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Over 2,5 jaar kunnen in het PTCG de eerste 
kankerpatiënten met protonen worden behandeld. 
Protonen hebben als groot voordeel dat de tumor heel 
gericht kan worden bestraald, zonder dat het gezonde 
weefsel er omheen wordt beschadigd. Protonentherapie 
vergt zeer specifieke apparatuur, zoals een cyclotron waar 
de protonen op snelheid worden gebracht en een gantry 
waar de patiënt daadwerkelijk wordt bestraald.

Om straling af te schermen naar andere ruimten (zowel 
binnen als buiten het gebouw), zijn de vloeren en daken 
ontworpen als dikke massieve betonconstructies (2 tot 
4 meter dik). Deze worden samen het behandelgebouw 
genoemd en zijn in figuur 1 duidelijk herkenbaar. De 
voornaamste afmetingen van het behandelgebouw zijn 
45 x 25 x 15 meter (l x b x h). In het behandelgebouw 
wordt in totaal circa 10.000 m3 beton toegepast. Dat is 60% 
van het buitenvolume van het gebouw. Hierdoor is het 
behandelgebouw een enorm zwaar en stijf geheel.

Voor het behandelgebouw ligt het kliniekgebouw, een 
tweelaags gebouw met een min of meer standaard 
betonnen constructie van betonnen kolommen en 
breedplaatvloeren. Een dilatatie tussen beide gebouwen is 
niet toegestaan.

Nadat in mei 2014 door het NEN een interim advies is 
uitgebracht, wordt duidelijk dat de protonenfaciliteit 
zich binnen het invloedsgebied van de door gaswinning 

Aan de noordzijde van het UMCG terrein te Groningen is de bouw van de eerste protonenfaciliteit van Nederland 

gestart: het Proton Therapy Center Groningen (PTCG). Dit project is tevens één van de eerste nieuwbouwprojecten die 

aardbevingsbestendig zal worden uitgevoerd. En dat wordt gelijk bij de palen al zichtbaar.
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geïnduceerde aardbevingen bevindt (PGA = 0,24g). De 
opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld en 
besluit het ontwerp van de protonenfaciliteit hierop te 
laten aanpassen. Hij was hier nog niet toe verplicht, omdat 
het interim advies en ook de NPR 9998 die in februari 2015 
is uitgebracht nog geen onderdeel van het bouwbesluit 
zijn. Het uiteindelijke seismische ontwerp is gebaseerd 
op de waarden van de NPR 9998:2015. Dit betekent CC3 
(ziekenhuis) en een importance factor van 1,7.

Met 2D- en 3D-rekenmodellen wordt het gedrag van de 
constructie met behulp van de modale respons analyse 
onderzocht. Hieruit blijkt al snel dat de respons van dit 
bijzondere gebouw qua massa en stijfheid sterk afwijkend 

Figuur 1: Behandelgebouw (achter) en kliniekdeel (voor)
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momenten ontstaan aan de onderzijde van de vloer. In dit 
geval blijken de momenten en dwarskrachten zo hoog op 
te lopen dat dit alleen met een stalen buispaal (type Tubex 
met groutinjectie, rond 508-670 wanddikte 12,5 mm) kan 
worden opgenomen. Om de normaalkracht, momenten  en 
dwarskrachten goed op het beton over te kunnen dragen, 
wordt de bovenste 850 millimeter van de paal voorzien van 
ringen (figuur 4). Deze ringen worden opgenomen in de 
betonvloer. 

Door middel van een niet-lineaire 3D-berekening is een 
push-over analyse van deze verbinding gemaakt (figuur 3). 
Hieruit blijkt dat de verbinding voldoende capaciteit 
heeft om een aardbeving te kunnen doorstaan. Daar 
moet op vertrouwd kunnen worden, want in tegenstelling 
tot bovengrondse constructies kunnen de palen na een 
aardbeving niet meer worden geïnspecteerd.
Bij het ontwerp van de fundering is ook rekening 
gehouden met verweking. Verweking treedt op indien 
losgepakt zand onder invloed van trilling naar een dichtere 
pakking wil. Het afvloeien van water dat hiervoor nodig 
is, kan leiden tot wateroverspanning. Hierdoor kunnen 
korrels tijdelijk gaan drijven waardoor het zand zijn 
sterkte verliest. Het wisselend gepakte zandpakket blijkt 
tijdens aardbevingen in meerdere lagen, tot ca. 25 meter 
onder NAP, gevoelig te zijn voor verweking. Het originele 
paalpuntniveau van 19,0 meter onder NAP is daardoor 
aangepast naar 27,5 meter onder NAP. Daarnaast is de 
paalschacht gecontroleerd op een grotere kniklengte.

In het specifieke geval van de protonenfaciliteit, met 
een massieve en stijve bovenbouw is de invloed 
op de fundering aanzienlijk groter dan bij andere 
utiliteitsprojecten. De gegeven oplossing is daarom 
projectspecifiek. 

is van alle voorbeelden die voorhanden zijn: door de 
hoge stijfheid van de superstructure moet alle aandacht 
zich richten op de interactie tussen grond en gebouw. 
De fundering vormt daarin een sleutelelement. In goede 
samenwerking met Fugro als geotechnisch adviseur is deze 
interactie onderzocht.

De bodemopbouw bestaat uit ongeveer 5 meter 
slappe klei met daaronder een fijn en wisselend gepakt 
zandpakket van 25 meter. Door de bodemopbouw is 
een fundering op palen noodzakelijk. In verband met de 
ziekenhuisomgeving moet dit een trillingsvrij systeem 
zijn. Tijdens een aardbeving zal er een horizontaal 
vervormingsverschil ontstaan tussen de beweging van het 
zand en van het gebouw (figuur 2). Dit verschil kan oplopen 
tot ca. 50 millimeter (bij een trillingstijd van 1,1 seconde) 
en moet worden opgenomen door de palen. 

De palen worden ingeklemd in het zandpakket en aan de 
onderzijde van de zware betonconstructie. De grootste 
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Figuur 2: Beweging van de superstructure t.o.v. de  grond tijdens aardbeving

Figuur 4: Ringen aan de bovenkant van de stalen buispaal

Figuur 3: Push-over analyse van de paalkop


