
1. Inleiding1. Inleiding
Gebruikte termenGebruikte termen  
- anker- anker
- verankeringmiddel- verankeringmiddel
- bouwwerk- bouwwerk
Doel van verankeringen van steigerconstructiesDoel van verankeringen van steigerconstructies
- globale stabiliteit- globale stabiliteit
- lokale stabiliteit- lokale stabiliteit

VerankeringenVerankeringen



2. Keuze van ankers voor 2. Keuze van ankers voor 
steigerconstructiessteigerconstructies

Het type verbinding met de steigerconstructieHet type verbinding met de steigerconstructie
Het basismateriaal en geschiktheid van de Het basismateriaal en geschiktheid van de 
achterliggende constructieachterliggende constructie
Ontwerpbelasting vergeleken met de toegestane Ontwerpbelasting vergeleken met de toegestane 
belastingbelasting
De wijze waarop belastingen worden doorgegeven De wijze waarop belastingen worden doorgegeven 
via de koppelstukken en de richting waarin ze via de koppelstukken en de richting waarin ze 
worden toegepast – spanning,afschuiven, buigen worden toegepast – spanning,afschuiven, buigen 
of een combinatie hiervanof een combinatie hiervan
De behoefte om proeven uit te voerenDe behoefte om proeven uit te voeren
De mogelijkheid van roestvormingDe mogelijkheid van roestvorming
Projectspecifieke eisenProjectspecifieke eisen



3. Belasting aan de verankering3. Belasting aan de verankering

Horizontale belastingHorizontale belasting
      - evenwijdig aan de gevel- evenwijdig aan de gevel
      - loodrecht aan de gevel- loodrecht aan de gevel

Verticale belastingVerticale belasting



4. Anker type4. Anker type
Kunststof plug in combinatie met ringschroefogenKunststof plug in combinatie met ringschroefogen
Keilbouthuls in combinatie met moer
Chemische injectiemortel-ankers
Chemische capsule-ankers
Tapanker / (schroefanker of betonanker zonder 
plug)



5. Vernkeringsmiddelen5. Vernkeringsmiddelen
Verankeringsbuis met balkhaakkoppelingen Verankeringsbuis met balkhaakkoppelingen 
Verankeringsbuis met opgelaste plaat 
Verankeringsbuis met opgelaste haakpen 
Verankeringsbuis en draadeind
Systeemligger Layher Allround in 
ringschroefoogbout
Verankeringsbuis met L-profiel 



6. Plaats en vernkeringspatroon6. Plaats en vernkeringspatroon
Plaats van verankering Plaats van verankering 



Vernkeringspatoon Vernkeringspatoon 



7. 7. Door bouwwerk of bouwmethode   Door bouwwerk of bouwmethode   
opgelegde beperkingenopgelegde beperkingen

RaamopeningenRaamopeningen
VliesgevelsVliesgevels
Schoon metselwerk (natuursteen, etc.)Schoon metselwerk (natuursteen, etc.)
Ontbreken van draagkrachtige constructie Ontbreken van draagkrachtige constructie 
(standaard verankeringpatroon sluit zelden aan op (standaard verankeringpatroon sluit zelden aan op 
vloerniveaus, kolommen, ruwbouwskelet , etc.)vloerniveaus, kolommen, ruwbouwskelet , etc.)
Bouwmethode (bijvoorbeeld gevelelementen Bouwmethode (bijvoorbeeld gevelelementen 
inhijsen tussen steiger en gebouw)inhijsen tussen steiger en gebouw)



Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld 
Windverband toepassen om kracht naar Windverband toepassen om kracht naar 
naastliggende verankeringen af te dragen. naastliggende verankeringen af te dragen. 
Met diagonaal verankeren naar vloer (van bijv. Met diagonaal verankeren naar vloer (van bijv. 
ruwbouwskelet)ruwbouwskelet)



8. Ankers monteren 8. Ankers monteren 

VolgensVolgens de instructies van de fabrikant de instructies van de fabrikant!!
Belangrijke aspecten zijn:Belangrijke aspecten zijn:
- - Boor gaten met de juiste Boor gaten met de juiste     diameter en diepte.diameter en diepte.
- - Maak de gaten grondig schoon Maak de gaten grondig schoon 
- - Aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant Aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant 
    enen  metmet  het juiste gereedschap.het juiste gereedschap.
- - Laat de lijmankers uitharden gedurende de tijd dieLaat de lijmankers uitharden gedurende de tijd die v vooroor
    de heersendede heersende  omgevingstemperatuur is gespecificeerd.omgevingstemperatuur is gespecificeerd.
- - Aandraaien tot het aanbevolen montagemoment Aandraaien tot het aanbevolen montagemoment 
    met behulp van een geijkte momentsleutel.met behulp van een geijkte momentsleutel.



9. Ankers testen9. Ankers testen
GGeschiktheid van een bepaald eschiktheid van een bepaald 
bevestigingsmiddel in het basismateriaal te bevestigingsmiddel in het basismateriaal te 
controleren en de toegestane testcontroleren en de toegestane test  belastingen te belastingen te 
bepalenbepalen
KKwaliteit van de montage van de gekozen ankers waliteit van de montage van de gekozen ankers 
te controleren te controleren 



10. Alternatieven10. Alternatieven
Steunberen Steunberen 

Doorsnede van steunbeer

Bovenaanzicht van steunbeer



BallastBallast



TuienTuien



11. Weersinvloeden11. Weersinvloeden

Invloed van steigerbekledingInvloed van steigerbekleding
- zeilen 100%
- gaasdoek 90/10, 60/40, 50/50 % 
Wat te doen na storm 


