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om kennis te maken met diverse vakgebieden
Met COVID-19 heeft de HU als opleider een stap moeten maken naar hybride onderwijs. De lessen worden op locatie aangeboden, maar als je door COVID-klachten thuis
moet blijven dan hoef je geen onderwijs te missen. Dit biedt ook extra mogelijkheden
zoals het bijwonen van korte weblectures om eens te proeven aan ons onderwijs.

We hebben twee kennismakingsweblectures in de planning staan:
Additive Manufacturing Metaal - 27 januari 2021, 20.00-21.00 uur
Tijdens deze weblecture maak je kennis met Additive Manufacturing
als productietechnologie. De lecture wordt gegeven door Jaco Saurwalt van Admatec Europe.

Lessen uit
instorting
dak AZ-stadion
Over het instorten van een deel van het tribunedak van het AZ-stadion
te Alkmaar is al menig artikel geschreven. Op 25 november 2020 verscheen
het eindrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Raad trekt

De lezing is geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in Additive
Manufacturing en werkzaam zijn in de maakindustrie. Je bent van
harte welkom om mee te doen als je net in Additive Manufacturing
stapt of als je hier al ervaring mee hebt en je kennis wilt vergroten
en relevant wilt blijven. Aan de orde zullen komen: de verschillende
processen, ontwerp, simulatie, grondstoﬀen, nabewerking, testen,
inspectie, veiligheid, kwaliﬁcatie en certiﬁcering. Deelname is gratis.

het breder en concludeert dat in Nederland periodieke aandacht voor constructieve veiligheid in de bouwfase en gebruiksfase van gebouwen onvoldoende geborgd is.

Oorzaken instorting
Hot tapping - 3 februari 2021, 20.00-20.30 uur
Een compacte lezing van Menno Kielman, expert pijpleidingen en
inspecties bij Kiwa. Hij leidt je in vogelvlucht door de manier waarop
bij leidingen onder druk aftappingen en aansluitingen worden gemaakt. Een knap staaltje vakmanschap van lassen aan een leiding in
bedrijf. Je krijgt antwoord op de vragen: Wat is het precies? Waarom
wordt een hot tap gelegd en hoe? En waar moet je dan allemaal rekening mee houden?
De lezing is geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in het volgen van een laskaderopleiding, inspectie- en keuringsdeskundige of
metaalopleiding. Ook kan de lezing worden bijgewoond door mensen die willen kennismaken met hot tapping. Deelname is gratis.
Inschrijven voor deze lectures kan door een e-mail te sturen naar
ideforprofessionals@hu.nl. Vermeld als onderwerp: ‘hot tapping vakblad lastechniek’ of ‘AM vakblad lastechniek’. Je ontvangt dan een
link voor de online weblecture.
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De instorting van het tribunedak is veroorzaakt doordat bij vier spanten lasverbindingen bezweken. Verschillende tekortkomingen kwamen tijdens onderzoek aan het licht. “Zo was het ontwerp van de
dakconstructie niet goed getoetst aan de bouwnormen. De complexe
overgang in proﬁelvorm bij de als eerste bezweken verbinding was
niet correct meegewogen, en de windbelasting paste niet bij het ontwerp van het dak. Vervolgens werden de lassen dunner uitgevoerd
dan het ontwerp voorschreef en was er sprake van lasfouten. Geen
van de bij de bouw betrokken partijen heeft deze tekortkomingen gesignaleerd. De controle op de veiligheid van het ontwerp en de uitvoering van de dakconstructie was onvoldoende.”
Al kort na de bouw ontstond een scheur in één van de bezweken lasverbindingen. “Door het groter worden van die scheur is deze verbinding in de loop van de tijd steeds verder verzwakt. Ook trad ernstige
roestvorming op. Tijdens het gebruik van het stadion is er geen nader
onderzoek gedaan naar de technische staat van de verbindingen. De
eigenaar had daardoor geen goed beeld van de achteruitgang in constructieve veiligheid van zijn gebouw. Ook de gemeente heeft in de
gebruiksfase geen actief toezicht gehouden op de constructieve veiligheid. Het dak bezweek uiteindelijk bij een belasting die veel lager
was dan waartegen de constructie bestand moest zijn”, aldus de samenvatting in het eindrapport van de OVV.

Veiligheid in gebruik
“De huidige manier om constructieve veiligheid te
borgen schiet tekort”, concludeert de OVV op basis
van dit en andere incidenten. “Een globale inventarisatie laat zien dat er in de afgelopen twintig jaar minstens zestig keer ernstige constructieve problemen
aan het licht kwamen tijdens de gebruiksfase van een
gebouw. Deze situatie vloeit voort uit hoe in Nederland de borging van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen is ingericht. De eigenaar is
weliswaar wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn gebouw, maar hoe hij dit moet invullen
is niet nader uitgewerkt.”

Aanbevelingen
De Raad doet op basis van dit (zoveelste) incident drie
aanbevelingen:
1. Maak het wettelijk verplicht dat eigenaren van
publiek toegankelijke gebouwen (gevolgklasse 3)
periodiek onderzoek laten doen naar constructieve
veiligheid.
2. Geef eigenaren, vooruitlopend op deze wettelijke
verplichting, een richtlijn voor de periodieke
beoordeling van constructieve veiligheid van hun
gebouw.
3. Laat de partijen van het TOPoverleg Veiligheid de
lessen uit de instorting van het AZ-stadion meenemen
in het recent gelanceerde actieplan om de veiligheid
in de bouwsector structureel te vergroten.
Het volledige eindrapport van de OVV is te downloaden op vakbladlastechniek.nl.
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