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Knopen is het vijfde boek in een nieuwe serie studieboeken – als opvolger van de serie ‘(Over)-

spannend staal’ – die geheel aansluit op de Eurocodes. Eerder zijn verschenen (zie blz. 7-8): 

•  J.W.B. Stark en R.J. Stark, Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton constructies 

voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand, Zoetermeer 2009.

•  A.F. Hamerlinck, Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staal-

constructies voor gebouwen volgens Eurocode 3, Zoetermeer 2010.

•  H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, Krachtswerking. Grondslagen voor het berekenen 

en toetsen van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 0, 1 en 3, Zoetermeer 2011.

•  J.W.B. Stark, Verbinden. Kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen 

van mechanische verbindingsmiddelen en lassen volgens Eurocode 3, Zoetermeer 2012.

Errata, correcties, en aanvullingen op deze boeken zijn via www.bouwenmetstaal.nl onder ‘publi-

caties’ en ‘correcties (errata)‘ gratis te downloaden.
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Staal-beton geeft een overzicht van de kenmerken, de ontwerp- en uitvoeringsaspecten en 
toepassingsmogelijkheden van staal-beton liggers, staalplaat-betonvloeren en staal-beton 
kolommen. In detail worden de rekenmethoden en toetsingsregels besproken volgens NEN-
EN 1994; zowel bij normale temperatuur als bij brand. Het boek sluit af met een berekening 
van een bioscoopzaal in staal-beton bestaande uit hoofd- en raveelligers en kolommen.

• J.W.B. Stark en R.J. Stark, Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton constructies voor gebouwen 

volgens Eurocode 4, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2009, ISBN 978-90-72830-83-8, formaat 23x25 cm, 228 p.

Staal-beton

prof.ir. J.W.B. Stark

Maatschap Stark en emeritus-hoogleraar Staalconstructies TU Delft, 
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

ing. R.J. Stark

Maatschap Stark en Ingenieursbureau SmitWesterman

Staal-beton verbindingen

Staal-beton J.W.B. Stark

R.J. Stark

Toepassing en berekening van staal-beton constructies voor 
gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand

Krachtswerking behandelt de achtergronden van NEN-EN 1990 voor wat betreft veiligheid 
en betrouwbaarheid. Verder komen de belastingen en vervormingen volgens NEN-EN 1991 
aan bod. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het modelleren, de eigenschappen van de 
doorsnede, de classificatie van (on)geschoorde raamwerken, het toetsen van staalconstructies 
volgens NEN-EN 1993-1-1 én de weerstand van doorsneden.

• H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, Krachtswerking. Grondslagen voor het berekenen en toetsen van staal-

constructies voor gebouwen volgens Eurocode 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2011 (tweede gecorrigeerde 

oplage), ISBN 978-90-72830-87-6, formaat 23x25 cm, 284 p.

Krachtswerking

prof.ir. J.W.B. Stark

Maatschap Stark en emeritus-hoogleraar Staalconstructies TU Delft, 
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

ing. R.J. Stark

Maatschap Stark en Ingenieursbureau SmitWesterman

Staal-beton verbindingen

Krachtswerking

 

H.H. Snijder

H.M.G.M.  Steenbergen

Grondslagen	voor	het	berekenen	en	toetsen	van	staalconstructies	
voor gebouwen volgens Eurocode 0, 1 en 3

prof.ir. J.W.B. Stark

Maatschap Stark en emeritus-hoogleraar Staalconstructies TU Delft, 
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

ing. R.J. Stark

Maatschap Stark en Ingenieursbureau SmitWesterman

Staal-beton verbindingen

Brand  

A.F. Hamerlinck

Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staal
constructies voor gebouwen volgens Eurocode 3 Brand

Brand behandelt het onderwerp brandveiligheid en de berekening van de brandwerendheid van 
staalconstructies. Aan de orde komen de doelstellingen van brandveiligheid, de maat regelen 
om te voldoen aan de eisen voor brandveiligheid, het berekenen van de brand werendheid en 
fire safety engineering, aangevuld met ontwerptabellen voor onder meer de reductiefactor op 
de sterkte, de doorsnedeklasse en de kritieke staaltemperatuur.

• A.F. Hamerlinck, Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor 

gebouwen volgens Eurocode 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2010, ISBN 978-90-72830-85-2, formaat 

23x25 cm, 148 p.

Studieboeken Eurocodes
Te bestellen via www.bouwenmetstaal.nl of de boekhandel.



8   |   k n o p e n   |   v o o r w e r k

prof.ir. J.W.B. Stark

Maatschap Stark en emeritus-hoogleraar Staalconstructies TU Delft, 
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

ing. R.J. Stark

Maatschap Stark en Ingenieursbureau SmitWesterman

Staal-beton verbindingen

Verbinden

Kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen 
van mechanische verbindingsmiddelen en lassen volgens Eurocode 3

J.W.B. Stark
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GTS 2013

Grafieken en tabellen voor staal en staalconstructies voor gebouwen 
gebaseerd op Eurocode 0, 1 en 3

B. Potjes

H.H. Snijder

H.M.G.M. Steenbergen

Verbinden
Verbinden geeft een overzicht van geboute en gelaste verbindingen en bespreekt de aspecten 
die bij het ontwerp en de detaillering een rol spelen. Daarna wordt ingegaan op het berekenen 
van mechanische verbindingsmiddelen (bouten in gaten met speling, voorspanbouten, pas-
bouten, injectiebouten, klinknagels en pennen) én van lassen volgens NEN-EN 1993. Het laatste 
hoofdstuk gaat over het berekenen van complete verbindingen.

• J.W.B. Stark, Verbinden. Kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen van mechaninische 

verbindingsmiddelen volgens Eurocode 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2012, ISBN 978-90-72830-89-0, formaat 

23x25 cm, 208 p.

GTS 2013
GTS 2013 bevat praktische ontwerptabellen en -grafieken gebaseerd op de Eurocode in 
combinatie met de Nationale Bijlagen uit 2011. Behandeld worden onder meer: wiskundige 
basisformules, doorsnedegrootheden en mechanicaformules; belastingen en belastingcombi-
naties; materiaaleigenschappen en keuze van de staalkwaliteit; interactiegrafieken voor de 
combinatie van buiging en dwarskracht en van buiging en normaalkracht in S235 en S355, 
aangevuld met ontwerptabellen voor stabiliteitsverbanden van hoekprofielen en van strippen 
bevestigd met bouten 4.6, 8.8 en 10.9; knikgrafieken voor I-vormige profielen en voor ronde 
en vierkante buizen in S235 t/m S460; kipgrafieken voor I-profielen in S235 en S355; grens-
waarden voor bouten 4.6, 8.8 en 10.9 in S235 en S355 en de belangrijkste formules voor lassen 
en kolomvoetpaatverbindingen.

• B. Potjes, H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, GTS 2013. Grafieken en tabellen voor staal en staalconstructies 

voor gebouwen gebaseerd op Eurocode 0, 1 en 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2013, ISBN 978-90-72830-91-3, 

formaat 23x25 cm (verdekt wire-o), 176 p.

Staalprofielen bevat technische gegevens, weerstanden en brandwerendheid volgens Eurocode 
3 van de meest gangbare profielen voor constructies: balkstaal, geïntegreerde liggers, stafstaal, 
stripstaal en buis. De tabellen bij de profielen geven informatie over: geometrie, doorsnede-
groot heden, doorsnedeklasse (bij normale temperatuur en brand), profielweerstand (voor 
normaal  drukkracht, dwarskracht en buiging, zowel elastisch als plastisch voor de staalsoorten 
S235 t/m S460) en de brandwerendheid (profielfactor).

• Staalprofielen. Technische gegevens, weerstanden en brandwerendheid volgens Eurocode 3 van de meest 

gangbare profielen, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2012 (2e druk), ISBN 978-90-72830-90-6, formaat 16x22 cm 

(in wire-o), 238 p.

Staalprofielen

Staalprofielen

Technische gegevens, weerstanden en brandwerendheid volgens 
Eurocode 3 van de meest gangbare profielen


