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Voorwoord 
 
Dit document beschrijft de windbelasting op steigers en de berekeningsmethodiek waarbij een 
voldoende beoordeling van de constructieve veiligheid wordt gegarandeerd, uiteindelijk is de 
constructeur verantwoordelijk voor een juiste beoordeling van de factoren en uitgangspunten. 
 
De Nederlandse wetgeving voor bouwwerken is vastgelegd in de Arbowet en het bouwbesluit. 
De constructieve veiligheid van steigers en steigerconstructies moet worden aangetoond 
volgens de normenreeks NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999 en de bij elk deel daarvan 
behorende nationale bijlage, hierna te noemen ‘normenreeks’ of ‘Eurocode’. Binnen VSB is de 
werkgroep windbelasting op steigers hiermee belast.  
 
Steigers zijn complexe constructies die niet of nauwelijks beschreven worden in de vigerende 
normen. Daar waar de norm voor steigers onvolledig of ontoereikend is worden in dit document 
diverse berekeningsmethodieken beschreven.  
 
Dit document is een ANNEX op de normenreeks, specifiek voor steigers. 
 
Onderliggende berekeningsmethodieken zijn getoetst aan windtunnelproeven, uitgevoerd in de 
windtunnel van Peutz B.V. te Mook (Rapportnummer W 15269-1-RA-007 d.d. 11 april 2017 
“Windtunnelproef windlast op steigers”).  
 
De norm die de windbelasting op constructies beschrijft (Eurocode 1: Belastingen op 
constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting) is het uitgangspunt voor dit 
document. Overige normen en documenten specifiek voor steigers zijn van toepassing, waarbij 
de Eurocode in hiërarchie hierboven staat.  
 
Met de normenreeks NEN-EN 1990 tot en met NEN-EN 1999 en de bij elk deel daarvan 
behorende nationale bijlage (NB) kan worden aangetoond dat een bouwwerk op het gebied van 
constructieve veiligheid voldoet aan de eisen van de Nederlandse bouwregelgeving [citaat: 
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011] 
 
Met deze ANNEX heeft de werkgroep windbelasting willen bereiken dat er een eenduidige 
invulling is voor de toepassing van de Eurocode voor steigerconstructies. De ANNEX geeft 
voornamelijk een handvat om, met de inzichten van het windtunnelonderzoek, een veilige en 
bruikbare steigerconstructie te kunnen ontwerpen. 
 
De werkmethoden zijn in de afgelopen jaren danig geëvolueerd. Dit heeft geleid tot steeds 
complexere steigerconstructies. Het gevolg is dat er regelmatig ‘op het scherp van de snede’ 
moet worden ontworpen. Hierbij speelt de omgeving van de tijdelijke steigerconstructie een zeer 
grote rol. Die omgeving is in sommige gevallen zelfs maatgevend in het kader van de 
betrouwbaarheid. 
 
Steigerconstructies zijn van tijdelijke aard en hoeven niet te voldoen aan de eisen voor 
nieuwbouw. 
 
Voor een aanvaardbaar niveau van veiligheid voor de gehele (steiger)constructie is de 
ondergrens voor het afkeurcriterium gesteld op de laagst aanvaardbare betrouwbaarheidsindex 

( = 2.3). Hierin staat de veiligheid van mensenlevens voorop, boven economische belangen. 
 
Als constructeurs in deze werkgroep hebben de leden van de werkgroep hun gezamenlijke 
kennis en ervaring op het gebied van bouw en industrie gebundeld. De zeer intensieve 
samenwerking in de afgelopen jaren, waarbij regelmatig inzichten werden bijgesteld, heeft 
geleid tot deze ANNEX. 
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Tijdens het opstellen van de ANNEX zijn scherpe inhoudelijke discussies gevoerd met 
voldoende ruimte voor inbreng van ieders kennis en inzichten om vervolgens met onderbouwde 
argumenten te komen tot een goed resultaat. De werkgroep is dan ook trots op het 
eindresultaat en de bereikte doelstelling. Verder bedanken wij de VSB en onze directies voor 
het geduld, de middelen en het vertrouwen om deze ANNEX te kunnen uitwerken tot een 
praktisch en werkbaar document. 
 
Wij hopen dat hiermee een veilige en algemeen aanvaardbare omgeving kan worden gecreëerd 
voor de mensen die op, in, en in de buurt van steigerconstructies hun dagelijks werk moeten 
doen. 
 

De leden van de Werkgroep Windbelasting 
 

ir. Maarten van Dijk  Brand Energy & Infrastructure Services 

ir. Ermin Husanovic  Rojo Steigerbouw 

ing. Marco Gouwens  Altrad Services Benelux 

ing. Jaap van Broekhoven Bilfinger Industrial Services 
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[VSB]  Bevindingen windtunneltesten 
 
In 2012 is de TGB 1990 (Technische grondslagen voor bouwconstructies) vervangen door 
Eurocode. De Eurocodes zijn de Europese technische voorschriften voor verificatie van 
constructies aan eisen van constructieve veiligheid. De codes zijn bedoeld om technische 
handelsbelemmeringen weg te nemen, die het gevolg zijn van verschillen in technische 
voorschriften voor bouwconstructies in de diverse Europese landen. De Eurocode hanteert een 
hogere betrouwbaarheid, waarbij de faalkans van eens in de 50 jaar naar ongeveer eens in de 
200 jaar is gegaan. Hierdoor zijn met name de belastingfactoren in vergelijking met de TGB 
1990 hoger geworden. Dit resulteert in een hogere rekenwaarde voor de windbelasting, terwijl 
het niet harder is gaan waaien in Nederland. 
 
In de Eurocode en EN 12800 serie worden methodieken gegeven voor het toepassen van 
windbelasting op steigerconstructies. Deze zijn echter zeer conservatief voor 
steigerconstructies. Als aanvulling op berekeningen kunnen windtunnelproeven uitgevoerd 
worden om meer informatie over belastingen en respons te verkrijgen. 
 
Om het inzicht over windbelasting te vergroten en op zoek te gaan naar eenduidige 
rekenmethodieken en eventuele reductie-mogelijkheden, is de Vereniging van Steiger-, 
Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) in 2012 gestart met een onderzoek. In 2015 kreeg 
dit een vervolg met windtunnelonderzoeken bij adviesbureau Peutz te Mook, waar  
voor ruim 64 verschillende steigerconfiguraties krachtmetingen in de windtunnel zijn uitgevoerd. 
Deze metingen zijn door de werkgroep en Peutz omgezet tot pragmatische rekenwaarden en 
rekenregels, die geleid hebben tot deze ANNEX. 
 
De metingen en interpretaties van de windtunneltesten hebben de volgende bevindingen 
opgeleverd: 

- Windbelasting op steigerconstructies is geen ‘exacte’ wetenschap. Alhoewel er 
duidelijke methodieken zijn opgezet met getallen en factoren in deze ANNEX, blijft een 
juiste interpretatie (gevoel) van de steigerconstructeur maatgevend. Gebruik altijd je 
gezond verstand; 

 
- Inzicht in en kijken naar de verhouding van de steigerconstructie ten opzichte van 

objecten en de omgeving is belangrijk. Neem afstand en bekijk de steigerconstructie in 
het groter geheel; 
 

- Wanneer een steigerconstructie naast of rondom een object staat, dan ontstaat er een 
samengestelde constructie die als geheel bekeken moet worden; 
 

- De toepassing van de sitecoëfficiënt cs uit NEN-EN 12811-1 is aangetoond en mag in 
meer situaties worden toegepast; 

 
- Voor steigerconstructies mag het ‘schaduweffect’ worden toegepast. Uit de windtunnel 

testen blijkt dat deze reductie groter blijkt te zijn dan opgesteld door TNO (Windbelasting 
op grote steigers) in 2007. Hiervoor is een nieuwe formule opgesteld, die van 
toepassing is voor onbeklede steigerconstructies, maar ook voor met netten beklede 
steigerconstructies; 

 
- Voor beoordeling van de constructie volgens Eurocode en deze ANNEX is het 

voldoende om alleen orthogonaal te rekenen, op basis van de meeste ongunstigste 
windbelasting in een sector van - 45 graden t/m + 45 graden. Dit betekent dat  
‘overhoekse’ effecten zijn meegenomen in de rekenmethodiek en niet apart berekend 
hoeven te worden; 
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- Uit de testen blijkt dat soms een vergrotingsfactor moet worden toegepast en in andere 
gevallen een reductiefactor mag worden toegepast (afhankelijk van de vorm, uitvoering, 
afmetingen, omgeving en de onderlinge verhoudingen van de constructies). 
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Aanpak en gebruik 
 
Voor de opbouw van deze ANNEX is de hoofdstukindeling van de Eurocode leidend. Daar waar 
de Eurocode niet volledig of onduidelijk is voor steigerconstructies, kan deze ANNEX op 
dezelfde wijze worden toegepast als de nationale bijlagen. 
 
Deze ANNEX is bedoeld als handvat voor de constructeur om een praktische en onderbouwde 
inschatting te kunnen maken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de juiste verhouding tussen 
steigerconstructies, objecten en omgeving bij elke berekening opnieuw beoordeeld moet 
worden. 
 
De omgeving is vaak leidend, waarbij de steiger niet uit de context van de omgeving mag 
worden getrokken. Bekijk de steiger van een afstand in relatie met zijn omgeving.  
 
In deze ANNEX wordt gebruik gemaakt van 3 verschillende kleurcoderingen. 

- Zwart  VSB tekst 
- Blauw  Citaat norm 
- Grijs  VSB uitleg  

 
De in blauw weergegeven citaten zijn bedoeld om het geheel makkelijk leesbaar te maken. En 
deze citaten zijn een essentieel onderdeel van deze ANNEX. Alle citaten worden voorafgegaan 
met de bronvermelding, gevolgd door de van toepassing zijnde artikelen en opmerkingen. 
 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011  (Nederlands voorwoord) 
Met de normenreeks NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999 en de bij elk deel daarvan behorende 
nationale bijlage (NB) kan worden aangetoond dat een bouwwerk op het gebied van 
constructieve veiligheid voldoet aan de eisen van de Nederlandse bouwregelgeving. 
 
De normbladen met bijbehorende nationale bijlagen binnen het stelsel van de Eurocodes 
kunnen voor nieuwbouw zonder verdere aanpassing worden toegepast. Voor bestaande 
bouwwerken is NEN-8700 (Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand 
bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Grondslagen) beschikbaar, te gebruiken in samenhang 
met de normenreeks NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999. 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2019 (Voorwoord nationale bijlage) 
In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal 
bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het 
niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving. In 
de nationale bijlage zijn ook aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met de norm 
zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, 
toelichtingen). De nationale bijlage legt ook – voor gebruik in Nederland – de status (normatief 
of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van de norm zelf. 
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1 Algemeen 
 

1.0 Relatie met NEN-EN 1990 
 
Om een goede keuze te kunnen maken voor toepassing van de geldende wetgeving en 
onderliggende normenreeksen moet er vooraf een juiste gebruiksfunctie en typekeuze volgens 
bouwbesluit worden gemaakt. 
 
Bron: NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019  (1.5 / 1.5.1.1 + OPMERKING) 
1.5 Termen en definities  
 
1.5.1.1 bouwwerken:  
Alles wat wordt gebouwd of het resultaat is van bouwbedrijvigheid. 
 
OPMERKING Deze definitie stemt overeen met NEN ISO 6707-1. De term omvat zowel 
gebouwen als civieltechnische werken. Zij verwijst naar het volledige bouwwerk en omvat 
constructieve, niet-constructieve en geotechnische elementen. 
 
Bron: NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB:2019  (OPMERKING 2) 
OPMERKING 2 Naar Nederlands recht geldt: 
 
bouwwerk 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats 
van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect 
steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. 
 

[VSB] 1.5.1.12 
een steigerconstructie is een bouwwerk.  
 
Bouwwerken zijn onder te verdelen in: 

- Gebouwen 
- Andere bouwwerken (geen gebouw zijnde) 

 
Ten eerste moet worden bepaald of de betreffende steigerconstructie moet worden gezien als 
“gebouw” of “als bouwwerk geen gebouw zijnde” 
 
Bron: Bouwbesluit 2012 (Woningwet)   (definitie gebouw) 
Gebouw:  bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk 

met wanden omsloten, ruimte vormt. 
 
Onder toegankelijk moet worden verstaan dat het bouwwerk voor volwassenen begaanbaar moet zijn, in 
die zin dat zij er in kunnen staan en lopen (vrije hoogte ≥ 1,5 meter). 
Onder overdekt moet worden verstaan dat er een dak aanwezig is, in welke vorm dan ook. 
Onder gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte wordt verstaan dat het bouwwerk minimaal 2 wanden 
moet hebben om een gebouw te zijn. Een overkapping met een open constructie en met maar 1 wand is 
dus geen gebouw. 
 
Elk gebouw is dus een bouwwerk, echter niet alle bouwwerken zijn een gebouw. Dit geldt ook voor 
steigers. Alle steigers zijn steigerconstructies, echter niet alle steigerconstructies zijn steigers. Een 
steigerconstructie is een steiger wanneer dit een arbeidsplaats is (zie ‘toepassing Richtlijn Steigers (RS) 
in de praktijk’). 

 
Doel van bovenstaande definitie is om onderscheid te maken tussen berekening windbelasting conform 
Eurocode of specifiek berekening windbelasting voor steigers volgens deze ANNEX. 
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Bron: Bouwbesluit 2012   (Definitie bouwwerk geen gebouw zijnde) 
Bouwwerk geen gebouw zijnde: 
Is een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor zover dat niet in een gebouw ligt. 
Voorbeelden van een bouwwerk geen gebouw zijnde , zijn onder meer een brug, een viaduct, 
een “hondenhok”, een steiger, of een tunnel. 
 
Bovenstaande definitie wordt in deze ANNEX gedefinieerd als een bouwwerk of een gedeelte daarvan die 
niet binnen de definitie van een gebouw ligt. 

 
 

[VSB] 2.6 Toepassing voor steigerconstructies 

 
(1)  Steigerconstructies die volgens Bouwbesluit worden ingedeeld als ‘gebouw’ hebben in 

deze ANNEX altijd de gebruiksfunctie ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’.  
 
 

(2)  Steigerconstructies die volgens Bouwbesluit worden ingedeeld als ‘geen gebouw’ 
worden getoetst volgens de berekeningsmethodiek zoals in deze ANNEX beschreven. 
Berekeningsmethodiek voor windbelasting wordt uitgevoerd conform norm NEN-EN 
1991-1-4+A1+C2:2011 inclusief NB:2019 

 
 
(3) Een steigerconstructie wordt in deze ANNEX als type ingedeeld als ‘tijdelijke bouw’ 

Er wordt volgens bouwbesluit voor tijdelijke bouw uitgegaan van een maximale 
instandhoudingsperiode van 15 jaar. 

 
Wanneer een steigerconstructie dus langer staat dan 15 jaar, dan is het geen ‘tijdelijke bouw’ meer en valt 
het onder een andere type binnen het bouwbesluit. 

 
 
(4) Steigerconstructies kunnen worden onderscheiden in ‘arbeidsmiddel’ (bijvoorbeeld 

ondersteuningsstempels) en ‘arbeidsplaats’ (bijvoorbeeld gevelsteiger).  
 
Een steiger als arbeidsmiddel valt onder Arbo-wetgeving; indien de steiger van belang is of invloed heeft 
op de ruimtelijke omgeving valt deze ook onder het Bouwbesluit en moet deze voldoen aan de Eurocode. 
Bron:TNO-2014-MEM-06685. 

 
In het achtergrondrapport TNO-2014-MEM-06685 wordt de betrouwbaarheid onderverdeeld in 
‘nieuwbouw’, ‘verbouw’ of ‘afkeur’. Voor steigerconstructies gaan we uit van de betrouwbaarheid voor 
verbouw.  
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1.1. Onderwerp en toepassingsgebied 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011  ( (1)  (2)  [C1]  [C1]  (3)  (4)  (7) ) 
(1) EN-1991-1-4 geeft richtlijnen voor het bepalen van de natuurlijke windbelasting voor het 

constructief ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken voor elk van de te 
beschouwen vlakken. Dit omvat de volledige constructie of delen van de constructie of 
elementen verbonden aan de constructie, bijvoorbeeld onderdelen, gevelbekledingen en 
hun bevestigingen, veiligheidskeringen en geluidschermen. 

 
(2) Dit deel is van toepassing voor: 
 
[C1] – gebouwen en civieltechnische werken met hoogtes tot 200 m, zie ook (11) 
 
[C1] – bruggen met een overspanning niet groter dan 200 m, mits deze voldoen aan de criteria  

voor dynamische respons, zie (12) en 8.2 
 
(3) Dit deel is bedoeld om de karakteristieke waarde voor de windbelasting te voorspellen 

op bouwwerken die op land zijn gebouwd, op hun onderdelen en op constructiedelen die 
aan het bouwwerk zijn bevestigd. 

 
(4) Bepaalde aspecten noodzakelijk voor het bepalen van windbelastingen op een 

constructie zijn afhankelijk van de locatie, beschikbaarheid en kwaliteit van 
meteorologische gegevens, het terreintype enz. Deze gegevens moeten zijn 
opgenomen in de nationale bijlage en bijlage A, via de nationale keuze in opmerkingen 
in de tekst zoals aangegeven. Daar waar de nationale bijlage geen informatie levert zijn 
referentiewaarden en methodes gegeven in de hoofdtekst. 

 
(7) Bijlage D geeft cscd factoren voor verschillende constructietypen 
 

[VSB]   (13) Steigers of steigerconstructies die geheel onbekleed zijn  
 

[VSB]   (14) Steigers of steigerconstructies die geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van een (meer- of 
minder) windreducerende bekleding (netting) of volledig winddichte bekleding (sheeting). 

 

1.2  Normatieve verwijzing en overige bronnen 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
EN 1990 Eurocode: Basis of structural design 
EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-3: Snow loads 
EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-6: Actions during execution 
EN 1991-2 Eurocode 2: Actions on structures: Part 2: Traffic loads on bridges 
EN 1993-3-1 Eurocode 3: Design of steel structures: Part 3-1: Masts and towers 
 
NEN-EN 12810-1 Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde componenten  
   Product specificaties. 
NEN-EN 12810-2 Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde componenten,  
   bijzondere methode van een constructie ontwerp “ 
NEN-EN 12811-1 Tijdelijke bouwplaatsuitrusting, “Prestatie-eisen en algemeen ontwerp“ 
NEN-EN 12811-2 Tijdelijke bouwplaatsuitrusting, “Informatie over materialen“  
NEN-EN 12811-3 Tijdelijke bouwplaatsuitrusting, “Laadbeproeving“ 
 
NEN-EN12812  Ondersteuningsconstructies – Prestatie-eisen en algemeen ontwerp 
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Richtlijn Steigers – Vereniging van Steiger- , Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven/Bouwend 
Nederland. Uitgave 08/2018. 
 
NEN-ISO 6707-1:2017 en Bouwkundige en civiele techniek – Woordenlijst – Deel 1: Algemene 
termen. 
 
Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het 
bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken  (Bouwbesluit 2012). 10 maart 2020. 
 
Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn in verband met arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit). 1 februari 2020. 
 
Wet van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen 
op het gebied van de milieuhygiëne (wet milieubeheer). 14 november 2019. 
 
ERB; Expertisecentrum Regelgeving Bouw (onafhankelijk expertisecentrum dat markt en 
overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving). 
 
NEN-8700: Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij 
verbouw en afkeuren – Grondslagen. 
 
NEN-8701: Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij 
verbouw en afkeuren – Belastingen. 
 
TNO. TNO-060-DTM-2011-03086  Veiligheidsbeoordeling bestaande bouw 
Achtergrondrapport bij NEN 8700. Prof. A.C.W.M. Vrouwenvelder, Dr ir N.P.M. Scholten, Dr ir 
R.D.J.M. Steenbergen. December 2011. 
 
TNO. 2007-D-R1302/B Windbelasting op grote steigers. Dr. ir. C.P.W. Geurts, ir. C.A. van 
Bentum, ir. P.E.J.M. de Winter. 29 November 2007. 
 
TNO. TNO-2014-MEM-06685 Evaluatie van het VSB voorstel voor windbelasting op 
steigerconstructies. C. van Bentum. 15-04-2014. 
 
COBc. Richtlijn voor constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een 
Evenementenvergunning (revisie 2017). COBc werkgroep. 02-06-2017. 
 
Bouwen met Staal. BmS 201_2008, “Eurocode en 1991: Windbelasting(1) -Stuwdrukken 
berekenen volgens nieuwe norm windbelasting”. 2008. 
 
Peutz bv. Rapportnummer W 15269-1-RA-007 “Windtunnelproef windlast op steigers”. ir G.M. 
van Uffelen. 11 april 2017. 
 
Peutz bv. Notitie W 15269-1-NO. Windtunnelproef windlast op steigers; modellering doek. ir. 
G.M. van Uffelen. 22 juni 2015. 
 
TNO. TNO-2015-BF-0100289230. TNO review notitie W15269-1-NO: Windtunnelproef windlast 
op steigers; modellering doek. ir A.J. Bronkhorst. Dr. Ir. C.P.W. Geurts. 16 september 2015. 
 
Stichting CUR. Aanbeveling 103   Windtunnelonderzoek – voor de bepaling van ontwerp-
windbelastingen op (hoge) gebouwen en onderdelen ervan. 2005. 
 
Bouwen met Staal. BmS 257_juni 2017, “Windtunnelonderzoek voor praktijkrichtlijn steigers”. 
2017 (preview Rapportnummer W 15269-1-RA-007). 
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Verantwoording ANNEX RS formule VSB 7.2_V1.00_01-06-2019, “Verantwoording formule 
(VSB 7.2) windvangend oppervlak netten op steigerconstructies.“ M.H.J. van Dijk, E. 
Husanovic, M. Gouwens, J. van Broekhoven. 1 juni 2019.  
 

1.3 Aannames 
 
Bron: NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019  ( (1)P ) 
(1)P De algemene aannames gesteld in EN 1990, 1.3 zijn van toepassing.  
 

1.4 Onderscheid tussen beginselen en toepassingsregels 
 
Bron: NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019  ( (1)P ) 
(1)P De regels in EN 1990, 1.4 zijn van toepassing. 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011  ( (1)P ) 
(1)P De regels in EN 1990, 1.4 zijn van toepassing. 
 
Bron: NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019  ( (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) ) 
(1) Afhankelijk van de aard van de afzonderlijke bepalingen, wordt in EN 1990 onderscheid 

gemaakt tussen beginselen en toepassingsregels. 
 
(2) De beginselen omvatten: 
 

- algemene uitspraken en definities waarvoor geen alternatief is, alsook; 
 

- eisen en analytische modellen waarvoor geen alternatief is toegelaten, tenzij specifiek   
  aangegeven. 

 
(3) De beginselen zijn aangeduid met de letter P, achter het nummer van de alinea. 
 
(4) De toepassingsregels zijn algemeen erkende regels die in overeenstemming zijn met de 

beginselen en voldoen aan de bijbehorende eisen. 
 
(5) Het is toegelaten om gebruik te maken van alternatieve ontwerp- en berekeningsregels, 

verschillend van de toepassingsregels in EN 1990 voor bouwwerken, op voorwaarde dat 
is aangetoond dat de alternatieve regels overeenstemmen met de van belang zijnde 
beginselen en ten minste gelijkwaardig zijn wat betreft de constructieve veiligheid, 
bruikbaarheid en duurzaamheid, die zou mogen worden verwacht bij gebruikmaking van 
de Eurocodes. 

 
(6) In EN 1990 zijn de toepassingsregels aangeduid door een nummer tussen ronde haken, 

bijv. zoals hier (6). 
 

1.5 Ontwerp gesteund door beproevingen en metingen 
 
 Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011  ( (1)  (2)  OPMERKING )  
(1) Als aanvulling op berekeningen kunnen windtunnelproeven en beproefde en/of 

voldoende gevalideerde numerieke methodes zijn gebruikt om informatie over 
belastingen of responsie te verkrijgen, gebruikmakend van geschikte modellen voor de 
constructie en de natuurlijke wind. 
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(2) Informatie over belastingen, responsie en terreinparameters kunnen zijn bepaald uit 
geschikte volleschaalgegevens. 

 
 OPMERKING: De nationale bijlage kan richtlijnen geven over ontwerp ondersteund door  

beproeving en metingen. 
 

Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020  ( (2) ) 
(2) Lees de opmerking als volgt. 

OPMERKING Voor het toepassen van windtunnelonderzoek voor de bepaling van de 
windbelasting op gebouwen kan CUR-aanbeveling 103 worden geraadpleegd. 

 
[VSB]   (3) Resultaten uit windtunnelonderzoek voor de bepaling van windbelasting op 

steigerconstructies mogen worden gebruikt om informatie over belastingen of responsie 
te verkrijgen, gebruikmakend van geschikte modellen voor de constructie en de 
natuurlijke wind. 

 

1.6 Definities 
 

[VSB]  (1)P Naar Nederlands recht geldt: 
 
bouwwerk 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, beton, metaal of ander materiaal, 
die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, 
hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te 
functioneren. 

 
[VSB]  (2)P De definities zoals gesteld in Bouwbesluit 2012 (Woningwet) zijn van toepassing. 

  
gebouw 
bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten, ruimte vormt. 
 
bouwwerk geen gebouw zijnde 
Is een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor zover dat niet in een gebouw ligt. 
Voorbeelden van een bouwwerk geen gebouw zijnde , zijn onder meer een brug, een 
viaduct, een “hondenhok”, een steiger, of een tunnel. 
 
gebruiksfunctie 
De functie die aan een gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend. Letterlijk is de 
tekst: gebruiksfuncties zijn "gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde 
gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen". 

 
[VSB]  (3)P De definities zoals gesteld in Arbobesluit (Arbowet) zijn van toepassing.  

 
bouwplaats 
elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot 
stand worden gebracht, waarvan een niet-uitputtende lijst is opgenomen in bijlage I bij 
de richtlijn, bedoeld in artikel 2.23, onder a; 
 
arbeidsplaats 
iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden 
gebruikt; 
 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2020-02-01#Hoofdstuk2_Afdeling5_Artikel2.23


ANNEX Windbelasting op steigers    VSB.01.A.2020 
 

Pagina 18 van 81 
 

arbeidsmiddel 
alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen 

 
[VSB]  (4)P De definities zoals gesteld in het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.  

 
milieuschade 
alle schade die veroorzaakt is door handelen van de mens wat leidt tot 
kwaliteitsvermindering van het milieu 
dit betreft aanzienlijke fysieke schade aan de gezondheid van de mens, aan de fauna of 
flora of aan kust- of binnenwateren of daaraan grenzende gebieden, veroorzaakt door 
verontreiniging, besmetting, brand, ontploffing of soortgelijke ingrijpende gebeurtenissen  

 
 

[VSB]  (5)P De definities zoals gesteld in EN 1990, 1.5 zijn van toepassing.  
Bron: NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019 (1.5.1.1   1.5.1.6   1.5.2.8.   1.5.2.17 + 
OPMERKING   1.5.3.15) 

  
1.5.1.1 
bouwwerken 
alles wat wordt gebouwd of het resultaat is van bouwbedrijvigheid 
 

 1.5.1.6 
constructie 
systematisch samenstel van met elkaar verbonden constructieve elementen ontworpen 
om belastingen te dragen en voldoende stijfheid te verschaffen 

 
1.5.2.8 
ontwerplevensduur 
de veronderstelde periode gedurende welke een constructie of een deel ervan te 
gebruiken is voor het doel als beoogd, met inbegrip van het voorziene onderhoud, maar 
zonder dat ingrijpend herstel nodig is 
 
1.5.2.17 + OPMERKING 
betrouwbaarheid 
geschiktheid van een constructie of een constructief element om te voldoen aan de 
voorgeschreven eisen, met inbegrip van de ontwerplevensduur, waarvoor zij is 
ontworpen. Betrouwbaarheid is meestal uitgedrukt in probabilistische termen 
 
OPMERKING Betrouwbaarheid omvat veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van
  een constructie. 
 
1.5.3.15 
referentieperiode 
gekozen tijdsperiode die wordt gebruikt als grondslag voor statistische waardebepaling 
van veranderlijke belastingen en eventueel voor buitengewone belastingen  
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[VSB]  (6)P De definities zoals gesteld in EN 1991-1-4, 1.6 zijn van toepassing.  
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+A1/C2:2019 (1.6.1   1.6.4   1.6.5 ) 
 

1.6.1 fundamentele basiswindsnelheid  
10 minuten gemiddelde windsnelheid met een jaarlijkse overschrijdingskans van 0,02, 
ongeacht de windrichting, op een hoogte van 10m boven vlak terrein, zo nodig rekening 
houdend met hoogte-effecten 

 
1.6.4 drukcoëfficiënt 

uitwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de uitwendige 
oppervlakken van gebouwen; 
inwendige drukcoëfficiënten geven het effect van de wind op de inwendige oppervlakken 
van gebouwen; 

 
De uitwendige drukcoëfficiënten zijn onderverdeeld in globale en lokale 
drukcoëfficiënten. Lokale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste 
oppervlakken van 1m² of minder, bijvoorbeeld voor het ontwerp van kleine elementen en 

bevestigingen; Globale coëfficiënten geven de drukcoëfficiënten voor belaste 
oppervlakken groter dan 10m² 

 
 Netto drukcoëfficiënten geven het resulterende effect van de wind op de constructie,
 constructie-element of component per oppervlakte-eenheid. 
 
1.6.5 krachtcoëfficiënt 

geeft het globaal effect van de wind op een constructie, constructie-element of 
component als een geheel, inclusief wrijving, voor zover dit niet uitdrukkelijk uitgesloten 
is. 

 
[VSB]  (7) Overige definities 
  

bekleding 
afwerking van een verticaal of horizontaal vlak (of anders) van de steigerconstructie met 
een flexibel membraan (zeilen, netten 90%, netten 50%) of met een stijf vlak 
(golfplaat, vaste panelen, etc.).  
 
zeilen 
flexibel membraan of weefsel (100% winddicht) , in normen bedoeld met sheeting 

 
krimpfolie 

 zie zeilen 
 

golfplaat 
vast constructie-element van staal of kunststof (100% winddicht) , ook wel sheeting 
 
vaste panelen 
vast constructie-element van staal, kunststof, hout of anders (100% winddicht) , ook wel 
sheeting 

 
sheeting 

 Zie NEN-EN 12811-1 
 

netten 90% 
flexibel membraan of weefsel (ca. 90% winddicht) , in normen bedoeld met netting 
Note:  de toevoeging 90% uitsluitend een handelsnaam, de stromingsweerstand van het 

weefsel is afhankelijk van de K-waarde 
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netten 50% 
flexibel membraan of weefsel (ca. 50% winddicht) , in normen bedoeld met netting 
Note:  de toevoeging 50% uitsluitend een handelsnaam, de stromingsweerstand van het 

weefsel is afhankelijk van de K-waarde 

 
gaasdoek 

 zie netten 90% of netten 50% 
 

netting 
 Zie NEN-EN 12811-1 
 

stromingsweerstand 
weerstand van een weefsel tegen doorstroming van lucht, uitgedrukt in de K-waarde 
 

 K-waarde 
 stromingsweerstand van netten 
 

steiger 
tijdelijke constructie die een doorgaans onbereikbare locatie op een veilige manier 
bereikbaar maakt om op die locatie werkzaamheden uit te kunnen voeren 
 
werksteiger 
zie steiger 
 
steigerconstructie 
constructie van steigermateriaal 
Note:  niet elke steigerconstructie is een steiger (bijvoorbeeld windscherm, tent, hijsconstructie, 

podium, etc.) , het uitvoeren van werkzaamheden is essentieel voor de definitie steiger 

 
steigerframe 
primaire draagconstructie van steigermateriaal, zie ook kale steiger 
 
kale steiger 
constructie van steigermateriaal, uitsluitend opgebouwd uit staanders, liggers en  
diagonalen van steigerbuis, echter zonder werkvloeren of bekleding. 
Note:  voor de bepaling van de krachtcoëfficiënt Cf is de mate van verstoring door (werk)vloeren, 

kantplanken, bekleding, etc. van belang. Als de constructie uit uitsluitend steigerbuis (en 
koppelingen) bestaat dan kan voor Cf =1,2 worden aangehouden. Indien sprake is van 
verstoring moet voor Cf =1,3 worden aangehouden. 

 
 steigerbuis 
 alle buizen die gebruikt worden voor het bouwen van een steigerconstructie 
 

referentie-oppervlakte 
som van de (loodrecht op de overheersende windrichting) geprojecteerde oppervlakten 
van alle elementen van een steigerconstructie, uitgedrukt in Aref 
 
windvangend oppervlak 
som van de (loodrecht op de overheersende windrichting) geprojecteerde oppervlakten 
van alle elementen van een (steiger)constructie, rekening houdend met 
reductiefactoren, uitgedrukt in Aϕ 
Note:  in deze annex is Aϕ de belangrijkste variabele voor het bepalen van de windkracht op 

een (steiger)constructie, uitgaande van een vast aangenomen krachtcoëfficiënt Cf  
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winddruk 
kracht per oppervlakte veroorzaakt door stromende lucht op een (samengesteld) 
oppervlak 
 
windkracht 
kracht veroorzaakt door stromende lucht op een (samengesteld) oppervlak 
 
windbelasting 
zie winddruk en windkracht 

 
 stuwdruk 

zie winddruk, wordt als parameter gebruikt om de druk op hoogte aan te geven, 
bepaald volgens NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
windkracht (schaal van Beaufort) 
getal vanaf 0 t/m 12 dat een classificatie aangeeft van de gemiddelde windsnelheid, 
zoals uitgedrukt in de schaal van Beaufort 
Note:  volgens de schaal van Beaufort wordt uitgegaan van een uurgemiddelde windsnelheid  

gemeten op 10m hoogte in terreincategorie onbebouwd over periodes van 10 minuten  
(een uurgemiddelde bestaat uit 6 opeenvolgende 10-minutengemiddelden) 

  



ANNEX Windbelasting op steigers    VSB.01.A.2020 
 

Pagina 22 van 81 
 

1.7 Symbolen  
 
De symbolen staan in willekeurige volgorde, waarbij samenhang in acht is genomen.  
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011   ( (1) + OPMERKING  (2) ) 
(1) Voor het doel van deze Europese norm, zijn de volgende symbolen van toepassing. 
 
OPMERKING  De gebruikte symbolen zijn gebaseerd op ISO 3898:1999. In dit deel duidt een punt (·) een 
vermenigvuldigingsteken aan. Dit teken is gebruikt om verwarring te vermijden met functionele uitdrukkingen. 

 
(2) Een basislijst van symbolen staat in EN-1990,  1.6. De aanvullende symbolen hieronder 

zijn specifiek voor EN-1991-1-4 
 

[VSB]   (3) De overige symbolen zoals gesteld in NEN-EN 12800 serie zijn van toepassing. 
 
NB  Nationale Bijlage 
 
ANNEX Aanvulling VSB op Nationale Bijlage 
 
cscd  Bouwwerkfactor 

cs [EN 1991-1-4] afmetingsfactor. Alleen in combinatie met cd als factor cscd 

cd [EN 1991-1-4] dynamische factor. Alleen in combinatie met cs als factor cscd 

 
De afmetingfactor heeft een kleinere lettergrootte dan de omgevingsfactor. Het zijn 2 verschillende 
factoren. Waarbij de afmetingsfactor niets te maken heeft met de omgevingsfactor en enkel toegepast 
mag worden in combinatie met cd als factor cscd. In de formule (VSB 5.8) voor de windbelasting moet een 
cscd (bouwwerkfactor) en de Cs (omgevingsfactor) beiden apart worden toegepast.   

 
Cs  omgevingsfactor / site coëfficiënt volgens NEN-EN 12811-1 
 
Cf  krachtcoëfficiënt voor constructie of constructie-element 
 
Aref  referentie-oppervlakte 
 
A geprojecteerde oppervlakte van de belaste constructie, die de windbelasting op 

de te berekenen doorsnede levert 
 
Aϕ   windvangend oppervlak. 
 
A1  windvangend oppervlak van het primaire vlak 
 
A2  gemiddelde windvangend oppervlak van achterliggende overige rijen 
 
n  totaal achter elkaar liggende staanderrijen 
 
Atotaal  totale omhullende frontale oppervlak 
 
φ  volheidsgraad A/Ac 

A  som geprojecteerde oppervlakte van de elementen 
Ac  totale ingesloten oppervlakte h x b 

 
qp  extreme stuwdruk 
 
vm  gemiddelde windsnelheid 
 
vb  basiswindsnelheid 
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vb,0  fundamentele waarde van de basiswindsnelheid 
 
cdir  windrichtingsfactor 
 
cseason   seizoensfactor 
 

cprob  waarschijnlijkheidsfactor 
 
K  vormparameter afhankelijk van de variatiecoëfficiënt van de extreme 

waardenverdeling 
 
p  jaarlijkse overschrijdingskans 
 
R   referentieperiode ten behoeve van bepaling cprob 
 
e  grondtal van natuurlijke logeritme 
 
Bft  Schaal van Beaufort, eenheid voor windkracht 
 
z  hoogte boven het terrein 
 
ze  referentiehoogte voor de uitwendige druk 
 
cpe  drukcoëfficiënt voor de uitwendige druk 
 
cpe,1  lokale uitwendige drukcoëfficiënt 
 
cpe,10  globale uitwendige drukcoëfficiënt 
 
Fw  windkracht op constructie of constructie-element 
 
Ffr  wrijvingskracht op constructie of constructie-element 
 
h  hoogte bouwwerk of object loodrecht op de windrichting 
 
b  breedte bouwwerk of object loodrecht op de windrichting 
 
kp  piekfactor  
 
α  hoek 
 
φB  dichtheid ratio van de gevel 
 
K-waarde  stromingsweerstand van netten 
 
ω  factor voor het bepalen van het windvangend oppervlak bij toepassing van 

netten 
 
B  afstand van cirkelvormig object tot aan het buitenste vlak 
 
R  straal cirkelvormig object 
 
D  diameter cirkelvormig object 
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LD  lengte van de diameter 
 
𝜓𝑟  reductiefactor van de krachtcoëfficiënt voor vierkante doorsneden met afgeronde 

hoeken 
 
𝜆  effectieve slankheid 
 
𝜓𝜆  reductiefactor van de krachtcoëfficiënt voor constructieonderdelen met 

eindeffecten 
 
cf, afschuinen krachtcoëfficiënt voor beklede constructie met afgeschuinde hoeken, waarbij 

rekening is gehouden met een vergrotingsfactor 
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2. Ontwerpsituaties 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011   ( (1)P ) 
(1)P De van toepassing zijnde windbelastingen moeten zijn bepaald voor elke ontwerpsituatie 

in overeenstemming met EN 1990,  3.2. 
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3. Modellering van windbelastingen 
 

3.1 Aard 
 

Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1) ) 
(1)  Windbelastingen fluctueren met de tijd en werken rechtstreeks als drukken op de 

buitenzijde van omsloten constructies en, door porositeit van de uitwendige schil, ook 
indirect op de binnenwanden. Windbelastingen kunnen ook rechtstreeks inwerken op de 
binnenwanden van open constructies. De drukken werken op oppervlakken van 
wanden, wat resulteert in normaalkrachten op de buitenzijde en binnenwanden van de 
constructie of van afzonderlijke onderdelen van de bekleding. Daarnaast kunnen 
wrijvingskrachten, evenwijdig aan het oppervlak, belangrijk zijn indien grote 
oppervlakken door de wind zijn belast. 

 

[VSB]   (2) De aard van een steigerconstructie wijkt af van de aard van gebouwen, zoals  
beschreven in de NEN-EN 1991-1-4. De windbelasting op steigerconstructies wordt  
enkel als statische belasting gerekend, waarin het dynamisch gedrag (turbulentie, 
windstoten, etc.) van de wind is meegenomen. Overige dynamische belastingen 
(Wervelvorming en aero-elastische instabiliteiten) worden buiten beschouwing gelaten, 
maar kunnen zowel een positief als negatief effect hebben.   

 

3.2 Weergave van windbelastingen 
 
 Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1) ) 
(1)  De windbelasting wordt weergegeven door een vereenvoudigde verzameling drukken 

en krachten waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met de extreme effecten van de 
turbulente wind. 

 

3.4  Karakteristieke waarden 
 

 Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1) ) 
(1) De windbelastingen berekend met EN 1991-1-4 zijn karakteristieke waarden (zie EN 

1990,  4.1.2). Ze zijn bepaald door de basiswaarden van windsnelheid of stuwdruk. In 
overeenstemming met EN 1990 4.1.2 (7)P zijn de basiswaarden karakteristieke 
waarden die een jaarlijkse overschrijdingskans hebben van 0,02, wat overeenkomt met 
een herhalingstijd van 50 jaar. 

  

 Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( (2) ) 
        

Voeg na de OPMERKING van (1) de volgende tekst toe en lees deze als normatief: 
(begin tekst) 

 
(2)  De referentieperiode van de karakteristieke waarde van de basiswaarden van de 

stuwdruk moet gelijk zijn genomen aan 50 jaar. Indien een voorgeschreven 
ontwerplevensduur groter of kleiner is dan 50 jaar, dan moet de karakteristieke waarde 
van de stuwdruk zijn bepaald op basis van de herhalingstijd behorende bij die 
ontwerplevensduur. De methode hiervoor is gegeven in OPMERKING 4 in 4.2 en moet 
normatief zijn gelezen. 

 
(einde tekst) 
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[VSB]   (3) Alle steigerconstructies worden gezien als constructies met: 

o instandhoudingsperiode van maximaal 15 jaar (ten behoeve van type ‘tijdelijke 
bouw’, volgens bouwbesluit) 

o ontwerplevensduur van minimaal 15 jaar 
 
Instandhoudingsperiode: de voorwaarde uit het Bouwbesluit die ‘tijdelijke bouw’ definieert. 
Ontwerplevensduur: de veronderstelde periode gedurende welke een constructie of een deel ervan te 
gebruiken is voor het doel als beoogd. 

 
Voor de bepaling van de extreme stuwdruk geldt: 

o referentieperiode van minimaal 15 jaar 
 

Referentieperiode: is afhankelijk van de risico analyse en bepalend voor de veranderlijke belastingen op 
het (bouw)werk. 

 
Conform Eurocode zijn bovengenoemde perioden onlosmakelijk gekoppeld aan de betrouwbaarheid van 
de constructie. 
De keuze voor een lagere referentieperiode is wel toegestaan, maar de betrouwbaarheid moet te allen 
tijde op hetzelfde niveau blijven. Dit kan betekenen dat bij bijvoorbeeld een lagere referentieperiode een 
hogere partiële factor (belastingfactor) wordt vereist. 

 
[VSB]   (4) Alle steigerconstructies kunnen geclassificeerd worden in gevolgklasse CC1 t/m CC3. 

Zie bijlage B (tabel B1, B2 en B3) van NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019. Voor regeling 
van de betrouwbaarheid zie hoofdstuk 2.2 van NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019. 

 
Volgens bijlage B van NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB:2019 moet B.1 t/m B.3 als 
normatief worden gelezen, waarbij tabel B1 vervangen moet worden door tabel NB.23 – 
B1 en tabel NB.24 – B1. 

 
[VSB]   (5) Uitzondering op [VSB] (4): Als een steigerconstructie kan worden ingedeeld in 

gevolgklasse CC1a, volgens NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB:2019, dan is de 
bijbehorende referentieperiode gelijk aan de ontwerplevensduur met een minimum van 
1 jaar.  
 
LET OP: Bij toepassing van deze combinatie wordt het vereiste betrouwbaarheidsniveau 
voor mens en milieu niet gehaald. Daarom mag deze combinatie alleen worden 
toegepast in situaties waar de kans op levensgevaar en milieuschade nihil is.  
 
  

 

3.5  Modellen 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1) (2)  OPMERKING ) 
(1)  De effecten van de wind op de constructie (de respons van de constructie) hangen af 

van de grootte, vorm en dynamische eigenschappen van de constructie. Dit Eurocode-
deel behandelt de dynamische respons door langswindturbulentie in resonantie met 
langswindtrillingen met een fundamentele trillingsvorm met constant teken. 

 
De respons van constructies behoort te zijn berekend volgens hoofdstuk 5 op basis van 
de extreme stuwdruk qp op referentiehoogte in het ongestoorde windveld, de kracht- en 
drukcoëfficiënten en de bouwwerkfactor cscd (zie hoofdstuk 6). qp is afhankelijk van het 
windklimaat, de terreinruwheid en orografie en de referentiehoogte. qp is gelijk aan de 
gemiddelde stuwdruk plus een bijdrage voortkomend uit windvlagen. 
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(2) Aero-elastische respons behoort te zijn beschouwd voor flexibele constructies zoals 
kabels, masten, schoorstenen en bruggen. 

 
OPMERKING Vereenvoudigde richtlijnen voor aero-elastische respons zijn gegeven in bijlage E. 

 
 

[VSB]   (3) De bouwwerkfactor cscd mag ook voor steigerconstructies worden toegepast. 
  

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( 6.1 (1)  OPMERKING ) 

6.1 Algemeen 
(1) De bouwwerkfactor cscd behoort de effecten op de windbelasting in rekening te brengen van 
het niet simultaan voorkomen van extreme stuwdruk op de oppervlakte van de constructie (cs) 
samen met het effect van de trillingen van de constructie door de turbulentie (cd). 

 
OPMERKING De bouwwerkfactor cscd  mag zijn gescheiden in een afmetingfactor cs en een dynamische 
factor cd  op basis van 6.3. Informatie of de bouwwerkfactor cscd  behoort te zijn gescheiden, kan zijn gegeven 
in de nationale bijlage. 

 
[VSB]   (4)  De factor cscd is een samenvoegsel van afmetingfactor (cs) en een dynamische factor 

(cd) en mogen onafhankelijk van elkaar worden toegepast.  
 
 

[VSB]   (5)  Voor steigerconstructies en aansluitende onderdelen (bijvoorbeeld tuikabels) wordt de 
aero-elastische respons niet beschouwd. 

 
Voor steigerconstructies zijn geen specifieke bruikbaarheidsgrenstoestanden gedefinieerd. Het comfort 
voor mensen en het uiterlijk van bouwwerken wordt niet rekenkundig getoetst.  
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4.  Windsnelheid en stuwdruk 
 

4.1 Basis voor de berekening 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1) ) 
(1)   De windsnelheid en de stuwdruk zijn samengesteld uit een gemiddelde en een 

fluctuerende component.  
De gemiddelde windsnelheid vm behoort te zijn bepaald met de basiswindsnelheid vb die 
afhangt van het windklimaat zoals omschreven in 4.2 en de hoogte variatie van de wind 
bepaald met de terreinruwheid en orografie zoals beschreven in 4.3. De extreme 
stuwdruk wordt bepaald in 4.5. De fluctuerende component van de wind wordt in 
rekening gebracht door de turbulentie-intensiteit vastgesteld in 4.4.  

 
Opmerking: De nationale bijlage kan klimaatinformatie geven om de gemiddelde 
windsnelheid vm, de extreme stuwdruk qp en andere waarden rechtstreeks te bepalen 
voor de beschouwende terrein categorieën.  

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( (1) ) 
(1) Geen nadere informatie is gegeven over klimaatinformatie waarmee de gemiddelde 

windsnelheid, de extreme waarde van de stuwdruk en aanvullende waarden 
rechtstreeks kunnen worden bepaald. 

 

4.2 Basiswaarden 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1)P  OPMERKING 1 ) 
(1)P  De fundamentele waarde van de basiswindsnelheid vb,0 is de karakteristieke 10 minuten 

gemiddelde windsnelheid, onafhankelijk van windrichting en tijd in het jaar, op 10 m 
hoogte boven maaiveld in een open gebied met lage vegetatie zoals gras en vrijstaande 
obstakels met tussenliggende afstanden van ten minste 20 obstakelhoogtes. 

 

OPMERKING 1 Dit terrein komt overeen met terreincategorie II in tabel 4.1. 
 

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( (1)P  OPMERKING 2 en 3) 
(1)P  Lees na OPMERKING 2 de volgende normatieve tekst: 
 

Voor de bepaling van vb,0 moet onderscheid zijn gemaakt in verschillende windgebieden. 
De bijbehorende snelheid voor vb,0 die in rekening moet worden gebracht, volgt uit tabel 
NB.1. Er zijn drie windgebieden gedefinieerd: 

 
1)  gebied I: Markermeer, IJssselmeer, Waddenzee, waddeneilanden en de provincie   
Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Wormerland, 
Purmerend en Edam-Volendam; 

 
OPMERKING Dit zijn de gemeenten: Den Helder, Schagen, Hollands Kroon, Bergen 
(NH), Langedijk, Heerhugowaard, Opmeer, Medemblik, Stedebroec, Enkhuizen, 
Drechterland, Hoorn, Koggenland, Beemster, Alkmaar, Heiloo, Castricum (bron: 
Centraal Bureau voor de Statistiek, www.cbs.nl, peildatum 1 januari 2020).  

 
2) gebied II: het resterende deel van de provincie Noord-Holland (waartoe ook Zaanstad 
behoort), het vasteland van de provincies Groningen en Friesland en de provincies 
Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland; 

 
3) gebied III: het resterende deel van Nederland. 

http://www.cbs.nl/
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[VSB]   Zie figuur VSB-4.1 voor de windgebieden I, II en III. 

 
Ter plaatse van de grenzen van de windgebieden moet een continue overgang zijn 
aangenomen overeenkomend met de volgende interpolatieregels (zie figuur NB.2): 
 

- van een punt in gebied I, 5 km vanaf de grenslijn met gebied II, naar de grenslijn zelf; 
- van een punt in gebied II, 5 km vanaf de grenslijn met gebied III, naar de grenslijn zelf. 

 
Figuur VSB-4.1 Windgebieden I, II en III 

 

 
Ter vereenvoudiging is het slim om geen rekening met het overgangsgebied tussen windgebieden te 
houden. Houd de grens tussen de windgebieden als ‘harde’ grens aan.   
 
 

Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (2)P  OPMERKING 1, 4, 5 ) 
 (2)P  De basiswindsnelheid moet zijn berekend met uitdrukking (4.1). 
 

𝑉𝑏 = 𝐶𝑑𝑖𝑟 × 𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 × 𝑉𝑏,0   (4.1) 

 
[VSB]   (2)P 𝑉𝑏 = 𝐶𝑑𝑖𝑟 × 𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 × 𝑉𝑏,0 × 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏   (VSB 4.1) 

 
waarin: 
vb  is de basiswindsnelheid, vastgesteld als een functie van windrichting en seizoen 

op 10m boven maaiveld met terreincategorie II; 
 

vb,0  is de fundamentele waarde van de basiswindsnelheid, zie (1)P; 
 

cdir is de windrichtingsfactor, zie opmerking 2; 
 

cseason  is de seizoensfactor, zie opmerking 3. 
 

 cprob is de waarschijnlijkheidsfactor, zie opmerking 4. 
 

‘harde’ grens 
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OPMERKING 1 Wanneer de invloed van hoogte op de basiswindsnelheid vb niet is 
opgenomen in de voorgeschreven fundamentele waarde vb,0, kan de nationale bijlage 
een procedure geven om deze invloed in rekening te brengen. 
 

Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( OPMERKING 2 ) 
OPMERKING 2 cdir moet gelijk aan 1 zijn genomen. 

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( OPMERKING 3 ) 

OPMERKING 3 cseason moet gelijk aan 1 zijn genomen. 
[VSB]  OPMERKING 3 cseason voor tijdelijke constructies zie (3)P, anders moet gelijk aan 1 zijn 

genomen. Voor steigerconstructies zie [VSB] (4) 
 

Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011  ( OPMERKING 4 ) 
OPMERKING 4 De 10 minuten gemiddelde windsnelheid met een jaarlijkse 
overschrijdingskans p is bepaald door de basiswindsnelheid vb in 4.2 (2)P te 
vermenigvuldigen met de waarschijnlijkheidsfactor cprob gegeven door uitdrukking (4.2). 
Zie ook EN 1991-1-6. 

cprob = (
1 − K × ln(− ln(1 − 𝑝))

1 − K × ln(− ln(0,98))
)

𝑛

(4.2) 

  
 

K is de vormparameter afhankelijk van de variatiecoëfficiënt van de extreme-
waardenverdeling; 

 
n  is de exponent. 

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( (2)P ) 

Lees OPMERKING 4 als normatieve tekst en voeg daar de volgende normatieve tekst 
aan toe: 

 
Voor p moet de jaarlijkse kans worden ingevuld die overeenkomt met de gewenste 
waarde voor R (referentieperiode). 

 

Voor p geldt: (1 − 𝑝) = 𝑒(−
1

𝑅
)
 

 

Voor R > 25 geldt bij benadering:  𝑝 =
1

𝑅
 

 
[VSB]   Waarin: 

 R is de referentieperiode 
 

Voor steigerconstructies (bouwwerk) in gevolgklasse CC1b (*), CC2 of CC3 moet een 
referentieperiode (R) van minimaal 15 jaar voor de belastingen worden aangehouden. 
Voor CC1a (*) mag een referentieperiode (R) gelijk aan de ontwerplevensduur met een 
minimum van 1 jaar voor de belastingen worden aangehouden. 
 
(*) TNO rapport TNO-060-DTM-2011-03086 Veiligheidsbeoordeling bestaande bouw. 
Achtergrondrapport bij NEN 8700 (december 2011). 

 
 e is het grondtal van de natuurlijke logaritme. 
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Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( OPMERKING 5 ) 
Lees na OPMERKING 5 als normatieve tekst: 
De terreinhoogte is niet van toepassing. Voor K en n moeten voor de drie windgebieden 
de waarden volgens tabel NB.2 zijn aangehouden. 

 

Tabel NB.2 – Factoren K en n voor toepassing in Nederland 

  
Windgebied I II III 

K 0,2 0,234 0,281 

n 0,5 0,5 0,5 

 
 

[VSB]  Tabel VSB 4.1 - cprob op basis van formule 4.2 
 

referentie- 
periode 

windgebieden 

I II III 

≤ 5 jaar 0,86 0,84 0,82 

15 jaar 0,93 0,92 0,91 

50 jaar 1,00 1,00 1,00 

100 jaar 1,04 1,04 1,05 

 
 
 

[VSB]   Tabel VSB 4.2 - Effect van cprob
2 bij toepassing stuwdruktabel NB.5 uit NEN-EN 1991-1-

4+A1+C2:2011/NB:2019 
 
cprob is een waarschijnlijkheidsfactor op de windsnelheid. In de formule voor het bepalen van de stuwdruk 
is windsnelheid in het kwadraat opgenomen. Daarom moet over de stuwdruk, uit stuwdruk tabel NB.5, de 
cprob ook in het kwadraat worden genomen. 
     

referentie- 
periode 

windgebieden 

I II III 

≤ 5 jaar 0,73 0,71 0,68 

15 jaar 0,86 0,85 0,84 

50 jaar 1,00 1,00 1,00 

100 jaar 1,08 1,09 1,09 

 

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( (2)P OPMERKING 3 ) 
(2)P  Vervang de definities van de factoren cdir en cseason door: 

cdir is de windrichtingsfactor; 
cseason is de seizoensfactor; 
 
Lees na opmerking 2 de volgende normatieve tekst: 
cdir moet gelijk aan 1 zijn genomen. 
Lees na opmerking 3 de volgende normatieve tekst: 
cseason moet gelijk aan 1 zijn genomen. 

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (3)P) 
(3)P  Voor tijdelijke constructies en voor alle constructies in uitvoeringsfase mag de 

seizoenfactor cseason zijn gebruikt. Voor verplaatsbare constructies die in elk seizoen 
kunnen worden gebruikt behoort cseason gelijk te zijn aan 1,0. 

 
De normtekst voor (2)P geldt voor niet tijdelijke constructies (zoals woningen). Steigerconstructies zijn 
gedefinieerd als type ‘tijdelijk’, vandaar dat (3)P geldt en dat de seizoenfactor toegepast mag worden. 
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[VSB]  (4)  Enkel voor de steigerconstructie en eventuele tijdelijke hulpconstructies voor stabiliteit 
mag de seizoenfactor cseason worden gebruikt. 

 
De seizoenfactor is enkel van toepassing voor de controle van de steigeronderdelen, zoals staanders, 
liggers, schoren, ankerbuizen, enz. Maar ook op de tijdelijke stabiliteitsonderdelen, zoals ballast, tuien en 
verankeringen. Dit geldt niet voor de controle (bijvoorbeeld voetmoment colonne) van een bestaande 
constructie waaraan de steigerconstructie verankerd of gesteund is. 

 
[VSB]   Tabel VSB 4.3 - cseason  voor Nederland 

 

periode cseason  
januari/februari 1,00 

maart/april 0,90 

mei/augustus  0,85* 

september/oktober 0,90 

november/december 1,00 

*Er is terughoudendheid in het toepassen van cseason in de periode mei/augustus. Vandaar de 
aanbeveling niet verder dan factor 0,85 te reduceren. 

 

Bronnen voor toepassing seizoenfactor: 
Bron: Richtlijn voor constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een 

Evenementenvergunning, revisie 2017. Datum versie 02-06-2017. 
 

Bouwen met staal nummer 201_2008, “Eurocode en 1991: Windbelasting(1) -
Stuwdrukken berekenen volgens nieuwe norm windbelasting” 

 
[VSB]   (5)P Het product van de factoren voor toepassing op de extreme stuwdruk zoals genoemd in 

tabel NB.5 uit NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB mag niet lager zijn dan 0,7. 
 

Eis:  Cdir
2 x Cseason

2 x Cprob
2 ≥ 0,7  ( VSB 4.2 ) 

 
Bron: EN-NEN12811-1:2004    ( 6.2.7.4.1 ) 

When the European Standard for wind loads is available it shall be used. Pending its 
availability, data shall be taken from national standards. A statistical factor considering 
the period of time from the erection to the dismantling of the working scaffold may be 
taken into account. This factor shall be not less than 0,7 and shall be applied to the wind 
velocity pressure for a 50-year return period. 

 
[VSB]   (6)P  Met deze ondergrens wordt het betrouwbaarheidsniveau voor mens en milieu voor een 

steigerconstructie voldoende gegarandeerd. Deze ondergrens geldt niet voor 
steigerconstructies in gevolgklasse CC1a. 

 
Het verkregen resultaat van de 0,7 ondergrens komt overeen met de stuwdruk berekend met een 
basiswindsnelheid gebaseerd op de bovengrens van het interval behorend bij ongeveer windkracht 8 Bft 
en een waarschijnlijkheidsfactor van 1,0. Windkracht 8 Bft komt gemiddeld een paar keer per jaar voor in 
Nederland. Vandaar dat er wordt gekozen om de extreme stuwdruk niet lager af te minderen dan 
windkracht 8 Bft. En de 0,7 ondergrens toe te staan als veilige ondergrens voor de extreme stuwdruk. 
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[VSB]   (7)P Het product van de factoren voor toepassing op de basiswindsnelheid (uitdrukking VSB 
4.1) mag niet lager zijn dan √(0,7). 

 
Eis:  Cdir x Cseason x Cprob ≥ √(0,7)  ( VSB 4.3 ) 

 
Tabel VSB 4.4 – Overzichtstabel voor Cdir , Cseason en Cprob 
 

Gevolgklasse CC1a (R = 1 jaar) CC1b t/m CC3 

Windrichting Alle windrichtingen Alle windrichtingen 

Cdir 1,00 1,00 

Cdir² 1,00 1,00 

   

Periode nov – feb mrt – apr mei – aug sep – okt nov – feb mrt - apr mei – aug sep – okt 

Cseason 1,00 0,90 0,85 0,90 1,00 0,90 0,85 0,90 

Cseason² 1,00 0,81 0,72 0,81 1,00 0,81 0,72 0,81 

   

Windgebied I II III I II III 

Cprob 0,75 0,72 0,69 0,93 0,92 0,91 

Cprob² 0,56 0,52 0,48 0,86 0,85 0,84 

 
[VSB] OPMERKING 6 In een gebruiksperiode van maart tot en met oktober voor een CC1B 

t/m CC3 steigerconstructie komt dit neer op een totale reductiefactor van 0,70, zie [VSB] 
(5)P. In alle andere gevallen is de totale reductiefactor niet lager dan Cprob². 

 
Voorbeeld 1: CC1b t/m CC3 
Gebruiksperiode mei tot en met augustus voor een CC1b steigerconstructie in windgebied II. 
Reductiefactor op extreme stuwdruk = Cdir

2 x Cseason
2 x Cprob

2 = 1,00 x 0,72 x 0,85 = 0,61 < 0,70 => 
reductiefactor =  0,70 

 
Voorbeeld 2: CC1a (R = 1 jaar) 
Gebruiksperiode mei tot en met augustus voor een CC1a (R = 1 jaar) steigerconstructie in windgebied II. 
Reductiefactor op extreme stuwdruk = Cdir

2 x Cseason
2 x Cprob

2 = 1,00 x 0,72 x 0,52 = 0,37  
=> reductiefactor =  0,37 

 

4.3 Gemiddelde wind 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1) ) 
(1)  De gemiddelde windsnelheid vm(z) op een hoogte z boven het terrein hangt af van de 

terreinruwheid en orografie en van de basiswindsnelheid vb. 
 

De invloed van nabijgelegen constructies op de windsnelheid behoort in acht te zijn 
genomen. 

 

4.3.1  Variatie met hoogte 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 

4.3.2  Terreinruwheid 
 

[VSB]  De terreinruwheid wordt bepaald volgens de NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2019. 
 



ANNEX Windbelasting op steigers    VSB.01.A.2020 
 

Pagina 35 van 81 
 

4.3.3  Terreinorografie 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 

4.3.4  Grote en beduidend hogere naburige bouwwerken 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 

4.3.5  Bebouwingsdichtheid 
 

[VSB] De genoemde factoren zijn enkel ter beoordeling van toepassing op steigerconstructies 
en hier kunnen praktisch geen concrete waarden voor bepaald worden. 

 

4.4  Windturbulentie 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 

4.5  Extreme stuwdruk 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
In alle stuwdrukken berekend conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 formule (4.8), is het 
gecombineerde effect van pieksnelheid, turbulentie en vlaagsnelheid meegenomen.   

 
[VSB]   De extreme stuwdruk is enkel van toepassing op de ‘The out of service condition’ 

conform EN-NEN12811-1:2004. Verder te noemen als ‘situatie buiten gebruik’.  
 

[VSB]  4.6  Maximale stuwdruk in werksituatie of beheerste situatie 
 
(1)P  De globale stabiliteit van een steigerconstructie moet in alle voorkomende situaties 

(montage, in gebruik, buiten gebruik, aanpassingen, demontage, etc.) gewaarborgd zijn. 
 
(2)  Voor het bepalen van een maximale stuwdruk conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 

formule (4.1), (4.3) en (4.8) kan een afwijkende basiswindsnelheid vb,0 worden gebruikt 
op basis van de bovenwaarde van de bandbreedte in de Beaufort schaal (gemeten op 
10m hoogte in terreincategorie onbebouwd over een periode van 10 minuten). 

 
OPMERKING 1 De berekende stuwdrukken mogen niet gereduceerd worden. Voor 
maximale stuwdrukken op een steigerconstructie in werksituatie is de eis:  Cdir² x Cseason² 
x Cprob² =1. 
 

4.6.1 Maximale stuwdruk in werksituatie 
 
(1)  De maximale stuwdruk in werksituatie, verder te noemen als ‘werkwind’, is van 

toepassing op de ‘The service condition’ conform EN-NEN12811-1:2004. Verder te 
noemen als ‘situatie in gebruik’. 

 
Deze is vastgesteld in 6.2.7.4.2 van EN-NEN12811-1:2004, als een constante stuwdruk 
van 0,20kN/m². Van toepassing tot een maximale hoogte van ca. 25m, conform 7.2.2 
van EN-NEN 12810-1. 
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Bron: EN-NEN12811-1:2004    ( 6.2.7.4.2 ) 
A uniformly distributed velocity pressure of 0,2 kN/m² shall be taken into account.  

 
(2) De werkwind van 0,20kN/m² over een hoogte van maximaal ca. 25m komt nagenoeg 

overeen met de bandbreedte bij windkracht 6Bft. 
 
(3)  Het stuwdrukprofiel voor werkwind dient bepaald te worden volgens NEN-EN 1991-1-

4+A1+C2:2011 formule (4.8), met een fundamentele waarde van de basiswindsnelheid 
vb,0  van 13,8 m/s. Dit is de bovengrens bandbreedte windkracht 6Bft. 

 
Alhoewel de EN-NEN 12811-1 aangeeft dat de stuwdruk in werksituatie als gelijk verdeelde last op de 
steigerconstructie toegepast mag worden, is het toepassen van een daadwerkelijk oplopend 
stuwdrukprofiel een veiligere aanname. Door de ‘werkwind’ te refereren aan een windkracht, is deze in 
praktijk ook te meten en is hierop te anticiperen. 

 
De stuwdruk op 10m hoogte voor terreincategorie bebouwd is qp(10) = 0,18kN/m², onbebouwd is qp(10) = 
0,22kN/m² en kust is qp(10) = 0,35kN/m². In het algemeen geldt dat werksteigers veilig betreden mogen 
worden tot en met 6Bft. Daarom wordt de bovengrens van de bandbreedte windkracht 6Bft aangehouden 
als te hanteren fundamentele waarde voor de basiswindsnelheid Vb,0 in de werksituatie. Het is toegestaan 
om werksteigers bij een hogere windkracht te betreden, mits daar voldoende of extra 
veiligheidsmaatregelen voor zijn genomen. 

 

4.6.2 Maximale stuwdruk in beheerste situatie 
 
(1) De maximale stuwdruk in beheerste situatie is van toepassing op de ‘situatie buiten 

gebruik’. 
 
(2) Voor een steigerconstructie waarvan de globale stabiliteit bij extreme stuwdruk niet 

gewaarborgd is, kunnen aanvullende beheersmaatregelen worden genomen om het 
windvangend oppervlak te verkleinen zodat de fundamentele eisen voor de vereiste 
betrouwbaarheid (hoofdstuk 3.4 [VSB] (4) en hoofdstuk 2 van NEN-EN 
1990+A1+A1/C2:2019) gewaarborgd blijven.  

 
Dit kan bijvoorbeeld door bekleding of kantplanken te verwijderen, door de opbouwhoogte te verminderen 
of ballast, steunberen of verankeringen toe te voegen. 

 
Bron: TNO-060-DTM-2011-03086, Veiligheidsbeoordeling bestaande bouw. 
Achtergrondrapport bij NEN 8700. 
 

De situatie kan zich voor doen dat de globale stabiliteit van een steigerconstructie met (deel) bekleding tot 
bovengrens windkracht 8Bft gewaarborgd is, maar bij een hogere windkracht niet. Door het verwijderen 
(beheersmaatregel) van de (deel) bekleding voldoet de steigerconstructie wel aan deze fundamentele eis. 
Echter is het noodzaak dat deze beheersmaatregel 100% zeker uitgevoerd kan worden.   

 
Het spreekt voor zich dat in alle denkbare situaties, zoals tijdens montage en demontage situatie maar 
ook in de beheerste situatie de steigerconstructie moet voldoen aan de fundamentele eis bij extreme 
stuwdruk.  

 
(3) Voor een steigerconstructie waarvan de globale stabiliteit bij extreme stuwdruk niet 

gewaarborgd is, kan een overschrijding of schade worden geaccepteerd zolang voldaan 
wordt aan de fundamentele eisen voor de vereiste betrouwbaarheid (hoofdstuk 3.4 
[VSB] (4) en hoofdstuk 2 van NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019) 
 
Bron: TNO-060-DTM-2011-03086, Veiligheidsbeoordeling bestaande bouw. 
Achtergrondrapport bij NEN 8700. 
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5  Windbelastingen 
 

5.1  Algemeen 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1)P ) 
(1)P  Windbelastingen op constructies en constructie-elementen moeten zijn bepaald 

rekening houdend met uitwendige en inwendige winddruk. 
 

5.2  Winddruk op de buitenzijde en binnenwanden 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1) (3) ) 
(1) De winddruk werkend op de buitenzijde we behoort te zijn bepaald met uitdrukking (5.1). 
 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) × 𝐶𝑝𝑒   (5.1) 

 
(3)  De nettodruk op een wand, dak of element is het verschil tussen de druk op de vlakken 

aan weerszijden, rekening houdend met het teken van de druk. Overdruk, gericht naar 
het oppervlak, wordt positief gerekend en onderdruk, weg van het oppervlak, wordt 
negatief gerekend. 

 
[VSB]   (4)  De winddruk volgens (1) en (3) is van toepassing voor bouwwerken gemaakt van 

steigermateriaal voorzien van 100% winddichte vlakken, bijvoorbeeld tenten, 
overkappingen, reclameborden, wind- en vorstschermen. 

 
 

5.3  Windkrachten 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 ( (1) (2) (3) (4) (5) OPMERKING ) 
(1)  De windkrachten op de gehele constructie of een constructie-element behoren te zijn 

bepaald: 
- door berekening van krachten met krachtcoëfficiënten (zie (2)), of 
- door berekening van krachten met oppervlaktedruk (zie (3)). 

 
(2)  De windkracht Fw op een constructie of constructie-element mag rechtstreeks zijn 

bepaald met uitdrukking (5.3). 
 

𝐹𝑤 = 𝑐𝑠𝑐𝑑 × 𝐶𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧𝑒) × 𝐴𝑟𝑒𝑓   (5.3) 

 
 

of door vectoriële sommatie van de afzonderlijke constructie-elementen (zoals getoond 
in 7.2.2.) met uitdrukking (5.4) 

 
𝐹𝑤 = 𝑐𝑠𝑐𝑑 × ∑ 𝐶𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧𝑒) × 𝐴𝑟𝑒𝑓𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛  (5.4) 

 
 
Bron: EN-NEN12811-1:2004    ( 6.2.7.1 ) 

Wind loads shall be calculated by assuming that there is a velocity pressure on a 
reference area of the working scaffold, which is in general the projected area in the wind 
direction. The resultant wind force, F, in kN, is obtained from equation (2): 

 

𝐹 = 𝐶𝑠 × ∑ (𝐶𝑓,𝑖 × 𝐴𝑖 × 𝑞𝑖)𝑖   (2)  
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(3)  De windkracht Fw op een constructie of constructie-element mag zijn bepaald door 
vectoriële sommatie van de krachten Fw,e, Fw,I en Ffr berekend met de uitwendige en 
inwendige druk met uitdrukkingen (5.5) en(5.6) en de wrijvingskrachten door de wrijving 
van de wind evenwijdig aan de buitenzijde berekend met uitdrukking (5.7). 
Uitwendige kracht: 

 
𝐹𝑤,𝑒 = 𝑐𝑠𝑐𝑑 ×∑ 𝑤𝑒 × 𝐴𝑟𝑒𝑓𝑧𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛  (5.5)   

 
Inwendige kracht: 

 
𝐹𝑤,𝑖 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝐴𝑟𝑒𝑓𝑧𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛    (5.6)  

 
Wrijvingskracht: 

 
𝐹𝑓𝑟 = 𝐶𝑓𝑟 × 𝑞𝑝(𝑧𝑒) × 𝐴𝑓𝑟   (5.7) 

 
 
(4)  De effecten van windwrijving op de zijden kunnen zijn verwaarloosd wanneer de totale 

oppervlakte van alle vlakken parallel (of onder een kleine hoek) met de wind niet groter 
is dan vier maal de totale oppervlakte van alle uitwendige vlakken loodrecht op de wind 
(loefzijde en lijzijde). 

 
[VSB]  (4)  De effecten van windwrijving op de zijden kunnen zijn verwaarloosd wanneer de totale 

oppervlakte van alle vlakken parallel (of onder een kleine hoek) met de wind niet groter 
is dan vier maal de totale oppervlakte van alle uitwendige vlakken loodrecht op de wind 
(loefzijde en lijzijde) ter beoordeling van de constructeur. 

 
 
(5)  Bij het sommeren van de windkrachten op gebouwen mag het gebrek aan correlatie van 

de winddruk tussen loefzijde en lijzijde in acht zijn genomen. 
 

OPMERKING De nationale bijlage kan bepalen of dit gebrek aan correlatie algemeen 
mag worden toegepast of beperkt is tot wanden zoals toepast in 7.2.2(3). Het is 
aanbevolen dit gebrek aan correlaties uitsluitend voor wanden te beschouwen (zie 
7.2.2(3) 

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( (5) ) 
(5)  Dit effect is onder 7.2.2 van onderhavig document in rekening gebracht. 
 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011   ( 7.2.2 (3) OPMERKING ) 
(3)  In gevallen waar de windkracht op gebouwen is bepaald door de gelijktijdige toepassing 

van drukcoëfficiënten Cpe op loefzijde en lijzijde (zones D en E) van het gebouw, mag 
het gebrek aan correlatie tussen de winddruk aan de windzijde en lijzijde in rekening zijn 
gebracht. 

 
OPMERKING Het gebrek aan correlatie tussen winddrukken aan de loefzijde en lijzijde 
mag als volgt zijn beschouwd. 
Voor gebouwen met h/d ≥ 5 wordt de resulterende kracht vermenigvuldigd met 1. Voor 
gebouwen met hld ≤ 1 wordt de resulterende kracht vermenigvuldigd met 0,85. Voor 
tussenliggende waarden van hld mag lineair zijn geïnterpoleerd. 
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Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 ( 7.2.2 (4)) 
(3)  Vervang de opmerking door de volgende normatieve tekst: 
 
(4)  Het gebrek aan correlatie van de winddrukken tussen de loefzijde en de lijzijde mag in 

rekening zijn gebracht door de resulterende kracht met een factor 0,85 te 
vermenigvuldigen. 

 
Let op dat opmerking (4) uit nationale bijlage de normtekst van (3) volledige vervangt. 

 
De impact van correlatie is voornamelijk voor winddrukken voor Cpe,10 waarden van toepassing. De 
factor voor het gebrek aan correlatie is alleen van toepassing op de globale stabiliteit van de constructie 
en een minimale diepte (d) van ca. 3m. 

 
 

[VSB]   (6)  De windkracht Fw op steigerconstructies (gevel- / objectsteigers of ruimtelijke steiger) 
wordt bepaald met uitdrukking (VSB 5.8). 

  

Fw  = cscd  x Cs x Cf x qp(z) x Aϕ   (VSB 5.8) 

 
waarin: 

 cscd is de bouwwerkfactor zoals vastgesteld in hoofdstuk 6; 

 Cs is de site coëfficiënt zoals vastgesteld in hoofdstuk 6.4; 
Cf  is de krachtcoëfficiënt voor de steigerconstructie of het steigerconstructie-

element, gegeven in hoofdstuk 7; 
qp(z) is de extreme stuwdruk (vastgesteld in 4.5) op hoogte z (vastgesteld  

in hoofdstuk 7); 
Aϕ  is het windvangend oppervlak van de steigerconstructie of steigerconstructie-

element, gegeven in hoofdstuk 7. 
 
Bovengenoemde formule (VSB 5.8) kan gebruikt worden voor zowel onbeklede als beklede 
steigerconstructies met netten. Dit wordt nader uitgelegd in hoofdstuk 7. 

 
 

[VSB]   (7)P Voor het bepalen van de windkracht Fw in dit document wordt de krachtcoëfficiënt als 
vaste waarde aangenomen, waarbij het windvangend oppervlak Aϕ variabel is. Omdat 
dit windvangend oppervlak Aϕ wordt bepaald voor de gehele steigerconstructie, kun je 
deze enkel globaal beschouwen. Lokale gevolgen voor reactiekrachten en interne 
krachten komen voort uit deze globale benadering.  

 
Houd er rekening mee dat wanneer je zeil (100% dicht) toepast, je moet rekenen met drukcoëfficiënten 
Cp,10 volgens 7.16 
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6.  Bouwwerkfactor cscd en site coëfficiënt Cs 
 
In dit hoofdstuk wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen de bouwwerkfactor en de site coëfficiënt 
(omgevingsfactor). Beide factoren bestaan uit de term ‘cs’, maar hebben een hele andere betekenis en 
worden in dit document anders aangeduid. De afmetingfactor, onderdeel van de bouwwerkfactor, heeft 
een kleinere lettergrootte dan de omgevingsfactor. Het zijn 2 verschillende factoren. Waarbij de 
afmetingsfactor niets te maken heeft met de omgevingsfactor en enkel toegepast mag worden in 
combinatie met cd als cscd factor. In de formule (VSB 5.8) voor de windbelasting moet een cscd 
(bouwwerkfactor) en de Cs (omgevingsfactor) beiden apart worden toegepast.   

 

6.1  Algemeen 
 

cscd  De bouwwerkfactor cscd behoort de effecten op de windbelasting in rekening te brengen 

van het niet simultaan voorkomen van extreme stuwdruk op de oppervlakte van de 
constructie (cs) samen met het effect van de trillingen van de constructie door de 
turbulentie (cd). 

 
OPMERKING De bouwwerkfactor cscd mag zijn gescheiden in een afmetingfactor cs en een dynamische 
factor cd op basis van 6.3. Informatie of de bouwwerkfactor cscd behoort te zijn gescheiden, kan zijn gegeven 
in de nationale bijlage. 

 

De afmetingfactor houdt rekening met het feit dat de wind een ongelijke belasting uitoefent op het 
bouwwerk. Windvlagen zorgen ervoor dat stukken van het gevel- of dakoppervlak zwaarder belast 
worden dan de rest. Bij een waarde van 1,0 wordt uitgegaan van een extreme windbelasting op het totale 
beschouwde oppervlak. Indien grote oppervlakten beschouwd worden mag de afmetingfactor en daarmee 
ook de bouwwerkfactor gereduceerd worden. 

 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020   ( (1) ) 
 (1)  Lees na de opmerking de volgende normatieve tekst: 

De ‘gecombineerde factor’ cscd mag zijn gesplitst waarbij mag zijn aangenomen dat cd = 
1,05 onder de volgende voorwaarden: 
— de bouwwerkhoogte h is kleiner dan 50 m en 
— de verhouding h/ b is kleiner dan 5. Hierin is b de gemiddelde breedte van het 
bouwwerk loodrecht op de windrichting. 

 
OPMERKING De grootte van de factor cscd kan worden ontleend aan bijlage C van deze 
nationale bijlage. 

 
[VSB]  (1)  Lees na de opmerking de volgende normatieve tekst: 

De ‘gecombineerde factor’ cscd mag zijn gesplitst waarbij mag zijn aangenomen dat  
cd = 1 voor steigerconstructies.  
 

Ter vereenvoudiging kan voor steigerconstructies kleiner dan 15m cscd = 1 aangehouden worden. Voor 
hogere steigerconstructies kan er een reductie gehaald worden door cscd te bepalen. Vanaf ca 50m à 
60m hoogte, wordt de invloed van cscd significant en kan deze zelfs groter worden dan 1.  

 

6.2  Bepaling van cscd 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
Het bepalen van de eigenfrequentie van een steigerconstructie is zeer lastig. Voor een ongesteunde 
steigerconstructie is het redelijk te bepalen, maar voor gesteunde steigerconstructies aan bestaande 
objecten niet. Vandaar dat voor beide ter vereenvoudiging cd = 1 aangehouden mag worden. 
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6.3  Gedetailleerde procedure 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020  ( 6.3.1 (1) ) 
(1)  Lees de opmerkingen 1 en 2 als normatieve tekst. 

Lees na formule 6.3: 
De factoren kp, B2 en R2 moeten zijn bepaald volgens bijlage C. 
Lees na OPMERKING 3 de volgende normatieve tekst: 
Indien voor cscd een waarde kleiner dan 0,85 is gevonden, moet cscd = 0,85 zijn 
toegepast. 

 
 

[VSB]  6.4  Site coëfficiënt 

Cs  Site coëfficiënt zoals bedoeld volgens EN-NEN12811-1:2004. Hiermee wordt 
rekening gehouden met de locatie van de steigerconstructie in relatie met de 
dichtheid van het aanliggende gebouw. 

 
Bron: EN-NEN12811-1:2004, ANNEX A   ( A.4 ) 

For calculation of wind loads on the area of the end of a run of a working scaffold, the 
value of Cs should be taken as 1,0. 

 

   Voor het berekenen van de windbelasting op het oppervlak aan de uiteinden van een  
werksteiger moet de waarde van Cs genomen worden als 1,0. Dit geldt zowel ter 
plaatse van de hoeken van het gebouw alsook de dakrand. [Vertaling VSB] 

 

 
Figuur VSB-6.1 toepassing Cs coëfficiënt 
 

De keuze van α=30° bij 𝜑𝐵 = 1 is gebaseerd op een logische aanname, doordat de invloed van het object 
eindig is. Bij een volledig doorlatend object zal dit ‘eindeffect’ minder worden, waardoor α ≤ 90° toegepast 
kan worden. De keuze van de grenslijn op 3m is een pragmatische aanname. 

 
Wanneer de wind van de andere richting wordt beschouwd (dus eerst tegen het object aan), dan mag als 
pragmatische aanname ook figuur VSB-6.1 toegepast worden. 
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Deze toepassing is gebaseerd op: 
Bron: EN-NEN 12811-1:2004    ( 6.2.7.3.2, figure 6 ) 

Figure 6 — Site coefficient Cs⊥  for working scaffolds in front of a façade for wind forces 
normal to the façade 

 
Bron: EN-NEN 12811-1:2004    ( ANNEX A, A.4, figure A.1 ) 

Figure A.1 — Site coefficient Cs for clad working scaffolds in front of a façade 
 

Figuur 6 en figuur A.1 uit EN-NEN 12811-1:2004 vervangen door onderstaande figuur  
VSB-6.2: site coëfficiënt Cs 

 
 
Figuur VSB-6.2 site coëfficiënt Cs 

 
De waarde voor Cs van 0,3 (onbekleed) en 0,45 (netten 50%) genoemd in Peutz rapport Rapportnummer 
W 15269-1-RA-007 d.d. 11 april 2017 “Windtunnelproef windlast op steigers”, is bepaald op basis van de 
totale steigerconstructie breedte (vlak loodrecht op de windrichting) met invloed van de randen. Voor de 
toepassing zoals beschreven in dit document is de invloed van de randeffecten in mindering gebracht, 
waardoor deze beter aansluit bij de grafiek uit de EN-NEN 12811-1:2004. 

 
 
Bron: EN-NEN12811-1:2004    ( ANNEX A A.4 )  

The site coefficient, Cs , (see 6.2.7.3) depends on the solidity ratio, B, which is given by 
equation (A.2): 

 

De site coëfficiënt Cs is afhankelijk van de dichtheid ratio B, van het gebouw zoals 
gegeven in formule VSB 5.9. 

 

φB =
AB,n

AB,g
   (VSB 5.9) 

 
Waarin: 
AB, n is het netto oppervlak van de gevel (minus het oppervlak van de openingen); 
AB, g is het bruto oppervlak van de gevel. 
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7  Druk- en krachtcoëfficiënten 
 

7.1 Algemeen 
 

Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011  ( (1) ) 
(1) Dit hoofdstuk behoort te zijn gebuikt om de van toepassing zijnde aerodynamische 

coëfficiënten voor constructies te bepalen. Afhankelijk van de constructie zullen de 
volgende coëfficiënten van toepassing zijn: 

 
— inwendige- en uitwendigedrukcoëfficiënten, zie 7.1.1 (1); 
— nettodrukcoëfficiënten, zie 7.1.1 (2); 
— wrijvingscoëfficiënten, zie 7.1.1 (3); 
— krachtcoëfficiënten, zie 7.1.1 (4). 

 

7.1.1 Keuze van aerodynamische coëfficiënten 
 

Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011  ( (1) (2) (3) (4) ) 
(1)  Drukcoëfficiënten behoren te zijn bepaald voor: 

— gebouwen, met 7.2 voor zowel inwendige als uitwendige drukken en voor 
— cirkelvormige cilinders, met 7.2.9 voor de inwendige drukken en 7.9.1 voor de    
     uitwendige drukken 

 
(2)  Nettodrukcoëfficiënten behoren te zijn bepaald voor: 

— overkappingen met 7.3; 
— vrijstaande wanden, borstweringen en hekken met 7.4. 

 
(3)  Wrijvingscoëfficiënten behoren te zijn bepaald voor wanden en vlakken vastgesteld in 

5.3 (3) en (4), met 7.5 
 
(4)  Krachtcoëfficiënten behoren te zijn bepaald voor:  

— (reclame)borden met 7.4.3;  
— constructie-elementen met rechthoekige doorsnede met 7.6;  
— constructie-elementen met scherphoekige doorsnede met 7.7;  
— constructie-elementen met regelmatige veelhoekige doorsnede met 7.8; 
— cirkelvormige cilinders met 7.9.2 en 7.9.3;  
— bollen met 7.10; 
— vakwerkconstructies en steigers met 7.11; 
— vlaggen met 7.12.  
 
Een reductiefactor afhankelijk van de effectieve slankheid van de constructie mag zijn 
toegepast volgens 7.13.  

 
 

[VSB]  (5)  De aerodynamische coëfficiënten behoren te zijn bepaald voor: 
- Beklede (100% dicht) steigerconstructies, volgens keuze (1), (2) of (4) zie 7.16.3 
- Beklede (90% dicht) steigerconstructies, volgens keuze (1), (2) of (4) of 7.15.3 
- Beklede (50% dicht) steigerconstructies, volgens 7.15.3 
- Onbeklede steigerconstructies, volgens 7.14.3 

 
[VSB]  (6)  Lees na de tekst van (4) - vakwerkconstructies en steigers met 7.11:  

Voor onbeklede steigerconstructies dienen de krachtcoëfficiënten te zijn bepaald 
volgens 7.14.3 
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[VSB]   (7) In één steigerconstructie kunnen verschillende aerodynamische coëfficiënten van 
toepassing zijn. 

 
Steigerconstructies kunnen namelijk deels bekleed zijn met netten en/of zeilen en het overige deel 
onbekleed. 

 

7.2  Drukcoëfficiënten voor gebouwen 
 

7.2.1 Algemeen 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011  ( (1) (2) ) 
(1)  De uitwendige drukcoëfficiënten cpe voor gebouwen en onderdelen van gebouwen zijn 

afhankelijk van de afmetingen van de belaste oppervlakte A, de oppervlakte van de 
constructie die de windbelasting op de te berekenen doorsnede levert. De uitwendige 
drukcoëfficiënten zijn gegeven voor belaste oppervlakken A van 1 m² en 10 m² in de 
tabellen voor de gebouwconfiguratie van toepassing als respectievelijk cpe,1 voor lokale 
coëfficiënten en cpe,10 voor globale coëfficiënten. 

 
OPMERKING 1 Waarden voor cpe,1 zijn bedoeld voor de berekening van kleine elementen en 

bevestigingen met een oppervlakte per element van 1 m² of kleiner zoals 
gevelelementen of dakbedekkingen. Waarden voor cpe,10 mogen zijn gebruikt voor 
ontwerp en berekening van de hoofddraagconstructie van gebouwen. 
 

OPMERKING 2 De nationale bijlage kan een procedure geven voor de berekening van 
uitwendige drukcoëfficiënten voor belaste oppervlakten groter dan 1 m² gebaseerd op 
de uitwendige drukcoëfficiënten cpe,1 en cpe,10. De aanbevolen procedure voor belaste 
oppervlakten tot 10 m² is gegeven in figuur 7.2. 

 
(2)  De waarden cpe,10 en cpe,1 in tabellen 7.1 tot 7.5 behoren te zijn gebruikt voor de 

orthogonale windrichtingen 0°, 90°, 180°. Deze waarden geven de ongunstigste 
waarden voor een bereik van windrichtingen θ = ± 45° aan beide zijden van de 
orthogonale richting van toepassing. 

 
De in de norm beschreven methodiek voor het bepalen van de waarden van uitwendige drukcoëfficiënten 
impliceert dat de windrichting loodrecht op de diagonaal van het object al is opgenomen. Dit hoeft niet nog 
een keer meegenomen te worden door het diagonale windvangend oppervlak te beschouwen. Enkel de 
loodrechte windoppervlakten dienen beschouwd te worden, zie figuur VSB-7.1. 
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Figuur VSB-7.1 orthogonale windrichtingen, bereik van windrichtingen θ = -45° t/m +45° 

 
 

[VSB]   (1)  In het algemeen is de norm NEN EN-1991-1-4 van toepassing op dichte oppervlakken 
(met of zonder openingen). Steigerconstructies worden alleen als dicht oppervlak gezien 
als deze zijn bekleed met zeilen of beplating (90% of 100% winddichte bekleding).  
Waarden voor cpe,10 mogen zijn gebruikt voor ontwerp en berekening van de 
hoofddraagconstructie van steigerconstructies. 

 

7.2.2  Verticale gevels van gebouwen met rechthoekige plattegrond 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 

7.2.3  Platte daken 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
 
7.2.4  Lessenaardaken 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
 
7.2.5  Zadeldaken 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
 
7.2.6  Schilddaken 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
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7.2.7  Geschakelde daken 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
 
7.2.8  Gekromde daken en koepels 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
 
7.2.9  Inwendige druk 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
 
7.2.10  Druk op buitengevels of daken met meer dan één laag 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
 
7.3  Open overkappingen 
 

[VSB]   (10)  Beklede steigerconstructies (wand en dak voorzien van zeilen, sheeting) met grote 
openingen kunnen gezien worden als open overkapping, zie 7.3 (1) t/m (9) conform 
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011. 

 
Wanneer een steigerconstructie niet voldoet aan de eisen voor een gebouw volgens VSB 1.5.1.12, 
bijvoorbeeld waar enkel een dak aanwezig is of enkel een dak en één wand, etc., dan mag deze als 
overkapping gezien worden.  

 

7.4  Vrijstaande wanden, borstweringen, schermen en (reclame)borden 
 

[VSB]   (2)  Beklede steigerconstructies met een enkel vlak (wand voorzien van zeilen, sheeting) 
moeten gezien worden als vrijstaande wand of scherm conform NEN-EN 1991-1-
4+A1+C2:2011. 

 
Verwar ‘vrijstaand’ (voor een object) volgens NEN-EN 1991-1-4 niet met ‘vrijstaand’ (op zich zelf staande 
constructie) volgens Richtlijn Steigers.  

 

7.5  Wrijvingscoëfficiënten 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 en 5.3. VSB (4)  
  

7.6  Constructie-elementen met rechthoekige doorsnede 
 

[VSB]   (4)  Lees na volledige tekst van OPMERKING 2: Figuur 7.24 conform NEN-EN 1991-1-
4+A1+C2:2011 mag ook gebruikt worden voor steigerconstructies (100% of 90% 
winddicht bekleed) met een h/d ≤ 5,0  

 

7.7 Constructie-elementen met scherphoekige doorsneden 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
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7.8 Constructie-elementen met regelmatige veelhoekige doorsnede 
 

[VSB]   (5)  Lees na volledige tekst van [C1/C2] (2): Voor steigerconstructies (100% of 90% 
winddicht bekleed) met een h/d ≤ 5,0 mag cf zijn bepaald met formule (7.13)  

 
In onderstaande figuren wordt het verschil in verhoudingen duidelijk gemaakt.  
Het linker figuur kan gezien worden als een regelmatige veelhoekige doorsneden met 6 zijden met 
afgeschuinde hoeken of als onregelmatige veelhoekige doorsnede met 12 zijden. Dit houdt in dat cf,0 
tussen 1,3 en 1,6 ligt, waarbij vanaf 10 zijden cf,0 is 1,3. Over het algemeen geldt voor een 
steigerconstructie rondom een tank dat er meer dan 10 zijden zijn, waardoor ter vereenvoudiging cf,0 is 
1,3 aangehouden mag worden.  
Bij het rechter figuur zijn er meer dan 16 zijden en mag dan ook gezien worden als een cirkelvormige 
doorsnede. 

 
Figuur VSB-7.2 voorbeeld veelhoekige doorsneden 

 
 

7.9  Cirkelvormige cilinders 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 

7.10  Bollen 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 

7.11  Vakwerkconstructies en steigers 
 

[VSB]   (5) Voor onbeklede steigerconstructies mogen de krachtcoëfficiënten zijn bepaald volgens 
7.14.3 

 

7.12  Vlaggen 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
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7.13  Effectieve slankheid 𝝀 en eindeffectfactor 𝝍𝝀 
 

[VSB]   Conform NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
De steigerconstructie mag ook gezien worden als een constructie-element met een h/d > 5,0 
Voor steigerconstructies met h/d ≤ 5,0 gelden deze effecten ook, maar zijn deze invloeden minder. 
 

[VSB]  7.14  Onbeklede steigerconstructies 
 

7.14.1 Algemeen 
 
(1)  De uitwendige windkracht Fw voor onbeklede steigerconstructies en onderdelen van 

onbeklede steigerconstructies zijn afhankelijk van de afmetingen van de belaste 
oppervlakte A (de oppervlakte van de steigerconstructie die de windbelasting op de te 
berekenen doorsnede levert), de globale krachtcoëfficiënt Cf en de stuwdruk. Waarbij de 
belaste oppervlakte A variabel wordt berekend en de globale krachtcoëfficiënt als vaste 
waarde wordt aangenomen. 

 
De windkracht wordt bepaald door Fw  = Cf x qp(z) x A. In de norm wordt om de windkracht te bepalen het 
totale ingesloten referentie-oppervlak (Aref) vermenigvuldigd met een krachtcoëfficiënt die afhankelijk is 
van de vorm van het bouwwerk. In deze annex is de keuze gemaakt om de krachtcoëfficiënt als constante 
aan te nemen, waarbij het windvangend oppervlak (Aϕ) wordt berekend. Het windvangend oppervlak is 
namelijk theoretisch beter vast te stellen dan de krachtcoëfficiënt van het bouwwerk. Hiermee is 
uiteindelijk de uitkomst hetzelfde.  

 
(2)  Voor onbeklede steigerconstructies geldt dat de belaste oppervlakte A opgebouwd is uit 

de som van alle belaste onderdelen van de steigerconstructie. Een steigerconstructie 
bestaat uit meerdere achter elkaar liggende vlakken, waarbij voor elk volgend vlak een 
reductie toegepast kan worden (‘schaduw effect’). 

  
(3)  De in (1) en (2) omschreven oppervlakte A is gelijk aan Aϕ (gelijk aan het windvangend 

oppervlakte), zoals genoemd in formule (VSB 5.8).    
  
 
Berekeningsmethodiek: 

- Kies een orthogonaal assenstelsel  
- Bepaal voor elk representatief gedeelte van de steigerconstructie het aantal achterliggende 

vlakken n, volgens 7.14.4 ; 
- Bereken het windvangend oppervlak, volgens 7.14.4; 
- Bepaal de site coëfficiënt Cs per representatief gedeelte van de steigerconstructie ten opzichte 

van het object, volgens 6.4; 

- Bepaal de bouwwerkfactor cscd volgens hoofdstuk 6; 

- Kies Cf volgens 7.14.3 
- Bepaal de windbelasting volgens formule VSB 5.8. 
- Plaats de windbelasting op het geprojecteerde oppervlak van elk representatief steigeronderdeel 

volgens 7.14.5 

 
 

7.14.2 Stuwdrukprofiel 
  
(1)  De referentiehoogte ze is niet afhankelijk van de slankheidsverhouding h/b. Voor 

onbeklede steigerconstructies geldt dat ze = z. 
 

(2) De stuwdruk wordt per meter hoogte bepaald conform hoofdstuk 4.  
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(3) Voor het bepalen van de globale stabiliteit mag ter vereenvoudiging voor het 

stuwdrukprofiel een hoogtestaffel van maximaal 10m worden gehanteerd. Door deze 
beperking mag over de gehele hoogtestaffel de gemiddelde stuwdruk worden 
aangehouden, waarbij z het midden is van de hoogtestaffel, volgens Figuur VSB-7.3 

 

 
Figuur VSB-7.3 Voorbeeld stuwdrukprofiel onbekleed 

 
Ter vereenvoudiging kan voor 0m t/m 10m Ze = 6m aangehouden worden, zodat de ínvloed van de 
grenslaag meegenomen wordt in het ‘gemiddelde’ voor de eerste staffelhoogte. 

 
 

7.14.3  Krachtcoëfficiënten 
 

Cf   krachtcoëfficiënt of vormfactor voor de onbeklede steigerconstructie: 
Cf = 1,2  voor de steigerconstructie (of een gedeelte ervan) exclusief vloeren, 
kantplanken en leuningen. (bijvoorbeeld voor ondersteuningen); 
Cf = 1,3  voor de steigerconstructie (of een gedeelte ervan) inclusief vloeren, 
kantplanken en leuningen. 
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7.14.4  Windvangend oppervlak 
 

Aϕ is windvangend oppervlak 
 

Aϕ = A1 + (Atotaal – A1) x (1- e(-0,85 x (n-1) x A2/Atotaal))   (VSB 7.1)  
 
 waarin:   
  A1  is windvangend oppervlak van het primaire vlak (*). 
   A1 = Σ Ai 

waarin Ai gelijk is aan de geprojecteerde oppervlakken van alle onderdelen 
loodrecht op de windrichting. 
Alle onderdelen buiten het geprojecteerde oppervlak (evenwijdig aan de 
windrichting) worden niet in de formule meegenomen (**) 

 
  A2  is gemiddelde windvangend oppervlak van achterliggende 
   overige rijen 
   A2 = Σgemiddeld Aj    

 
  Atotaal  is het totale omhullende frontale oppervlak  

         
  n   is het totaal achter elkaar liggende staanderrijen (minimaal 2)   
 
 

(*) Het primaire vlak is het eerste aangeblazen vlak met het grootste geprojecteerde 
oppervlak. 

 
(**)  Het is aan de constructeur om te bepalen of er buiten de formule nog extra  

windvangend oppervlak moet worden meegenomen. 
 

 
Figuur VSB-7.4. Voorbeeld ‘primaire’ en ‘secundaire’ vlakken 

 
Bovenstaande figuren zijn enkel een voorbeeld om de ‘primaire vlak (A1)’ en ‘secundaire vlakken (A2)’ te 
verduidelijken. Hoewel deze vlakken nauwkeurig bepaald kunnen worden, blijft het naar inzicht en 
beoordeling van de constructeur om een zo goed mogelijke inschatting van het windvangend oppervlak te 
maken.  
Tevens hoeft het eerste vlak niet perse het ‘primaire vlak (A1)’ te zijn. Kies voor het ‘primaire vlak (A1)’ 
altijd het vlak dat de meeste aandeel in de totale windvangend oppervlak heeft ten opzichte van de 
overige vlakken (bijvoorbeeld vlak met kantplannen en leuningen binnen in de steigerconstructie). 
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7.14.5  Windbelasting op steigerconstructie 
 
(1) De windkracht Fw  (VSB 5.8) dient op het geprojecteerde oppervlak van elk 

representatief steigeronderdeel te worden geplaatst. Het windvangend oppervlak Aϕ 
vertegenwoordigd het totale windvangend oppervlak van alle steigeronderdelen op basis 
van VSB (7)P hoofdstuk 5.  

 
(2) Ter vereenvoudiging mag het totale windvangend oppervlak op het maatgevende vlak 

(=primaire vlak) geplaatst worden (zie figuur 1 en 2 van figuur VSB-7.5). Deze methode 
geniet de voorkeur, maar het is ook toegestaan om het windvangend oppervlak Aϕ te 
spreiden over verschillende vlakken (zie figuur 3 en 4 van figuur VSB-7.5).   

 

 
Figuur VSB-7.5. Voorbeelden toepassing windvangend oppervlak Aϕ    
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[VSB]  7.15  Beklede steigerconstructies met netten (50% en 90% handelsnaam) 
 

7.15.1 Algemeen 
 
(1) De uitwendige windkracht Fw voor beklede steigerconstructies en onderdelen van 

beklede steigerconstructies zijn afhankelijk van de afmetingen van de belaste 
oppervlakte A (de oppervlakte van de met netten beklede steigerconstructie die de 
windbelasting op de te berekenen doorsnede levert), de globale krachtcoëfficiënt Cf en 
de stuwdruk. Waarbij de belaste oppervlakte A variabel wordt berekend en de globale 
krachtcoëfficiënt als vaste waarde wordt aangenomen. 

 
(2)  Voor beklede steigerconstructies geldt dat de belaste oppervlakte A opgebouwd is uit  

a. het windvangend oppervlak van de netten. 
b. de som van alle belaste steigerconstructie onderdelen. Een 

steigerconstructie bestaat uit meerdere achter elkaar liggende vlakken, 
waarbij voor elk volgend vlak een reductie toegepast kan worden (‘schaduw 
effect’). 

 
(3)  De in (1) en (2) omschreven oppervlakte A is gelijk aan windvangend oppervlak Aϕ, 

zoals genoemd in formule (VSB 5.8).    
 
(4) Voor ‘netten 90%’ mag ook de berekeningsmethodiek voor zeil (100% dicht) worden 

aangehouden volgens [VSB] 7.16.  
 

 
Berekeningsmethodiek: 

- Kies een orthogonaal assenstelsel; 
- Bepaal voor elk representatief gedeelte van de steigerconstructie het aantal achterliggende 

vlakken n, volgens 7.14.4 ; 
- Bereken het windvangend oppervlak, volgens 7.15.4; 
- Bepaal de site coëfficiënt Cs per representatief gedeelte van de steigerconstructie ten opzichte 

van het object, volgens 6.4; 

- Bepaal de bouwwerkfactor cscd volgens hoofdstuk 6; 
- Kies Cf volgens 7.15.3 
- Bepaal de windbelasting volgens formule VSB 5.8. 
- Plaats de windbelasting op het geprojecteerde oppervlak van elke representatief 

steigeronderdeel volgens 7.15.5 

 
 

7.15.2  Stuwdrukprofiel 
  
(1)  De referentiehoogte ze is afhankelijk van de slankheidsverhouding h/b. 

 
(2) De stuwdruk wordt bepaald conform hoofdstuk 4.  

 
(3)  Het stuwdrukprofiel voor netten ligt tussen het stuwdrukprofiel voor onbekleed en 

gebouwen (bekleding 100% winddicht) in. Als conservatieve keuze wordt het 
stuwdrukprofiel voor gebouwen, zoals in de norm NEN-EN 1991-1-4 +A1+C2:2011 en 
NEN-EN 1991-1-4:2011/NB:2019+C1:2020 omschreven aangehouden. 
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Figuur VSB-7.6 Referentiehoogte ze , afhankelijk van h en b 
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7.15.3  Krachtcoëfficiënten 
 

Cf   krachtcoëfficiënt of vormfactor voor de beklede steigerconstructie: 
Cf = 1,2  voor de beklede steigerconstructie (of een gedeelte ervan) exclusief 
vloeren, kantplanken en leuningen. (bijvoorbeeld voor ondersteuningen); 
Cf = 1,3  voor de beklede steigerconstructie (of een gedeelte ervan) inclusief 
vloeren, kantplanken en leuningen. 

7.15.4  Windvangend oppervlakte 
 
            Aϕ    is windvangend oppervlak 
 
       Aϕ = ω + ((Atotaal – ω) x (1- e-p (n-1) x A2/Atotaal)))       (VSB 7.2) 
 
  waarin:   
  ω =  A1 + 0,35 (Atotaal – A1) voor 50% netten met K=0,9 
  ω =  A1 + 0,9 (Atotaal – A1) voor 90% netten met K=15 
 

OPMERKING 1 Bovenstaande formule is enkel van toepassing voor ‘50% netten’ en 
‘90% netten’. 

 
OPMERKING 2 Het percentage netten betreft de benaming van de twee meest 
toegepaste netten voor steigerconstructies. Voor het toe te passen net, dient de 

windoorlatendheid ruwweg evenredig te zijn met √𝐾 . Waarbij de stromingsweerstand K 
= 0,9 voor ‘50% netten’ en K=15 voor ‘90% netten’. 
 

De gegeven stromingsweerstand K is enkel een parameter om na te kunnen gaan dat een in praktijk 
toegepast net redelijkerwijs overeenkomt met deze parameters.  
Alle conclusies in deze ANNEX zijn gebaseerd op deze bovengenoemde K-waarden en bijbehorende 
handelsnamen ‘50% netten’ en ‘90% netten’.  

  
 waarin:   
  A1  is windvangend oppervlak van het primaire vlak (*). 
   A1 = Σ Ai 

waarin Ai gelijk is aan de geprojecteerde oppervlakken van alle onderdelen 
loodrecht op de windrichting. 
Alle onderdelen buiten het geprojecteerde oppervlak (evenwijdig aan de 
windrichting) worden niet in de formule meegenomen (**). 

 
  A2  is gemiddelde windvangend oppervlak van achterliggende 
  overige rijen. 
   A2 = Σgemiddeld Aj    

 
  Atotaal  is het totale omhullende frontale oppervlak  

         
  n   is het totaal achter elkaar liggende staanderrijen 
 
  p = 0,4 bij netten enkel in primaire vlak (*) 
   p = 2,4 bij netten rondom (alle verticale vlakken) 
 

(*) Het primaire vlak is het eerste aangeblazen vlak met het grootste geprojecteerde 
oppervlak. 

 
(**)  Het is aan de constructeur om te bepalen of er buiten de formule nog extra  

windvangend oppervlak moet worden meegenomen. 
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Figuur VSB-7.7 Grafiek Voorbeeld 1 (kale steiger; zonder vloeren, kantplanken en 
leuningen, met ‘50% netten’) en Voorbeeld 2 (werksteiger met volledige vloeren, 
kantplanken en leuningen met ‘50% netten’) 

 
Bovenstaande grafieken zijn opgesteld op basis van de windtunneltesten (Rapport Peutz; 
Rapportnummer W 15269-1-RA-007 d.d. 11 april 2017 “Windtunnelproef windlast op steigers”), waarbij 
voor voorbeeld 1 (kale steiger)) is A1 = 6% en A2 = 6% aangehouden. Voor voorbeeld 2 (werksteiger) is 
A1 = 20% en A2 = variabel 12% - 20% aangehouden.  
Voor steigerconstructies met verhouding 2m x 2m x 2m vakken kunnen bovenstaande grafieken 
gehanteerd worden. Voor andere verhoudingen kan het windvangend oppervlak afwijken.  

 

7.15.5  Windbelasting op steigerconstructie 
 
(1)  De windkracht Fw  (VSB 5.8) dient op het geprojecteerde oppervlak van elk 

representatief steigeronderdeel te worden geplaatst. Het windvangend oppervlak Aϕ 
vertegenwoordigd het totale windvangend oppervlak van alle steigeronderdelen op basis 
van VSB (7)P hoofdstuk 5.  

 
(2) Ter vereenvoudiging mag het totale windvangend oppervlak op het maatgevende vlak 

(=primaire vlak) geplaatst worden (zie figuur 1 en 2 van figuur VSB-7.8). Deze methode 
geniet de voorkeur.  
 

(3) Bij ‘50% netten’ is het ook toegestaan om het windvangend oppervlak Aϕ te spreiden 
over de 2 vlakken (voor- en achterkant) voorzien van netten, waarbij rekening gehouden 
moet worden met de verhouding van het windvangend oppervlak tussen beide vlakken. 
Een conservatieve aanname is 70% Aϕ voor het eerste vlak en 30% Aϕ voor het tweede 
vlak  (zie figuur 3 van figuur VSB-7.8), ter beoordeling van de steigerconstructeur.   
 

(4) Bij ‘90% netten’ is spreiden niet toegestaan en dient het totale oppervlak op het eerste 
maatgevende vlak geplaatst te worden. 
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Figuur VSB-7.8. Toepassing windvangend oppervlak Aϕ   

 
Bij toepassing van ‘90% netten’ is het slimmer om de rekenmethodiek aan te houden volgens [VSB] 7.16. 
Hier is spreiding wel mogelijk op basis van de drukcoëfficiënten.   
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[VSB]  7.16  Beklede steigerconstructies met 100% dichte bekleding  
 

7.16.1 Algemeen 
 
(1)  De uitwendige windkracht Fw voor beklede steigerconstructies en onderdelen van 

beklede steigerconstructies zijn afhankelijk van de afmetingen van de belaste 
oppervlakte A (de oppervlakte van het bouwwerk die de windbelasting op de te 
berekenen doorsnede levert), de krachtcoëfficiënt Cf en de stuwdruk. 

 
(2) Voor beklede steigerconstructies geldt dat de belaste oppervlakte A opgebouwd is uit  

a. het referentie-oppervlak van de 100% dichte bekleding. 
b. alle achterliggende constructie wordt volledig afgeschermd door de 100% 

dichte bekleding binnen de ‘invloedzone’. 
c. De invloedzone is per situatie ter beoordeling van de constructeur.  

Let op:  
Er zijn situaties waarbij niet alle vlakken (wanden en/of dak) gesloten zijn, 
waarbij aandacht besteed moet worden aan de randen door randeffecten. 

 
(3)  De in (1) en (2) omschreven oppervlakte A is gelijk aan referentie-oppervlak Aref (gelijk 

aan het totale ingesloten oppervlakte), waarbij Aϕ = Aref zoals genoemd in formule (VSB 
5.8). 

 
 
Berekeningsmethodiek: 

- Kies een orthogonaal assenstelsel; 
- Bepaal het referentie-oppervlak, volgens 7.16.4; 
- De site coëfficiënt Cs is 1,0 volgens hoofdstuk 6; 

- Bepaal de bouwwerkfactor cscd volgens hoofdstuk 6; 

- Kies Cf volgens 7.16.3; 
- Bepaal de windbelasting volgens formule VSB 5.8. 
- Plaats de windbelasting op het geprojecteerde oppervlak van elke representatief 

steigeronderdeel volgens 7.16.5.  

 

7.16.2 Stuwdrukprofiel 
  
(1)  De referentiehoogte ze is afhankelijk van de slankheidsverhouding h/b. 

 
(2) De stuwdruk wordt bepaald conform hoofdstuk 4.  

 
(3)  Het stuwdrukprofiel wordt bepaald conform 7.2.2 van NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 
 
 

7.16.3  Kracht- en drukcoëfficiënten 
 
(1)  Volgens hoofdstuk 7.1.1. 

 
 

7.16.4 Referentie-oppervlakte 
 

(1) Referentie-oppervlak Aref is gelijk aan de belaste oppervlakte A zoals beschreven in 
7.16.1. 
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7.16.5  Windbelasting op steigerconstructie 
 
(1) De windkracht Fw  (VSB 5.8) dient op het geprojecteerde oppervlak van elk 

representatief steigeronderdeel te worden geplaatst. Door toepassing van 100% dichte 
bekleding is het windvangende oppervlak Aϕ = Aref . Waarbij gebruik gemaakt wordt van 
drukcoëfficiënten in plaats van een krachtcoëfficiënt voor een juiste verdeling van de 
windkrachten op de steigerconstructie op basis van VSB (7)P hoofdstuk 5. 

 
(2) In figuur VSB-7.9 staan alle drukcoëfficiënten die van toepassing kunnen zijn op een 

steigerconstructie voorzien van 100% dichte bekleding met een dak of werkvloer op de 
bovenste slag. Waarbij de windkracht in alle richtingen beoordeeld moet worden. 

 

 
Figuur VSB-7.9 Drukcoëfficiënten op steigerconstructie met 100% dichte bekleding 

 
 
(3) Op basis van de volgende uitgangspunten kan voor steigerconstructies met 100% dichte 

bekleding een vereenvoudiging van de drukcoëfficiënten worden toegepast. 
a. Door gebrek aan correlatie (5.3 (5)) mag aan de achterzijde een cpe,10 = - 0,3 

worden aangehouden. Omdat de voorzijde maatgevend is ten opzichte van 
de achterzijde. 
 

b. Windzuiging op de zijwanden behoeft niet meegenomen te worden (dus 

enkel in de orthogonale windrichting), omdat deze elkaar globaal opheffen. 

Lokaal is de druk op de voorzijde maatgevend is ten opzichte van de 

zijwanden, belangrijke voorwaarde is dat zowel in de x- als y-richtingen een 

berekening wordt gemaakt. 

 

c. Voor steigerconstructie met 100% dichte bekleding dient rekening gehouden 

met over- en onderdruk. Wanneer alle zijden zijn gesloten, dan is onderdruk 

(cpi = - 0,3) maatgevend. Dit zorgt voor een toename van druk op de 

voorkant en voor een afname aan zuiging aan achterzijde, waardoor een 

globale cp,10 = + 1,1 aangehouden mag worden (zie figuur VSB-7.10). 

 

d. Voor steigerconstructies met ‘90% netten’ mag de invloed van onder- en 

overdruk buiten beschouwing gelaten worden. Dit zorgt voor een cpe,10 =  + 

0,8 op de voorzijde en een cpe,10 = - 0,3 op de achterkant (zie figuur VSB-

7.11). 
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Figuur VSB-7.10 cp,10 100% winddichte bekleding 
 

 

Figuur VSB-7.11 cpe,10 ‘90% netten’ 
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[VSB] 7.17  Onbeklede steiger rondom of naast cirkelvormige doorsnede 

7.17.1 Algemeen 
 
(1) De uitwendige windkracht Fw voor onbeklede steigerconstructies en onderdelen van 

onbeklede steigerconstructies zijn afhankelijk van de afmetingen van de belaste 
oppervlakte A (de oppervlakte van de steigerconstructie die de windbelasting op de te 
berekenen doorsnede levert), de globale krachtcoëfficiënt Cf en de stuwdruk. Waarbij de 
belaste oppervlakte A variabel wordt berekend en de globale krachtcoëfficiënt als vaste 
waarde wordt aangenomen. 

 
(2) Voor onbeklede steigerconstructies rondom en naast cirkelvormige doorsnede geldt dat 

de belaste oppervlakte A opgebouwd is uit de som van alle belaste onderdelen van de 
steigerconstructie. Een steigerconstructie bestaat uit meerdere achter elkaar liggende 
vlakken, waarbij voor elk volgend vlak een reductie toegepast kan worden (‘schaduw 
effect’).  

 
(3)  De in (1) en (2) omschreven oppervlakte A is gelijk aan windvangende oppervlak Aϕ, 

zoals genoemd in formule (VSB 5.8).    
 

(4) De windkracht Fw volgens formule (VSB 5.8) dient altijd evenwijdig aan de windrichting 

op de onderdelen van de steigerconstructie geplaatst te worden. 

(5)  Het is voldoende om de windbelasting in 2 richtingen (x-richting en y-richting) te 

beschouwen. Zie figuur VSB-7.1 in 7.2.1. 

(6) Hoewel de invloed van objecten verder reikt dan de directe invloedsfeer rondom of naast 

het object, is ter vereenvoudiging voor de methodiek voor steigerconstructies hier geen 

rekening mee gehouden. Enkel de invloed direct naast de cirkelvormige doorsnede is 

meegenomen. Andere invloeden door meerdere objecten in de buurt of 

steigerconstructies verder van het object worden in deze methodiek niet in beschouwing 

genomen. Neemt niet weg dat er altijd naar de omgeving gekeken moet worden en de 

invloed hiervan op de steigerconstructie. 

Meer informatie over de invloed van andere objecten, omgeving en ondergrond staat in de Eurocode en 
diverse onderzoeksrapporten (zoekterm ESDU). 

  

Berekeningsmethodiek: 
- Kies een orthogonaal assenstelsel  
- Bepaal voor elk representatief gedeelte van de steigerconstructie het aantal achterliggende 

vlakken n, volgens 7.17.4 ; 
- Bereken het windvangend oppervlak per referentie-oppervlak, volgens 7.17.4; 
- Bepaal de site coëfficiënt Cs per representatief gedeelte van de steigerconstructie ten opzichte 

van het cirkelvormige object, volgens 7.17.5  

- Bepaal de bouwwerkfactor cscd volgens hoofdstuk 6; 
- Kies Cf volgens 7.17.3 
- Bepaal de windbelasting volgens formule VSB 5.8. 
- Plaats de windbelasting op het geprojecteerde oppervlak van elke representatief 

steigeronderdeel.  

 

  



ANNEX Windbelasting op steigers    VSB.01.A.2020 
 

Pagina 61 van 81 
 

7.17.2 Stuwdrukprofiel 
  
(1)  Volgens hoofdstuk 7.14.2 
 

7.17.3  Krachtcoëfficiënten 
 
(1)  Volgens hoofdstuk 7.14.3. 
 

7.17.4 Windvangend oppervlak 
 
(1)  Volgens hoofdstuk 7.14.4. 
 
(2)  Het windvangend oppervlak van de steigerconstructie mag bepaald worden 

onafhankelijk van de invloed van het cirkelvormige object wanneer de afstand van het 
buitenvlak van het cirkelvormige object tot aan het buitenste vlak (B) van de 
steigerconstructie groter of gelijk is aan de straal van het cirkelvormige object (R), zie 
figuur VSB-7.12. 

 
Opmerking: Dus wanneer het object in verhouding veel kleiner is dan de steigerconstructie, dan mag je de 
invloed van het object zo benaderen alsof deze niet aanwezig is. Dit mag dan benaderd worden als een 
ruimtelijke steigerconstructie zonder cirkelvormige object. Waarbij voor Cs = 1,0 moet worden 
aangehouden voor alle steigeronderdelen.  

 
De afstand B is enkel bedoeld om een verhouding te bepalen tussen de steiger en object. Het 
assenstelsel voor een cirkelvormige doorsnede dient overeen te komen met de meest ongunstige 
windrichting, zie figuur 7.26 – Regelmatige veelhoekige doorsnede volgens NEN-EN 1991-1-
4+A1+C2:2011. Voor een rechthoekige doorsnede volstaat het om enkel orthogonaal te beschouwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur VSB-7.12. Definitie R en B 
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7.17.5 Site coëfficiënt Cs 
 

Cs  Sitecoëfficiënt  of omgevingsfactor zoals genoemd in EN-NEN12811-1:2004. 
Hiermee wordt rekening gehouden met de locatie van de steigerconstructie in 
relatie met de invloed van het aangrenzende object met een significant volume 
(tank, colonne, schoorsteen, vat, silo, etc.). 

 
De omgevingsfactor betrekking op de invloed van het object op de steiger. In de EN-NEN 12811-1:2004 
zorgt dit voor een reductiefactor. Bij cirkelvormige objecten kan dit zorgen voor een factor groter dan 1,0. 

 
(1)  De sitecoëfficiënt is lokaal verschillend, afhankelijk van de locatie ten opzichte van  

het object. Waarbij de maatgevende lokale site coëfficiënt uitkomt op Cs = 1,5. Echter, 
het gemiddelde van de som van alle lokale sitecoëfficiënten moet altijd gelijk zijn aan de 

globale sitecoëfficiënt Cs=1,0. 
 

Gebaseerd op windtunneltesten (Rapport Peutz; Rapportnummer W 15269-1-RA-007 d.d. 11 april 2017 
“Windtunnelproef windlast op steigers”). Waarbij de invloed van een cirkelvormige object op een 
steigerconstructie (zoals een grotere ‘versnelling’ aan de zijkant) meegenomen is in de sitecoëfficiënt-
waarden.   

 
(2)  Voor praktische toepassing is voor alle objectdiameters de lokale Cs onderverdeeld in 12 

gelijke sectoren met cirkelvormige invloedzones van telkens circa 3 meter vanaf het 
object, volgens figuren VSB-7.13 tot en met VSB-7.16. 
De waarden van de lokale Cs zijn om praktische reden symmetrisch gekozen, zodat ze 
voor alle objectdiameters toepasbaar zijn. 

 
De invloedzone van het object is in beginsel afhankelijk van de diameter (bijvoorbeeld R = 0,5 x D). Voor 
een object met een diameter van 7,0m zou dit op  3,5m uitkomen. 
Echter voor grote diameters (voor bijvoorbeeld D=24 m wordt de zone 12 m) is dit niet meer in verhouding  
ten opzichte van de steiger (met standaard afmetingen van 2 m x 2 m x 2 m voor slaghoogte, vaklengte 
en vakbreedte). 
Als praktische benadering is gekozen voor een invloedzone van telkens circa 3 m zodat dit voor alle 
diameters toegepast kan worden ten opzichte van de praktisch maximale steigerbreedte van circa 6 m. 
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Figuur VSB-7.13 Lokale sitecoëfficiënt onbeklede steigerconstructie rondom ‘klein’ 
cirkelvormig object (afstand buitenvlak object tot buitenste vlak steigerconstructie is 
groter dan de straal van het cirkelvormige object). 

 
De verhoudingen tussen steiger en object in bovenstaande figuur zijn fysiek gemeten in de windtunnel. 
De invloed van het object ten opzichte van de steiger is te verwaarlozen, op basis van 7.17.4. Voor de 
globale stabiliteit mag daarom de steiger berekend worden alsof het een volle ruimtelijke steiger is. 
Waarbij Cs = 1,0 mag worden aangehouden omdat er geen object is.  
 
Wanneer het de constructeur het noodzakelijk acht om de steigerconstructie lokaal te beschouwen, dan is 
dat toegestaan. Houd er echter rekening mee dat voor bovenstaande situatie, waarbij het object geen 
invloed heeft op de steiger, deze lokale Cs minimaal is.  
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Figuur VSB-7.14 Lokale sitecoëfficiënt onbeklede steigerconstructie rondom ‘groot’ 

cirkelvormig object (afstand buitenvlak object tot buitenste vlak steigerconstructie is 

kleiner dan de straal van het cirkelvormige object). 

In bovenstaande figuur heeft het object wel invloed op de steiger, op basis van 7.17.4. Hiervoor dient voor 
de globale en lokale stabiliteit de aangegeven Cs meegenomen te worden. 
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Figuur VSB-7.15 Lokale sitecoëfficiënt onbeklede steigerconstructie naast ‘klein’ 

cirkelvormig object 

De verhoudingen tussen steiger en object in figuur VSB-7.15 zijn fysiek gemeten in de windtunnel. Het 
object heeft invloed op de steiger, op basis van 7.17.4. Hiervoor dient voor de globale en lokale stabiliteit 
de aangegeven Cs meegenomen te worden. 

 
Dit zijn de aangenomen praktische Cs – waarde in de directe nabijheid van de tank, die aangeven waar 
de invloed meer of minder is. Zie 7.17.1 algemeen (6). 

 
Het spreekt voor zich dat een steigerconstructie naast een cirkelvormig object, beïnvloed wordt door de 
meest ongunstigste sitecoëfficiënt Cs = 1,5. 
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Figuur VSB-7.16 Lokale sitecoëfficiënt onbeklede steigerconstructie naast ‘groot’ 

cirkelvormig object. 

Het object in figuur VSB-7.16 heeft invloed op de steiger, op basis van 7.17.4. Hiervoor dient voor de 
globale en lokale stabiliteit de aangegeven Cs meegenomen te worden. 

 
Dit zijn de aangenomen praktische Cs – waarde in de directe nabijheid van de tank, die aangeven waar 
de invloed meer of minder is. Zie 7.17.1 algemeen (6). 

 
Het spreekt voor zich dat een steigerconstructie naast een cirkelvormig object, beïnvloed wordt door de 
meest ongunstigste sitecoëfficiënt Cs = 1,5. 
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7.17.6  Windbelasting op steigerconstructie 
 
(1) De windkracht Fw  (VSB 5.8) dient op het geprojecteerde oppervlak van elk 

representatief steigeronderdeel te worden geplaatst. Het windvangend oppervlak Aϕ 
vertegenwoordigd het totale windvangend oppervlak van alle steigeronderdelen.  

 
(2) Ter vereenvoudiging worden 2 praktische methoden als voorbeeld uitgelegd voor 

onbeklede steigerconstructie rondom een cirkelvormig object. De getallen voor Cs zijn 
aannames en in de vereenvoudigde methodieken wordt hier van afgeweken. Het 
belangrijkste uitgangspunt is dat de totale belasting klopt in achtneming met de lokale 
verschillen (voorzijde wat minder en aan de zijkant wat meer). 

 
a. Vereenvoudigde rekenmethodiek 1 

 
- Bepaal de diameter lengte LD, bestaande uit de diameter van het cirkelvormige object 

en 2x de afstand van het buitenvlak van het cirkelvormige object tot aan het buitenste 
vlak (B), met als maximum voor deze lengte de eerste invloedzone, zie figuur VSB-7.12 
van hoofdstuk 7.17.4 en hoofdstuk 7.17.5; 
 

- Deel lengte LD door 5, waardoor 5 segmenten A, 2 x B en 2 x C ontstaan, zie figuur 
VSB-7.17; 

 
- Segment A bestaat uit een gemiddelde globale sitecoëfficiënt onder invloed van de 

eerste invloedzone met een Cs=0,5 ((0,7 + 0,3) / 2). 
 

- Segment B bestaat uit een gemiddelde globale sitecoëfficiënt onder invloed van de 
eerste invloedzone met een Cs=0,9. 

 
- Segment C bestaat uit een gemiddelde globale sitecoëfficiënt onder invloed van de 

eerste invloedzone met een Cs=1,35. 
 

- Bepaal voor elk segment de windkracht Fw (VSB 5.8) volgens hoofdstuk 7.14, 
afhankelijk van de bijbehorende A1, A2 en ‘n’ in dit segment. 

Het is ook toegestaan om eenzelfde A1, A2 en ‘n’ voor alle segmenten aan te houden op basis van een 
gemiddelde van alle segmenten. 

 
- Zet de windkracht per segment orthogonaal op de projectie van op de 

steigerconstructie; 
In een FEM programma is dit mogelijk om de deelvlakbelasting door middel van ‘projectie’ orthogonaal te 
zetten.  

 
- Het geniet de voorkeur om de totale windkracht op het primaire vlak A1 te plaatsen. Het 

is toegestaan om de windkracht te spreiden over 2 vlakken (voor- en achterzijde), zoals 
beschreven in hoofdstuk 7.14.5. 

Het percentage van de verdeling is ter beoordeling van de steigerconstructeur, echter een conservatieve 
verdeling is 65% op de voorzijde en 35% op de achterzijde. 

 
Ter controle is het mogelijk om de totale windbelasting in één richting te controleren door de windkracht 
Fw  (VSB 5.8) te bepalen op basis van de totale hoogte van de steigerconstructie en de diameter lengte 
LD met sitecoëfficiënt Cs=1,0. Deze moet nagenoeg overeenkomen met de totale windkracht uit het FEM 
programma.   
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Figuur VSB-7.17 Vereenvoudigde rekenmethodiek 1. 
 
 

b. Vereenvoudigde rekenmethodiek 2 
 

- Bepaal de uitwendige diameter D van de steiger volgens figuur VSB-7.12 van hoofdstuk 
7.17.4 en hoofdstuk 7.17.5 
 

- Bepaal de fictieve booglengte van de halve uitwendige diameter van de steiger aan de 
loefzijde, waarin de booglengte = 0,5 x π x D 
 

- We benaderen de (onbeklede) steiger als een constructie-element met regelmatige 
veelhoekige doornede volgens figuur 7.26 van NEN-EN 1991-1-4+A1+A1+C2:2019, 
waarin D = b 
 

- Bepaal voor alle segmenten een gemiddelde windkracht Fw (VSB 5.8) volgens 
hoofdstuk 7.14, op basis van een gemiddelde A1, A2 en ‘n’ voor alle segmenten. 

 
- Zet de windkracht per segment orthogonaal op de schuine vlakken aan de loefzijde van 

de steigerconstructie, over de fictieve booglengte ( 0,5 x π x D ) 
In een FEM programma is dit mogelijk om de deelvlakbelasting als ‘lengte’ op een schuin paneel te 
zetten.  

 
- Door de belasting op de gehele fictieve booglengte te plaatsen wordt niet meer voldaan 

aan het uitgangspunt van figuur 7.26 van NEN-EN 1991-1-4+A1+A1+C2:2019. 
Daarom passen we een correctiefactor toe op de belasting q’;rep, te weten: 
 q’;(rep) = D / booglengte x q(rep) 
 q’;(rep) = 0,64 x q;(rep) 
 

- De variaties in de waarden voor de sitecoëfficiënt Cs worden door bovenomschreven 
methode benaderd en hoeven niet meer te worden verrekend 
 

- Het geniet de voorkeur om de totale windkracht op het primaire vlak A1 te plaatsen. Het 
is toegestaan om de windkracht te spreiden over 2 vlakken (voor- en achterzijde), zoals 
beschreven in hoofdstuk 7.14.5. 
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Het percentage van de verdeling is ter beoordeling van de steigerconstructeur, echter een conservatieve 
verdeling is 60% op de voorzijde en 40% op de achterzijde. 

 
Ter controle is het mogelijk om de totale windbelasting in één richting te controleren door de windkracht 
Fw  (VSB 5.8) te bepalen op basis van de totale hoogte van de steigerconstructie en de diameter lengte 
LD met sitecoëfficiënt Cs=1,0. Deze moet nagenoeg overeenkomen met de totale windkracht uit het FEM 
programma.   

 

 

Figuur VSB-7.18 Vereenvoudigde rekenmethodiek 2. Voorbeeld groot cirkelvormig object 
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Figuur VSB-7.19 Vereenvoudigde rekenmethodiek 2. Voorbeeld klein cirkelvormig object 
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[VSB]  7.18  Beklede steigerconstructies met ‘50% netten’ rondom of naast cirkelvormige 
doorsnede 
 

7.18.1 Algemeen 
 
(1)  De uitwendige windkracht Fw voor beklede steigerconstructies en onderdelen van 

beklede steigerconstructies zijn afhankelijk van de afmetingen van de belaste 
oppervlakte A (de oppervlakte van de met netten beklede steigerconstructie die de 
windbelasting op de te berekenen doorsnede levert), de globale krachtcoëfficiënt Cf en 
de stuwdruk. Waarbij de belaste oppervlakte A variabel wordt berekend en de globale 
krachtcoëfficiënt als vaste waarde wordt aangenomen. 

 
(2)  Voor beklede steigerconstructies geldt dat de belaste oppervlakte A opgebouwd is uit  

a. het windvangend oppervlak van de netten. 
b. de som van alle belaste steigerconstructie onderdelen. Een 

steigerconstructie bestaat uit meerdere achter elkaar liggende vlakken, 
waarbij voor elk volgend vlak een reductie toegepast kan worden (‘schaduw 
effect’). 

 
(3)  De in (1) en (2) omschreven oppervlakte A is gelijk aan windvangend oppervlak Aϕ, 

zoals genoemd in formule (VSB 5.8).    
 

(3)  De belasting volgens formule (VSB 5.8) dient altijd evenwijdig aan de windrichting op de 

onderdelen van de steigerconstructie geplaatst te worden. 

(4) Het is voldoende om de windbelasting in 2 richtingen (x-richting en y-richting) te 

beschouwen. Zie figuur VSB-7.1 in 7.2.1. 

(5) De rekenmethodiek van 7.20.1 (4) t/m (10) is voor beklede steigerconstructies met ‘50% 

netten’ rondom cirkelvormige doorsnede ook toegestaan. 

De verdrijving van de bekleding is meer van invloed dan de doorlatendheid. Door de conservatieve 
aanname van Cf = 1,3 uit hoofdstuk 7.20.1 is voldoende, dat deze ook kan gelden voor ‘50% netten’. Zie 
ook Figuur VSB-7.16 Invloed volheidsgraad tankwand t.o.v. steiger. 
 
 
Berekeningsmethodiek: 
(1) Kies een orthogonaal assenstelsel  
(2) Bepaal voor elk representatief gedeelte van de steigerconstructie het aantal achterliggende 

vlakken n, volgens 7.18.4; 
(3) Bereken het windvangend oppervlak per referentie-oppervlak, volgens 7.18.4; 
(4) Bepaal de site coëfficiënt Cs per representatief gedeelte van de steigerconstructie ten opzichte 

van het cirkelvormige object, volgens 7.18.5  

(5) Bepaal de bouwwerkfactor cscd volgens hoofdstuk 6; 
(6) Kies Cf volgens 7.18.3 
(7) Bepaal de windbelasting volgens formule VSB 5.8. 
(8) Plaats de windbelasting op het geprojecteerde oppervlak van elke representatief 

steigeronderdeel. 

 

7.18.2 Stuwdrukprofiel 
  
(1) Volgens hoofdstuk 7.15.2 



ANNEX Windbelasting op steigers    VSB.01.A.2020 
 

Pagina 72 van 81 
 

7.18.3  Krachtcoëfficiënten 
 
(1) Volgens hoofdstuk 7.15.3. voor rechthoekige steigerconstructie. 
 
(2) Volgens hoofdstuk 7.19.1. (1) voor cirkelvormige steigerconstructie. 
 

7.18.4 Referentie-oppervlakte 
 
(1) Volgens hoofdstuk 7.15.4. 
 
(2) Het referentie-oppervlak van de steigerconstructie mag bepaald worden onafhankelijk 

van de invloed van het cirkelvormige object wanneer de afstand van het buitenvlak van 
het cirkelvormige object tot aan het buitenste vlak van de steigerconstructie groter of 
gelijk is aan de straal van het cirkelvormige object. Zie figuur VSB-7.12 bij hoofdstuk 
7.17.4. 

 
Opmerking: Dit mag dan benaderd worden als een ruimtelijke steigerconstructie zonder cirkelvormige 
object. Waarbij voor Cs = 1,0 moet worden aangehouden voor alle steigeronderdelen. 

 

7.18.5 Site coëfficiënt Cs  
 

Cs  Sitecoëfficiënt zoals genoemd in EN-NEN12811-1:2004. Hiermee wordt rekening 
gehouden met de locatie van de steigerconstructie in relatie met de invloed van 
het aangrenzende object met een significant volume (tank, colonne, 
schoorsteen, vat, silo, etc.) 

 
(1) De sitecoëfficiënt is lokaal verschillend, afhankelijk van de locatie ten opzichte van het 

object.  
Echter, het gemiddelde van alle lokale sitecoëfficiënten moet altijd gelijk zijn aan de 

globale sitecoëfficiënt Cs=1,0. 
 

(2)  De lokale sitecoëfficiënt is onderverdeeld in 12 gelijke sectoren met cirkelvormige 
invloedzones van telkens circa 3 meter vanaf het object. 

 
Zie tevens de grijze opmerkingen van 7.17.5 
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Figuur VSB-7.20 Lokale sitecoëfficiënt beklede steigerconstructie rondom ‘klein’ 
cirkelvormig object (afstand buitenvlak object tot buitenste vlak steigerconstructie is 
groter dan de straal van het cirkelvormige object). 

 
De waarden voor Cs uit bovenstaande figuur zijn indicatief en afgeleid uit de windtunneltesten voor 
onbekleed, Figuur VSB-7.13 en Figuur VSB-7.14. 
 
De verhoudingen tussen steiger en object in bovenstaande figuur zijn fysiek gemeten in de windtunnel. 
De invloed van het object ten opzichte van de steiger te verwaarlozen, op basis van 7.17.4. Voor de 
globale stabiliteit mag daarom de steiger berekend worden alsof het een volle ruimtelijke steiger is. 
Waarbij Cs = 1,0 mag worden aangehouden omdat er geen object is.  
 
Wanneer de constructeur het noodzakelijk acht om de steigerconstructie lokaal te beschouwen, dan is dat 
toegestaan. Houd er echter rekening mee dat voor bovenstaande situatie, waarbij het object geen invloed 
heeft op de steiger, deze lokale Cs minimaal is.  
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Figuur VSB-7.21 Lokale sitecoëfficiënt onbeklede steigerconstructie rondom ‘groot’ 

cirkelvormig object (afstand buitenvlak object tot buitenste vlak steigerconstructie is 

kleiner dan de straal van het cirkelvormige object).  

De waarden voor Cs uit bovenstaande figuur zijn indicatief en afgeleid uit de windtunneltesten voor 
onbekleed, Figuur VSB-7.13 en Figuur VSB-7.14. 
In bovenstaande figuur heeft het object wel invloed op de steiger, op basis van 7.17.4. Hiervoor dient voor 
de globale en lokale stabiliteit de aangegeven Cs meegenomen te worden. 
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Figuur VSB-7.22 Lokale sitecoëfficiënt beklede steigerconstructie naast ‘klein’ 

cirkelvormig object 

De verhoudingen tussen steiger en object in bovenstaande figuur zijn fysiek gemeten in de windtunnel. 
Het object heeft invloed op de steiger, op basis van 7.17.4. Hiervoor dient voor de globale en lokale 
stabiliteit de aangegeven Cs meegenomen te worden. De aanwezigheid van het cirkelvormige object 
heeft 100% invloed op de steiger, uit de windtunnel blijkt dat er een toename is aan belasting. Dit blijkt 
voor bovenstaande verhouding in het ongunstigste geval 10% extra te zijn. Dit is gebaseerd op één 
cirkelvormig object. Merk op dat wanneer er meerdere objecten aanwezig zijn, dit effect versterkt wordt.  

 

 

Figuur VSB-7.23 Lokale sitecoëfficiënt beklede steigerconstructie naast ‘groot’ 

cirkelvormig object. 
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Voor bovenstaande situatie is niet duidelijk of een beklede steigerconstructie naast een ‘groot’ object 
meer of minder invloed ondervindt, omdat deze niet getest is in de windtunnel. Vandaar dat deze situatie 
gebaseerd is op de resultaten van figuur VSB-7.22 en Figuur VSB-6.1.  

 

7.18.6  Windbelasting op steigerconstructie 
 
 
(1) De windkracht Fw  (VSB 5.8) dient op het geprojecteerde oppervlak van elk 

representatief steigeronderdeel te worden geplaatst. Het windvangend oppervlak Aϕ 
vertegenwoordigd het totale windvangend oppervlak van alle steigeronderdelen.  

 
(2) Ter vereenvoudiging mogen de 2 praktische methoden van hoofdstuk 7.17.6 worden 

toegepast. 
  
Voor vereenvoudigde rekenmethodiek 1 & 2 is de percentage van de windkracht verdeling is ter 
beoordeling van de steigerconstructeur, echter een conservatieve verdeling is 60% op de voorzijde en 
40% op de achterzijde. 
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[VSB]  7.19 Beklede steigerconstructie met ‘90% netten’ naast cirkelvormige doorsnede 
 
Doordat het gedrag hetzelfde is, dien je de procedure van 7.18 te volgen. 
 

 

[VSB]  7.20 Beklede steigerconstructies met ‘90% netten’ rondom cirkelvormige doorsnede 
 

7.20.1 Algemeen 
 
(1)  De verhouding van de beklede steigerconstructie ten opzicht van het object bepaalt de 

keuze in toepassing van een krachtcoëfficiënt (globaal) of drukcoëfficiënten (sommatie 
lokaal) volgens 7.1.1. 

 

 
Bij een ‘kleine’ beklede steigerconstructie met een cirkelvormige doorsnede is het aan te bevelen om een 
krachtcoëfficiënt toe te passen. Bij ‘grote’ beklede steigerconstructie met een cirkelvormige doorsnede 
geniet het de voorkeur om drukcoëfficiënten te gebruiken, zodat lokale reactiekrachten beter bepaald 
kunnen worden. De definitie van een ‘kleine’ en ‘grote’ steigerconstructie met een cirkelvormige 
doorsnede kan per situatie verschillen en afhankelijk van de gewenste resultaten en wordt bepaald door 
de constructeur.  

 
 
(2) Toepassing ‘netten 90%’ mag worden gezien als 100% winddicht. Waarvoor 

drukcoëfficiënten volgens hoofdstuk 7.9.1 van NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 moeten 
worden aangehouden.  

 
(3) Voor toepassing krachtcoëfficiënten dient onderstaande methodiek worden 

aangehouden. 
 
(4) De totale steigerconstructie wordt beschouwd als een regelmatig veelhoekige 

doorsnede, zoals omschreven in hoofdstuk 7.8 van de norm NEN-EN1991-1-4+A1+C2: 
2011. Voor beklede steigerconstructies met netten rondom cirkelvormige doorsnede 
geldt (met de meest conservatieve aannamen) dat de uitwendige krachtcoëfficiënten 
Cf,0 =1,3  

 
OPMERKING 1 Als eerste benadering wordt aanbevolen de winddruk op de meest 
stijve laag gelijk te nemen aan het verschil tussen de inwendige en uitwendige drukken.  

 
Om een krachcoëfficiënt te mogen toepassen, gaan we er vanuit dat de beklede steiger inclusief object 
overal even stijf is en als één vorm aangenomen kan worden. De overheersende vorm is maatgevend, 
waarbij de constructeur zelf beslist hoe onderdelen (bijvoorbeeld trappenhuis of steunbeer) buiten de 
overheersende vorm meegenomen moet worden. 

 
 
OPMERKING 2 Hierbij moet opgemerkt worden dat de sommatie van alle druk 
coëfficiënten wordt vervangen door één krachtcoëfficiënt op de gehele doorsnede (totale 
constructie) 

 
(5) Voor beklede cirkelvormige steigerconstructies rondom cirkelvormige doorsnede wordt 

de belaste oppervlakte A bepaald uit hoogte (h) en breedte (b), waarin: 
a. Hoogte (h) is van de totale constructie 
b. Breedte (b) van de totale constructie inclusief het ingesloten cirkelvormige object  
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(6) De in (5) omschreven oppervlakte A is gelijk aan referentie-oppervlakte Aref = h  x b. 
Waarbij Aϕ = Aref zoals genoemd in formule VSB 5.8.  

 
(7) Het is voldoende om de windbelasting in 1 richting te beschouwen. 

  

(8) Bepaal de eindeffectfactor Ψλ  voor de totale constructie volgens hoofdstuk 7.13 van 

NEN-EN1991-1-4+A1+C2: 2011 

 
(9) De volheidsgraad φ = A/Ac  

waarin: 
A  is de som van de geprojecteerde oppervlakte van de elementen. 
Ac is het totale ingesloten oppervlakte h x b 

 
De invloed van de tank overheerst in de volheid van de samengestelde (object en 
steigerconstructie) constructie. Waarbij de volheidsgraad in de praktijk vaak uitkomt 
tussen de 0,8 en 1,0. Zie figuur VSB-7.16. 

 
 
 

 
 

Figuur VSB-7.24 Invloed volheidsgraad tankwand t.o.v. steiger, zie (7). 
 
 

(10) De belasting volgens formule (VSB 5.8) dient altijd evenwijdig aan de windrichting op 
de onderdelen van de steigerconstructie geplaatst te worden. 
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Berekeningsmethodiek: 

(1) Kies een orthogonaal assenstelsel; 
(2) Bepaal het windvangend oppervlak, volgens 7.20.1 (5); 

(3) Bepaal de bouwwerkfactor cscd volgens hoofdstuk 6; 
(4) Kies Cf,0 = 1,3, volgens tabel 7.11 en figuur 7.26 van NEN-EN1991-1-4+A1+C2: 2011 
(5) Bepaal de eindeffectfactor Ψλ  ; 
(6) Bepaal de volheidsgraad φ; 
(7) Bepaal de cf volgens NEN-EN1991-1-4+A1+C2: 2011 formule (7.13)  
(8) Bepaal de windbelasting volgens formule VSB 5.8. 
(9) Plaats de windbelasting op het geprojecteerde oppervlak van elke representatief 

steigeronderdeel.  

 

7.20.2 Stuwdrukprofiel 
  
(1) Volgens hoofdstuk 7.15.2 

7.20.3  Krachtcoëfficiënten 
 
(1) Volgens hoofdstuk 7.15.3. voor rechthoekige steigerconstructie. 
 
(2) Volgens hoofdstuk 7.20.1. (4) en (8) voor cirkelvormige steigerconstructie. 

 

7.20.4 Referentie-oppervlakte beklede steigerconstructies met ‘90% netten’ 
steigerconstructie rondom cirkelvormige doorsnede 

 
(1) Volgens hoofdstuk 7.18.2. 
 

 

7.20.5 Site coëfficiënt Cs voor beklede steigerconstructies met ‘90% netten’ 
steigerconstructie rondom cirkelvormige doorsnede 

 
Cs  Sitecoëfficiënt zoals genoemd in EN-NEN12811-1:2004. Hiermee wordt rekening 

gehouden met de locatie van de steigerconstructie in relatie met de invloed van 
het aangrenzende object met een significant volume (tank, colonne, 
schoorsteen, vat, silo, etc.) 

 
(1) De sitecoëfficiënt Cs=1,0. 
 
 

7.20.6  Windbelasting op steigerconstructie 
 
Volgens 7.18.6 
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[VSB] 7.21  Beklede steigerconstructies met ‘100% winddichte bekleding’ rondom 
cirkelvormige doorsnede 

7.21.1 Algemeen 
 
(1) Met drukcoëfficiënten conform NEN-EN-1991-1-4+A1+C2:2011 hoofdstuk 7.9.1 
 
(2) Met krachtcoëfficiënten conform NEN-EN-1991-1-4+A1+C2:2011 hoofdstuk 7.8.  
 

[VSB]  7.22 Beklede steigerconstructie met ‘100% winddichte bekleding’ naast cirkelvormige 
doorsnede 
 
Conform 7.21. waarbij de cirkelvormige doorsnede invloed heeft op de beklede 
steigerconstructie, zie figuur VSB-7.14 en VSB-7.15.  
 
Dit houdt dus in dat je minimaal Cs = 1,1 moet meenemen voor het gedeelte dichtbij de cirkelvormige 
doorsnede. Waarbij goed naar verhoudingen gekeken moet worden. 

 

[VSB]  7.23  Beklede rechthoekige steigerconstructies met ‘winddichte bekleding’ en 
afgeronde of afgeschuinde hoeken 
 

7.23.1 Algemeen 
  

(1)  Dit geldt alleen voor beklede steigerconstructies met winddichte bekleding. 

Voor netten 90% mag ook de berekeningsmethodiek voor zeil (100% dicht) worden aangehouden 
volgens 7.16, omdat het verschil in resultaten tussen beide berekeningsmethodieken zeer klein is. 

 
(2) Voor afgeronde hoeken is de norm volgens NEN-EN-1991-1-4+A1+C2:2011 hoofdstuk 

7.6 en formule (7.9) van toepassing. Dit geldt zowel voor h/b ≤ 5 als h/b > 5.  

(3) Figuur 7.24 volgens NEN-EN-1991-1-4+A1+C2:2011 hoofdstuk 7.6 geldt voor 

rechthoekige doorsneden, waarbij voor elke windrichting de reductiefactor afzonderlijk 

bepaald moet worden. 

(4) Voor afgeschuinde hoeken dient formule (VSB 7.3) aangehouden te worden.  

cf,afschuinen =  cf,0 ×Ψr ×Ψλ × 1,15  (VSB 7.3) 

  Alle overige uitgangspunten en randvoorwaarden volgens NEN-EN-1991-1-

4+A1+C2:2011 hoofdstuk 7.6 moeten gelijk zijn. Waarbij ‘r’ uit figuur 7.24 volgens NEN-

EN-1991-1-4+A1+C2:2011 hoofdstuk 7.6 de vaklengte van het afgeschuinde gedeelte 

is. 

Bij toepassing van drukcoëfficiënten bij zeil (100% windicht) mag een reductie van 0,85 meegenomen 
worden aan gebrek aan correlatie bij rechthoekige doorsneden. Waardoor over het algemeen de 
combinatie (0,8 + 0,5) x 0,85 uitkomt op ca. 1,1 als globale coëfficiënt. Het afronden en afschuinen zorgt 
voor een nog grotere reductie in vergelijking met deze 1,1. Waarbij afronden voor een grotere reductie 
zorgt dan afschuinen. 
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7.23.2 Voorbeelden bepalen krachtcoëfficiënt cf,0 en reductiefactor 
 
Bij een vierkante dwarsdoorsnede met dezelfde lengte ‘L’ en lengte ‘B’ 

- d/b = 1. Dit maakt krachtcoëfficiënt cf,0 = 2,1 
- r/b = 1/4L / L = 0,25. Dit maakt ψr = 0,5 

 
Figuur VSB-7.25  

 
 
Bij een rechthoekige doorsnede met verschillende lengte ‘L’ en breedte ‘B’.  
 
Bij Windrichting loodrecht op L 

- d/b = 5/7 = 0,7. Dit maakt krachtcoëfficiënt cf,0 = 2,4 
- r/b = 1/7L / L = 0,14. Dit maakt ψr = ca. 0,62 

 
Windrichting loodrecht op B 

- d/b = 7/5 = 1,4. Dit maakt krachtcoëfficiënt cf,0 = ca. 1,8 
- r/b = 1/5L / L = 0,2. Dit maakt ψr = 0,5 

 
Hierbij is duidelijk te zien dat windrichting loodrecht op L maatgevend is. In de windrichting loodrecht op B 
is de reductie groter, omdat de ‘L’ langer is dan ‘B’. In de verschillende windrichtingen zorgt de vorm dus 
voor verschillende krachtscoëfficiënten. 

 

 
Figuur VSB-7.26 

 




