebben geleid. 
 
P.S. 
Na analyse van het veldonderzoek is vast komen te staan dat de instorting niet het gevolg is 
geweest van de op afkeur beoordeelde punten. Het gebrek aan stabiliteit en te hoge 
oplegdrukken zijn niet van invloed gebleken bij de instorting 
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5 VELDONDERZOEK 

5.1 Algemeen 

Tijdens het veldonderzoek zijn veel foto’s gemaakt. Van alle foto’s met relevante informatie 
wordt toelichting gegeven in bijlage 03a Veldonderzoek. Bijlage 03b is het bijbehorend 
fotoblad. 
 

5.2 Beschouwing deelvragen 

5.2.1 Invloed werkzaamheden voorafgaand aan instorting (deelvraag 2-A) 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2, dient BouwQ informatie te verkrijgen over de 
werkzaamheden op 27 februari 2016 om deze deelvraag te kunnen beantwoorden. Lopende 
het onderzoek heeft BouwQ de beschikking gekregen over het rapport ‘Inhoud containers’, 
opgesteld d.d. 1-3-2016. BouwQ heeft inzicht gekregen in de wijze waarop deze 
werkzaamheden in opdracht van de aannemer zijn uitgevoerd middels foto’s gemaakt tijdens 
de werkzaamheden.  
Volgens voornoemde rapportage zijn tijdens de werkzaamheden voorafgaand aan de 
instorting geen constructief bouwkundige onderdelen verwijderd. Vooral afwerking als niet 
dragende scheidingswanden, voorzetwanden, systeemplafonds, metalstut profielen, 
koelinstallatie, armaturen, leidingkokers en vloerbedekking is verwijderd. Voor het overige is 
er vooral inventaris verwijderd.  
 

5.2.2 Aanwijzingen bezwijken kritisch constructief onderdeel (deelvraag 2-B) 

De volgende aanwijzingen zijn op te maken uit de gevonden kritische constructieve 
onderdelen, die wijzen naar de oorzaak van de instorting: 

- alleen onder begane grondvloer ‘nr 33’ tegen pand FEBO is puin van het gewelf op de 
keldervloer terug gevonden (zie foto 32, 33 en 34 en visualisatie in bijlage 04); dit 
duidt er op dat het bezwijken van het gewelf van de begane grond op die plaats de 
inleiding kan zijn voor de totale instorting van het pand; 

- de kelderwand ‘tussen pand 31 -33’ is tot aan de doorsteek als puin terug gevonden in 
kelder ‘pand 33’ (zie foto 32 en 33); dit duidt er op dat op het moment dat deze wand 
bezweek, de dragende penant op de begane grond zijn ondersteuning (gedeeltelijk) 
kwijt raakte; 

- in de kelder is een stalen balk HEA240 gevonden (zie foto 29,30,32,42 en 43), deze 
stalen balk is niet terug gevonden in het dossier; uit foto 26 is te herleiden dat deze 
stalen balk aan gevelzijde Hinthamerstraat in laatste nis is opgelegd op een stalen 
kolommetje. 
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De schuine ligging (zie foto 29) geeft aan dat de stalen balk ter hoogte van dragende 
penant opgelegd moet zijn geweest in het gewelf/kelderwand. Het is zo goed als zeker 
dat de stalen balk geplaatst is in 1992. Er zijn toen niet dragende kelderwandjes 
gesloopt (zie bijlage 1 volgnr. 26). Omdat er geen tekeningen en berekeningen van 
deze constructie zijn, is er naar alle waarschijnlijkheid tijdens de sloop van de wandjes 
besloten om deze stalen balk te plaatsen. De bevestiging van de kolom met de stalen 
balk en de bevestiging van de stalen kolom in de nis is niet terug gevonden. (zie foto 
42, 43). Deze constructie is derhalve labiel en erg gevoelig voor tril- of 
stootbelastingen; 

- het bovenste gedeelte van de dragende penant tussen begane grond en 1e verdieping 
achteraan in het pand lag onder het onderste gedeelte van de penant in de kelder (zie 
foto 27 t/m 30). Dit duidt er op dat de penant door het (gedeeltelijk) wegvallen van de 
ondersteunende kelderwand aan zijde ‘33’een excentrische oplegging kreeg waardoor 
buiging is ontstaan. Dit heeft tot breuk van de penant op ca 2,5 m boven de begane 
grond geleid. Het bovenste gedeelte van de penant is losgekomen van de stalen balk 
en als eerste in de kelder gevallen, daarna is onderste gedeelte richting gevel 
Hinthamerstraat in de kelder gevallen; 

- de stalen balk DIN 47.5 onder de 1e verdieping is ter plaatse van de achterste penant in 
de kelder terecht gekomen en ter plaatse van de Markt steekt de balk ca 1 m boven 
begane grondvloer uit (zie foto 21). De stalen balk is gekanteld richting 
Hinthamerstraat (zie foto 23). De stalen balk is niet richting Markt verschoven. Dit 
betekent dat de stalen balk als eerste aan achterzijde omlaag is gekomen. De 
verdraaiing van de stalen balk richting Hinthamerstraat duidt er op dat de dragende 
muur op de balk om gevallen is richting pand ‘33’; 

- de moerbalken van de 1e verdiepingsvloer waren gebroken ter hoogte van de stalen 
DIN balk (zie foto 20). Uit het dossieronderzoek blijkt dat de moerbalken uit 1 stuk 
waren, lopende van muur pand Kleine Winst naar de gevel Hinthamerstraat. De 
moerbalken hebben nog een zeer korte tijd de dragende muur boven de 1e verdieping 
kunnen dragen. Als eerste is de achterste moerbalk bezweken. De stalen DIN balk is 
vervolgens aan de achterzijde gaan roteren richting Hinthamerstraat en heeft door die 
rotatie de gevel aan de Markt naar buiten geduwd (zie politiebeelden Markt 
Kolperstraat  bijlage 1 volgnr 21). Dit heeft geleid tot het voorover vallen van de gevel 
aan de Markt en vervolgens tot het omvallen van de gevel aan de Hinthamerstraat (zie 
bijlage 1 volgnr 16), waarna sprake is van complete instorting;  

- het platte dak pand nr 33 en een stuk 2e verdiepingsvloer van pand ‘31’ zijn in zijn 
geheel circa 2 m verschoven richting Markt (zie foto 1). Dit duidt er op dat deze twee 
onderdelen mee getrokken zijn toen de voorgevel Markt omviel; 

- de penant onder de stalen DIN-balk in de gevel aan de Markt is in zijn geheel 
voorover gevallen. Er is geen afschuifschade van de stalen DIN-balk gevonden en ook 
het oplegvlak was nog intact (zie foto 14, 15). Dit wijst er op dat de penant in gevel 
Markt meegetrokken is met de voorgevel, waarna ook de laatste moerbalken van de 1e 
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verdieping zijn bezweken en de stalen DIN-balk ook aan voorzijde naar beneden is 
gekomen. 

 

5.2.3 Aanwijzingen staat van het gebouw (deelvraag 2-C) 

De volgende aanwijzingen zijn op te maken uit de staat van de diverse onderdelen, die wijzen 
naar de oorzaak van de instorting: 
 de kelderwanden en de vloergewelven van de begane grond bestaan uit oude stenen, bij 

elkaar gehouden door kalkachtige mortel (zie foto 40). De aanzet van het gewelf en de 
kelderwand zijn zonder verband uitgevoerd. Dit betekent dat overdracht van krachten 
tussen gewelf en wand alleen kan plaatsvinden door de kalkachtige mortel. De kalkachtige 
mortel is makkelijk los te peuteren. De bezweken muur en gewelven zijn in hoofdzakelijk 
losse stenen terug gevonden (zie foto 33). 

 
Daarnaast is er geconstateerd dat de vloerbinten en moerbalken van de 1e verdieping ‘nr 31 en 
33’ en van de 2e verdieping ‘nr 31’ aanzienlijk zijn aangetast (zie foto 7,8). Er was weinig 
verband in deze vloeren (zie foto 17, 18). Echter zoals vermeld in par. 4.2.1 kan bezwijken 
van deze onderdelen niet een totale instorting veroorzaken. 
 
Als laatste met betrekking tot de staat van het pand het volgende: 
 de oplegging van de moerbalken in de muur pand Kleine Winst was op zich voldoende 

(zie foto 6); 
 de 2e verdiepingsvloer van nr 33 en het plat dak van nr 33 waren in goede staat (zie foto 

3,4); 
 de draagstructuur, aangebracht in 1938, bestaande uit de twee penanten en de stalen balk 

DIN 47.5 waren in goede staat (zie foto 14,24 en 31); 
 de kapconstructie pand nr 31 was in goede staat zeker gezien de leeftijd (zie ook foto’s 

volgens bijlage 1 volgnr 23). 

5.2.4 Aanwijzingen uit belendingen (deelvraag 2-D) 

Er zijn geen aanwijzingen vanuit belendingen, die mogelijk oorzaak van de instorting kunnen 
zijn.  
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5.3 Voorlopige / mogelijke conclusies op basis van het veldonderzoek 

Onder verwijzing naar bijlage 04 (3D-overzicht) wordt onderstaande geconcludeerd. 
Op basis van gevonden puin is de conclusie dat de instorting geïnitieerd is door het bezwijken 
van het vloergewelf onder de begane grond achter in pand ‘nr 33’.  
Vermoedelijk in 1992 zijn er extra stalen balken aangebracht ter ondersteuning van het gewelf 
op plaats van de verwijderde wandjes. 
Onder de grootste stalen balk  (HEA240) is deels een houten scheidingswand met deurkozijn 
geplaatst. De stalen balk (HEA240) is opgelegd in de nis en in de aanzet van het oude gewelf. 
De houten scheidingswand in de kelder is naar alle waarschijnlijkheid onbedoeld de stalen 
balk gaan dragen, door vervormingen van de stalen balk of kruip in oplegging in de loop van 
de tijd. Op 27 februari 2016 is tijdens werkzaamheden deze scheidingswand verwijderd. De 
stalen balk (HEA240) kwam op het oude gewelf te rusten. Gezien de slechte staat van het 
oude gewelf en het ontbreken van verband tussen gewelf en kelderwand is het met grote 
zekerheid te stellen dat door de ontstane extra belastingen de stalen balk in zijn oplegging 
verticaal is afgeschoven. Het gewelf is toen ingestort en heeft de kelderwand ter plaatse van 
de dragende penant (gedeeltelijk) meegenomen. 
 De dragende penant is vervolgens zijn oplegging (gedeeltelijke) verloren en is door het 
ontstaan van excentriciteit door een gedeeltelijke oplegging gebroken door trekspanningen. 
Hierdoor heeft de stalen DIN 47.5 balk aangebracht in 1938 met daarop de 1e 
verdiepingsvloer, de dragende muren voor 2e verdieping en het dak zijn ondersteuning 
verloren. De doorgaande oude moerbalken hebben mogelijk een kort moment nog de 
bovenliggende belastingen kunnen weerstaan, maar zijn beginnende bij de achterste balk 
vanaf de Markt doormidden gebroken. Dit is gepaard gegaan met een verdraaiing van de 
stalen balk waardoor de voorgevel aan de Markt naar buiten is gedrukt en deze is omgevallen. 
In zijn val is ook de gevel aan de Hinthamerstraat meegenomen. Vervolgens is de rest van het 
gebouw boven de 1e verdieping ingestort.  
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6 CONCLUSIE  

Onder verwijzing naar bijlage 04 (3D-overzicht) wordt op basis van dossier- en 
veldonderzoek onderstaande geconcludeerd, waarbij gemeld wordt dat de conclusie op basis 
van veldonderzoek doorslaggevend is geweest voor de eindconclusie. 
 
 
Geconcludeerd wordt dat de instorting van het pand gelegen aan de Markt 31 in de gemeente 
’s-Hertogenbosch is veroorzaakt door het bezwijken van de dragende constructie van het 
gewelf onder de begane grond in gedeelte “pand nr 33” nabij aansluitende pand FEBO 
Hinthamerstraat 3-5. 
Door het bezwijken van het gewelf is de kelderwand onder de dragende metselwerk penant op 
begane grond zodanig verzwakt dat de betreffende penant zijn dragende functie voor de stalen 
DIN balk onder de 1e verdiepingsvloer verloor. Aangezien deze DIN balk een zeer groot 
gedeelte van het pand droeg is deze door het bezwijken van de ondersteunende penant zijn 
dragende functie verloren en dit heeft het pand volledig doen instorten. 
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1 markt 33 verbouwingstekening 1911 tekening van interne verbouwing 1e verdieping 31-1-1911 relevant Er wordt ca  6 m1 binnenmuur (schotwerk) op de verdiepingsvloer geplaatst (dit is 
nodig omdat de grote keuken opgesplitst wordt in een kleinere keuken, een extra kamer 
en een overloop). Er is geen constructieve aanpassing op tekening aangegeven. 
Tekening lijkt, door wijze waarop getekend is, niet origineel.

Omdat niet berekend is of deze extra belasting door de vloerconstructie kan worden 
gedragen, kan deze vloer overbelast zijn zonder direct instortingsgevaar (maar wel in 
loop der tijd). Gezien de vloer leeg was ten tijde van de instorting, wordt niet 
verwacht dat deze extra belasting bepalend is geweest voor de instorting.

2 markt 31-33 1911_1 tekening van de voorkelders Markt (bij de panden 
met toen nrs 31 en 33 was een doorsteek in de 
kelderwand Markt naar de voorkelders)

1-10-1911 niet relevant Niet van toepassing

3 markt 31-33 voorkelders_1 tekening van de voorkelders Markt, vergelijkbaar met 
tekening met volgnr 2; voorzien van aantekeningen 
uit '39: de voorkelder ter hoogte van Markt 31 is in 
1938 volgegooid en afgesloten. Er is niet aangegeven 
waarmee kelder is volgegooid.

1-10-1911 niet relevant Niet van toepassing

4 markt 31-33 verbouwingstekening 
1913_1

tekening verbouwing/vergroting van gedeelte 
woonhuis Markt 33

1-6-1913 relevant Extra verdieping op het woonhuis geplaatst (de gevels van het pand zijn ca 2.15 m 
verhoogd). Het nieuwe platte dak  bestaat uit een houten balklaag 8x18 cm h.o.h. ca 62 
cm. De balklaag overspant van voorgevel Hinthamerstraat naar toen bestaande 
scheidingsmuur tussen pand nr 33 en 31. Overspanning ca 4 m. De 2e verdiepingsvloer  
heeft een balklaag met afmeting 8x20 cm h.o.h. 68 cm met daarop een nieuwe 
vloerplaat met een dikte van 22 mm en daaronder een nieuw plafond.  De buitenwanden 
staan aangegeven met een dikte van 22 cm. Ondanks de verschillende h.o.h.-afstanden 
van de balken, zijn ze op tekening weergegeven, alsof ze eenzelfde h.o.h.-afstand 
hebben. Er wordt niet aangegeven hoe en waar de balken zijn opgelegd.

Er is geen berekening beschikbaar waarop zichtbaar is hoe de afmetingen van de 
balklaag is bepaald en of hierbij gebruik is gemaakt van dragende muren. Als bij de 
bepaling van de balklaag gebruikt gemaakt is van dragende muren, die later worden 
weggehaald, kan dit leiden tot overbelasting van de balklaag zonder direct 
instortingsgevaar (maar wel in loop der tijd)

5 markt 31-33 verbouwingstekening 
1923_1

tekening verbouwing van de panden op huisnummers 
31 en 33 naar een café.

1-6-1923 relevant Samenvoeging van begane grond van de panden op nrs 31 en 33. Hierbij wordt de 
'woningscheidende' dragende wand tussen pand nr 31 en 33 voorzien van 2 doorgangen 
(breedte opgemeten uit tekening ca 2.10 m). T.p.v.. de doorgangen worden stalen 
balken toegevoegd 2xIP22. In de gevel Markt worden nieuwe raamkozijnen voorzien, 
waarbij de dagmaten van de opening iets verkleind worden tot ca 2,4 m. De uitvulling is 
middels metselwerk. Boven de nieuwe raamkozijnen worden stalen balken toegevoegd 
2xIP18. Doorsnede C is opvallend: een  scheidingsmuur wordt bovenop het 
keldergewelf geplaatst (het gaat om een muur tussen de keuken en de telefooncel). 

De huidige dragende penant in de gevel bestaat, vanwege het aanbrengen van 
doorgangen in de scheidingsmuur en wijzigingen raamkozijnen, uit mogelijk aantal 
'losse' delen, waardoor stabiliteitsafname.
Keldergewelf wordt mogelijk te zwaar belast, vanwege afdracht belasting uit 
scheidingsmuur. Deze scheidingsmuur wordt bij latere verbouwing weer weggehaald.

6 markt 31-33 verbouwingstekening 
1938_1

tekening verbouwing, waarbij de volledig dragende 
muur op de begane grond tussen nr 31 en 33 wordt 
verwijderd over een lengte van ca 8m waardoor een 
vloeroppervlak ontstaat van ca 60m2. 

1-9-1938 relevant De dragende "woningscheidende" muur is verwijderd. Onder de 1e verdiepingsvloer is 
een stalen balk DIN 47,5 aangebracht. Deze stalen balk is opgelegd op nieuwe 
metselwerkpenanten met afmeting 44x44 cm . Deze is geplaatst achter voorgevel en 
achter muur bar. De begane grond vloer in gedeelte café nr31 is vernieuwd middels een 
gewapenende betonvloer die op bestaande kelderwanden is geplaatst. De dikte is 12 cm, 
de overspanning is dagmaat 3,3 m, wapening rond 12-100. De vloer is ca 7.7 m lang 
vanaf gevel Markt. Achter cafe ruimte ca 7,7 m en evenwijdig aan gevel Markt is een 
nieuwe metselwerk wand geplaatst op de begane grondvloer. Ook terplaatse van trap nr 
33 zijn extra wanden geplaatst. De gevel ter plaatse van de Hinthamerstraat van begane 
grond naar 1e verdieping is gewijzigd. De deuropening in ruimte achter café (toegang 
tot verdiepingen) is verbreed van 80 cm naar ca 190 cm. De raampartij Hinthamerstraat 
ter plaatse van café is van 2 grotere openingen gegaan naar 3 kleinere openingen. Boven 
de raamopeningen zijn 2xIP14 geplaatst. Voor de deuropening naar verdieping is niks 
aangegeven. 
Pand nr 31 heeft volgens tekening  nog een pannenkap met originele spanten en 
dakbeschot.

De 'dichtheid' van de gevel Hinthamerstraat is iets gunstiger geworden. 
Echter een groot deel van de stabiliteitswanden is weggehaald. De 2 aparte gevels 
Markt zijn hun steun naar achteren kwijtgeraakt. Dit betekent dat de stabiliteit veel 
meer uit de vloeren gehaald moet worden om vervolgens afgedragen te worden aan 
de open gevel aan de Hinthamerstraat en de woningscheidende metselwerkmuur met 
pand nr 29. (pand De Kleine Winst).

7 markt 31-33 verbouwingstekening 
1947_1

tekening t.b.v. plaatsen van een reclamebord Victoria 
biscuitchocola op dak voorgevel nr 33. Dit los 
element is inmiddels verwijderd.

17-6-1947 niet relevant Niet van toepassing

8 Markt 31-33 verbouwingstekening 
1979

tekening schilderen gevel, reclame op gevel, 
inrichting winkel Chapman, geen constructieve 
wijzigingen

1-1-1979 niet relevant Niet van toepassing

voorgevel Markt bestaat uit 2 scharnierende delen 
van begane grond naar 1e verdieping 
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9 markt 31-33 verbouwingstekening 
1980_1

tekening i.v.m. aanbrengen sierbogen boven ramen 
begane grond; op volgende bouwvergunning is deze 
wijziging niet meer terug te vinden, geen 
constructieve wijziging

1-1-1980 niet relevant Niet van toepassing

10 Markt 31-33 verbouwingstekening 
1987

tekening vergroting raamkozijnen t.b.v. ombouw naar 
winkel van Brilmij.

1-7-1987 relevant De raamkozijnen zijn vergroot en doorgetrokken tot aan straatniveau, waarbij de 
borstweringen zijn verwijderd. De bovenramen van de raamkozijnen worden dichtgezet 
met (geïsoleerd) multiplex.

Door het weghalen van de borstweringen zijn de gevels minder stijf geworden en is 
de rotatiecapaciteit van de gevel in de richting van de gevel voor het gebouw 
verminderd.

11 Markt 31-33 verbouwingstekening 
1993

tekening verbouwing winkelpand, waarbij laatste stuk 
woningscheidende wand is verwijderd.

1-1-1993 relevant Het laatste stukje woningscheidende wand is verwijderd.  Er is een stalen balk in 1e 
verdiepingsvloer tussen pand Hinthamerstraat en penant daarvoor in de plaats gekomen, 
deze is niet berekend en profiel is niet bekend. In "dwarsrichting" van het pand zijn op 
de begane grond de secundaire wanden verwijderd. Alleen ter plaatse van entree 
Hinthamerstraat zijn nog enkele metselwerkwanden aanwezig. 
De vloer van de kelder is ca 600 mm dieper aangebracht. Het betreft een 
staalvezelbetonvloer losgehouden van de kelderwanden; de oude vloer is verwijderd. 

Door het verwijderen van de secundaire wanden, wordt de stabiliteit/capaciteit die 
door het metselwerk wordt geleverd, aanzienlijk verminderd. De stabiliteit van het 
pand wordt nu nog verzorgd door de woningscheidende wanden met Markt 29 en 
pand Hinthamerstraat. In principe is dit constructief een labiel systeem en dienen de 
gevels met zijn geringe penanten nog mee te werken aan de stabiliteit. De staat van 
de verdiepingsvloeren is daarbij van wezenlijk belang omdat deze als schijven 
moeten werken. Dit is eigenlijk niet mogelijk omdat naar verwachting de 
oorspronkelijke verdiepingsvloeren van de panden nr 31 en 33 los van elkaar 
gemaakt zijn en geen verbinding met elkaar hebben. Mogelijk dat de grote druk op 
de penanten die de stalen balk DIN 47,5 dragen nog bijdragen aan het opnemen van 
horizontale belastingen (principe van het samendrukken van stenen die dan 
vervolgens niet vallen). Twijfels bij standzekerheid /ductiliteit gebouw, ondanks dat 
het pand nu ruim 20 jaar zonder zichtbare schade is blijven functioneren.

12 constructieve berekening 1993 berekenening betonvloer kelder met staalvezels, 
nieuwe keldervloer onder gebouw, heeft geen 
bijdrage aan bovenbouw

9-7-1992 niet relevant Niet van toepassing

13 Markt 31-33 verbouwingstekening 
1997

tekening waarbij trap naar 1e verdieping is verplaatst 
van ingang Hinthamerstraat naar scheidingsmuur met 
pand markt 29; deze versie is vervallen en vervangen 
door verbouwingstekening 1998 

11-9-1997 niet relevant Niet van toepassing

14 Markt 31-33 verbouwingstekening 
1998

tekening update plan 1997; trap naar 1e verdieping is 
verplaatst van ingang Hinthamerstraat naar 
scheidingsmuur met pand markt 29

19-1-1998 relevant Bestaande trapgat is dichtgelegd met een houten vloer. Er is een tweetal stalen balken 
(HE120A en HE180A) voorzien en hier is een berekening van aanwezig (zie 15). De 
trap naar de 1e verdieping begint nu evenwijdig aan scheidingsmuur pand Markt 29 in 
achterkant pand en loopt dan middels een bordes de hoek om evenwijdig aan 
scheidingsmuur met pand Hinthamerstraat naar 1e verdieping. Hiertoe is een nieuwe 
sparing in de vloer aangebracht (ingeschat ca 2 m lengte bij ca 1 m breedte), waarbij 
geen constructieve elementen zijn toegevoegd en waarbij geen verwijzing wordt 
gemaakt naar een constructieve beschouwing.

Het realiseren van de nieuwe sparing is waarschijnlijk in het werk opgelost met hout.

15 Conversie document 2994287 
overige bescheiden 1998 Inhoud 
document.

berekening dichtleggen 1e verdiepingsvloer ter 
plaatse van trap naar 1e verdieping

19-1-1998 relevant Afmeting stalen balken wordt berekend. Ten aanzien van sterkte een ruime capaciteit, 
ten aanzien van stijfheid voldoende capaciteit.

Er is geen twijfel bij deze berekening

16 https://youtu.be/EzEVDUJSbTA instorting gefilmd door bewakingscamera apotheek in 
de Hinthamerstraat

relevant De gevel valt plotseling om. Eerst vanaf de marktzijde, doortrekkend naar pand Febo Om deze vervorming te laten ontstaan, kan een knikeffect of calamiteitbelasting 
vanuit binnenkant aan ten grondslag liggen. Wat uiteindelijk bepalend is geweest en 
wat de oorzaak hiervan is, is op grond van de beelden niet te herleiden. 

17 https://youtu.be/y1HZ79AziSw getuige lichtshow, die aangeeft eerst een rommelend 
geluid te horen, zag de voorgevel scheuren, hoorde 
glas vallen en zag in slow motion de geval van het 
pand instorten

niet relevant Niet van toepassing

18 https://youtu.be/5E125a3R06o nieuws Omroep Brabant niet relevant Niet van toepassing
19 https://youtu.be/6HiKXBAoTZM video gemaakt door amateur niet relevant Niet van toepassing
20 http://www.bd.nl/xtra/fotoalbums/

historische-foto-s-markt-den-bosch-

1.5774368 historische foto's niet relevant Niet van toepassing
21 politiebeelden Markt Kolperstraat film instorting pand vanaf marktzijde relevant de gevel wordt ter hoogte van 1e verdieping in het midden naar buiten geduwd en 

vervolgens stort hele gevel naar beneden met veel stofwolken. 
De voorgevel is als eerste naar buiten gedrukt ter plaatse van de penant voorgevel en 
DIN balk onder 1e verdieping. Dit duidt op het bezwijken van de 1e 
verdiepingsvloer
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22 rapportage inhoud containers inzicht in inhoud containers naar aanleiding van het 
strippen van pand op 27-2-2016

1-3-2016 relevant het strippen van het pand betreft interieur, plafonds, vloerbedekking, systeemwanden, 
leidingen en installaties.

Er zijn geen constructieve onderdelen van het pand verwijderd in de avond van 27-2-
2016. Wel zijn er onderdelen als plafonds, voorzetwanden en kozijnen verwijderd 
die vastzaten aan constructieve elementen zoals de wanden en vloeren. 

23 foto's werkzaamheden pand foto's strippen pand Pearle 27-2-2016 relevant Het strippen van het pand is handmatig gebeurt en er zijn op foto's geen zwaar materieel 
zichtbaar. Wel is duidelijk via foto's dat er in korte tijd veel is verwijderd. Tevens is 
zichtbaar dat alle bouwkundige element, zoals wanden en vloeren niet zichtbaar zijn 
met uitzondering van oude kap elementen pand 31

Bij strippen is alleen handmaterieel gebruikt, zodat het risico op aantasting 
constructieve elementen zo klein mogelijk is en de kans op schade in normale situatie 
klein is. Uit de foto's is de werkelijk bouwkundige staat niet zichtbaar.

24 s-Hertogenbosch van straet tot 
stroom van a. van Drunen

Boek met historie  pand relevant Blz. 394-399 geven beschrijving van het pand markt 33 en 31. De kelder is 13e eeuws 
en de oorsprong van de panden stammen uit de 16e tot 17e eeuw. Vooral de kelderconstructie is zeer oud. Dit betekend dat de metselwerk wanden en 

vloergewelven bestaan uit oude stenen, bij mekaar gehouden door kalkmortel. De 
samenhang is gevoelig voor trillingen en trekbelastingen. De oorspronkelijke  
verdiepingsvloeren pand nr 31 en 33  bestaan uit moerbalken en binten. De staat van 
de vloeren is ongewis. Dit betreft de 1e verdiepingsvloer pand nr 31 en 33 en de 
zoldervloer pand 31. De kapconstructie van pand 31 is ook oud.

25 rapport monumentenwacht opname staat pand voor zover zichtbaar 15-10-2015 niet relevant er zijn geen relevante gebreken geconstateerd. De bouwkundige afwerking geeft geen 
zicht op staat van kelderwanden en vloeren.

26 foto's kelder 1991 foto's van kelder na instorting voorkelder 1-9-1991 relevant in achterste gedeelte kelder nr 33 stonden er in 1991  H-wanden onder vloer gewelf. 

27 foto's kelder 1992 foto's van kelder na uitdieping kelder met ca 60 cm 21-7-1992 relevant de kelder is met 60 cm verdiept. De fundering heeft minder gronddekking en de lengte 
van de oude kelderwanden zijn vergroot.  In dossier is niet terug gevonden dat de H-
wanden onder vloer gewelf zijn verwijderd.

Bij de uitdieping van de kelder moeten de H-wanden zijn verwijderd. De wanden 
waren namelijk geplaatst op de vloer. Uit foto's werkzaamheden pand Pearle 27-2-
2016 (23) blijkt dat H- wanden in kelder pand nr 33 tegen FEBO aan zijn verwijderd 
en dat er een scheidingswand met deurkozijn is geplaatst.  In dossier  zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat er een   vervangende constructie voor  de H-wanden is 
terug gekomen. Door aanwezigheid sparingen en vlakke gedeeltes in combinatie met 
de ouderdom van het gewelf is onzeker of deze nog in staat is om zelfstandig de 
optredende belastingen op te nemen. 
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Bijlage01-Dossieronderzoek documentbeoordeling 15-07-2016

15-7-2016
3 van 3



)

Werk :

Werknummer i

Onderdeel :

Te toetsen document :

Toetser :

?*o ìtu lrscrl
l6r1q

Sc u¡ot,v¡ß¿v¡- ÉXÉ¡¡rxr- ¡ kt¿ttt SCtlp COnStnr¿rleW

N{r, 0uoárr¡¿¡¿¡
?ño

¡Ouwq
www.bouwq.nl

Blad t t
Datum: ll - .f ¡

-t (

ßas.u*wrns Slñiìlurr eir ?o,n-o hoola 33

AGlut Íff tn¡t tJG ?3

M 1
c

ú&1)r6P¡n 6 )a VÉnn lÉPlnê

0 0

t;
J
t/)
.dv
Èrf
t
2
=.)

þ.lPrr¡:T. O
5 tre t L ¡T¿ì 15 fUo{f¡ NrCt

slAQì Lì T É \ I I V ¿flzJfroÉ!¡oÉ,
Sc\lÉrot+¡o hoÍì Q6¡qrl

tqÉrsÉ¡. Vlev,kl.lo¡o
Få&)

(lou,,¡c

À o STÞBìLrT¿ìTs V LyLzÒnoeb\b lncrs É,rb¡Én+(LlAñÞ blo¡¡lr.¡c
S(-HLlo¿NÞ t\rL 33 - 3¡

€o rt
la
* o fTlerUNú.ñ5 v LYtzóYl¿,tl.tþ t"\6(S ÉL tJtltlfWn¡¡g Sf\fSf

îtrxo Nn- l.9l\ DC * LcìNË \¡¡rNgT .

t-ln n-r curr ¡16 A Hcr¡.or t¿
NÌu1- . n¿ ExaÉ,NTrLr<¿Í{É,
ktf.pgL lrÀo I Ltr¿tTS WÀñÞ

sl¡¡]¿u,.ritr
LlÕOlì,t L

u ár{3

\gneonor: \)ùru SÏ¡îllr-rr¿rrl¡¡¡rl
\'lrJuo F Õezo¡"¡p¿tn5€ÉQtl¡ -I)Ò{.
?),r C€Ls¡ rlcrvr. SLLÉ NIÚo's

l*
hìn
îtr

ßtcHrr¡Z ß Vì$uo\ nE, STnnrurldrr UÉ'tuzor<,o Tù\- STsßlurrÉrltt¡mo
2. ÉN 3. -D e. ¿e Krr.st".¿lr .fáYt*s E * ¿ €Isffur ¿rr¿rf áñ ICON ãlrrÊh¡
c 6Lb1 TISI. A LL¿ NìYdJ

BNo
Text Box
Bijlage02 Schaduwberekening Pand Den Bosch



)

Werk

Werknummer

Onderdeel

Te toetsen document

Toetser

?r.",o T¿xÎxs.u
t6 rlo

S¿s¡ur^,.t'15éLÉl.<É.N I {'ó kvur T¡S¿He

N}lf.

3ñ"

óo¡lfruu¿rleræ
qlrl r¡ åhn st-gr.¡

sOuwq
www.bouwq.nl

Blad , 1
Datum: ll -s

trt

Sto".,r',-ri* ñ x v¿rLGo\^uì Ñ6 t^.3d

ß¡ vÉntls¡.¡ TN

C)ûo\..o NàÈfL

M
o

It30 15 f'16'Ì /{'cfnÉ, -DA
¿l¿ V¿uo¡gÞr*c n¡ onS5tarr>

Sf,¡'ilrLn-É lï VÀx ¿3Êosue

c euryirc o.

lÊ vårr¡ !éI]ri,r'6 ÊN 2ê \¿fuorÍni¡'(,t-
'<t
4s)

)t,.
)-2
+

{o:r S-Tn¡:ùr L\.\.a l-T 6 Ê¿N Q-e LÂVNl\\"i'E UlJz\ôrNoClì

,I

^ Sfrrçt'\urr4.ì1 Sflc-V\'\tr"tc
A

*40

ts

(å

STNAI Lrrgir
ltS ¿tøtr¡ç¡gL.

Ô1o ts ¿Yt oN\otì)oÉH'O É

fTnr'ro2¿¡g4l't llÐ df Bùì4H

hhl¿.tff

Sr¡erL¡Té,rtS ul¡r¡"¡ Ð Op 'leosuÉ Çl?,onro il aÎ ceL \ L I S ï^ NA
rlouueoiG \tuwr¡nenJ Her .s¡6È6âÈLé,vttÈ S-Iuxy \¡nHo Þaer¡ i¡¡6¿poEFrol
sTl)F\¡gio A\ô aÉAEHh¡t¡ì.¡or6 Noo h^4¿OÉ|..¡Ñhñ¿}¡ Té, u{}yr,rét\ rN s:f¡qf$LrT¿\ìr.

\oq r\ chrìN G

Nf 1. îa
î\>¡* ßôÇr¡¿¡.
lh\Sr¡Qíer..

A t onnr
e_ -Â¿Êl\T rUr¿\,tÉ

unno@ rNO

DÉ IfAßtLr-t¿\1 \ÉìJ?-ofÀGr> 1)o¡¡r- SlABrurrErÌSUANO
Lt6o¡b¡6 irla\oT l.\\É,r hq¿¿n C ¿¿obôpÞr\S.ÉèY1,Ð

Op GÉ.óA-ùê. (¡ïL.-ùr\¡rr. Hø-f SyST€Lyñ i¡

lu flr chrrñí6 ß L.,lonor 'D¿ tTÂßlLlrérT Vênug;r: îo¡ru SîAßturr¿rTç hnrqo

6fL{ùN'Þ{LÐÉIL H"t gr75'r éE\ is lh¡sTÞqtÉ L

(3*<.r-r¡5rÊ., r \OLGE}¡ J
Vo¡wzl¿'.¡

NER
éru i5

?o"*r I rz.J{ r Dr c ev vvs ANN HtNtHÀ múyu sfoànsT ÉN

hErgr¿¿N oùx ónpsc lT€ìT owì srAY¡LLII;c'rî
Tr^Éráû{ ßÉtuFþ\É. Çt^)\{r É,t\ {" \l Égnù¿\plNc,

Dã }'^AÌ¿K1
T a \rg¿,?ì!{;ür,

tl

oJ
4
É
\il
J
4
!^

'.,
le



Werk

Werknummer

Onderdeel

Te toetsen document

Toetser

? ^,0* 
-ùo,* ßru *t.*

t trro
-!iusur"o¡'tlå¡L€¡¡"e.j.åI ñC kn"ril 5 ck e áoNJTì¿r,:f )cV¿

Ir\VT ç')*.¡Dé,TrDé Lër{

'illl"

BOUwq
www.bouwq.nl

Blad,3 [
tDatum:l? S -, b

ll,r,us¡"s -\str. -\l¡l \ S oxr¡-¿q 1>¿ ''l¿ \an¡¡Eptè-\Ls\ LrJ€ù

-Þ protr ru r"ß ¡.¡1:

DfiVîil-
Ereite X-Träger mit parallelen Flanschflèichen*) 

-IPB-ßeihe - (wamgewalzt)
Brûitel-Trägcr mit geneigten inneren Flansch6ächcni)-IB-Reihe- (warrngewalá)
oach DIN 1025 Blatt 2, Ausgâbe 1959

x

IPB-Reihe IB-Reihe

{.__0 f' - Querschnitt
G = Gewicht
¿l - Mante.lflâche für I rn Stablänge
¡f =Tritgheitsmoment I b"zogen
17 = lfirls¡standsmanc¡t I auf die

, - | zugehörigei - i'r- lraÍheitshetbñcsser 
J Br:;;;;"

.S¡ = *tati5ches llomeü des halben I{uerschnìttes

", - 
j-: 46=,und der Zug- unrl Druckrnittelpunltte

{1,

s%

mit parâllelen Flanschflächen mit geneigten inneren Flanschflâchen

Angaben über Längcn, Bezeidrnungsbeispiele Bestellbeispiele und zulåssige Abweicåungen, s iehe S ei¿e I,

Bæ
¡clch.
nun9

Â lô
I

3latit

Moßc ìn mo
lü'

F

cml

G

k{^

U

Fir dio Bícacochsc

s,

cml cm

v ,

t-7
Iy P, t,

ch

rPB Ercile f-Träger mit p¡rôllele¡ Flansd¡f,ädren- fPB-Ræihc -
t00
r20
t40
tó0
180
200

220
210
260
280
300

I
I

100
120
'140

ló0
r80
200

100
t20
r40
ló0
180
200

ó'5 t0 l0
7

l6
t8
¡8
20
æ

I
'l'--

l

220 220 ¡0
240 240 I 1

2ó0 2Á0 I I
280 280 t2
300 i 300 12

320
340 i

3ó0

300
300
300
300
300

380
400

125
4s0

550
600
ó50
700
750

'ì5

t7
17
ì8
t8

t3
t3
11
t4
¡4

?2
22
21
u
26

20
20
21
2t
2t

I
ì

300 14
3m,15

26
28

2r
23

300
e00
300
300
300

t6
l7
t7
t8
t8

30
32
92
31
34

21
26
26
27
27

800
900

¡000

300
300
300

3¿
3ó
36

t8
¡9
l9

27
30
30

26,1
34,3
11,1
58,4
65,8

1'7
9t, I'lll
r2l
141
154

¡7r
t7Á
t92
19,(
209

20,5
26,9
34,ó
45,8
5 l,ó
64,9

0,570
0,6s7
0,803
0.9t8
r,038
ì, l5¿

117
864

| 520
2ó30
3830
5950

8050
tì690
15050
24720
25760

er,r I
l¡4 I

217 i

4la
s,02
5.87

329 | 6,72
126 1,7,63

595 , 8,48

1720 12,9

tl
I

32 250 202A ß,7
3ó 940 2l7A
45 120 25¡0
50950 I 2ó80
ó0ó40 i 3030

11,5
¡5,3
16,2
17,0

ì
I

I

167
317
550
958

¡ 360
2 140

2840
4 ¡50
5 280
7 320
9010

33,,1
52t9
78,6

120
ì51
214

2,59
3,0¡
3,53
4,05
4,55
5,08

258
34ó
1Q6
5t3
ó00

5.59
ó.ll
ó,ól
7,11
7,65

5r.8
82,8

127
l8B
241
337

8,62
t0,1
¡2,0
t40
15,9
ll,7

71,5
87,1
91,8
ll3
t2l

135
r3t
150
t53
ló4

1,271
1,389
1.509
l,ó25
r,745

412
549
649
83t
959

I9,5
21,3
23,2
21,9
26,5

320
340
3ó0
380
400

125
,150

ì,89ó
1,93ó

r,780
I,920
1,85ó

7,60
7,5s
7,51
7,6
7,19

9 9r0
9 910

t0 sr0
l0 8t0
¡t 710

ó61
66t
72t
721
781

I t30
1tzo
t¡ll0
t510
¡ 700

28,s
30,3
32,0
33,8
35,ó

zl2
2!2

263
289
297
324
333

¡óó
t82
t85-m-

t,98ó
2,03 1

2.08',Ì
zt2f

ó9 480
84220

274
740

I

ì80
2lô

300
800
800
300
300

5 100
ó030
ô 670
î 720
I 430

23,1
25,0
27,O
28,9
30,8

1l
12

710
ó20

781
8¿I

7,13
7,35
7.32
T7r

t830
2ll0
2250
Ti:67

3?ß
40,0

^2.244,3

550
600
ó50
t00
750

20t
227
234
254
261

2,227
2,32t
2,121
2,517
2,637

2,717
?,91 l
3.il1

13 s30
l1 1Á0
l,l 44G.
15 350
t53s0

902
962
962

to20
r0æ

7,17
7,07
6,97
ó.88
6,79

l 2880
3410
3780
¡400
¿800

18,7
s3,0
57,1
ó1,5
ó5,8

800
900

t000

312
38t
.t00

268
299
3la

3óó¡100
50ó000
ul7W

32,7
36,1
40, r

IóO
250
900

9
I

t2

l5 350
16270
tó 280

1020
t080
t080

6,70
ó,53
6,31

5220
6450
7a30

70'z
79,1
86.8

( c* e*o -r q.( éntìïúG,

o lR.



)

Werk :

Werknummer i

Onderdeel :

Te toetsen document :

Toetser :

?or"o Du*Ìo.t.
¡ (rlto

Scnr¡r^r.rg tnéKEì-ù ìN'6 |qrur r\sLHê

N'JT

añ"

C or.rSllthcrtEYË

ONotYtþ€LE¡.ù

BOgwq
www.bouwq.nl

Btad : ¿{ é
Datum:11, - S -f (

4LArTlÀ.ìt ÉÑ

Lll f,
E. .c- -Þ,N

rnÉSS¿L["rûLì{ OÞ Lt çógß l¡.. o,rr. rB
oi6 . t,t
lli . ?.ï
o.'6s 2od(' i^
C ¿. (ì,J*,1ì . r,r

q"''t"" ts'

lra

- ?¿-¡t 1)AH "i$r 33"

- ?PHH él¡ KPr" "*t 3t"
- 2Â V¿uo.\Lour,.'NR 33')
^ Zo Ln ertv ¿o¡1¡ uu Nt 3, "

lss
J

t3
ù

' xlQ
s lr3

lo vgtuo .vLoE,À- "Nr 3j)3t
IJ

r 1,L

= 3.O

36 l.¡l l-'

- L\ ¿R1â
_ Lì ¿vlf É.

S¿hE)þtN¡cE vl r\sf¡{ Xq UÉfu.o (

-ç¿UátblN-11 ì'¡AhôÈ¡{ lcVtUo ,

os.

"r¿ 
¿'

?o

¡o*t,3

I 0
)
3

C¡n ¡i')
).trt = I

¡

( ko*l"o"l

,lo Vélt.o tép¡,$;
Ls Vew¡J lÉp ¡Nó

V- l¡o

v=ls
?oS'

l.,l'
(t.o+t,,t)
1,,o ors

lrl
t$

1"1''tcy tqr
,l

kil l*,

\r' 1,35
k^,1-'{, J r,:s. 31h \J. tq)? Jut'It' lSs

)

* h) '-'' å

\,r..À

å.1e,o,1í+" - sqd

sqo.rs( /(qo,o.roj) - ,3J

u '.-- # = o)5 7.,

kÀ1.

N l** ¿( $r*:I ro ¡q "fll.,l

lo
J

óon 
"\rs,o , Voe cÉNs NrN ô]o* vo\Lì strkì" \trJ AJ¡s or¡r-. -



Werk

Werknummer

Onderdeel

?o^å, T)*. ß"rù

J...r*O [.'\it.\. .rnrf'u.]"u.
u^.l..'l'["Te toetsen document :

Toetser :

nt
nÑ.

sOuwq
wwwbouwq.nl

Blad ' 5
Datum: lZ -5 t(

o -Dê ?ëur^¡r¿xr ôÀ,¡o¿o -Dé STÀLëN 3ALl. Dtn 41,S

Afwt¿rrncat Atto * \4o nva

hScHrr-'rrh"ì6 lLr^lr lN ?€¡tntrÉ¡lfðtl ;

?o ro o *t O ¿v ÉL tr\¡¿ r<r-

- T)st^l. Uir T l;.1

É.s- ?e¡JAh\r
4T,' +tt

(), ott'

ô
J
¡r

( q,1/^
hh* lO

+1er)
x3r1x¡
"-å,

:a

35=
3ot

ts
k^l
KN'l

ñ..., ' sl ( 1.il.

k^fN ,*'À oßtl . {t¡o. 44o u
¡0

j
3soli)

*{¡,

{'t*r

ôOt + (-to
)

o'14

; Ju^l-rl*l.l- tJ'.rì** " rs lJ l*"-'

lJo
r¡(

h,s !ì l*' t
¡

¡"uùl =1,0 NL
(l.r

aso 
a o8d <

)

- ?¿nou, "À¿rrrér
r¡

lü o\t ¡*^.,J
lìeñ 0ì *; uo\à*\

¿ru"l Ynor

sLh. Y)

"s LÉ¿Hr.'l

tì
..oJ.C.,Jts-u' \ oLo6N(

Ë c hÌ ¿'r\ Vat¿uÀxk\No Éh\ ot l.hourfutr O?

ON\l É\ùL¡F4\ff é
{cruuc*¡¿.o\É\\

é rl¿¿St\\^crr¿tTáþ¡ kr,.H¡¡*¡ \ LUó OVeírSaUni¡Or(ç,

ktro". t¡tnxneñ ct.¡ôårL ?Ë¡l¡Hr¿ñ

¿¿ 44o

3oo

hé.ub¿f¿v'r¡¡ro uiT
cA tss
zÀ< \Ìf e ST€NÉN JÑ^EN.

Cetru"oÉb\ l¡\É'r klur'

þñlO

9 t's ( (
I

.3ur + eq.ls/t ss = lqz
J..' J

=Sr(

f'f , røp hrtn '
Ío[.'¡n*

1¡t

l.^J



werk '?^À 
--l)n... -b"aL

werknummer : , ü,ao

onderdeel : S¿Hpcr'.tr?é,nÉl<Í¡lr¡¡O knif'rs¿Ue
Te toetsen document , N\ f,
Toetser ' 'làÑ o

4oxrsrur"¿rìÉVr

Ohn¿tt,Ðg'¿H.

Datum: 12 - s -'f l

sOuwq
www.bouwq.nl

(4Blad

Î)i*r.-rg oPLtúDI¿t¡k Op tfuÞelLwûrlÊ-

ç"' ^o..t mtnr"..o¿\ t S'J 
=

3
I l¡1,. r t

l3
3)b. lo

/ (qqo. ¡*) r r l.ll*-'
J

2,4 N l**r

/lr= oJs( N/***

ir[<u.*o,o-ou. rn¿xrn v\ ' {'å

Jo-,\à"k\o.5ì".^ :

',".dr.I ú hqlk) ¡

( 34Qo. )

.l o

kd

l,r'l

f N l.*^r
?s Nl*.*¿

,l

?s
J

l lr
¡
I

ànnL.ì-Àl.
-.rr,\-\ ¿[J

sL* ro fi f-*.
I

î"J ' ,¿øl
J

2lo
J

€
,ì15:
_t

)tlult

3

(l ó w'.,* o

t,cl ' l)l fil /,-^:tl
u-
') 

t
_v
'Jt 

3

-3,lû = 3

^

(( kil

volJ*l
ntg,-f

o

U" -t.. =

f(olL" v¡"".J. o¡. D(ht, . EN' 3t rô lrue

f Utñr

l¿r¡sr¡r.rø urr
ßÉt¡nrf e úyti.rr¡¡6 V¿JÉß

Nr 33 Útu¡¿ a¡sr¡¿¡¿lr )

þovv xrt¡T tN x¿L D¿þHnNA

a lo
J

?ÉHn¡¡r

qs^

N ... u:J. - 91'f .234o.30Ô' orS

Ñ 
"'- "'.J. rrçr.

- \,rT ?é{ANT ¡ ul

- ßr<rl¡ E GrLollov¿J)<L $I3l'r

- ê.O- ll¡FìúA r

ñ.,.*'.å Yw.'*:

- c.îr ÎÉuç¡1
-O0e,rltr. ss {gb

N\ c-. s I hfr\fir*l

(1" *-. o

Uc v'.rn

(

(o,,x.l,r* f")
13. r0. ?, { ä11É:

Z,(
46
sq

ta2
¿t

r3l
3c¡\
ãrd
)L
s6L

, o(
d

ors t

J:'p,i"t'tjtì;

3

ó.x. \uq[,

"*'i t



Bijlage 03a - Veldonderzoek

Volgnr Fotonummers Korte beschrijving van gefotografeerd object Materiaal Constatering in kader van het veldonderzoek (afmeting, versheid schade, vervorming etc.)

1 Foto 1 22-03-2016 overzichtsfoto van ingestorte pand voor opruiming het pand is totaal ingestort. Het platte dak van gedeelte markt 33 is richting de markt verschoven. Dit geldt ook voor het gedeelte 2e verdiepingsvloer markt 31. De 
sparingen voor de moerbalken zijn  ter plaatse van muur pand markt 29 zichtbaar voor zowel de 1e als de 2e verdieping.

2 Foto 2 22-03-2016 detailfoto genomen vanaf Marktzijde. De kop van de dragende 
penant in voorgevel is zichtbaar

metselwerk De penant in gevel Markt ten behoeve van dragen stalen DIN-balk is voorover gevallen richting de Markt

3

Foto 3 22-03-2016

de gevel Hinthamerstraat is voorover gevallen, platdakconstructie 
pand nr 33 en 2e verdiepingsvloer pand nr 33 

metselwerk, hout Vooral metselwerk ligt buiten gebouw op straat. De staat van het  platdak pand nr 33 en de 2e verdiepingsvloer van pand nr 33 waren in redelijke staat. Duidelijk is te 
zien dat er voldoende verband zat in constructie platdak en 2e verdiepingsvloer

4 Foto 4  23-03-2016 Platte dak is tijdens instorting een meter of 2 verplaatst richting 
markt

hout het platte dak van pand nr 33 is mee getrokken door vallende gevel marktzijde en bijna volledig nog intact. Ook de zoldervloer van gedeelte pand nr 31 is in zelfde 
richting verplaatst als platdak.

5 Foto 5 23-03-2016 Platte dak is tijdens instorting een meter of 2 verplaatst richting 
markt,  er ligt veel puin in hoek tegen pand Febo Hinthamerstraat. 

hout/metselwerk zie foto 4; veel metselwerk is gevallen in hoek naast pand Febo

6 foto 6 23-03-2016 de inkassingen van de moerbalken 1e verdieping met nog aanwezig 
de verankeringstrips

hout/metselwerk/staal De moerbalken van de 1e verdieping zijn ter plaatse van gevel Kleine Winst  uit de sponningen getrokken en naar beneden gevallen. De verbinding balk/strip is 
losgetrokken.

7 foto 7 23-03-2016 moerbalk en stalen gevelbalken hout/staal De houten moerbalk is aangetast en deels rot. De stalen balken in de gevel zijn in redelijke staat.
8 foto 8 23-03-2016 moerbalk hout De houten moerbalk is aangetast en deels rot. 
9 foto 9 25-03-2016 stalen balk DIN 450 staal De dragende stalen balk onder 1e verdiepingsvloer is terug gevonden. De stalenbalk is gekanteld en de bovenzijde van de stalen balk wijst richting Hinthamerstraat. 

10 foto 10 25-03-2016 stalen balk DIN 450 staal de breedte van de balk is 30 cm
11 foto 11 25-03-2016 stalen balk DIN 450 staal de hoogte van de balk is 48 cm
12 foto 12 25-03-2016 moerbalk 1e verdieping hout de moerbalken van de 1e verdieping zijn ter plaatse van gevel Kleine Winst zijn recht onder de sponningen terug gevonden en niet verplaatst zoals bijvoorbeeld 

zoldervloer.
13 foto 13 25-03-2016 metselwerkpenant voorgevel Markt metselwerk De penant is voorover gevallen en nu beter zichtbaar
14 foto 14 29-03-2016 metselwerkpenant voorgevel Markt metselwerk De penant is in stukken gebroken door voorover vallen. Er is geen schade te zien aan de penant die duidt op het bezwijken van de penant door druk uit de stalen balk. 

Ook is geen afschuifschade te zien, dat de stalen balk geschuurd heeft langs de penant.
15 foto 15 29-03-2016 metselwerkpenant voorgevel Markt metselwerk het oplegvlak penant voorgevel vertoond geen schade die wijst op bezwijken door oplegdruk uit stalen balk.
16 foto 16 29-03-2016 kaphout pand nr 31 hout Het kaphout kap pand 31 is voor de leeftijd in redelijke staat. 
17 foto 17 31-03-2016 vloerdeel 2e verdieping pand nr 31 hout De staat van de 2e vloer is slecht te noemen. De vloer balken vertonen veel schade door rot en het verband in de vloer is slecht.
18 foto 18 31-03-2016 vloerdeel 1e verdieping hout De staat van de 1e vloer is slecht te noemen. De vloer balken vertonen veel schade door rot en het verband in de vloer is slecht.
19 foto 19 31-03-2016 moerbalk in 1e verdiepingsvloer hout De moerbalken van de 1e verdiepingsvloer vertonen een breuk  ter plaatse van stalen balk in het midden van het pand. Dit betekend dat de moerbalken uit 1 stuk lopend 

van zijgevel pand nr 29 naar zijgevel Hinthamerstraat. 
20 foto 20 31-03-2016 moerbalk in 1e verdiepingsvloer hout De moerbalken van de 1e verdiepingsvloer vertonen een breuk  ter plaatse van stalen balk in het midden van het pand. Dit betekend dat de moerbalken uit 1 stuk lopend 

van zijgevel pand nr 29 naar zijgevel Hinthamerstraat. 
21 foto 21 31-03-2016 De ligging van de stalen ligger staal De ligging van de stalen balk is op deze foto duidelijk te  zien. Het is zichtbaar dat de ligger niet verschoven is richting Markt, de bovenzijde van de ligger is verdraaid 

richting Hinthamerstraat. Duidelijk is te zien dat de ligger aan de achterzijde (het verst van gevel Markt) door de begane grondvloer is gezakt en schuin omhoog staat. 
De ligger heeft een kleine rotatie ondergaan, waarbij de achterzijde iets richting gevel Hinthamerstraat is verplaatst.

22 foto 22 31-03-2016 begane grond vloer pand 33 aan achterzijde nabij pand Febo metselwerk/ beton de begane grond vloer is aan achterzijde volledig bezweken. Er ligt veel puin kelder in gedeelte pand 33. duidelijk is te zien dat de stalen balk door de vloer is gegaan

23 foto 23 31-03-2016 begane grond vloer pand 33 aan achterzijde nabij pand Febo metselwerk/ beton de begane grond vloer is aan achterzijde volledig bezweken. Er ligt veel puin kelder in gedeelte pand 33. 
24 foto 24 01-04-2016 

(Hageman)
stalen balk DIN 450 staal De stalen balk vertoont geen zichtbare schade of vervormingen

25 Foto 25 01-04-2016 
(Hageman)

metselwerk penant oplegging stalen balk achterzijde is zichtbaar metselwerk De penant is omgevallen in richting Hinthamerstraat. Hier is nog niet de hele penant zichtbaar. Het betreft het onderste deel. 

26 Foto 26 1-04-2016 
(Hageman)

metselwerk penant oplegging stalen balk achterzijde is zichtbaar metselwerk De penant is omgevallen in richting Hinthamerstraat. Hier is nog niet de hele penant zichtbaar. Het betreft het onderste deel.  Een onbekend stalen kolommetje word 
voor het eerst in de nis geconstateerd

27 Foto 27 01-04-2016 
(Hageman)

metselwerk penant oplegging stalen balk achterzijde is zichtbaar, 
ontbreken kelder midden wand

metselwerk De penant is omgevallen in richting Hinthamerstraat. Hier is nog niet de hele penant zichtbaar. Het betreft het onderste deel. Duidelijk is te zien dat de 
middenkelderwand waarop de penant stond weg is 

28 Foto 28 01-04-2016 
(Hageman)

metselwerk penant oplegging stalen balk achterzijde is zichtbaar, 
ontbreken kelder midden wand

metselwerk De penant is omgevallen in richting Hinthamerstraat. Hier is nog niet de hele penant zichtbaar. Het betreft het onderste deel. Duidelijk is te zien dat de 
middenkelderwand waarop de penant stond weg is 

29 Foto 29 01-04-2016 
(Hageman)

bovenste gedeelte metselwerkpenant komt na opruimen onderste 
gedeelte penant tevoorschijn

metselwerk bovenste gedeelte van de penant (ca 1/3 deel) is afgebroken van onderste deel en als eerste gevallen en is daarbij dwars komen liggen. Een onbekende stalen balk 
HEA240 is in kelder gevonden. De balk ligt het diepst ter plaatse van de middenwand. Tevens zijn 2 secundaire balken gevonden

30 Foto 30 01-04-2016 
(Hageman)

bovenste gedeelte metselwerkpenant komt na opruimen onderste 
gedeelte penant tevoorschijn

metselwerk bovenste gedeelte van de penant (ca 1/3 deel) is afgebroken van onderste deel en als eerste gevallen en is daarbij dwars komen liggen 

31 Foto 31 01-04-2016 
(Hageman)

de 2 delen van de metselwerkpenant zijn achter elkaar gelegd metselwerk de penant is in twee stukken gebroken. De twee blauwe stalen balkjes komen uit de 1e verdiepingsvloer pand nr 33 tegen FEBO aan (volgens tekening 1998)

32 Foto 32 01-04-2016 
(Hageman)

Er blijkt nog een stalen balk aanwezig te zijn onder keldervloer staal De stalen balk is  niet terug te vinden in dossier.

33 Foto 33 01-04-2016 
(Hageman)

De kelderwand ter plaatse van de penant metselwerk De kelderwand is afgeschoven en er is nog een schil te zien. De wand is de kelder ingeschoven van nr 33 en uiteengevallen in losse stenen. 
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Bijlage 03a - Veldonderzoek

Volgnr Fotonummers Korte beschrijving van gefotografeerd object Materiaal Constatering in kader van het veldonderzoek (afmeting, versheid schade, vervorming etc.)

34 Foto 33 01-04-2016 
(Hageman)

De kelderwand ter van de penant metselwerk Na verwijderen van losse puin blijft een gering gedeelte van de kelderwand over welke nog enig verband heeft. 

35 Foto 34 01-04-2016 
(Hageman)

Betonvloer in pand nr 31 is bezweken en hangt naar beneden beton Door het bezwijken van de kelderwand tussen pand 31 en 33 is de betonvloer op uitkraging bezweken. Er is bijna geen puin aanwezig in gedeelte pand nr 31,

36 Foto 35 01-04-2016 
(Hageman)

Betonvloer in pand nr 31 is bezweken en hangt naar beneden beton Door het bezwijken van de kelderwand tussen pand 31 en 33 is de betonvloer op uitkraging bezweken. Er is bijna geen puin aanwezig in gedeelte pand nr 31,

37 Foto 37 04-04-2016 
(Hageman)

overzichtsfoto van ingestorte pand na opruiming metselwerk overzicht van het geslagen gat naar opruiming puin

38 Foto 38 04-04-2016 
(Hageman)

overzichtsfoto van ingestorte pand na opruiming metselwerk overzicht van het geslagen gat naar opruiming puin

39 Foto 39 04-04-2016 
(Hageman)

overzichtsfoto van ingestorte pand na opruiming metselwerk de opbouw van de kelderwand is te zien. De stenen zijn met kalk aan elkaar verbonden. De stenen kunnen er zo uitgepakt worden

40 Foto 40 04-04-2016 
(Hageman)

overzichtsfoto van ingestorte pand na opruiming metselwerk detailfoto aanzet kelderwand en boog 

41 Foto 41 04-04-2016 
(Hageman)

overzichtsfoto van ingestorte pand na opruiming metselwerk Te zien is de aanzet van de boog. Er is geen verband aangebracht tussen boogaanzet en kelderwand

42 Foto  42 01-04-2016 Gedeelte kelderwand aan de Hinthamerstraat na opruiming metselwerk Zichtbaar is de nis (tegen pand FEBO), waarin de stalen balk met kolommetje heeft gestaan. Er is geen schade te zien van losgetrokken verankering.
43 Foto 43 01-04-2016 gevonden stalen balk HEA240 met kolom op zijn kop staal De stalen balk en kolom zijn niet degelijk met mekaar verbonden.
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Foto 1 22-03-2016 

 

Foto 2 22-03-2016 

 

Plat dak nr 33 verschoven 

richting Markt 

2
e
 verdiepingsvloer nr 31 

verschoven richting 

Markt 

Sparingen moerbalken  

De penant gevel Markt is 

voorover gevallen  
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Foto 3 22-03-2016 

 

Foto 4 23-03-2016 
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Foto 5 23-03-2016 

 

Foto 6 23-03-2016 

 

Veel metselwerk is gevallen 

in hoek naast pand FEBO 

Moerbalken  1
e
 verdieping zijn 

uit sponning getrokken en naar 

beneden gevallen 
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Foto 7 23-03-2016 

 

Foto 8 23-03-2016 

 

 

 

De houten moerbalk is aangetast en 

deels rot. De stalen balken in de 

gevel zijn in redelijke staat. 

De houten moerbalk is aangetast en 

deels rot.  
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Foto 9 25-03-2016 

 

Foto 10 25-03-2016 

 

Dragende stalen DIN balk 

de breedte van de balk is 30 cm 
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Foto 11 25-03-2016 

 

Foto  12 25-03-2016 

 

 

de hoogte van de balk is 48 cm 

Moerbalken 1
e
 verdieping 
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Foto 13 25-03-2016 

 

Foto 14 29-03-2016 

 

Penant in gevel Markt 

De penant is in stukken gebroken door 

voorover vallen 
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Foto 15 29-03-2016 

 

Foto 16 29-03-2016 

 

het oplegvlak penant voorgevel 
vertoond geen schade die wijst op 
bezwijken door oplegdruk uit 
stalen balk. 
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Foto 17 31-03-2016 

 

Foto 18 31-03-2016 

 

De staat van de 2e 

verdiepingsvloer  pand nr 31 

is slecht te noemen 

De staat van de 1
e
 verdiepingsvloer  is 

slecht te noemen 
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Foto 19 31-03-2016 

 

Foto 20 31-03-2016 

 

De moerbalken van de 1e verdiepingsvloer 

vertonen een breuk  terplaatse van stalen 

balk in het midden van het pand 

De moerbalken van de 1e verdiepingsvloer 

vertonen een breuk  terplaatse van stalen 

balk in het midden van het pand 
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Foto 21 31-03-2016 

 

Foto 22 31-03-2016

 

De stalen DIN balk is op deze foto duidelijk te  zien. Het is zichtbaar dat de ligger niet verschoven is 

richting Markt, de bovenzijde van de ligger is verdraaid richting Hinthamerstraat. Duidelijk is te zien 

dat de ligger aan de achterzijde (het verst van gevel Markt) door de begane grondvloer is gezakt en 

schuin omhoog staat. De ligger heeft een kleine rotatie ondergaan, waarbij de achterzijde iets 

richting gevel Hinthamerstraat is verplaatst. 

de begane grond vloer is aan achterzijde 

volledig bezweken. Er ligt veel puin kelder in 

gedeelte pand 33. 
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Foto 23 31-03-2016 

 

Foto 24 01-04-2016 (Hageman) 

 

de begane grond vloer is in hoek 

Hinthamerstraat/ pand FEBO 

volledig bezweken 

De stalen balk vertoont geen 
zichtbare schade of 
vervormingen 
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Foto 25 01-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 26 01-04-2016 (Hageman) 

 

Het onderste gedeelte van 

de penant in achterzijde  

pand 

Het onderste gedeelte van de 

penant in achterzijde  pand 

 

Een onbekend stalen 

kolommetje in de nis 
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Foto 27 01-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 28 01-04-2016 (Hageman)

 

 

De middenwand onder 

de penant is bezweken 

De middenwand onder 

de penant is bezweken 

Het onderste gedeelte van de 

penant in achterzijde  pand 
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Foto 29 01-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 30 01-04-2016 (Hageman) 

 

Het bovenste gedeelte van de 

penant lag onder  

Een onbekende stalen balk HEA240 is in kelder 

gevonden. De balk ligt het diepst ter plaatse 

van de middenwand 

bovenste gedeelte van de penant (ca 

1/3 deel) is afgebroken van onderste 

deel en als eerste gevallen en is 

daarbij dwars komen liggen 

Onbekende stalen balk in kelder 

gevonden 
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Foto 31 01-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 32 01-04-2016 (Hageman) 

 

de penant is in twee 

stukken gebroken. 

2 stalen balken uit 

1
e
 verdiepingsvloer  

De stalen balken zijn niet terug te 

vinden in dossier 
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Foto 33  01-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 34 01-04-2016 (Hageman) 

 

De kelderwand is afgeschoven en er is 

nog een schil te zien. De wand is de 

kelder ingeschoven van nr 33 en 

uiteengevallen in losse stenen. 

Na verwijderen van het losse puin blijft een 

gering gedeelte van de kelderwand over. 
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Foto 35 01-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 36 01-04-2016 (Hageman) 

 

Door het bezijken van de kelderwand 

tussen pand 31 en 33 is de betonvloer op 

uitkraging bezweken. Er is bijna geen puin 

aanwezig in gedeelte pand nr 31, 
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Foto 37 04-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 38 04-04-2016 (Hageman) 
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Foto 39 04-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 40 04-04-2016 (Hageman) 

 

de opbouw van de kelderwand is te 
zien. De stenen zijn met kalk aan 
elkaar verbonden. De stenen kunnen er 
zo uitgepakt worden 
 

aanzet kelderwand en boog 

Te zien is de aanzet van de boog. Er 

is geen verband aangebracht tussen 

boogaanzet en kelderwand 
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Foto 41 04-04-2016 (Hageman) 

 

Foto 42 01-04-2016 

 

Te zien is de aanzet van de boog. Er 

is geen verband aangebracht tussen 

boogaanzet en kelderwand 

Zichtbaar is de nis (tegen pand FEBO), waarin 
de stalen balk met kolommetje heeft gestaan. Er 
is geen schade te zien van losgetrokken 
verankering. 
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Foto 43 01-04-2016 

 

De stalen balk en kolom zijn niet 
degelijk met mekaar verbonden. 
 



Bijlage 04 – 3D- overzicht oorzaak instorting  

Opgesteld door:  ing. Ben Notenboom  
   registertoetser B 
Datum  : 12 juli 2016 



Situatie 



Overzicht constructieve delen  

In 1938 is de dragende middenmuur op begane 
grond vervangen door een stalen DIN balk 
opgelegd op 2 metselwerk penanten. 

Plat dak, balklaag 8x18 cm hart op hart 62 
cm (1913) 

2e verdiepingsvloer , 
balklaag 8x20 cm h.o.h. 
68 cm (1913) 

1e verdiepingsvloer, 
vloerbalken en 
moerbinten (voor 1900) 

Pand 
nr 33 

2e verdiepingsvloer, vloerbalken 
met moerbinten (voor 1900) 

Pand 
nr 31 

Penant 44x44 cm 
Markt (1938) 

Penant 44x44 

cm (1938) 

Stalen DIN balk 47.5 (1938) 

Doorgaande moerbalk 1e 

verdieping (voor 1900) 

Pannenkap met spanten (voor 
1900) en dakbeschot 

Betonvloer dik 12 cm (1938) 

Gewelf onder begane grond (voor 1900) Kelderwand (voor 1900) 

Kelderwand (voor 1900) 



De kelder in achterste 
gedeelte tegen pand FEBO 
van voor 1992 

In het achterste gedeelte is onder het gewelf 
metselwerk aanwezig in een h vorm. 
 

Sparing in gewelf Platte gedeeltes gewelf 



In 1992/1993 is de kelder 
vloer ca. 60 cm uitgediept 

De H-wanden in de kelder zijn verwijderd. Een stalen balk HEA 240 met secundaire balken is geplaatst rond positie van 
H-wanden. De HEA is opgelegd op een stalen pootje  in de nis en in de aanzet van het gewelf onder penant.   
Er zijn geen dossier stukken van deze constructie en de stalen balken zijn gevonden tijdens de opruimwerkzaamheden. 
Er is scheidingswand onder de stalen balk geplaatst. De houten scheidingswand in de kelder is naar alle 
waarschijnlijkheid onbedoeld de stalen balk gaan dragen, door vervormingen van de stalen balk of kruip in oplegging in 
de loop van de tijd 
 
 

HEA 240 

Opgelegd in aanzet 
gewelf 

scheidingswand 

Opgelegd 
in nis 

Onbedoeld 
steunpunt 



De situatie in kelder op 27 februari 
2016 

Over het algemeen kan gezegd worden dat de staat 
van de constructie niet zichtbaar was door de 
aanwezigheid van voorzetwanden en 
systeemplafonds.  

Scheidingswand met 
kozijn en deur 



De constructie in de kelder na 
22:30u 27 februari 2016 

In de kelder is de scheidingswand verwijderd met 
hand gereedschap zoals hamers of koevoet. 

Zijde FEBO 

Zijde Markt 

Oplegging in nis met 
stalen kolommetje 

Oplegging stalen balk in aanzet gewelf 

Extra belasting naar 
steunpunt in gewelf 
na verwijdering 
scheidingswand 

Onbedoeld steunpunt 
verwijderd 

Te zien is de aanzet van de 
boog. Er is geen verband 
aangebracht tussen 
boogaanzet en kelderwand 

Detail foto 40 bijlage 03b 



Het gevolg van het bezwijken van het 
gedeelte gewelf   

De stalen balk is vervolgens afgeschoven 
en het gewelf is toen ingestort en heeft 
de kelderwand ter plaatse van de 
dragende penant (gedeeltelijk) 
meegenomen 

Los puin in kelder 

De stalen balk is van oplegging 
afgeschoven en ligt in kelder 



De dragende penant  is in 2 
stukken in kelder gevallen. Het 
bovenste gedeelte onder 

De dragende penant is vervolgens zijn 
oplegging (gedeeltelijke) verloren  en is door 
het ontstaan van excentriciteit door een 
gedeeltelijke oplegging gebroken door 
trekspanningen.  
Hierdoor heeft de stalen DIN 47.5 balk 
aangebracht in 1938 met daarop de 1e 
verdiepingsvloer en de dragende muren voor 
2e verdieping en dak zijn ondersteuning 
verloren. 

Het onderste gedeelte 

Bovenste gedeelte penant ligt onder 



De oude moerbalken in de 1e 
verdieping zijn gebroken en de 
stalen DIN balk is verdraaid. 

De doorgaande oude moerbalken hebben 
mogelijk een kort moment nog de 
bovenliggende belastingen kunnen 
weerstaan, maar zijn beginnende bij de 
achterste balk vanaf de Markt doormidden 
gebroken. 



De gevel aan de Markt is 
naar buiten gedrukt en 
omgevallen 

Door een verdraaiing van de stalen balk is de voorgevel 
aan de Markt naar buiten gedrukt en deze is 
omgevallen. In zijn val is ook de gevel aan de 
Hinthamerstraat meegenomen. Vervolgens is de rest 
van het gebouw boven de 1e verdieping ingestort.  


