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DankwoordDankwoord

Tijdens het schrijven van deze documentatie heb ik mezelf regel-
matig een spiegel voorhouden om te ontdekken hoe het eigen
ontwerp tot stand komt. Deze spiegel heeft mij onder andere ge-
toond dat een ontwerp in belangrijke mate wordt gereguleerd
door geconditioneerde ontwerpbeslissingen en residuen, waarbij
enkele malen opnieuw beginnen onvermijdelijk is.

Maar deze spiegel toont ook dat ontwerpen voor mij inhoudt:
vele cumulatieve uren staren naar enkele krabbeltjes op een
notitieblok, de rand van een krant, de lucht. Opnieuw beginnen,
van een andere kant bekijken, weggooien en weer opzoeken.
Net zo lang tot de oplossing zo simpel is dat het vanzelfspre-
kend lijkt.

Tevens is ontwerpen voor mij gekoppeld aan maken. Met ver-
wonderingen dat hindernissen zo gemakkelijk opgelost kunnen
worden. En dat simpele dingen zo anders lopen.

Noteren ..... Evalueren ..... Analyseren ..... Leren ...... 

Daarna opnieuw staren. Nu naar een computerscherm, net zo-
lang tot er staat wat ik bedoel. Staren naar woorden totdat die
éne term gevonden is, die aangeeft wat ik bedoel. Zo wordt bij-
voorbeeld de niet-uitgesproken randvoorwaarde een onbewuste
conditie, daarna een onderbewuste conditie, nee toch maar een
niet-onderkende conditie totdat uiteindelijk geconditioneerde
conditie precies dat aangeeft wat ik bedoel.

Een spiegel voorhouden is een individuele activiteit, die alleen
met hulp van anderen mogelijk is. Vandaar dat de eerste gele-
genheid van deze documentatie gebruikt wordt om mijn erken-
telijkheid te uiten aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt /
toegestaan. Allereerst natuurlijk aan Ellen, Jeroen en Iris, die de
afgelopen jaren te vaak mijn ochtendhumeur hebben moeten
ondergaan. Ook zij zullen moeten wennen aan vakanties zon-
der computer op de ontbijttafel. 

Ook aan andere familieleden, die hun steentje hebben bijge-
dragen door mij steeds maar weer mijn verhaaltje te laten ver-
tellen. Ik realiseer me terdege dat dit vaak een onsamen-
hangend verhaal is geweest. Toch hebben juist deze gesprekken
er toe bijgedragen dat ik de samenhang van mijn proefontwerp
uiteindelijk wel onder woorden kan brengen. En het is gezelliger
om met bekenden te praten dan tegen een spiegel. Hierbij wil
ik, zonder anderen tekort te doen, speciaal Wim +3-12, en Peter
+3-21, bedanken voor hun geweldige inzet in de diverse gereali-
seerde praktijkprojecten. 



BAN Bouw bv te Nuenen ben ik zeer erkentelijk voor het gestel-
de vertrouwen in mij en in de funderingswijze. Met name de ge-
sprekken met directeur Jack Aldenhoven +3-39, hebben een grote
inwerking gehad op het resultaat van dit proefontwerp. Maar
ook Henk, Jurrian +3-24,, Nies, Frans, Alex, Peter +3-25, en ande-
re medewerkers van BAN Bouw hebben ieder op hun eigen
wijze een steentje bijgedragen in de ontwikkeling van de funde-
ringswijze. Sommige vanuit een positief perspectief ("moet kun-
nen"), andere met een kritische benadering ("kan niks worden").
Deze oprechte opmerkingen uit de praktijk zijn van groot belang
gebleken, waardoor ik nu in staat ben om ook aannemers te
overtuigen.

Ik dank ook Dycore Verwo Systems bv te Breda voor de bijdrage
in de ontwikkeling van de funderingswijze.

Ook alle medewerkers van het veelzijdige Pieter van Musschen-
broeklaboratorium, Eric, Pieter, Cor, Rien, Johan, Martien, Jef,
Theo en Sip (die een funderingsbalk met de hand doormidden
kan breken),  dank ik voor de ondersteuning. 

Mijn collega’s van de capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen
ben ik zeer erkentelijk voor de tijd en vrijheid die mij is geboden
om dit proefontwerp te realiseren. Hierbij horen ook studenten,
in het bijzonder René, Viola, Marit, Carlo, Eric, Tom en anderen,
alsook studenten uit "atelier 11" (die vaak zonder dat ze het wis-
ten hebben bijgedragen in het onderkennen en verwoorden van
essenties in mijn eigen ontwerpproces).

Tot slot dank ik de leden van mijn begeleidings- en kern-
commissie voor hun bijdrage: Harry Rutten, Leo Wagemans, Lex
Kerssemakers, Frank Schot, Albert Thijssen, Mick Eekhout en
Frans van Herwijnen. Deze commissie representeert een brede
differentiatie aan vakgebieden, waarbij elk van de
commissieleden een excellente individuele deskun-
digheid combineert met een breed wetenschappelijk
inzicht en ervaring. Zonder de overige leden tekort te
doen, mag de bijdrage van Harry Rutten hier niet
onvermeld blijven. Vele pagina's heb ik aan hem voorgelegd,
deze werden elke keer weer in de marge van een minutieus
commentaar voorzien. Samen hebben we naar een geschikte
manier gezocht om het proefontwerp te documenteren. Het
resultaat ligt hier, in drie delen, voor u.

De spiegel kan worden opgeborgen.

Het fladderen en schrikken blijft.

Eindhoven, maart 2001.





1.ix        1.ix        

InhoudsopgaveInhoudsopgave

Dankwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii

deel 1
voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
overzicht deel1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1 inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 beschrijvingen van de geïndustrialiseerde fundering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2.1 morfologische beschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.1.1 hoog betonelement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.1.2 laag betonelement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.1.3 stelcomponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.1.4 vormstuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.1.5 afstandhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.1.6 koppelstuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.1.7 bekistingsschot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2.1.8 afsluitstrook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2.1.9 opvulblok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.1.10 in-het-werk-gestort beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.1.11 begane grond (systeem)vloer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2.1.12 kolomblokje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2.2 procedurele beschrijving van de geïndustrialiseerde fundering . . . . . 25
1.2.2.1 instructie voor de geïndustrialiseerde funderingswijze . . . . . 34
1.2.2.2 doorvoeren van leidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.2.2.3 aaneengesloten ondersteuning met opvulblokken . . . . . . . 44
1.2.2.4 productie van de betonnen halffabrikaten . . . . . . . . . . . . . 45

1.2.2.4.1 hoog betonnen halffabrikaat . . . . . . . . . . . . . . 46
1.2.2.4.3 stelcomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1.2.3 functionele beschrijving van de geïndustrialiseerde fundering . . . . . . 52
1.2.3.1 één onderaannemer voor alle werkzaamheden onder peil . 53
1.2.3.2 meerdere uitwerkingen van de geïndustrialiseerde fundering 57

1.2.3.2.1 detail 1-3: fundering op staal + vloer op zand . 58
1.2.3.2.2 detail 4-6: fundering op staal + systeemvloer . . 62
1.2.3.2.3 detail 7-9: fundering op palen + vloer op zand 67
1.2.3.2.4 detail 10-12: fundering op palen + systeemvloer 70
1.2.3.2.5 detail 13-14: fundering zonder wand . . . . . . . . 73
1.2.3.2.6 detail 15: ondersteuning van kolommen . . . . . . 74
1.2.3.2.7 detail 16-18: fundering met grondvervanging . . 75

1.2.3.3 graafmachine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1.2.3.4 gestandaardiseerde wapening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.2.3.5 maatvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

1.2.3.5.1 nauwkeurig maatvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1.2.3.5.2 efficiënt maatvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

1.2.3.6 geïntegreerde isolatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1.2.3.7 vormgevingsvrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

1.2.3.7.1 afkorten van betonnen halffabrikaten . . . . . . . . 89
1.2.3.7.2 koppeling van betonelementen . . . . . . . . . . . . 90
1.2.3.7.3 doorvoeren van leidingen . . . . . . . . . . . . . . . . 91

1.2.3.8 raming van de bouwkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
1.2.3.9 benodigdheden op de bouwplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
1.2.3.10 voorkomen van bouwfouten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

1.3 mogelijkheden korte »º lange termijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
1.3.1 initiële fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
1.3.2 kleinschalige fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
1.3.3 succesrijke fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

1.3.3.1 roterende laser en 3D-meetsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
1.3.3.2 hoogte-instel-unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.3.3.3 productie betonnen halffabrikaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.3.3.4 uiterst korte voorbereidingstijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

1.4 literatuur deel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106



1.x        1.x        

deel 2
voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
overzicht deel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1 inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1 matrix voor het totale ontwerpproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2 matrix-scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2 context van de gedeeltelijk prefab fundering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1 aanleidingen / doelstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2.1.1 aanleiding 1: kwaliteitsniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.1.2 aanleiding 2: fabrieksmatige productie . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.1.3 aanleiding 3: vormgevingsvrijheid voor ontwerpers . . . . . . 31
2.2.1.4 aanleiding 4: meer dan alleen een goed concept . . . . . . . . 32
2.2.1.5 aanleiding 5: geïntegreerde functies . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.1.6 aanleiding 6: in-één-keer-goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.1.7 aanleiding 7: arbeidsomstandigheden . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.2.2 mono-disciplinaire principes voor de funderingswijze . . . . . . . . . . . . 40
2.2.2.1 productie (geïndustrialiseerde prefabricage) . . . . . . . . . . . . 40
2.2.2.2 organisatie (aanspreken op verantwoordelijkheden) . . . . . . 46
2.2.2.3 bouwmarkt (acceptatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.2.2.3.1 conservatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2.2.3.2 externe factoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2.2.3.3 diffusie van nieuwe producten . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.2.3.4 ontwerpbeginsel IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.2.2.4 uitwerking (korte »º lange termijnontwikkeling) . . . . . . . . 57
2.2.2.5 ontwerp (vormgevingsvrijheid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.2.2.6 integratie (van vakgebieden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.2.2.6.1 historische context . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.2.2.6.2 beperkte continuïteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.2.6.3 ontwerpbeginsel VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2.2.2.7 maatvoering (in-één-keer-goed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.2.3 meer doen met een programma van eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2.3 noodzaak van een andere funderingswijze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.3.2 analyse bestaande funderingsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2.3.2.1 traditionele fundering (stroken / balken) . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.3.2.2 funderingsbekisting van wapening omkleed met folie . . . . . 91
2.3.2.3 EPS-funderingsbekistingen (voor fundering op palen) . . . . . 95
2.3.2.4 bekisting met EPS-vormdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.3.2.5 prefab funderingsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.3.2.6 complete prefab funderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.3.2.7 fundering met verticale prefab betonplaten . . . . . . . . . . . 110
2.3.2.8 fundering met dubbele prefab betonplaten . . . . . . . . . . . 114
2.3.2.9 fundering met grondvervanging: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

2.3.3 maatnauwkeurigheid bestaande funderingsmethoden . . . . . . . . . . 124
2.3.4 modificatie van een bestaande funderingsmethode . . . . . . . . . . . . 125

2.4 nauwkeurige fundering met handzame elementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2.4.1 probleemstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2.4.2 analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

2.4.2.1 prestatie-eisen aan een fundering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2.4.2.1.1 gedeeltelijk prefab fundering . . . . . . . . . . . . . 130
2.4.2.1.2 gescheiden maatvoering voor hoogte en positie 132

2.4.3 programma van eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2.4.4 ontwerpvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2.4.5 uitwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.4.6 evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

2.5 nauwkeurige fundering met zware elementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2.5.1 probleemstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2.5.2 analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2.5.3 programma van eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2.5.4 ontwerpvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
2.5.5 uitwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
2.5.6 evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157



1.xi        1.xi        

2.6 efficiënte fundering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
2.6.1 probleemstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
2.6.2 analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
2.6.3 programma van eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
2.6.4 ontwerpvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
2.6.5 uitwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2.6.6 evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

2.7 geïndustrialiseerde fundering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2.7.1 probleemstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2.7.2 analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2.7.3 programma van eisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
2.7.4 ontwerpvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2.7.5 uitwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2.7.6 evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

2.8 literatuur deel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

deel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
overzicht deel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.1 praktijktoetsing door proefprojecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1.1 eerste proefproject: werkplaats-Nuenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1.2 tweede proefproject: onderzoekgebouw-TU/e complex . . . . . . . . . . . 13

3.1.2.1 aanleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.2.2 productie betonelementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.2.3 monteren van de geprefabriceerde betonelementen . . . . . . 19
3.1.2.4 betonmortel aanbrengen tussen betonelementen . . . . . . . . 23

3.1.3 derde proefproject: bedrijvengebouw-Nuenen . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.3.1 aanleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.3.2 productie betonelementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1.3.3 monteren van de geprefabriceerde betonelementen . . . . . . 28
3.1.3.4 betonmortel aanbrengen tussen en onder betonelementen . 38
3.1.3.5 staalskelet en afbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.1.4 proefserie betonnen halffabrikaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2 kostenevaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.2.1 indicatie funderingskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2.2 arbeid op de bouwplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2.3 invloed van de productiewijze van betonelementen . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.4 kostenindicatie gespoten polystyreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.3 inventarisatie van gerealiseerde woningbouwprojecten . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4 constructieve berekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.4.1 symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.4.2 standaard wapening in de hoge en lage betonelementen . . . . . . . . . 58
3.4.3 ondersteuning van de betonnen halffabrikaten tijdens de productie . 60
3.4.4 koppeling van achter elkaar geplaatste betonelementen . . . . . . . . . . 62
3.4.5 ongewapend beton onder de betonelementen . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.5 bouwfysische controleberekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.5.1 symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.5.2 binnenoppervlaktetemperatuurfactor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.6 begrippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.6.1 hiërarchische begrippenreeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.6.2 industrialisatie versus prefabricage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.6.3 innovatie, modificatie en substitutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.6.4 bouwwijze, bouwmethode en bouwsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.7 documentatie van een proefontwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.8 kennisoverdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.8.1 eigen publicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.8.2 overige publicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.8.3 octrooi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.8.4 onderscheidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.9 literatuur deel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Curriculum Vitae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95



1.xii        1.xii        



1 "Ontwerpen is de kern van de technische of ingenieurswetenschappen,
waarbij toepassing van wetenschappelijke kennis centraal staat (in tegenstel-
ling tot onderzoeken, waar het accent ligt op het vinden van de waarheid
omtrent de bestaande werkelijkheid) ... Onmisbaar voor het niveau van tech-
nisch wetenschappelijk ontwerpen is dat bij zowel de materiele prototypes als
de ëimmateriële tekeningen en schaalmodellen een wetenschappelijke ver-
handeling over de ontwikkeling van het ontwerp is opgesteld, alsmede over
het gevoerde ontwikkelingsproces, waarin ontwerpen, ontwikkelen en onder-
zoeken elkaar afwisselen" [DCT-1999] +3-79,.

2 Sinds 1995 wordt door de auteur de bouwwijze ACE’s ontwikkeld. De
benaming ACE’s (afkorting van Adjustable Closed Elements-system) is aan
de bouwwijze toegekend vanwege de aanpasbaarheid/verstelbaarheid van
de industriële elementen. De benaming is echter eveneens toegekend van-
wege de overeenkomst met de term "ace" in de tennissport. Een ace bij ten-
nis is een score die direct, zonder tussenkomst van de tegenstander, tot
stand komt. Evenals bij tennis biedt het direct nauwkeurig plaatsen in de
bouw grote voordelen: met extra aandacht in het begin wordt in latere fasen
veel werk uit handen genomen +2-70,

3 Verwijzingen tussen +  , geven een deel en pagina met aanvullende ge-
gevens aan. Aanduidingen tussen [  ] zijn literatuurverwijzingen

samenvattingsamenvatting
De documentatie van het proefontwerp "Ontwerp van een geïndustri-
aliseerde fundering" beschrijft het resultaat en het ontwerpproces1

van een andere funderingswijze voor woning- en laagbouw. Deze
funderingswijze is aanvankelijk ontwikkeld als onderdeel van een
nieuwe bouwwijze2. Een beknopte beschrijving van de aanleidingen
en doelstellingen voor het ontwikkelen van de bouwwijze ACE’s +2-14,3,
is in de documentatie uitsluitend opgenomen voor zover van toepas-
sing op de geïndustrialiseerde funderingswijze. Het resultaat ("de
geïndustrialiseerde fundering") is uitgebreid beschreven in deel 1
van de documentatie.

In deel 2 van de documentatie zijn de diverse ontwerpbeslissingen
van het ontwerpproces uitgebreid gedocumenteerd. Hierbij is herleid
dat het schema van het doorlopen ontwerpproces van de geïndustriali-
seerde fundering geen lineaire reeks met terugkoppelingen is,  maar
beschouwd moet worden als een iteratief proces. De noodzaak voor
een iteratief proces komt voort uit de karakteristieken van een niet-
routinematig ontwerp (nieuwe, uitgebreide, complexe en experimentele
ontwerpopgaven [Eekhout-1997]), waarbij de beschikbare informatie
bij aanvang van het ontwerpproces altijd beperkt is. In deel 2 wordt
onderbouwd dat de benodigde informatie voor de funderingswijze,
behalve door analyse van gerelateerde oplossingen, pas gedurende
het ontwerpproces door evaluatie en analyse van genomen ontwerp-
beslissingen is verkregen. Door documentatie van het doorlopen
ontwerpproces is opgemerkt dat aanvankelijk beschreven doelstelling-
en en condities bijgesteld moesten worden door voortschrijdend inzicht
gedurende het ontwerpproces. In het onderhavige ontwerpproces
is de gebruikte ontwerpmethode (met probleemstelling þ analyse
þ programma van eisen þ ontwerpvarianten þ uitwerking þ evaluatie)
door voortschrijdend inzicht in totaal vier keer in zijn geheel doorlo-
pen.
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Bij een lineair proces met terugkoppelingen blijft de invloed van het
voortschrijdend inzicht voornamelijk beperkt tot het verbeteren van
een uitwerking, die bij aanvang van het ontwerpproces is gekozen.
In het onderhavige (iteratief) ontwerpproces is niet de uitwerking,
maar het volledige ontwerpproces heroverwogen. Dit betekent dat
onder andere de probleemstelling en het programma van eisen zijn
herschreven, waarbij meerdere residuen zijn onderkend in de eerdere
uitwerkingen. Een residu (oneigenlijke condities doordat de ontwerp-
beslissing die er aan ten grondslag lag is gewijzigd of vervallen) heeft
een ongemerkt negatieve invloed op het ontwerpresultaat. Doordat
residuen zijn onderkend, heeft het iteratief ontwerpproces tot nieuwe
toepassingen en oplossingen geleid, die bij een lineair ontwerpproces
met verbeteringen van een uitwerking waarschijnlijk onopgemerkt
gebleven zouden zijn. Hierdoor vormen de resultaten en het ontwerp-
proces van de geïndustrialiseerde funderingswijze, een in wezen nede-
rig bouwtechnisch onderwerp, een indicatie dat de iteratieve benade-
ring tot betere resultaten leidt dan de lineaire benadering bij een
niet-routinematig ontwerpproces.

De aanleiding om een nieuwe funderingswijze te ontwikkelen was
een gesprek met bouwbedrijf Coopmans bv te Deurne in juni 1996
waarin de mogelijkheden van een alternatief woningbouwconcept
(bouwwijze ACE’s) zijn voorgelegd. Tijdens dit korte gesprek werd
duidelijk dat het bouwbedrijf problemen voorzag, omdat de huidige
woningbouw niet is voorbereidt op het toepassen van grote maatvaste
componenten. Hierdoor zullen improvisaties op de bouwplaats eerder
regel dan uitzondering zijn. In plaats van een snelle montage voorzag
het bouwbedrijf veel problemen, voornamelijk doordat de hoge maat-
nauwkeurigheid van de wandcomponenten volstrekt niet correspon-
deert met de maatnauwkeurigheid van bestaande funderingen. Naar
aanleiding van dit gesprek zijn in augustus 1996 de funderingsmoge-
lijkheden onderzocht.

Een survey naar bestaande funderingsmethoden +2-86, bevestigde
dat de gewenste nauwkeurigheid voor de wandcomponenten van
de bouwwijze ACE’s niet met een bestaande funderingsmethode
gerealiseerd kan worden. Voor een optimale toepassing moet ofwel
een toevoeging aan een bestaande funderingsmethode ofwel een
andere funderingsmethode worden ontwikkeld. Deze documentatie
beschrijft het ontwerpproces van deze tweede mogelijkheid, waarbij
de specifieke kenmerken van de bouwwijze ACE’s: exact, snel en
aanpasbaar als uitgangspunt zijn genomen.

Hierbij is een analyse gemaakt van prestatie-eisen van een fundering
+2-129,. Uit deze eisen zijn uitgangspunten voor het ontwerpen van
een nauwkeurige funderingswijze afgeleid. Deze analyse motiveert
de keuze voor een combinatie van in-het-werk-gestort-beton en gepre-
fabriceerde betonelementen ("de gedeeltelijk prefab fundering"). Na
het bestuderen van enkele varianten en het toetsen van een belangrijk
uitvoeringsprincipe in een proefproject (september 1996) is gaande-
weg de funderingswijze, beschreven op pagina 1-34, ontwikkeld.
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Behalve de grote maatnauwkeurigheid is hierbij veel aandacht besteed
aan de uniformiteit van de fundering bij verschillende grondgesteldhe-
den. Getracht is met een minimaal aantal verschillende bestanddelen
een zo breed mogelijk toepassingsgebied te bestrijken. Dit heeft er
toe geleid dat de bestanddelen van de funderingswijze nu gebruikt
kunnen worden bij alle gangbare funderingen in de woningbouw
+1-57,. De benodigde bestanddelen voor een fundering op staal zijn
hierbij ook bruikbaar bij een fundering op palen. Ook alle gangbare
vloertypen voor de begane grondvloer, zoals een vloer op zand of
een zelfdragende systeemvloer met een al dan niet geïsoleerde combi-
natievloer, kanaalplaatvloer of ribbencassettevloer, worden met dezelf-
de bestanddelen gerealiseerd. Ook alle gangbare applicaties in een
woning, zoals de fundering onder een spouwmuur, onder een woning-
scheidende muur, onder een dragende binnenmuur, en een deel
van de fundering zonder muur, bijvoorbeeld als koppeling in het
balkrooster of ondersteuning van een kolom, worden gerealiseerd
door een combinatie van de ontwikkelde bestanddelen.

In april 1997 is de maatnauwkeurigheid van de funderingswijze on-
derzocht in een proefproject (onderzoekgebouw TU/e-complex +3-13,).
In dit proefproject is aangetoond dat de funderingswijze in een prak-
tijksituatie realiseerbaar is en dat de maximale maatafwijkingen aan
de gestelde condities voldoen.

Tot de periode voorafgaand aan het proefproject op het TU/e-com-
plex, is de aandacht volledig gericht op het realiseren van een funde-
ringswijze met een hoge maatnauwkeurigheid ten behoeve van de
bouwwijze ACE’s (deze eerste uitwerking is in de documentatie aange-
duid als "de nauwkeurige funderingswijze"). Want hoewel voor alle
afzonderlijke bouwdelen van de bouwwijze ACE’s wordt onderzocht
of een eventueel gemodificeerde toepassing bij de hedendaagse
bouwmethoden mogelijk is (de achtergronden hiervan zijn toegelicht
op pagina 2-56), is al snel duidelijk dat de nauwkeurige funderingswij-
ze hiervoor niet in aanmerking komt. Uit enkele gesprekken met
bouwondernemingen is geconcludeerd dat een brede toepassing
bij de hedendaagse bouwmethoden (woningen met dragende wanden
van gemetselde bakstenen of gelijmde kalkzandsteenelementen)
niet realistisch is, omdat de nieuwe funderingswijze te veel afwijkt
ten opzichte van de traditionele fundering. De veelheid van betrokken
partijen (architect, constructeur, bouw- & woningtoezicht, bouwbedrijf
en meerdere onderaannemers, met elk een specifieke bijdrage bij
de realisatie van de fundering voor een woningbouwproject) en de
steeds wisselende invulling van deze partijen per woningbouwproject,
is een grote handicap voor de meeste bouwkundige innovaties. De
inschatting van de geraadpleegde bouwondernemingen is dat het
gelijktijdig overtuigen van alle betrokken partijen (en om dit bij volgen-
de projecten weer over te doen) onuitvoerbaar is. Naast het logistieke
argument is deze inschatting ook gemotiveerd met het argument
dat de betrokken partijen in hun dagelijkse praktijk nagenoeg geen
noodzaak ervaren om de maatnauwkeurigheid van de fundering
te verbeteren. Hierdoor ontbreekt de drijfveer bij nagenoeg alle partij-
en. Beide argumenten hebben ertoe geleid dat er in de beginfase
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figuur 1figuur 1.  Uitvergroting van een deel van matrixscan
1 +1-3,. Hierin komt tot uitdrukking dat de gedeelte-
lijk prefab fundering +2-130, aanvankelijk als onder-
deel van de nieuwe bouwwijze ACE’s (figuur 139
+2-13,) is ontwikkeld.
De eerste uitwerkingen van de gedeeltelijk prefab
fundering zijn in de documentatie aangeduid als
"nauwkeurige funderingen". Deze uitwerkingen rich-
ten zich voornamelijk op de bouwwijze ACE’s. In een
latere fase van het ontwerpproces is de uitwerking
voornamelijk gericht op de hedendaagse bouw-
methoden. Hierbij is de nauwkeurige fundering op-
nieuw uitgewerkt als "efficiënte fundering" met de
nadruk op een vereenvoudiging van de bouworga-
nisatie. In de laatste fase van het ontwerpproces lag
de nadruk van het ontwerpproces voornamelijk op
het verkorten van de voorbereidings- en uitvoerings-
tijd. Hierbij is een uitwerking met uitsluitend indus-
trieel geproduceerde elementen ontwikkeld. Deze
"geïndustrialiseerde fundering" is uitgebreid beschre-
ven in deel 1.

van het ontwerpproces slechts summier is onderzocht of een eventuele
modificatie, gericht op een brede toepassing van de funderingswijze
bij de hedendaagse bouwmethoden, mogelijk is.

De ogenschijnlijk complexe uitvoering van de nauwkeuri-
ge funderingswijze speelt daarentegen een ondergeschik-
te rol bij een toepassing bij de bouwwijze ACE’s, aange-
zien deze bouwwijze uitgaat van een herschikking van
de organisatievorm en omdat er bij deze bouwwijze een
aantoonbare noodzaak is voor een nauwkeurige funde-
ringswijze.

De inschatting van de toepassingsmogelijkheid bij heden-
daagse bouwmethoden is echter geheel herzien na een
gesprek met aannemer BAN-Bouw bv te Nuenen bij de
voorbereidingen van funderingswerkzaamheden voor
het onderzoekgebouw op het TU/e-complex. In dit ge-
sprek is de centrale positie van het grondverzetbedrijf
opgemerkt. De eigen werkzaamheden van het bouwbe-
drijf zijn hieraan ondergeschikt, vooral als nog enkele
van de eigen werkzaamheden van het bouwbedrijf naar
het grondverzetbedrijf worden geschoven. In gesprekken
met het grondverzetbedrijf is gebleken dat dit bedrijf in
de wegenbouw vergelijkbare werkzaamheden verricht.
Vervolgens is de conclusie getrokken dat de nauwkeurige
funderingswijze in principe volledig door het grondverzet-
bedrijf kan worden verzorgd. Zowel grondverzetbedrijf
als bouwbedrijf zien mogelijkheden om de totale werk-
zaamheden te vereenvoudigen indien één onderaanne-
mer de verantwoording draagt voor alle werkzaamheden
onder peil (dus grondwerk, fundering en begane grond-
vloer).

De nieuwe argumenten (de vereenvoudiging van de
bouworganisatie, de eenduidige verantwoordelijkheid
en de fundering als zelfstandig bouwdeel waarbij slechts
één partij geïnstrueerd hoeft te worden en verantwoorde-
lijk is) zijn van dermate groot belang, dat de oorspronke-
lijke negatieve inschatting voor toepassing van deze fun-
deringswijze ten behoeve van de hedendaagse bouw-
methoden volledig is omgeslagen. Hierdoor is het princi-
pe van de nauwkeurige funderingswijze nogmaals uitge-

werkt (aangeduid met "de efficiënte funderingswijze" +2-161,). Bij deze
uitwerking is de hoogste prioriteit toegekend aan het verbeteren van
de bouworganisatie. De verbeterde maatnauwkeurigheid van de
fundering is bij deze uitwerking nog slechts een prettige bijkomstig-
heid.
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Met een grootschalig proefproject (september 1997 -bedrijvengebouw
te Nuenen +3-25,) is in een praktijksituatie onderzocht of de efficiënte
funderingswijze volledig in onderaanneming kan worden opgedragen.
In dit proefproject is inderdaad aangetoond dat alle werkzaamheden,
met uitzondering van het aanbrengen van de leidingen, uitgevoerd
kunnen worden in één arbeidsgang door een graafmachine met
medewerkers. De installateur is in dit proefproject door het grondver-
zetbedrijf aangestuurd, om de beoogde vereenvoudiging van de
bouworganisatie (voor bouwbedrijf en grondverzetbedrijf gezamenlijk)
te realiseren.

Hoewel het grootschalige proefproject voldoet aan de verwachtingen
(bereiken van een substantiële vereenvoudiging van de bouworganisa-
tie) zijn tijdens de evaluatie van dit proefproject ook enkele beperking-
en van de efficiënte funderingswijze gesignaleerd. Zo blijkt dat de
voorzieningen in de betonelementen ten behoeve van het doorvoeren
van de leidingen (voornamelijk riolering, hemelwaterafvoer en mantel-
buizen naar de meterruimte) in dit proefproject niet voldoen. Ook
de relatief lange voorbereidingstijd om de betonelementen te produce-
ren vormt een nadeel ten opzichte van de traditionele fundering.
Deze beide constateringen hebben er toe geleid dat de funderingswijze
nogmaals gewijzigd is. Bij deze laatste uitwerking is de vorm van
de betonelementen geoptimaliseerd, zodat elke 0,25 meter een door-
voering van maximaal i110 mm mogelijk is. Met deze optimalisatie
is de productie van de betonelementen niet langer afhankelijk van
de uiteindelijke toepassing (deze uitwerking wordt in de documentatie
aangeduid met "de geïndustrialiseerde fundering" +2-181,). Bij de geïn-
dustrialiseerde funderingswijze worden eerst betonnen halffabrikaten
(op voorraad) geproduceerd. Als de specifieke projectgegevens bekend
zijn (definitief zijn) worden de betonnen halffabrikaten op lengte
gezaagd en van een code voorzien. Op deze wijze is de voorberei-
dingstijd geminimaliseerd en kan direct na het verkrijgen van een
opdracht een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden
op de bouwplaats.





de geïndustrialiseerde funderingswijze

nauwkeurig en efficiënt



Een druk op de knop   

Het licht is aan   

Een druk op de knop   

Het licht is op   

[Uit: Er loopt een liedje door de lucht, versjes voor beginnende lezers, E van Os/J. Jutte]



deel 1: 

beschrijvingen van debeschrijvingen van de

funderingswijzefunderingswijze
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persoonlijkepersoonlijke
benaderingbenadering Aanleidingen / doelstellingenAanleidingen / doelstellingen

praktijk-praktijk-
gerichtegerichte

benaderingbenadering

I Productie: geïndustrialiseerde prefabricage ACE’sLITE

II Constructie: gesteunde drukstaaf Dragende sandwich-wand

III
Organisatie: aanspreken op

verantwoordelijkheden
Gedeeltelijk prefab fundering

IV Bouwmarkt: acceptatie Best-of-Both combinatievloer

V Uitwerking: korte³þlange termijn ontwikkeling Constructief dakvlak

VI Ontwerp: vormgevingsvrijheid ....

bouwwijze ACE’s

VII Integratie: van vakgebieden

VIII Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze

IX I-F-D: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

X Maatvoering: in-één-keer-goed

XI .... 

Ontwerpbeginselen

abstrahe-abstrahe-
renderende

benaderingbenadering

"Meer doen met een p.v.e. - programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een leidend concept"

mono-disciplinaire uitwerkingmono-disciplinaire uitwerking multi-disciplinaire uitwerkingmulti-disciplinaire uitwerking

matrix-scanmatrix-scan 1 1.  Matrix-scan van de bouwwijze ACE’s, waarin het onderdeel gedeeltelijk prefab fundering centraal
staat. Voor de gehanteerde codes in de matrix-scan zie pagina 2-18.

voorwoordvoorwoord
De funderingswijze is een integraal onderdeel van een nieuw te ont-
wikkelen bouwwijze ACE’s. ACE’s staat voor Adjustable Closed
Elements-system, een bouwwijze die gebruikmaakt van industrieel
vervaardigde componenten. De componenten zijn aanpasbaar/verstel-
baar en bieden maximale vormgevingsvrijheid.

Bij het ontwikkelen van de funderingswijze is er, evenals bij de andere
deelontwerpen van de bouwwijze ACE’s, een grote diversiteit aan
randvoorwaarden met vaak tegenstrijdige gegevens. Dit zijn onder
andere -in willekeurige volgorde- randvoorwaarden met betrekking
tot: constructie, uitvoering, ontwerp, productie, arbeidsomstandighe-
den, materiaalkunde, exploitatie, installaties, bouwmarkt, bouwfysica,
bouworganisatie, architectuur, ......

De tegenstrijdige gegevens zijn kenmerkend voor een complex ont-
werpprobleem, waardoor bij alle onderdelen van de bouwwijze ACE’s
een veelheid aan randvoorwaarden onderzocht moet worden. In
het ontwerpproces van de onderdelen van de bouwwijze ACE’s is
een bruikbare ordening in de pluraliteit van onderdelen aangebracht.
Deze ordening is voor de funderingswijze weergegeven in matrixscan
1, toegelicht vanaf pagina 2-18). De volgorde in een rij of kolom
van de matrix is willekeurig. Het is niet mogelijk gebleken om in de
matrix een eenduidige ordening aan te brengen in termen van impor-
tantie, relevantie, draagwijdte, zwaarte en dergelijke. De vele onderde-
len uit de matrix moeten in hun totaliteit worden beschouwd, omdat
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nagenoeg alle onderdelen op de een of andere wijze met elkaar
zijn verweven. Soms is de beïnvloeding van een onderdeel op een
ander onderdeel nadrukkelijk aantoonbaar, soms is de beïnvloeding
slechts marginaal aanwezig. Soms is de beïnvloeding bepalend voor
het andere onderdeel, soms voornamelijk illustratief.

Wel is het zinvol om een ordening aan te brengen in de benaderings-
wijze en de complexiteit van de uitwerking. Daarom is in de drie rijen
van de matrix onderscheid gemaakt in -van boven naar beneden-
een persoonlijke, praktijkgerichte of abstraherende benadering. In
de beide kolommen van de matrix is onderscheid gemaakt in een
mono-disciplinaire en een multi-disciplinaire uitwerking. 

De onderdelen in de rechter kolom, de multi-disciplinaire uitwerking-
en, zijn bouwdelen die behalve bij de bouwwijze ACE’s ook bij de
hedendaagse bouwmethoden toegepast kunnen worden. Op pagina
2-56 is beschreven waarom het bij een nieuwe bouwwijze noodzakelijk
is dat bouwcomponenten of bouwdelen zo worden gemodificeerd
dat deze eveneens gebruikt kunnen worden bij de hedendaagse bouw-
methoden. Deze extra mogelijkheid is in de matrix tot uitdrukking
gebracht doordat de betreffende onderdelen gedeeltelijk uit de matrix
steken.

Uit de matrix kan worden afgeleid dat er bij de ontwikkeling van
de bouwwijze ACE’s een breed scala aan ontwerpresultaten wordt
gegenereerd. Binnen de gelimiteerde tijdsspanne van een promotie
is het niet doenlijk alle ontwerpresultaten tot het niveau van een pro-
motie op proefontwerp te documenteren. Op deze praktische grond
zijn uitsluitend die delen van het totale ontwerpproces beschreven,
die het ontwerpproces van de funderingswijze aanmerkelijk hebben
beïnvloed. Deze delen zijn in matrixscan 1 tegen een donkere achter-
grond geplaatst. Alleen de relevante delen van deze onderdelen
zijn expliciet in de documentatie beschreven +2-18,. 

DeDe promotie op proefontwerp "de geïndustrialiseerde fundering" promotie op proefontwerp "de geïndustrialiseerde fundering"
richt zich dan ook uitsluitend op het ontwerpproces van de funde-richt zich dan ook uitsluitend op het ontwerpproces van de funde-
ringswijze. De overige onderdelen in de matrixscan 1 zijn slechtsringswijze. De overige onderdelen in de matrixscan 1 zijn slechts
zichtbaar gelaten om tot uitdrukking te brengen dat het ontwerp-zichtbaar gelaten om tot uitdrukking te brengen dat het ontwerp-
procesproces voor de funderingswijze in beginsel een deelproces was voor de funderingswijze in beginsel een deelproces was
van een uitgebreid ontwerpproces.van een uitgebreid ontwerpproces.
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overzicht deel1overzicht deel1
De documentatie van het proefontwerp "Ontwerp van een geïndustri-
aliseerde fundering" is in drie delen opgedeeld. 

In deel 1: beschrijvingen van de funderingswijze is achtereenvolgens
een morfologische, procedurele en functionele beschrijving van het
eindresultaat van het ontwerpproces (de geïndustrialiseerde funde-
ringswijze) gepresenteerd. 

De morfologische beschrijving geeft een overzicht van alle elementen
van de geïndustrialiseerde funderingswijze. Elk element is afzonderlijk
beschreven als onderdeel in zijn omgeving.

In de procedurele beschrijving is de maakbaarheid van de geïndustri-
aliseerde funderingswijze beschreven in de vorm van een instructie
+1-34,. Ook zijn 18 verschillende uitwerkingen opgenomen, die met
de elementen van de funderingswijze gerealiseerd kunnen worden
+1-57, en is de specifieke bouworganisatie van de funderingswijze
toegelicht +1-53,.

In de functionele beschrijving is onder andere de doelmatigheid van
de funderingswijze met betrekking tot de maatnauwkeurigheid, vereen-
voudigde bouworganisatie, bouwfysica, vormgevingsvrijheid, bouw-
kosten, bouwplaatsvoorzieningen en voorbereidingen beschreven.

In deel 2: documentatie van het ontwerpproces is het oorspronkelijk
geplande en het in werkelijkheid uitgevoerde ontwerpproces beschre-
ven. De opeenvolgend gezette stappen (probleemstelling, analyse,
programma van eisen, ontwerpvarianten, uitwerking en evaluatie)
zijn achtereenvolgens weergegeven voor: de nauwkeurige fundering
met handzame elementen ( de nauwkeurige fundering met zware
elementen ( de efficiënte fundering ( de geïndustrialiseerde funde-
ring.

In deel 3: toetsing van ontwerpbeslissingen zijn de drie gerealiseerde
proefprojecten getoond. Tevens zijn in dit deel onder andere de ont-
werpberekeningen, het overzicht van de publicaties over de geïndustri-
aliseerde funderingswijze, de criteria voor een proefontwerp en het
literatuuroverzicht ondergebracht.
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4 In het proefontwerp "Ontwerp van een geïndustrialiseerde funderings-
wijze" worden uitsluitend funderingen met een balkrooster beschouwd, zoals
die worden toegepast in de woningbouw. Een balkrooster is een vlak raam-
werk van statisch onbepaalde balken, die overwegend loodrecht op het vlak
van het raamwerk worden belast. Kelders zijn niet beschouwd, hoewel kel-
derwand en -vloer ook bovenbelasting overbrengen op de ondergrond.
Maar bij kelders zijn andere criteria maatgevend, zoals esthetische opper-
vlakteafwerking van het beton en waterdichtheid. Kelders zijn in de woning-
bouw niet meer gebruikelijk. Als er een kelder wordt toegepast is dit vaak
een prefab kelder, die direct vanaf de vrachtwagen op het balkrooster wordt
opgelegd.

5 De begrippen bouwdeel, component, element, halffabrikaat, materiaal
en grondstof zijn ontleend aan de hiërarchische begrippenreeks van bouw-
producten [Eekhout-1997] +3-69,.

6 Peil is een algemeen gehanteerde aanduiding in de bouw dat verwijst
naar een fictief horizontaal vlak. De verticale maatvoering is ten opzichte
van dit vlak beschreven. Het is in de bouw gebruikelijk om de bovenzijde
van de afgewerkte begane grondvloer als peilhoogte aan te wijzen. Maar
een enkele keer wordt ook de bovenzijde van de constructievloer of zelfs een
geheel ander vlak specifiek aangewezen. In TGB 1990 - Geotechniek (artikel
10.2) staat: "De aanlegdiepte van de fundering moet voor de muren van
bouwwerken langs de perceelsgrens, behoudens die tussen woningen of
gebouwen onderling ten minste 0,80 meter zijn en anders ten minste 0,60
meter. De genoemde minimale aanlegdieptes houden verband met de in-
dringing van de vorst in de grond en met mogelijke werkzaamheden aan
kabels en leidingen". [NEN 6740-1990]

1.1 1.1 inleidinginleiding
De term "fundering" is in de bouwwereld niet eenduidig omschreven.
Vaak wordt met fundering uitsluitend het betonnen balkrooster4 (de
funderingsbalken) bedoeld. Soms wordt echter de gehele constructie
bedoeld, die de begane grondvloer en/of de dragende wanden onder-
steunt. De verklaring van de termen fundering, funderen, funderings-
put en funderingswerker (figuur 2 [VAN DALE -1995]) geeft eveneens
geen eenduidige omschrijving. Wel geeft de omschrijving "geheel
van de kunstmatige ondergrond die dient om verzakking te voor-
komen" aan dat de fundering meer is dan het betonnen balkrooster.
In de documentatie van het proefontwerp is daarom een eigen definitie
gehanteerd. Het bouwdeel5 fundering is:

een bouwdeel dat belasting uit begane grondvloer en/of dragendeeen bouwdeel dat belasting uit begane grondvloer en/of dragende
wanden overdraagt op de ondergrond (direct dan wel via eenwanden overdraagt op de ondergrond (direct dan wel via een
heipaalheipaal of andersoortige voorziening). Ook het gedeelte van of andersoortige voorziening). Ook het gedeelte van
de buitenmuur, dat onder maaiveld is gelegen, behoort tot dede buitenmuur, dat onder maaiveld is gelegen, behoort tot de
funderingfundering

Het bouwdeel fundering is dus een verzameling van (sub-)componen-
ten (zoals gewapend betonbalk, metselwerk onder peil, kim, trasraam
en dergelijke) en elementen (zoals heipaal, waterkering, ontluchtings-
koker, oplegvilt, werkvloer en dergelijke). Het hoofdbestanddeel van
de fundering is doorgaans een rooster van in-het-werk-gestorte beton-
nen balken, waarbij de afmetingen van de balken in belangrijke
mate door de grondgesteldheid en de ondersteuningswijze worden
bepaald. De onderzijde van het balkrooster bevindt zich doorgaans
op 0,8 meter onder peil.6
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figuurfiguur 2 2.  Het begrip fundering is niet duidelijk om-
schreven. Van Dale geeft slechts een globale aan-
duiding. Bij "funderingswerker" is aangegeven dat de
fundering meer is dan de betonnen balken ("de bal-
ken enz."). Hierbij is niet duidelijk of de heipaal tot
de fundering wordt gerekend. Er wordt immers de
nadruk gelegd op "huizen worden vaak OPOP palen
gefundeerd". Maar het bovenste deel van de heipaal
hoort weer wel bij de fundering, omdat "de funde-
ringswerker de ingeheide paal op de juiste hoogte
brengt"). Vanwege deze onduidelijkheid is een eigen
definitie gebruikt, waarbij het bouwdeel fundering
breed is geïnterpreteerd [VAN DALE-1995].

figuurfiguur 3 3.  Bij een traditionele fundering en een
bouwwijze met gelijmde blokken wordt altijd gebruik
gemaakt van een kim. Een kim is een laag metsel-
werk, waarbij de bovenzijde vlak kan zijn door het
variëren van de dikte van de specielaag (circa 10 -
50 mm) [foto’s: CVK].

In de woningbouw is het gebruikelijk om tussen het balkrooster en
de onderkant van de begane grondvloer enkele lagen met stenen
of blokken te metselen. Dit zogenoemde "metselwerk onder peil" is

bij een fundering op palen circa 250 mm hoog en bij
een fundering op staal circa 500 mm hoog. Het metsel-
werk onder peil heeft onder andere een belangrijke func-
tie ten aanzien van de verticale maatnauwkeurigheid
van de fundering. Want met 5 à 10 voegen in het metsel-
werk van circa 12 mm +/- 4 mm kan de grove maat-
nauwkeurigheid van het balkrooster door middel van
het metselwerk onder peil goed worden bijgesteld. Bij
grote maatafwijkingen van de fundering, kunnen ook
metselstenen met een afwijkende hoogte worden gebruikt.
De stenen met afwijkende hoogte bevinden zich dan
onder maaiveld, zodat ze aan het zicht zijn onttrokken.
Met stenen met een afwijkende hoogte kan per gemetsel-
de laag een maatafwijking van circa 35 mm worden
gecorrigeerd. Met deze mogelijkheid is de verticale maat-
nauwkeurigheid van een betonnen balk of sloof (met
enkele lagen metselwerk onder peil) ruim voldoende voor
een bouwwijze met gemetselde bakstenen. Want de maat-
nauwkeurigheid van een baksteen zelf is niet erg groot.
Bij een baksteen zijn maatafwijkingen van maximaal
+3 tot -5 mm toegestaan [PrEN 771/3-1996]. Omdat
een metselaar gewend is met een relatief grote tolerantie
te werken -door "aan de draad" te metselen- voldoet de

maatnauwkeurigheid van de traditionele fundering. Een fundering
met een hogere maatnauwkeurigheid levert nagenoeg geen voordelen
op voor metselwerk.

Bij een bouwwijze met gelijmde elementen (bijvoorbeeld van kalkzand
steen of gasbeton) is de maatnauwkeurigheid van de traditionele
fundering in principe onvoldoende. De tolerantie van deze elementen
is veel kleiner dan de tolerantie bij gebruik van gemetselde bakstenen.

De tolerantie van gelijmde kalkzandsteenelementen is +/-1 mm.
[NEN 3837-1985] Tijdens het lijmen worden de kleine beschadigingen
direct met (uitpuilende) lijmmortel gerepareerd. Een dunne pleisterlaag

(laagdikte 1 à 3 mm) is dan doorgaans voldoende voor
een vlakke wandafwerking. Voorwaarde is dat de lijm-
voeg tussen de elementen kleiner is dan 2 mm.

Deze dunne lijmvoeg heeft consequenties voor de funde-
ring omdat een maatafwijking van meer dan enkele milli-
meters bij het verlijmen van de elementen niet meer kan
worden gecorrigeerd. Bij de gangbare funderingsmetho-
den wordt voldaan aan de hogere verticale maatnauw-
keurigheid voor gelijmde kalkzandsteenelementen door-
dat er een extra element, de kim, is toegevoegd (figuur
3). De kim is een gemetselde laag van speciale elemen-

ten, met een hoogte van circa 50 tot 100 mm. De kim wordt aange-
bracht op het metselwerk onder peil (bij een vloer op zand) of op
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figuurfiguur 4 4.  Het begrip fundering is breed geïnterpre-
teerd. Elk bouwelement tussen de onderzijde van de
dragende wand en de ondergrond wordt tot de fun-
dering gerekend. Dit betekent dat bijvoorbeeld de
werkvloer, de kim en de heipaal tot de fundering
worden gerekend. Ook het gedeelte van het tras-
raam, dat onder maaiveld ligt (trasraam is de aan-
duiding van de onderste deel van de buitenmuur,
waarvoor een steen wordt gebruikt die niet zo veel
vocht opneemt en een zuurbestendige specie met
tras), wordt tot de fundering gerekend. De fundering
bestaat dus uit beduidend meer elementen dan al-
leen een betonnen balk.

de betonvloer (bij een dragende (systeem)vloer), direct onder de ge-
lijmde binnenwand.

Onder de kim bevindt zich een in dikte variërende specielaag, zodat
de bovenzijde nauwkeurig geplaatst kan worden en voldoende vlak
is. De bovenzijde van deze onderste laag elementen kan van een
profilering zijn voorzien ("tand" of "messing"). De elementen, die op
de kim worden geplaatst, hebben dan een passende groef aan de
onderzijde, zodat deze met een dunne lijmvoeg nauwkeurig kunnen
worden gefixeerd.

Het metselwerk onder peil heeft (evenals de kim) naast
het creëren van een voldoende vlakke bovenzijde (de verti-
cale maatnauwkeurigheid) nog een andere functie met
betrekking tot de maatvoering. Met het positioneren van
het metselwerk onder peil wordt ook de horizontale positie
van de wanden aangegeven. Op deze wijze voldoet een
zeer lage maatnauwkeurigheid (zowel in beide horizontale
als in verticale richting) van de in-het-werk-gestorte beton-
nen balken. In deel 2 wordt de horizontale en verticale
maatnauwkeurigheid nader toegelicht +2-81,.

Ook is de gewenste maatnauwkeurigheid voor de bouw
wijze ACE’s toegelicht +2-81,. Met name de verticale maat-
nauwkeurigheid direct onder de wand (+/- 0,5 mm/m’)
is hierbij van belang. Omdat bestaande funderingsmetho-
den niet voldoen aan de verticale maatnauwkeurigheid
van 0,5 mm/m’, is een eigen funderingswijze ontwikkeld
voor de bouwwijze ACE’s. In deel 2 van de documentatie
zijn verschillende stadia van het ontwerpproces van deze
funderingswijze beschreven. In grote lijnen kan het ont-
werpproces in vier stadia worden onderverdeeld met ach-
tereenvolgens het ontwerpproces van de:

‘ nauwkeurige funderingswijze met handzame elemen-
ten, expliciet ontwikkeld voor de bouwwijze ACE’s
+2-127,;

‘ nauwkeurige funderingswijze met zware elementen
+2-145,. De elementen worden in het werk door een
graafmachine getransporteerd en gepositioneerd. Deze
uitwerking is expliciet ontwikkeld voor de bouwwijze
ACE’s;

‘ efficiënte funderingswijze +2-161,. Deze uitwerking is overwegend
voor de hedendaagse bouwmethoden met dragende wanden
van gemetselde bakstenen of gelijmde kalkzandsteenelementen
ontwikkeld. Deze uitwerking is vooral gericht op het vereenvoudi-
gen van de totale bouworganisatie voor bouwonderneming en
onderaannemer;

‘ geïndustrialiseerde fundering +2-181,. Deze uitwerking is expliciet
voor de hedendaagse bouwmethoden ontwikkeld en richt zich
vooral op het verkorten en vereenvoudigen van de voorbereidende
werkzaamheden bij de efficiënte funderingswijze.
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In deel 1 van de documentatie is de laatste uitwerking van de ACE’s-
funderingswijze (de geïndustrialiseerde fundering) weergegeven in
een morfologische beschrijving +1-12,, een procedurele beschrijving
+1-25, en een functionele beschrijving +1-52,. De morfologische, proce-
durele en functionele beschrijvingen zijn geheel gericht op een toepas-
sing bij de hedendaagse bouwmethoden (met dragende wanden
van gemetselde bakstenen of gelijmde kalkzandsteenelementen).
De aandacht is voornamelijk gericht op het vereenvoudigen van
de totale organisatie voor bouwonderneming en onderaannemer
en op de mogelijkheid om al na enkele dagen na het verkrijgen van
een opdracht met de uitvoering van de fundering te beginnen. De
mogelijkheid om een hoge verticale maatnauwkeurigheid te realiseren,
feitelijk dé directe aanleiding voor het ontwikkelen van deze funde-
ringswijze, is van ondergeschikt belang bij de geïndustrialiseerde
funderingswijze (in de context van de hedendaagse bouwmethoden).

Voor een beschrijving met de nadruk op de verticale maatnauwkeurig-
heid wordt verwezen naar deel 2 +2-145,.
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fifiguur 5guur 5.  Opbouw van de fundering van onderaf gezien (fundering op staal onder een
spouwmuur). Grondaanvulling en in-het-werk-gestort beton zijn hier transparant. De beton-
elementen en vormstukken creëren een holte, die met in-het-werk-gestorte betonmortel
wordt gevuld, zodat de stelbouten alleen tijdens de uitvoering worden belast.

1.21.2  beschrijvingen van de geïndustrialiseer-beschrijvingen van de geïndustrialiseer-
de funderingde fundering

De beschrijvingen zijn specifiek gericht op de geïndustrialiseerde
funderingswijze +2-181,. Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze
ligt de nadruk op de mogelijkheid om alle benodigde elementen
op voorhand te produceren. Er is een uitvoeringswijze nagestreefd,
waarbij de benodigde elementen direct na het verkrijgen van een
opdracht uit een magazijn gehaald kunnen worden, zodat op de
bouwplaats onmiddellijk met de uitvoering begonnen kan worden.
De geïndustrialiseerde
funderingswijze is een
verdere uitwerking
van de efficiënte fun-
deringswijze +2-161,.
Het programma van
eisen van de efficiënte
funderingswijze is in-
tegraal verwerkt in het
programma van eisen
van de geïndustriali-
seerde funderingswij-
ze.

De geïndustrialiseerde
funderingswijze maakt
gebruik van hetzelfde
principe waarop de
nauwkeurige funde-
ringswijze met zware
elementen is geba-
seerd +2-145,. Dit bete-
kent, dat dezelfde ho-
rizontale en verticale
maatnauwkeurigheid
gerealiseerd kan wor-
den als bij de nauwkeurige funderingswijze. Maar omdat het toepas-
singsgebied gewijzigd is (de geïndustrialiseerde funderingswijze is
expliciet gericht op hedendaagse bouwmethoden terwijl de nauwkeuri-
ge funderingswijze expliciet gericht is op de bouwwijze ACE’s), is
er geen noodzaak meer voor de extreme maatnauwkeurigheid. De
vereiste maatnauwkeurigheid is daarom verlaagd tot een waarde
die aansluit bij de maximaal toelaatbare maatafwijkingen in NEN
2889 (tabel 18 +2-28,). Deze maatnauwkeurigheid is nog steeds hoger
dan de maatnauwkeurigheid die met een traditionele funderings-
methode gerealiseerd wordt. Omdat de verbeterde maatnauwkeurig-
heid bij hedendaagse bouwmethoden niet als een voordeel wordt
aangemerkt, wordt hieraan bij de geïndustrialiseerde funderingswijze
relatief weinig aandacht besteed.
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uitzetten bouwkavels en 
prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten

ophogen funderingsbalk

grondwerk voor vloer

voorbereiden vloer

installaties aanbrengen

vloer en funderingen fundering storten

grond aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

projectactiviteit: Systeem van onderdelen:

(mini)-graaf-
machine +1-80,

roterende laser
+1-98,

hoogte-instel-
unit  +1-100,

3D-meetsysteem
+1-99,

paalkop
+1-68,

stelcomponent
+1-17,

vormstuk
+1-18,

afsluitstrook
(PE-folie) +1-21,

hoog betonele-
ment +1-13,

laag beton-
element +1-15,

afstandhouder
+1-20,

bekistings-
schot +1-21,

lokaal bijlegwapening
+1-81,

koppelstuk
+1-20,

inkassing in betonelement
+1-14,

mantelbuis
+1-42,

kolomblokje
+1-23,

opvulblok
+1-22,

grondaanvulling
+1-39,

systeemvloer (met kruipruimte) of folie met daarop isolatie
+1-23,

in-het-werk-gestort beton (druklaag of beton-
vloer en fundering) aangebracht met kubel of
betonpomp  +1-22,

tabel 1tabel 1.  Morfologisch schema van de geïndustrialiseerde fundering.

1.2.11.2.1  morfologische beschrijving van de geïndustriali-morfologische beschrijving van de geïndustriali-
seerde funderingseerde fundering

De verschillende onderdelen voor de funderingswijze zijn weergegeven
in het morfologisch schema in tabel 1 en in figuur 5. In de figuur
wordt van onderaf naar de fundering gekeken. De grondaanvulling
en het in-het-werk-gestort beton zijn in deze figuur transparant weer-
gegeven. In tabel 1 is het systeem van onderdelen ingedeeld naar
projectactiviteit. Onderdelen met een donkere achtergrond in deze
tabel zijn (soms in licht gemodificeerde vorm) overgenomen van
hedendaagse funderingsmethoden. Onderdelen met een lichtere
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figuurfiguur 6 6.  Betonelementen zijn
stapelbaar.

A A

B B

C C

dsn.
A-A

dsn.
B-B

Dwars-
doorsnede

dsn.
C-C

figuurfiguur 7 7.  Vorm en afmetingen van het hoge betonnen halffabrikaat
(beton is donker grijs, isolatiemateriaal lichtgrijs). Een foto van het
prototype is weergegeven in figuur 391 +3-45,.

achtergrond zijn specifiek voor de funderingswijze ontwikkeld. Dit
zijn:

‘ de hoge betonelementen (prefab beton) +1-13,;

‘ de lage betonelementen (prefab beton) +1-15,;

‘ de stelcomponenten (prefab beton, bouten) +1-17,;

‘ de afstandhouders (staal) +1-20,;

‘ de vormstukken (hardboard/gespoten polystyreenschuim) +1-18,;

‘ de koppelstukken (staal) +1-20,;

‘ de bekistingschotjes +1-21,

‘ de opvulblokken +1-22,

‘ de kolomblokjes (prefab beton) +1-23,.

Verder zijn de graafmachine +1-80,, het in-het-werk-gestort beton
+1-22,, de begane grondvloer +1-23,, de grondaanvulling +1-39,, de
roterende laser +1-98,, het 3D-meetsysteem +1-99, en de afsluitstrook
+1-21, belangrijke onderdelen voor de funderingswijze.

1.2.1.1 1.2.1.1 hoog betonelementhoog betonelement

Het hoge betonelement wordt gebruikt voor de ondersteuning van
binnenspouwblad (voorbeeld in figuur 78 +1-59,), woningscheidende
wand (voorbeeld in figuur 101 +1-72,) en dragende binnenmuur (voor-
beeld in figuur 87 +1-64,). Afmetingen zijn weergegeven in figuur
7. In figuur 116 +1-82,, is de positie tijdens transport weergegeven.

Het hoge betonelement wordt verkregen door een betonnen halffabri-
kaat (figuur 7) met een standaard lengte van 12 of 18 meter op pro-
jectspecificatie af te korten. Dit betonnen halffabrikaat wordt in hori-
zontale positie geproduceerd +1-45,. De onder-, linker- en bovenzijde
van de dwarsdoorsnede in figuur 7 is de gladde malzijde. De rechter-
zijde is een ruwe stortzijde. Na uitharden
van de betonmortel wordt een hard-
boardplaat aan het betonnen halffabri-
kaat vastgelijmd, waarmee de openingen
in doorsnede C-C worden afgesloten.
De betonnen halffabrikaten kunnen op
elke gewenste lengte worden afgekort
en verwerkt. In het betonnen halffabri-
kaat is aan de bovenzijde isolatiemateri-
aal geïntegreerd. Dit isolatiemateriaal
(gespoten polystyreenschuim, zie figuur
9) reduceert de koudebrug tussen de ge-
ïsoleerde vloer en de geïsoleerde wand.
De dikte van het isolatiemateriaal in het
onderste deel van het gespoten polysty-
reenschuim is niet constant, waardoor
er plaatselijk verstijvingen in het bovenste
deel van het geprefabriceerde beton wor-
den gecreëerd (zie ook doorsnede B-B
in figuur 7). Hierdoor kan er een hogere
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figuur 8figuur 8.  Het hoge betonelement, gezien vanaf de
malzijde. De isolatie aan de bovenzijde (figuur 9) en
de dunne plaat daaronder zijn hier transparant
weergegeven.

Hoog
beton-
element

zwaartepunt: 127,3 mm van linker-
en 329,4 mm van onderzijde

inhoud gewicht

isolatie 0,0143 m3/m’ 2 N/m’

dunne plaat 0,0034 m3/m’ 68 N/m’

wapening 0,0014 m3/m’ 115 N/m’

beton 0,0600 m3/m’ 1470 N/m’

totaal 0,0791 m3/m’ 1,656 kN/m’

tabel 2tabel 2.  Gegevens van het hoge betonelement.

figuur 9figuur 9.  Gespoten polystyreenschuim als isolatie in
het hoge betonelement, zie figuur 388 +3-43,.

horizontale belasting op de bovenrand worden aange-
bracht. De afmetingen en vorm van het gespoten polysty-
reenschuim moeten nog worden geoptimaliseerd. De
afmetingen en vorm worden beïnvloed door constructieve
argumenten (opnemen van horizontale en verticale belas-
tingen uit de wand door de betondoorsnede in contra-
vorm), door bouwfysische argumenten (streven naar een
maximale reductie van de koudebrug) en door productie-
en uitvoeringstechnische argumenten (inbrengen van
het element tijdens de productie, voorkomen van trans-
portbeschadigingen en dergelijke).

Aan de bovenzijde van het hoge betonnen halffabrikaat
zit gespoten polystyreen schuim met meerdere T-vormige
gaten. Tijdens de (horizontale) productie van dit halffabri-
kaat worden deze T-vormige gaten gevuld met betonmor-
tel, zodat een reeks "betonnen staafjes" ontstaan. In de
getoonde uitwerking is de reductie van de betondoorsne-
de aan de bovenzijde van het betonnen halffabrikaat
circa 70% (doorsnede A-A in figuur 7). Het gespoten
polystyreenschuim met de betonnen staafjes vormen de
geïntegreerde koudebrugonderbreking.

Onder het gespoten polystyreenschuim is een console
voorzien (figuur 7) waarop een systeemvloer wordt opge-
legd. Boven de console is een betonrand met een hoogte
van 25 mm, zodat een horizontale drukkracht kan worden
overgedragen tussen de geïsoleerde systeemvloer en
het betonelement (de horizontale bekistingsdruk tijdens
de uitvoering +1-62,). De stortzijde van het hoge betonnen
halffabrikaat is ruw afgewerkt. Hierdoor komt een betere
verbinding met het in-het-werk-gestort beton tot stand.
De wapeningskorf steekt circa 30 mm uit het betonopper-
vlak, waardoor de hechting tussen betonelement en in-
het-werk-gestort beton verder wordt verbeterd. De uitste-
kende wapening zorgt tevens voor extra stijfheid bij trans-
port en uitvoering en vormt een eenvoudige hijsvoorzie-
ning (figuur 116 +1-82,). De wapening is gestandaardi-
seerd en in alle hoge betonelementen gelijk. Er is vrij
veel wapening aanwezig zodat in het werk vrijwel geen
extra wapeningsstaven worden aangebracht +1-81,.

In het betonnen halffabrikaat zijn inkassingen voorzien
op vaste afstanden (hart-op-hart 250 mm) waar in het
werk leidingen kunnen worden doorgevoerd  (tot i110
mm +1-42,). De inkassingen zijn taps toelopend om het
ontkisten tijdens de productie te vereenvoudigen. Ook
de tapse vorm verbetert de verbinding tussen beton-
element en in-het-werk-gestort beton. De inkassingen
zijn afgesloten door hardboard.
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figuur 10figuur 10.  Hoge betonelement gezien vanaf de
stortzijde. Isolatie en dunne plaat zijn transparant
weergegeven.

figuur 11figuur 11.  Standaard wapening in hoge en lage be-
tonnen halffabrikaten, zie ook figuur 387 +3-43,. Dit
deel wordt bij de productie eerst in de mal gelegd,
voordat de wapening in figuur 12 of 16 wordt toe-
gevoegd. De positie van de dwarsstaven (hart-op-
hart 250 mm) correspondeert met de ribben in het
halffabrikaat.

figuurfiguur 12 12.  Standaard wapening van het hoge be-
tonnen halffabrikaat, zie ook figuur 389 +3-43,.
Wordt in de mal gelegd nadat de wapening uit
figuur 11 is aangebracht, waarbij de bovenzijde
later uit het betonoppervlak steekt. De positie van de
dwarsstaven correspondeert met de ribben in het
halffabrikaat.

Aan de onderzijde van het betonnen halffabrikaat zit een
verbrede voet, om de stabiliteit van het betonelement tij-
dens de uitvoering te verbeteren. De onderzijde van de
voet loopt evenwijdig met de bovenzijde van het betonele-
ment en is vlak (zodat verschuiven over de steltegel mo-
gelijk is +1-37,). In de zijkant van de verbrede voet is een
gleuf in lengterichting voorzien, waarmee vormstukken
tijdens de uitvoering op hun plaats worden gehouden.
Op 96 en 368 mm van de onderzijde zitten twee uitspa-
ringen (45×60 mm2) in lengterichting van het betonnen
halffabrikaat. Hierin kunnen koppelstukken worden ge-
plaatst +1-20, en +1-90,. Deze uitsparingen zijn over de totale
lengte aanwezig opdat betonnen halffabrikaten op elke
willekeurige lengte kunnen worden afgekort.

De doorsnede van de betonnen halffabrikaten (figuur
7) is zodanig dat betonelementen direct op elkaar gesta-
peld kunnen worden (figuur 6). Hierdoor is voor de wape-
ning, die uit het betonelement steekt, een trapezium vorm
aangehouden (weergeven in figuur 12). De consequentie
van deze trapeziumvorm is dat enkele wapeningsstaven
een relatief grote dekking hebben en daardoor minder
efficiënt zijn bij het opnemen van een buigend moment.
Ook de uitsparing voor de koppelstukken is in de richting
van de neutrale lijn verschoven, waardoor er meer mate-
riaal nodig is om een buigend moment op te nemen. Een
gefundeerde uitspraak over de wenselijkheid om beton-
elementen zonder tussenstroken te kunnen stapelen is
pas mogelijk als er meer duidelijk is over de wijze waarop
betonnen halffabrikaten worden geproduceerd, bewerkt,
verwerkt en opgeslagen. Dit is nog niet geheel uitgewerkt,
zodat de mogelijkheid tot stapelen vooralsnog behouden
wordt. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de mo-
gelijkheid om de elementen te stapelen wordt de positie
en afmetingen van de wapening en de positie van de
uitsparingen hierop aangepast. Omdat deze aanpassing
eenvoudig is, wordt voorlopig een opbouw aangehouden
die stapeling mogelijk maakt.

1.2.1.2 1.2.1.2 laag betonelementlaag betonelement

Het lage betonelement wordt gebruikt voor de ondersteu-
ning van buitenspouwblad (voorbeeld in figuur 78 +1-59,),
dragende binnenmuur (voorbeeld in figuur 87 +1-64,) en
stalen kolom (voorbeeld in figuur 31 +1-24,. Het lage be-
tonelement wordt ook toegepast bij een deel van het balk-
rooster zonder directe bovenbelasting +1-73,. De afme-
tingen zijn weergegeven in figuur 13. De zijde, waar de
wapening uitsteekt, is de stortzijde van het betonnen half-
fabrikaat. Deze zijde is opgeruwd, zodat de aanhechting
met het in-het-werk-gestort beton wordt verbeterd. De
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Dwarsdoorsnede

Dsn. A-A

A A

figuur 13figuur 13.  Vorm en afmetingen van het lage beton-
element.

figuufiguur 14r 14.  Het laag betonelement is ter
plaatse van een inkassing afgesloten met
hardboard. In het beton zijn boven en
onder uitsparingen in lengterichting ge-
maakt, zodat op elke positie een koppel-
stuk aangebracht kan worden.

tegenoverliggende zijde en de onder- en bovenzijde is een gladde
malzijde. De betonnen halffabrikaten worden in een standaard lengte
geproduceerd (12 tot 18 meter) en later op de gewenste lengte afge-
kort.

Aan de bovenzijde is een console voorzien met een opstaande rand
(nok met een hoogte van 25 mm) als oplegging voor de systeemvloer.
Door de nok kan de horizontale bekistingsdruk bij gebruik van een
systeemvloer worden opgenomen +1-62,.

De standaard wapening komt overeen met de wapening
in het corresponderende deel van het hoge betonelement.
De wapening is in alle lage betonelementen gelijk. De
exacte afmetingen zijn nog niet vastgelegd. Posities, door-
sneden en hoeveelheden van de wapeningsstaven moeten
nog worden verfijnd aan de hand van meer praktijkgege-
vens. Uitgangspunt hierbij is dat er in het werk vrijwel
geen wapeningsstaven worden geplaatst +1-81,.
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figuur 15figuur 15.  Het lage betonelement.

Laag
beton-
element

zwaartepunt: 118 mm van linker-
zijde en 253 mm van onderzijde

inhoud massa

isolatie - - 

dunne plaat 0,0034 m3/m’ 68 N/m’

wapening 0,0013 m3/m’ 105 N/m’

beton 0,0444 m3/m’ 1087 N/m’

totaal 0,0491 m3/m’ 1,260 kN/m’

tabel 3tabel 3.  Gegevens van het lage betonelement.

figuurfiguur 16 16.  Standaard wapening voor het lage be-
tonnen halffabrikaat. De wapening correspondeert
met een deel van de wapening in figuur 12.

Een gedeelte van de wapening steekt uit het betonopper-
vlak om een goede verbinding met het in-het-werk-gestort
beton mogelijk te maken. Dit uitstekende gedeelte geeft
extra stijfheid tijdens transport en uitvoering en vormt de
hijsvoorziening. De positie van het betonelement tijdens
de montage is weergegeven in figuur 112 +1-80,.

De inkassingen (hart-op-hart 250 mm voor het doorvoe-
ren van leidingen in het werk +1-42,), de verbrede voet
met gleuf en de uitsparingen in lengterichting hebben
dezelfde vorm en functie als bij het hoge betonelement.
Ook hier zijn de inkassingen afgesloten door stroken hard-
board.

De contour van de lage betonelementen is evenals de contour van
de hoge betonelementen vooralsnog afgestemd op een mogelijke
stapeling tijdens opslag en transport. Indien deze mogelijkheid bij
de productie, de opslag, het transport, het bewerken en de montage
van de betonelementen niet vereist is, wordt de detaillering van de
wapening afgestemd op een meer efficiënte krachtswerking.

1.2.1.3 1.2.1.3 stelcomponentstelcomponent

De stelcomponent bestaat uit een betontegel, uitwendige
afmetingen 600 × 300 × 60 mm3 (b×d×h) en een gewicht
van circa 110 N met drie stelbouten op blokken.

In de betontegel zijn drie buisjes met elk een moer opge-
nomen, waarin een stelbout M12-100 zit +1-51,. De stel-
bouten zijn in de betontegel opgenomen zodat de boven-
zijde van de tegel tijdens de montage vlak en op een ge-
wenste hoogte kan worden ingesteld. Onder elke stelbout
bevindt zich een blokje, dat de geconcentreerde last in
de stelbout tijdens de montagefase over een groter grond-
oppervlakte spreidt. De grootte van het blokje onder de
stelbout is afhankelijk van de grondgesteldheid. Bij een
draagkrachtige ondergrond voldoet een steen (waal-
formaat, circa 105 × 210 mm2, 55 mm dik). Als bijvoor-
beeld een woningscheidende wand wordt opgebouwd
uit twee hoge betonelementen van 6 meter lang, geplaatst
op twee stelcomponenten, is de tijdelijke belasting per
stelcomponent circa 10 kN. Onder een steen is de grond-
spanning dan gemiddeld 0,15 N/mm2. Bij geschikte
grondsoorten voor een fundering op staal is 0,15 N/mm2

doorgaans toelaatbaar.

Bij een minder draagkrachtige ondergrond (fundering
met grondverbetering) of een zwaardere belasting worden
halve trottoirtegels, circa 150 × 300 mm2, 30 mm dik,
of hele trottoirtegels, circa 300 × 300 mm2, 30 mm dik,
gebruikt. 

Als een fundering op palen wordt toegepast, is de onder-
grond meestal niet draagkrachtig genoeg om de stelcom-
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figuurfiguur 17 17.  De stelcomponent heeft een vlakke bo-
venzijde en wordt met behulp van drie stelbouten
vlak en op hoogte gebracht. Onder de stelbouten is
een blokje geplaatst dat de geconcentreerde last uit
de stelbout spreidt. De grootte van deze blokjes
wordt bepaald door de grondgesteldheid.

figuurfiguur 18 18.  Vormstuk voor een aanlegbreedte tot
600 mm. (hardboard 240 × 1220 mm2).

ponent tijdelijk te ondersteunen. De stelcomponent wordt hier beves-
tigd op de boor- of heipaal. Hierbij wordt het plaatje EPS, dat in de
steltegel is opgenomen om gewicht te reduceren +1-51, verwijderd,
waardoor er een gat in de steltegel ontstaat. Deze steltegel wordt

boven een boor- of heipaal geplaatst (zodat de wapening
van de paal door het gat in de betontegel uitsteekt). Daar-
na wordt de betontegel op hiervoor beschreven wijze
op de gewenste hoogte gebracht. Vervolgens wordt om
de stelcomponent een kartonnen krans geplaatst. Via
het gat in de stelcomponent wordt een snel verhardende
mortel gegoten, die de ruimte tussen de bovenzijde van
de hei- of boorpaal en de stelcomponent opvult (zie figuur
99 +1-71,).

De betontegel wordt omgekeerd gestort +1-51,, zodat de
latere bovenzijde van de tegel de gladde malzijde is.
Samen met de nauwkeurige instelmogelijkheid van de
stelmoeren maakt de gladde bovenzijde het mogelijk
om de verticaal op de stelcomponent geplaatste beton-

elementen handmatig te verschuiven.

De stelcomponent (getekend in figuur 17, en getoond in figuur 71
+1-51,) kan nog op meerdere aspecten worden geoptimaliseerd. Deze
zijn niet uitgewerkt, omdat op langere termijn een ander principe
voor het stellen van de tegel wordt nagestreefd +1-100, en +2-187,.

1.2.1.4 1.2.1.4 vormstukvormstuk

Het vormstuk sluit de onderzijde van de betonelementen af, zodat
in-het-werk-gestorte betonmortel niet in contact komt met de grond-
aanvulling (aan de onderzijde wordt de in-het-werk-gestorte beton-
mortel gescheiden van de ongeroerde grond door de afsluitstrook

+1-21,). Bij een fundering op staal zorgt het vormstuk er
ook voor dat het balkrooster aan de onderzijde verbreed
wordt. Hiertoe zijn drie verschillende vormstukken ontwik-
keld.

In de woningbouw komt een aanlegbreedte van 500
tot 600 mm het meest voor bij een fundering op staal.
Voor deze breedte is een strook hardboard geschikt
(figuur 18, afmeting 240×1220 mm2 en 3 mm dik). Hard-
board is een goedkoop en licht materiaal, dat op de
bouwplaats zonder gereedschap kan worden afgekort.
De schuine strook is voldoende stijf om de belasting bij
het aanbrengen en verdichten van de grondaanvulling
af te dragen. Ook het maken van een aansluiting met
een niet-rechte hoek is met hardboardstroken gemakkelijk
te realiseren.

Indien de gewenste aanlegbreedte meer dan 600 mm bedraagt,
wordt een L-vormig vormstuk gebruikt (figuur 19 of 20). Bij deze
aanlegbreedte is de stijfheid van hardboard onvoldoende. De L-
vormige vormstukken zijn gemaakt van gespoten polystyreenschuim.
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figuur 19figuur 19.  Vormstuk (polystyreen) voor een aanleg-
breedte van 750 mm, omhullend (b×h×R) 230 × 250
× 1200 mm3.

figuur 20figuur 20.  Vormstuk van polystyreen voor een aan-
legbreedte van 900 mm, omhullend 305 × 250 ×

1200 mm3 (b×h×R).

Dit polystyreenschuim heeft geen isolerende functie, maar is evenals
hardboard een goedkoop en licht materiaal. De vorm van het polysty-
reen is aangepast aan de vorm van de onderrand van de beton-
elementen. Hierdoor kunnen de vormstukken gemakkelijk worden
aangebracht. Polystyreen heeft de gunstige eigenschap dat het gemak-
kelijk met een zaag bewerkt kan worden. Dit komt van pas bij het
op lengte afkorten van de elementen in het werk en bij
het maken van een hoekaansluiting, vooral als dit geen
rechte hoek is.

Het vormstuk in figuur 19 (om een aanlegbreedte van
750 mm te realiseren) heeft uitwendige afmetingen 230
× 250 mm2 (b×h) en een lengte van 1,2 meter.

Het vormstuk in figuur 20 (geschikt voor een aanlegbreed-
te tot 900 mm) heeft uitwendige afmetingen 305 × 250
mm2 (b×h) en is 1,2 meter lang. Een aanlegbreedte van
meer dan 900 mm komt in de woningbouw nagenoeg
niet voor, behalve bij kolommen. Maar omdat de beide
betonelementen stijf zijn, ten opzichte van een traditionele
funderingsmethode, voldoet een aanlegbreedte van 900
mm onder een kolom. Want het stijve balkrooster kan
de belasting over een grotere lengte verdelen, zodat in
de constructieve berekening een langgerekt grondopper-
vlak beschouwd mag worden.

Bij een aanlegbreedte tot 675 mm wordt de belasting in de betonele-
menten onder een hoek van maximaal 30 graden gespreid, zodat
ongewapend beton mag worden gebruikt. Bij een aanlegbreedte
van meer dan 979 mm wordt bij een fundering op staal pas de maxi-
male trekspanning van het in-het-werk-gestort beton overschreden
(bij een gelijkmatige gronddruk van 0,1 N/mm2 en een betonkwaliteit
B25 +3-63,). Dit betekent, dat bij de vormstukken geen wapening onder
de betonelementen nodig is.

Bij een fundering op palen is er in principe geen vormstuk nodig
(figuur 97 +1-70,). De functie van het vormstuk wordt hier overgenomen
door de afsluitstrook (PE-folie), die na het positioneren van de beton-
elementen om de onderrand wordt gevouwen.

De afsluitstrook sluit dan de onder- en de zijkanten af.
Alleen ter plaatse van hei- of boorpalen is soms een ver-
breding onder de betonelementen gewenst. Hier wordt
plaatselijk een van de vormstukken gebruikt (figuur 18,
19 of 20). De keuze van het vormstuk is dan afhankelijk
van de maatafwijking van de hei- of boorpaal. Indien
de maatafwijking van de hei- of boorpaal meer dan 0,15
meter bedraagt, moet ter plaatse van de paal extra wape-
ning onder de betonelementen worden aangebracht.
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figuurfiguur 21 21.  Afstandhouder (bout M8-80 en verleng-
de moer) met kunststof klipje.

figuurfiguur 22 22.  Twee haarspelden zijn gekoppeld met
een stukje wapening (links en rechts in de tekening).
Hierdoor kunnen de beide haarspelden van een
koppelstuk gelijktijdig in de uitsparing van het be-
tonelement worden geschoven.

1.2.1.5 1.2.1.5 afstandhouderafstandhouder

De afstandhouder zorgt er voor dat de beide betonelementen, nadat
ze op de gewenste positie zijn geplaatst, niet meer naar elkaar toe
kunnen verschuiven, zie figuur 5 +1-11,. En nadat de grondaanvulling
en/of de systeemvloer is aangebracht, kunnen de beide beton-

elementen ook niet meer van elkaar af verschuiven +1-62,.
De afstandhouder wordt hierbij uitsluitend op druk belast.

De afstandhouder moet de ruimte tussen onregelmatige
oppervlakken (de stortzijde) van de beide betonelementen
exact opvullen. Daarom wordt voor de afstandhouder
een bout met moer genomen. Op de bout, M8-80 mm
lang, wordt een kunststof klipje geschoven. Het klipje
wordt op een van de beide wapeningsstaven bevestigd
en zorgt er voor dat de bout niet valt tijdens het positione-
ren. Op de bout is een lange moer gedraaid (M8-30).
De lange moer is een draadbusje dat o.a. voor het ver-
lengen van een draadstang bij het ophangen van werk-
tuigbouwkundige leidingen wordt gebruikt. Als de kop
van de bout en de verlengde moer beiden een beton-
oppervlak raken, is de tussenruimte gefixeerd. De kop

en de moer kunnen beiden een betonoppervlak raken, omdat het
klipje vrij over de lengteas van de bout kan verschuiven.

1.2.1.6 1.2.1.6 koppelstukkoppelstuk

Zowel de krachtsoverdracht tussen twee betonelementen in dwarsrich-
ting van de fundering (tussen twee naast elkaar geplaatste beton-
elementen, waarbij de koppeling er voor moet zorgen dat beide beton-
elementen een gelijke vervorming ondergaan) als de koppeling tussen
twee betonelementen in de lengterichting van de fundering (tussen

twee achter elkaar geplaatste elementen, waarbij de kop-
peling er voor moet zorgen dat er een balkrooster ont-
staat) komt tot stand door in-het-werk-gestort beton.

Voor de koppeling tussen twee naast elkaar geplaatste
betonelementen zijn alle voorzieningen geïntegreerd
in de betonelementen. Dit zijn:

‘ de gedeeltelijk uitstekende wapening;

‘ het opgeruwd oppervlak (stortzijde van de beton-
elementen);

‘ de taps toelopende inkassingen.

Het in-het-werk-gestort beton kan hier een goede verbin-
ding tot stand brengen door het grote contactoppervlak.

Voor de krachtsoverdracht tussen twee achter elkaar ge-
plaatste betonelementen is een speciaal koppelstuk ont-

wikkeld. Dit koppelstuk is afgestemd op de aanwezige wapening
in de betonelementen, zodat de sterkte van dit koppelstuk nagenoeg
altijd toereikend is voor de woningbouw +3-62,.
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figuurfiguur 23 23.  In het open einde van elke haarspelt is
een plaatje 25×25×12 mm3 met een gat i17 mm
gelast, zodat een stift (i16 - 500 mm lang) ge-
plaatst kan worden.

figuurfiguur 24 24.  Voor de hoekaansluiting van figuur 25
zijn 8 koppelstukken en 2 stiften benodigd. Om de
"bekisting" ter plaatse van de aansluiting te sluiten
zijn twee bekistingsschotjes benodigd (in de figuur is
alleen het achterste bekistingsschotje getoond).

figuurfiguur 25 25.  Met de koppelstukken kan een aanslui-
ting onder een willekeurige hoek worden gemaakt.

Het koppelstuk bestaat uit twee onderling verbonden wa-
peningsstaven (minimaal i14- elk 1250 mm lang), zoals
weergegeven in figuur 22 en 23. De staven zijn elk tot
een haarspeld gebogen. In het open einde van elke haar-
spelt is een stalen plaatje gelast met een gat (i17 mm).
Door het gat van meerdere plaatjes wordt een gladde
wapeningsstaaf (de "stift", i16 - 500 mm lang) gestoken.

Met de koppelstukken kan een aansluiting onder een wille-
keurige hoek worden gerealiseerd, ook indien meerdere
betonelementen in een punt van het balkrooster samenko-
men +1-90,.

1.2.1.7 1.2.1.7 bekistingsschotbekistingsschot

Bij twee achter elkaar geplaatste betonelementen is een
gesloten "bekisting" vereist, opdat de in-het-werk-gestorte
betonmortel niet in contact komt met omringende grond.
Hiervoor is een "bekistingsschotje" ontwikkeld. Dit is een
strook hardboard met een breedte van 455 mm, waarte-
gen twee stukken EPS (geëxpandeerd polystyreen) zijn
bevestigd (afmetingen 50 × 90 × 325 mm3, zie figuur
24). De vorm van het EPS sluit aan bij de vorm van het
betonelement. Het bekistingsschotje is gemaakt van hard-
board omdat dit materiaal gemakkelijk gebogen kan wor-
den. Hierdoor kan het bekistingsschotje elke opening af-
sluiten, onafhankelijk van de hoek tussen de betonelemen-
ten. De naad tussen EPS en beton wordt afgedicht doordat
de grondaanvulling aan de buitenzijde het EPS stevig aan-
drukt.

Bij een rechte hoekverbinding (weergegeven in figuur 121 +1-89,)
moet de lengte van het bekistingsschotje minimaal 1,1 meter bedra-
gen. Deze lengte is voor de binnenhoek van figuur 26 niet goed
hanteerbaar. Daarom is het bekistingsschotje in drie lengten beschik-
baar. Om praktische redenen zijn de afmetingen van de beschikbare
bekistingsschotjes 1,22 meter, 0,61 meter en 0,30 meter lang, allen
0,455 meter hoog.

1.2.1.8 1.2.1.8 afsluitstrookafsluitstrook

Aan de onderzijde van de fundering zorgt de afsluitstrook
(zie figuur 5 +1-11,) er voor dat in-het-werk-gestorte beton-
mortel niet in contact komt met (ongeroerde) grond.

De afsluitstrook is een bouwfolie van 1 meter breed (PE-
(polyetheen)-folie, dikte 0,2 mm), en is verkrijgbaar op
rollen met een lengte van 50 meter. Op de rol is de bouw-
folie een keer omgeslagen, waardoor de breedte van
de rol 0,5 meter bedraagt, zodat de rol in de funderings-
sleuf uitgerold kan worden.
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figuur 26figuur 26.  De verbinding nadat alle koppelstukken,
stiften en bekistingsschotjes zijn aangebracht.

figuurfiguur 27 27.  De opening tussen twee hoge betonele-
menten kan worden gesloten met "opvulblokken"
(blokken gasbeton 50 × 50 × 250 of 50 × 150 × 250
mm3 d×R×h).

figuurfiguur 28 28.  De opvulblokken worden zodanig aan-
gebracht, dat de bovenzijde gelijk is met de boven-
zijde van de beide betonelementen +1-45,. En als
daarna in-het-werk-gestorte betonmortel is aange-
bracht, is aan de onderzijde 20-30 mm met beton-
mortel omhuld.

1.2.1.9 1.2.1.9 opvulblokopvulblok

Indien het binnenspouwblad op de hoge betonelementen
met metselwerk wordt opgetrokken, hoeft de bovenzijde
van de betonelementen geen aaneensluitende rand te
zijn. De sparing tussen de betonelementen (bijvoorbeeld
in figuur 26) wordt dan tijdens het metselen gevuld.

Bij bijvoorbeeld kalkzandsteenelementen wordt een aan-
eensluitende rand met "opvulblokken" gemaakt. Opvul-
blokken zijn blokken gasbeton van 50 mm breed, 250
mm hoog en 50 of 150 mm lang. Het gewicht van de
opvulblokken is respectievelijk 3,5 en 10 N. De opvulblok-
ken worden aangebracht voordat het in-het-werk-gestorte
beton wordt aangebracht. Hiertoe is een speciaal hulpstuk
voorzien, dat op de betonelementen wordt bevestigd.
Elk opvulblok wordt aan het hulpstuk opgehangen zodat
elke opvulblok aan de onderzijde 20-30 mm met in-het-
werk-gestorte betonmortel wordt omhuld +1-45,. Het hulp-
stuk wordt verwijderd als de in-het-werk-gestorte beton-
mortel is aangebracht.

1.2.1.10 1.2.1.10 in-het-werk-gestort betonin-het-werk-gestort beton

De holte tussen en onder de betonelementen wordt gevuld
met in-het-werk-gestorte betonmortel. De betonmortel
wordt gelijktijdig met de vloer op zand of de druklaag
op de systeemvloer aangebracht. Het beton is minimaal
kwaliteit B25 (milieuklasse 2). Betonmortel kan recht-
streeks vanuit truckmixers (figuur 343 +3-24,), met een
kubel (met een mobiele kraan, figuur 144 +2-28,) of met
een betonpomp (figuur 377 +3-39,) worden aangebracht.
Onafhankelijk van de wijze van storten wordt altijd beton-
mortel gebruikt, die met een betonpomp verwerkt kan
worden. Dit is betonmortel waaraan plastificeerders zijn
toegevoegd en waarbij de maximale korrelgrootte van
het grind is gelimiteerd. Hierdoor is de betonmortel beter
vloeibaar, zodat de holte onder de betonelementen en
de openingen rond de koppelstukken beter worden ge-
vuld. De betonmortel wordt met een trilnaald verdicht.

Op termijn kan eventueel zelf-verdichtende betonmortel
worden gebruikt. Deze mortel is zeer vloeibaar, zodat
alle openingen nog beter worden gevuld. Vooralsnog
is er onvoldoende ervaring met zelf-verdichtende beton-
mortel op een bouwplaats. Omdat deze keuze slechts
een marginale invloed heeft op de uitwerkingen van de
funderingswijze wordt vooralsnog de gangbare betonkwa-
liteit B25 aangehouden.
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figuur 30figuur 30.  Prefab kolomblokje voordat in-het-werk-
gestorte betonmortel is aangebracht.

figuurfiguur 29 29.  Drie gangbare vloertypen voor een zelf-
dragende begane grondvloer in woningen [teke-
ning: Prefab Beton-1997].

1.2.1.11 1.2.1.11 begane grond (systeem)vloerbegane grond (systeem)vloer

Bij een fundering op palen wordt doorgaans een zelfdra
gende vloer toegepast. Voor de zelfdragende vloer zijn
in de woningbouw meerdere systeemvloeren toepasbaar.
In Nederland kennen we drie typen systeemvloeren voor
de begane grondvloer:

‘ geïsoleerde combinatievloer;

‘ geïsoleerde kanaalplaatvloer;

‘ ribbencassettevloer.

Dit zijn allen geprefabriceerde vloerelementen die gekop-
peld kunnen worden door de druklaag aan de bovenzijde.
Deze druklaag wordt in het werk aangebracht.

Als in de voorbeelden een systeemvloer wordt toegepast,
wordt steeds een geïsoleerde kanaalplaatvloer getoond.
Deze geïsoleerde kanaalplaatvloer kan altijd worden ver-
vangen door een geïsoleerde combinatievloer of een
geïsoleerde ribbencassettevloer.

Onder de systeemvloer is een beperkte kruipruimte mogelijk. De
hoogte is maximaal 0,4 meter omdat de onderzijde van het beton-
element met grond moet worden aangevuld om de horizontale belas-
ting tijdens het storten (de bekistingsdruk) op te nemen. 

Bij een fundering op staal kan in plaats van de systeemvloer ook
een vloer op zand worden toegepast. Een vloer op zand is een beton-
plaat van circa 0,10 meter dik, die direct op isolatieplaten (dikte circa
0,10 meter) wordt gestort. In de betonplaat is een krimpwapening
(doorgaans i8 - <250 mm) opgenomen.

1.2.1.12 1.2.1.12 kolomblokjekolomblokje

Het kolomblokje is een betonblokje met afmetingen 200 × 200 ×
250 mm3 (b×R×h). In het kolomblokje zijn vier gaten i30 mm uitge-
spaard. Het kolomblokje wordt toegepast als ondersteu-
ning voor een stalen kolom met een voetplaat, waarbij
de kolom met vier ankers is verbonden met de fundering.
De ankers worden hierbij zowel in het horizontale vlak
als in verticale richting belast. 

Evenals het "opvulblok" +1-22, wordt het blokje eerst boven
de fundering gehangen. De ankers zitten in de ruime ga-
ten en steken zowel aan de onder- als aan de bovenzijde
gedeeltelijk uit (figuur 104 +1-74, en 372 +3-37,). Aan de
onder- en bovenzijde is op elk anker een moer gedraaid.
Het kolomblokje wordt door deze moeren tijdelijk onder-
steund (figuur 30).

Als de in-het-werk-gestorte betonmortel is aangebracht,
wordt de onderzijde van het kolomblokje volledig omhuld
met betonmortel. Als de betonmortel is uitgehard kan
de bovenbelasting op het blokje middels contactdruk wor-
den afgedragen aan de fundering (figuur 32).
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figuur 31figuur 31.  Doorsnede over een kolomblokje.

figuurfiguur 32 32.  Prefab kolomblokje nadat in-het-werk-
gestorte betonmortel is aangebracht.

Tijdens het monteren van de kolom kunnen de ankers
nog enigszins verschuiven (omdat het gat ruim is ten
opzichte van de diameter van een anker). De mogelijk-
heid tot verschuiven zorgt er voor dat passingproblemen
met de voetplaat worden voorkomen. Als de stalen kolom
is geplaatst, wordt de ruimte rondom elk anker gevuld
met gietmortel. Hierdoor kan het anker ook een horizon-
tale kracht opnemen. 

De kolom kan direct op de bovenzijde van het kolomblok-
je worden geplaatst. Het opvullen van de ruimte onder
de voetplaat (het "ondersabelen") is bij een kolomblokje
niet nodig.
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transporteren
prepareren

uitzetten

bewerken

verwerken conditioneren

figuur 33figuur 33.  Plaats van bewerken in relatie tot de ove-
rige basisactiviteiten [UITVOERINGSTECHNIEK/1-1994].

1.2.21.2.2  procedurele beschrijving van de geïndustrialiseer-procedurele beschrijving van de geïndustrialiseer-
de funderingde fundering

De procedurele beschrijving heeft betrekking op de maakbaarheid
van de geïndustrialiseerde funderingswijze. Hiertoe zijn de logische
stappen geïnventariseerd en onderverdeeld in 6 basisactiviteiten
[UITVOERINGSTECHNIEK/1-1994 en UITVOERINGSTECHNIEK/2-1994].
De zes basisactiviteiten (figuur 33) zijn:

‘ prepareren: het voorbereiden van de werkplek op de bouwplaats,
beveiligen, bereikbaar maken;

‘ transporteren: het verplaatsen en opslaan van bouwgrondstoffen
en materieel op de bouwplaats;

‘ uitzetten: het meten, markeren en vastleggen van afmetingen
en plaatsen van bouwcomponenten, et cetera;

‘ bewerken: het veranderen van eigenschappen of afmetingen van
halffabrikaten et cetera, dimensioneren, profileren;

‘ verwerken: het plaatsen, bevestigen, samenvoegen van bouw-
elementen et cetera, dimensioneren, profileren;

‘ conditioneren: het (gedurende) het bouwproces in goede staat
houden van het resultaat van reeds gerealiseerde activiteiten,
beschermen, nabehandelen.

De basisactiviteiten van de geïndustrialiseerde funderingswijze op
de bouwplaats zijn weergegeven in tabel 5-1 +1-27,, voor een fundering
op staal en in tabel 6-1 +1-31,, voor een fundering op palen.

Vervolgens zijn de benodigde middelen (arbeid, materieel en mate-
riaal) en de wijze van aansturing (door wie en met welke instrumenten)
weergegeven in tabel 6-2 +1-28, voor een fundering op staal en in
tabel 6-2 +1-32, voor een fundering op palen.

Hierna zijn de afzonderlijke werkzaamheden met elkaar in verband
gebracht. Voor de beschrijving van dit dynamische proces
is gebruik gemaakt van SADT, Structured Analysis and
Design Technique [SADT-1988]. SADT is een techniek
gericht op het maken van een grafisch model met statische
en dynamische ingrediënten. In dit grafische model wordt
een proces steeds centraal geplaatst en worden van boven
naar beneden de statischestatische ingrediënten ingevoerd. De
sstatischetatische ingrediënten zijn de bouwmaterialen et cetera
die in het beschouwde proces een of meerdere van de
bovengenoemde basisactiviteiten ondergaan. De dynami-dynami-
schesche ingrediënten worden horizontaal ingevoerd. Dynami-Dynami-
schesche ingrediënten zijn de activiteiten die noodzakelijk zijn bij de tot-
standkoming. Dit is de inhoud van de kolommen: arbeid, materieel
en organisatie uit de voornoemde tabellen.

SADT richt zich in eerste instantie op de statischestatische ingrediënten. Deze
ingrediënten worden onderling gekoppeld. Hierdoor is het resultaat
van een proces weer de invoer (aan de bovenzijde) van een volgend
proces. Het grafische model kan daarom het beste van boven naar
beneden worden afgelezen.
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Een zelfstandig proces staat in een kader
(box) en wordt kernachtig omschreven met
een werkwoord als grondslag. Rond het ka-
der zijn pijlen geplaatst, die de richting van
de gegevensstroom aangeven:
‘ boven de box staat de invoer, datgene wat

in het proces getransformeerd wordt [als
voorbeeld een hoog betonelement dat tot
balkrooster wordt getransformeerd];

‘ onder de box staat de uitvoer, het resul-
taat van het proces [als voorbeeld een
funderingssleuf als het resultaat van uit-
graven];

‘ links van de box staat de energie, de mid-
delen en mensen, waarmee een proces
wordt verricht [als voorbeeld maatvoerder,
trilnaald, graafmachine];

‘ rechts van de box staat de besturing van
het proces, de noodzakelijke informatie
voor de beheersing van het proces. [als
voorbeeld constructieve tekeningen, waar-
door de plaats van materiaal bekend is].

tabel 4tabel 4.  Randvoorwaarden SADT-techniek [UITVOE-
RINGSTECHNIEK/1-1994].

Beschrijving 
procesactiviteit

invoer

besturingenergie

uitvoer

figuurfiguur 34 34.  Principe van de weergave van de afzon-
derlijke processen volgens SADT.

SADT is een techniek waarmee complexe processen ge-
structureerd worden gemodelleerd en gevisualiseerd,
zodat deze processen beter beheersbaar zijn. In de docu-
mentatie van het proefontwerp zijn de volgende randvoor-
waarden voor de SADT-techniek aangehouden (figuur
34 en tabel 4):

Tussen de afzonderlijke processen bestaan relaties. Indien
de invoer van een proces afhankelijk is van de uitvoer
van een ander proces, zijn het seriële processen. Zo kan
pas met het plaatsen van een hoog betonelementen wor-

den begonnen nadat stelcomponenten zijn geplaatst.

Twee processen zijn parallel weergegeven indien de processen niet
op elkaar hoeven te wachten en in principe gelijktijdig plaats kunnen
vinden. Zo zijn het afkorten van de betonelementen en het plaatsen
van stelcomponenten twee parallelle processen.

Vaak bestaat een zelfstandig onderdeel van een proces uit een verza-
meling deelprocessen, die -op een lager niveau- ook weer in een
SADT-model worden gevisualiseerd (de top-down decompositie).
Met deze genestelde opbouw kan het totale proces of een specifiek
aspect van het proces gestructureerd worden gevisualiseerd. In figuur
36 is een voorbeeld van de top-down decompositie van de funderings-
wijze in het bouwproces weergegeven (als directe deelverzameling
van "onderbouw maken", dat zelf weer een deelverzameling is van

"produceren van het bouwwerk", dat weer een deelverza-
meling is van "uitvoeren"). De top-down decompositie
in figuur 36 +1-30, is het SADT-model van een traditionele
funderingsmethode weergegeven. De processen uitzetten
bouwkavels en prepareren bouwplaats ˜ grond verzetten
˜ maatvoeren ˜ dragend maken ˜ werkvloer maken
˜ bekisting maken ˜ wapening aanbrengen ˜ doorvoe-
ring creëren ˜ beton storten ˜ ophogen funderingsbalk

 ̃aanvullen voor vloer ˜ voorbereiden vloer  ̃installaties
aanbrengen ˜ vloer storten ˜ grond aanvullen ˜ voor-
bereiden wanden zijn eveneens gehanteerd bij de morfo-
logische tabellen +2-90,.
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onderdeel: basisactiviteiten

prepareren transporteren uitzetten bewerken verwerken conditioneren
uitzetten bouw-
kavel

positie
bepalen

piketten op hoek-
punten plaatsen

opschonen
bouwkavel

laden vrachtauto
en/of afvalcontainer,
afval / grond aan-

of afvoeren
[depot/stort]

afgraven planten,
vuil, en teelaarde,

eventueel aanvullen
en verdichten

uitzetten voor
ontgraving

positie
aangeven

piketten plaatsen,
aftekenen

eventueel
draineren

pomp
plaatsen

buizen slaan pomp onder-
houden

uitgraven
grond opslaan even-
tueel laden vracht-

auto, afvoeren

contour van funde-
ring graven

uitzetten positie stelcomponenten aangeven piketten plaatsen

voorbereiden
elementen

container vullen en
transporteren

betonnen halffabri-
katen afkorten

koppelstukken in
uitsparing
schuiven

elementen
transporteren

container
plaatsen

folie
aanbrengen

folie uitrollen, af-
korten, omslaan

stelcomponen-
ten plaatsen

stelcomponenten
verdelen

bovenzijde stellen

betonelementen
transporteren met

graafmachine

op stelcom-
ponenten
plaatsen

nauwkeurig
positioneren

fixeren afstandhou-
der plaatsen

mantelbuis
aanbrengen

positie
bepalen

gaten maken in be-
tonelementen

mantelbuis aan-
brengen, afsluiten

koppeling
maken

koppelstuk uittrek-
ken, stift plaatsen

vormstukken
aanbrengen

vormstukken
plaatsen

bij de hoeken op
maat afbreken

bekisting
afsluiten

bekistings-
schot

plaatsen

eventueel bekis-
tingsschotten

buigen

hechten [lijm of
lijmklem], folie

omslaan
leidingen leidingen aanbrengen, verbinden en testen

grond aanvullen grond aanvoeren of
uit depot halen

aanbrengen verdichten egaliseren

folie (vloer)
aanbrengen

aanvoeren aanbrengen op maat snijden omvouwen over
betonelementen

eventueel be-
lasten bij wind

isolatieplaten aanvoeren aanbrengen eventueel platen
afsnijden

krimpwapening aanvoeren overlappend
aanbrengen

randstroken
afknippen

op afstandblokjes
plaatsen

bijlegwapening event. bijlegwape-
ning vastklikken

leidingen (vloer) leidingen aanbrengen, verbinden en testen

beton storten aanvoeren met
truckmixer

storten met pomp,
verdichten

schoonmaken

wanden maken diversen

tabeltabel 5 5.  11 Basisactiviteiten van de geïndustrialiseerde fundering op de bouwplaats (fundering op staalstaal-uitwerking 1).
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onderdeel: productiemiddelen organisatie

arbeid materieel materiaal door gestuurd met

uitzetten bouw-
kavel 2 landmeters meetgereedschap piketten kadaster

gegevens kadaster,
referentiepunt

opschonen
bouwkavel

machinist,
chauffeur

shovel, vrachtwagen
en/of afvalcontainer,

eventueel trilplaat grondverzet-
bedrijf

tekeningen, situatie,
hoogtematen

uitzetten voor
ontgraving maatvoerder

3D-meetsysteem met
ontvanger piketten

referentiepunt, teke-
ning, digitaal bestand

eventueel
draineren

2 man
[drainagebedrijf]

drainagebuizen,
leidingen, pomp water, diesel

drainage-
bedrijf

pikettenpiketten,
grondonderzoek

uitgraven
machinist, mede-
werker, chauffeur

shovel, roterende laser,
vrachtauto, spade

grondverzet-
bedrijf

pikettenpiketten,
bouwtekening

uitzetten maatvoerder
3D-meetsysteem met

ontvanger piketten
referentiepunt, teke-

ning, digitaal bestanddigitaal bestand

voorbereiden
elementen

1 man betonzaag, hijsmiddel,
transportbaan

betonnen half-
fabrikaten,

koppelstukken

bouwtekening, digitaaldigitaal
bestandbestand

elementen
transporteren chauffeur  vrachtwagen container

tekening
bouwplaatsinrichting

folie
aanbrengen 1 man mes folie op smalle rol pikettenpiketten, bouwtekening

stelcomponen-
ten plaatsen 1 man hoogte-instelunit stelcomponenten

pikettenpiketten,
peilhoogte

betonele-
menten

machinist, mede-
werker

graafmachine, "stoot-
ijzer", 3D-meetsysteem betonelementen

stelcomponenten,
digitaal bestand

fixeren 1 man afstandhouders betonelementen

mantelbuis
aanbrengen 1 man

3D-meetsysteem,
hamer

mantelbuis,
passende plaat

digitaal bestanddigitaal bestand,
bouwtekening

koppeling
maken 1 man stiften betonelementen

vormstukken
aanbrengen 1 man vormstukken betonelementen

bekisting
afsluiten 1 man eventueel lijmklem

bekistingsschotten
, lijm betonelementen

leidingen
maken installateur leidingen, lijm installateur

bouwtekening, mantel-
buizen

grond
aanvullen

machinist, mede-
werker

graafmachine, spade,
trilplaat

grondverzet-
bedrijf

ontgraving, betonele-
menten

folie (vloer)
aanbrengen 1 man mes folie op rol betonelementen

isolatieplaten 1man mes isolatieplaten betonelementen

krimpwapening 2 man betonschaar
wapening,

afstandblokjes betonelementen

bijlegwapening
(in fundering) 1 man clips constructieve tekening

leidingen in
vloer installateur leidingen, lijm installateur bouwtekening

beton storten
chauffeur,
2 à 3 man

truckmixer met
betonpomp, trilnaald

beton, water,
elektriciteit

grondverzet-
bedrijf betonelementen

wanden maken diversen bouwbedrijf diversen

tabel 6tabel 6.   2 2  Benodigde middelen / aansturing van de geïndustrialiseerde fundering op de bouwplaats (fundering op
staalstaal - uitwerking 1).
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uitzetten bouwkavel2 landmeters gegevens kadaster
ijkpunten [gemeente]

opschonen, prepareren bouwterrein, 
afval en grond af- en/of aanvoeren

situatie,
hoogtematen

shovel, 
vracht (kiep) wagen,
afvalcontainer
naar stort/depot

uitzetten voor ontgraving
referentiepunten, teke-

ningen, digitaal bestand
1 maatvoerder +
3D-meetsysteem

ev. draineren
2 grondwerkers, drainage
buizen, -slangen en -pomp

piketten,
grondonderzoek

uitgraven, grond afvoeren
shovel, grondwerker, vracht (kiep) wagen,
depot grondverzetbedrijf

piketten bouwtekeningen
berekening grondevenwicht

prefab onderdelen produceren (prefab 
elementen, stelelementen, vormstukken, 

afsluitstrook, afstandhouders, bekistingsschot, 
bijlegwapening, koppelingen, mantelpijp, 

ophogingen, onderdelen systeemvloer)

industrieel
proces

proce-
dure

Piketten plaatsen
(geeft globale
positie van de

stelelementen aan

1 maatvoerder
3D-meetsysteem

referentiepunten,
digitaal bestand

folie leggen
piketten

 

bovenzijde stel-
elementen op hoogte

brengen

1 man +
hoogte-instel
-unit

piketten,
peilhoogte

prefab elementen
plaatsen

stelelementen
 

prefab elementen op
lengte afkorten en

koppelstukken aanbrengen

 
1 man

  digitaal
bestand

grondstoffen
(beton)fabriek

beton(vloer en
fundering) storten

3 betonwerkers
kubel / betonpomp

prefab
elementen

beton-
mortel

beton-
centrale

tekening
 

grondstoffen
 

dpc-folie aanbrengen
metselaars
 

 
tekeningen

leidingen aanbrengen
 
installateur

installatie-
tekeningen

 
wanden maken

voorbereiden

oplegger (veldwerkplaats) bevoorraden
en transporteren

veldwerkplaats 
operationeel maken

vorkheftruck
truck

1 man

1 man
 

stelelementen

 
prefab elementen prefab elementen

positioneren

afstandhouder
plaatsen

mantelbuis
aanbrengen

1 man +
3D-meet-
systeem

digitaal
bestand

afstandhouder
 

mantelbuizen en passende plaatjes
 

1 man
hamer

prefab
element

digitaal bestand,
bouwtekening

koppelstukken uittrek-
ken en stiften plaatsen

stiften
 

prefab
element

vormstukken plaatsen (bij 
een hoek op maat breken)

prefab
element

vormstukken
 

bekistingsschotten 
plaatsen

1 man

bekistingsschotten
 

prefab
element

leidingen aanbrengen
installatie-
tekeningen

leidingen, verbindingengrond aanvoeren

depot (deels op
bouwterrein)

 
graafmachine

grond aanvullen, ver-
dichten en egaliseren

1 man, graaf-
machine, trilplaat

prefab
elementen

grond-
berekening

folie, isolatie en 
wapening aanvoeren

bouw-
materialen
handel

 
tekening

grondstoffen
 

folie, isolatieplaten en 
krimpwapening leggen

1 man
prefab

elementen

ev. bijlegwapening tussen de 
prefab elementen klikken

prefab
elementen

 
graafmachine

1 man

oplegger afvoeren
1 man
truck

volgend project
 

1 man

1 man

1 man

proce-
dure

proce-
dure

leidingen, verbindingen

 
installateur

figuur 35figuur 35.  SADT-model van de geïndustrialiseerde funderingswijze voor de werkzaamheden op de bouwplaats (funde-
ring op staalstaal - uitwerking 1).
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bouwprocesbouwproces

uitvoerenuitvoeren

bouwwerkbouwwerk

behoeften,behoeften,

budget,budget,

voorschriften,voorschriften,

et ceteraet cetera

participanten,participanten,

arbeid,arbeid,

materieel,materieel,

et ceteraet cetera

papier,papier,

situatie,situatie,

materialen,materialen,

et ceteraet cetera

ontwerpenontwerpen

programmerenprogrammeren

bouwplaats ontmantelenbouwplaats ontmantelen

drager makendrager maken

uitzetten bouwkavels enuitzetten bouwkavels en

prepareren bouwplaats prepareren bouwplaats 

grondverzettengrondverzetten

tenten

enen

makenmaken

makenmaken

creërencreëren

stortenstorten

bouwplaats inrichtenbouwplaats inrichten

maatvoerenmaatvoeren

dragend makendragend maken

werkvloer makenwerkvloer maken

bekisting makenbekisting maken

wapening aanbrengenwapening aanbrengen

doorvoeringen creërendoorvoeringen creëren

beton stortenbeton storten

ophogen funderingsbalkophogen funderingsbalk

grondwerk voor vloergrondwerk voor vloer

voorbereiden vloervoorbereiden vloer

installaties aanbrengeninstallaties aanbrengen

vloer en fundering stortenvloer en fundering storten

grond aanvullengrond aanvullen

voorbereiden wandenvoorbereiden wanden

gevel makengevel maken

dak makendak maken

inbouw makeninbouw maken

onderbouw monderbouw m aken aken 

produceren van het bouwwerkproduceren van het bouwwerk

figuurfiguur 36 36.  Top-down decompositie van de funde-
ringswijze binnen het totale bouwproces (SADT-
model).

De SADT-weergave voor de geïndustrialiseerde funderingswijze, toege-
past bij een fundering op staal, is weergegeven in figuur 35 +1-29,.
Voor een fundering op palen is dit schema weergeven in figuur 37.
In figuur 75 +1-55, is een hoger niveau van het SADT-model voor
de geïndustrialiseerde funderingswijze weergegeven (zowel voor de
fundering op staal als de fundering op palen).

De procesactiviteiten van het eerste schema (figuur 35)
is tevens uitgewerkt in de vorm van een instructie +1-34,.
Hierin is verwoordt welke procesactiviteiten bij een funde-
ring op staal achtereenvolgens worden uitgevoerd. In
deze beschrijving zijn belangrijke aandachtspunten nader
toegelicht.

In het SADT-model voor de fundering op palen (figuur
37) is voor de zelfdragende vloer een combinatievloer
aangehouden. Dit in tegenstelling tot de tekeningen bij
de achttien uitwerkingen +1-58,, waarin consequent een
kanaalplaatvloer is afgebeeld. Omdat zowel een combi-
natievloer als een kanaalplaatvloer, maar ook een rib-
bencassettevloer, bij de geïndustrialiseerde funderingswij-
ze toegepast kunnen worden, is dit legitiem. Bij de SADT-
modellen is voor de combinatievloer gekozen, omdat
de processen beter aansluiten bij de korte voorbereidings-
tijd van de geïndustrialiseerde funderingswijze. De voor-
gespannen draagbalken van de combinatievloer worden
hierbij gelijktijdig met de hoge en lage betonnen half-
fabrikaten op de gewenste lengte afgekort (dus kort voor
de opbouw van de fundering).
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onderdeel: basisactiviteiten
prepareren transporteren uitzetten bewerken verwerken conditioneren

uitzetten bouw-
kavel

positie bepalen
piketten op hoek-
punten plaatsen

opschonen
bouwkavel

laden vrachtauto en/of
afvalcontainer, afval /

grond aan- of afvoeren
[depot/stort]

afgraven planten,
vuil, teelaarde,
eventueel aan-

vullen, verdichten
uitzetten voor
ontgraving

positie
aangeven

piketten plaatsen,
aftekenen

eventueel draine-
ren

pomp
plaatsen

buizen slaan
pomp onder-

houden

uitgraven
grond opslaan,

eventueel laden vracht-
auto, afvoeren

contour van funde-
ring graven

uitzetten voor
boorpalen

positie boorpalen aangeven piketten plaatsen

boorpaal maken boorstelling aanvoeren
gat boren, vullen

met beton
prefab wapenings-

korf plaatsen
put opschonen puin afvoeren put opschonen
uitzetten positie stelcomponenten aangeven piketten plaatsen

voorbereiden
elementen

container vullen en
transporteren

betonnen half-
fabrikaten
afkorten

koppelstukken in
uitsparing schuiven

elementen
transporteren

container
plaatsen

folie aanbrengen
folie uitrollen, af-
korten, omslaan

stelcomponenten
plaatsen

stelcomponenten
verdelen

bovenzijde stellen,
mortel aanbrengen

betonelementen
transporteren met

graafmachine
op stelcompo-

nenten plaatsen
nauwkeurig
positioneren

fixeren
afstandhouder

plaatsen
mantelbuis
aanbrengen

positie bepalen
gaten maken in
betonelementen

mantelbuis aan-
brengen, afsluiten

koppeling maken
koppelstuk uittrekken,

stift plaatsen
vormstukken
aanbrengen

vormstukken
plaatsen

bij de hoeken op
maat afbreken

bekisting
afsluiten

bekistingsschot
plaatsen

eventueel bekis-
tingsschotten

buigen

hechten [lijm of lijm-
klem], folie omslaan

leidingen maken leidingen aanbrengen, verbinden en testen

grond aanvullen
grond aanvoeren of uit

depot halen
aanbrengen egaliseren

balken combina-
tievloer afkorten

afkorten

combinatievloer
plaatsen

balken en vul-
stukken
plaatsen

gietmortel
aanbrengen

bijlegwapening
(in fundering)

eventueel bijlegwape-
ning vastklikken

leidingen in vloer leidingen aanbrengen, verbinden en testen

beton storten
aanvoeren met

truckmixer
storten met pomp,

verdichten
schoonmaken

wanden maken diversen

tabel 6tabel 6.  11 Basisactiviteiten van de geïndustrialiseerde fundering op de bouwplaats (fundering op palenpalen - uitwerking 10).
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onderdeel: productiemiddelen organisatie

arbeid materieel materiaal door gestuurd met

uitzetten bouw-
kavel 2 landmeters meetgereedschap piketten kadaster

gegevens kadaster,
referentiepunt

opschonen bouw-
kavel

machinist,
chauffeur

shovel, vrachtwagen en/of afval-
container, eventueel trilplaat grond-

verzetbedrijf

tekeningen, situatie,
hoogtematen

uitzetten voor ont-
graving maatvoerder 3D-meetsysteem met ontvanger piketten

referentiepunt, teke-
ning, digitaal bestand

eventueel draine-
ren

2 man
[drainagebedrijf]

drainagebuizen, leidingen,
pomp water, diesel

drainage-
bedrijf

pikettenpiketten,
grondonderzoek

uitgraven
machinist, mede-
werker, chauffeur

shovel, roterende laser,
vrachtauto, spade

grond-
verzetbedrijf

pikettenpiketten,
bouwtekening

uitzetten voor
boorpalen

maatvoerder 3D-meetsysteem met ontvanger piketten
referentiepunt, teke-

ning, digitaaldigitaal
bestandbestand

boorpaal maken boorploeg boorstelling, truckmixer
beton,

wapening piketten

put opschonen
machinist,
chauffeur minigraver, vrachtauto situatie

uitzetten maatvoerder 3D-meetsysteem met ontvanger piketten
referentiepunt, teke-

ning, digitaaldigitaal
bestandbestand

voorbereiden
elementen

1 man betonzaag, hijsmiddel,
transportbaan

betonele-
menten, koppel-

stukken

bouwtekening,
digitaal bestanddigitaal bestand

elementen
transporteren chauffeur  vrachtwagen container

tekening
bouwplaatsinrichting

folie aanbrengen 1 man mes
folie op smalle

rol
pikettenpiketten,

bouwtekening

stelcomponenten
plaatsen 1 man hoogte-instelunit

snel uithardende
mortel

pikettenpiketten,
peilhoogte

betonelementen
machinist, mede-

werker
graafmachine, "stootijzer",

3D-meetsysteem betonelementen
stelcomponenten,
digitaal bestand

fixeren 1 man afstandhouders betonelementen

mantelbuis
aanbrengen 1 man 3D-meetsysteem, hamer

mantelbuis,
passende plaat

digitaal bestanddigitaal bestand,
bouwtekening

koppeling maken 1 man stiften betonelementen

vormstukken
aanbrengen 1 man vormstukken betonelementen

bekisting afsluiten 1 man eventueel lijmklem
bekistingsschot-

ten, lijm betonelementen

leidingen maken installateur leidingen, lijm installateur
bouwtekening, man-

telbuizen

grond aanvullen
machinist, mede-

werker graafmachine, spade

grond-
verzetbedrijf

ontgraving, betonele-
menten

balken combina-
tievloer afkorten 1 man betonzaag

voorgespannen
balken digitaal bestand, 

combinatievloer
plaatsen

2 man,
graafmachine mes

vulstukken,
gietmortel betonelementen

bijlegwapening (in
fundering) 1 man clips constructieve tekening

leidingen in vloer installateur leidingen, lijm installateur bouwtekening

beton storten
chauffeur,
2 à 3 man

truckmixer met betonpomp,
trilnaald

beton, water,
elektriciteit

grond-
verzetbedrijf betonelementen

wanden maken diversen bouwbedrijf diversen

tabeltabel 6 6.  22  Benodigde middelen / aansturing van de geïndustrialiseerde fundering op de bouwplaats (fundering op
palenpalen - uitwerking 10).
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uitzetten bouwkavel2 landmeters
gegevens kadaster
ijkpunten [gemeente]

opschonen, prepareren bouwterrein, 
afval en grond af- en/of aanvoeren

situatie,
hoogtematen

shovel, 
vracht (kiep) wagen,
afvalcontainer
naar stort/depot

uitzetten voor ontgraving
referentiepunten, teke-

ningen, digitaal bestand
1 maatvoerder +
3D-meetsysteem

ev. draineren

2 grondwerkers, drainage
buizen, -slangen en -pomp piketten,

grondonderzoek

uitgraven, grond afvoeren

shovel, grondwerker,
vracht (kiep) wagen,
depot grondverzetbedrijf

piketten
grondevenwicht

prefab onderdelen produceren (prefab 
elementen, stelelementen, vormstukken, 

afsluitstrook, afstandhouders, bekistingsschot, 
bijlegwapening, koppelingen, mantelpijp, 

ophogingen, onderdelen systeemvloer)

industrieel
proces

proce-
dure Piketten plaatsen (geeft 

globale positie van de
stelelementen aan

1 maatvoerder
3D-meetsysteem

referentie-
punten,
digitaal
bestand

folie leggen
piketten

 

bovenzijde stelelementen op 
hoogte brengen

1 man+
hoogte-

instel-unit

piketten,
peilhoogte

prefab elementen
plaatsen

stel-
elementen

prefab elementen op
lengte afkorten en

koppelstukken aanbrengen

 
1 man

  digitaal
bestand

 

grond-
stoffen
(beton)-
fabriek

beton (druklaag en
fundering) storten

3 betonwerkers
kubel / betonpomp

prefab
elementen

beton-
mortel

beton-
centrale

tekening
 

grondstoffen
 

dpc-folie aanbrengen
metselaars
 

 
tekeningen

leidingen aanbrengeninstallateur
installatie-

tekeningen

 
wanden maken

voorbereiden

oplegger (veldwerkplaats) bevoorraden
en transporteren

veldwerkplaats operationeel maken

vorkhef-
truck

1 man

1 man

prefab elementen
positioneren

afstandhouder plaatsen

mantelbuis
aanbrengen

1 man +
3D-meet-
systeem

digitaal
bestand

afstandhouder
  

mantelbuizen en passende plaatjes

1 man
hamer

prefab
element

digitaal
bestand,

bouw-
tekening

koppelstukken uittrek-
ken en stiften plaatsen

 
stiften

prefab
element

vormstukken plaatsen (bij 
een hoek op maat breken)

prefab
element

 
vormstukken

bekistingsschotten plaatsen1 man

bekistingsschotten
 

prefab
element

leidingen aanbrengeninstallateur
installatie-
tekeningen

leidingen, verbindingen

grond aanvullen, ver-
dichten en egaliseren

1 man, graaf-
machine, trilplaat

prefab
elementen

voorgespannen balken 
van combinatievloer op 

lengte afkorten
1 man

digitaal
bestand

balken en vulstukken voor 
combinatievloer plaatsen

2 man
prefab

elementen

ev. bijlegwapening tussen 
de prefab elementen klikken

prefab
elementen

graaf-
machine

1 man

oplegger afvoeren
1 man
truck

volgend project
 

1 man

1 man

1 man

proce-
dure

proce-
dure

piketten plaatsen
voor palen

1 maatvoerder
3D-meetsysteem referentiepunten,

digitaal bestand

boorpalen maken
 
boorploeg

piketten

bouwterrein 
opschonenmini-

graver

puin afvoeren

vracht-
wagen

beton aanvoeren 
met truckmixers

boorploeg
dieplader

proce-
dure

prefab wapenings- 
korven aanvoeren

 truckmixer

proce-
dure

boorstelling
aanvoeren

vrachtwagen

proce-
dure

grondstoffen
betoncentrale

grondstoffen
buigcentrale

werf

leidingen, verbindingen

grond
af-/aanvoeren

graaf-
machine

grond-
berekeningdepot op

bouwterrein

figuur 37figuur 37.  SADT-model van de geïndustrialiseerde funderingswijze voor de werkzaamheden op de bouwplaats (funde-
ring op palenpalen -uitwerking 10).
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1.2.2.11.2.2.1  instructie voor de geïndustrialiseerde funderingswijze,instructie voor de geïndustrialiseerde funderingswijze,
toegepast bij een fundering op staaltoegepast bij een fundering op staal

De werkwijze voor de geïndustrialiseerde funderingswijze is in de
vorm van een instructie voor één specifieke uitwerking weergegeven:
de fundering op staal + een vloer op zand. Van deze uitwerking
zijn de basisactiviteiten weergegeven in tabel 5-1 +1-27,, de benodigde
middelen en de wijze van aansturing in tabel 6-2 +1-28, en het SADT-
model in figuur 35 +1-29,. De detaillering is getoond en beschreven
vanaf pagina 1-58.

De fundering op staal + vloer op zand is als uitgangspunt genomen
omdat alle proefprojecten volgens deze uitwerking zijn gerealiseerd.
De instructie vertoont hierbij meer overeenkomsten met de foto’s
van de proefprojecten, zodat naast tekeningen ook naar foto’s (voor-
namelijk in deel 3) verwezen kan worden. Hierbij moet de kantteke-
ning worden geplaatst, dat in de proefprojecten vaak aanpassingen
noodzakelijk waren om het project binnen de gestelde planning te
realiseren. Ook hebben de proefprojecten meerdere malen geleid
tot een bijstelling van details, zodat de foto’s niet altijd naadloos
aansluiten bij de tekeningen en beschrijvingen.

Er is slechts één instructie in de documentatie van dit proefontwerp
opgenomen omdat de onderlinge verschillen in de instructies van
de 18 uitwerkingen +1-57, gering zijn. Als meerdere instructies worden
weergegeven, met moeilijk te onderscheiden verschillen, heeft dit
een averechts effect op de overzichtelijkheid van de totale funderings-
wijze. Bovendien zijn meerdere instructies niet vereist, omdat verschil-
len ten opzichte van de hier beschreven instructie bij de beschrijving
van de afzonderlijke uitwerkingen zijn ondergebracht.

Deze instructie richt zich uitsluitend op de werkwijze zoals die op
de langere termijn in gebruik zal zijn (in de succesrijke fase +1-97,).
Dit betekent dat in enkele delen van de instructie een werkwijze, mate-
rieel en/of bouwelement is beschreven, dat nog niet in zijn geheel
ontwikkeld is, zoals het 3D-meetsysteem +1-99, en de wijze waarop
de betonnen halffabrikaten worden afgekort en aangevoerd +1-102,.
Ondanks dat deze onderwerpen op detailniveau nog niet zijn uitge-
werkt, is het wel mogelijk om in de instructie de gewenste prestatie
te beschrijven. Nadien worden hieruit prestatie-eisen gegenereerd,
waarmee de ontwerpen in volgende fasen worden gestuurd.

De werkwijze voor de funderingswijze is als volgt:

1
Ruim van tevoren worden de benodigde betonnen halffabrikaten
in een industrieel proces geproduceerd. 

Dit zijn:

‘ hoge betonnen halffabrikaten (12-18 meter lang);

‘ lage betonnen halffabrikaten (12-18 meter lang);

‘ stelcomponenten;

‘ vormstukken;

‘ afstandhouders;
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figuurfiguur 38 38.  Werkvolgorde 2: betonnen halffabrika-
ten op lengte afkorten en vervoeren naar de bouw-
locatie.

figuur 39figuur 39.  Werkvolgorde 3: ontgraven en neerleg-
gen van de afsluitstrook.

‘ afsluitstrook op rol;

‘ bekistingsschotten;

‘ koppelstukken;

‘ mantelbuizen;

‘ opvulblokken;

‘ folie, isolatie en wapening.

2
Pas nadat alle tekeningen definitief zijn, worden de hoge en
lage betonnen halffabrikaten afgekort op de benodigde lengte.
Na het afkorten worden de koppelstukken in de uitsparingen

geschoven (en met een wig vastgezet), wordt een code op het beton-
element aangebracht en wordt het betonelement in de container
gelegd +1-102,. Gelijktijdig kan het bovenste deel van de container
worden gevuld (met de lichtere elementen). Als alle elementen in
de container zijn gelegd, worden de beide containerdelen op elkaar
geplaatst, vast gemaakt en gezamenlijk op een vrachtauto
gezet. 

De vrachtauto transporteert de container naar de bouw
locatie. Daar wordt de container over de achterkant van
de vrachtauto met een hydraulisch systeem gelost. Op
de bouwlocatie zijn dan alleen nog de hoekpunten van
het perceel met piketten aangegeven. Verder zijn er nog
geen voorzieningen op de bouwplaats aanwezig (zoals bouwkeet,
bouwhekken, bouwkasten voor water en elektra, et cetera). Omdat
de container afsluitbaar is kan deze zonder toezicht worden achterge-
laten.

3
Als het funderingsteam (een machinist met graafmachine en
één of twee medewerkers) op de bouwplaats arriveert, wordt
eerst het terrein opgeschoond (onder andere grove plantenresten

en eventueel aanwezig afval verwijderen).

Gelijktijdig wordt het 3D-meetinstrument opgesteld. Met enkele refe-
rentiepunten op het perceel kan het 3D-meetsysteem de eigen positie
met een nauwkeurigheid van +/- 2 mm berekenen. De hoekpunten
voor de uitgraving van de funderingssleuf zijn in een digi-
taal bestand opgeslagen. Op het 3D-meetsysteem wordt
aangegeven in welke richting het eerste hoekpunt ligt.
Als het 3D-meetsysteem de aangegeven positie bereikt,
wordt dit met een signaal kenbaar gemaakt. Op deze
positie plaatst de medewerker een piket. Bij het ontgraven
is een maatnauwkeurigheid van circa 10 cm toereikend.
Deze gewenste maatnauwkeurigheid is in het 3D-meetsys-
teem ingesteld. Nadat het hoekpunt met een piket is ge-
markeerd, worden de coördinaten van het volgende hoek-
punt opgevraagd. Pijlen op het 3D-meetsysteem geven de richting
van dit volgende hoekpunt aan. 
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figuurfiguur 40 40.  Werkvolgorde 4: stellen stelcomponen-
ten.

Als meerdere hoekpunten van de ontgraving zijn gemarkeerd met
piketten, kan de graafmachine de funderingssleuf graven. Op de
graafbak van de graafmachine is een ontvanger van het 3D-meet-
systeem gemonteerd. Deze ontvanger geeft tijdens het ontgraven
de hoogtepositie van de laadbak aan, waardoor de machinist van
de graafmachine op elke locatie kan zien of de uitgegraven sleuf
op de gewenste diepte is. Na het ontgraven is egaliseren niet nodig,
omdat een ongelijke ondergrond eveneens geschikt is. Egaliseren
is ook niet gewenst omdat ongeroerde grond een kleinere zetting
oplevert.

Als de grondwaterstand hoog is, wordt om de ontgraving een bema-
ling geplaatst. De bemaling (drainagebuizen, -leidingen en -pomp)
worden gelijktijdig met het graven aangebracht en aangesloten.
De buizen worden met een waterlans in de grond geduwd. Omdat
er op de bouwplaats nog geen voorzieningen zijn moet het drainage-
bedrijf zelf voor een tank met water zorgen. De drainagepomp moet
door een dieselmotor worden aangedreven, omdat er op de bouw-
plaats nog geen aansluiting op het elektriciteitsnet beschikbaar is.

Een gedeelte van de uitgegraven grond wordt op het bouwterrein
opgeslagen, om later weer gebruikt te worden bij het aanvullen van
de fundering. De grond die niet meer wordt gebruikt, wordt met een
vrachtwagen afgevoerd.

Na het ontgraven wordt de afsluitstrook op de ondergrond gelegd.
De afsluitstrook is een stevige PE-folie, die een keer is omgeslagen
en daarna opgerold. De afsluitstrook wordt in de uitgraving uitgerold
en op de hoekpunten met een geringe overlengte afgesneden. Daarna
wordt de afsluitstrook uitgevouwen.

4
Met het 3D-meetsysteem worden vervolgens piketten geplaatst
op de posities waar de stelcomponenten moeten komen. Hier
worden enkele blokjes op de folie gelegd. Bij een slechte draag-

kracht van de ondergrond worden grotere blokken gebruikt. De blok-
jes komen onder de stelbouten die de betonnen stelcomponent onder-
steunen. Door deze stelbouten in of uit te draaien wordt de bovenzijde
van de stelcomponent nauwkeurig waterpas en op de exact gewenste
aanlegdiepte gebracht, (zie figuur 328 +3-20,). Het op hoogte brengen
gebeurt door het 3D-meetsysteem op de stelcomponent te plaatsen.

Dit 3D-meetsysteem geeft een signaal wanneer de vlakke
bovenzijde van de steltegel de gewenste hoogte bereikt
heeft.
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figuurfiguur 42 42.  Werkvolgorde 6: globaal plaatsen van
het 2e betonelement.

figuurfiguur 41 41.  Werkvolgorde 5: globaal plaatsen van
het 1e betonelement met tijdelijke schoor.

5
Als enkele stelcomponenten zijn aangebracht kan de graafmachi-
ne een betonelement uit de container halen. De graafmachine
kan de betonelementen uit de container trekken doordat aan

de wapening, die aan de bovenzijde uit het betonoppervlak steekt,
een hijsband kan worden vastgemaakt. 

De code op het betonelement geeft de plaats in de funde-
ring aan. De graafmachine transporteert dit betonelement
naar deze positie. Hierbij hangt het betonelement zoals
aangegeven in figuur 112 +1-80,. Het betonelement wordt
rechtopstaand op twee stelcomponenten neergezet. De
graafmachine zet dit betonelement, geholpen door de
medewerker, slechts globaal op zijn plaats. Het element
is stabiel door de brede voet, zodat het element direct
blijft staan, en de graafmachine snel het volgende element
kan halen. De medewerker klikt een tijdelijke schoor vast, zodat het
betonelement niet kan omvallen.

In figuur 41 wordt eerst het lage betonelement aan de buitenzijde
van de spouwmuur geplaatst. Maar ook het hoge betonelement kan
als eerste worden geplaatst.

6
Met de graafmachine wordt een tweede betonelement opgehaald
en globaal op zijn plaats gezet. In figuur 42 is dit het hoge
betonelement aan de binnenzijde van de spouwmuur. Dit beton-

element hangt tijdens het transport in een schuine stand, zoals aange-
geven in figuur 116 +1-82,. Deze stand vereenvoudigt het plaatsen,
omdat de uitstekende delen van de wapening in het hoge en het
lage betonelement niet in elkaar kunnen haken. Als de onderzijde
van het betonelement de steltegel raakt, komt het element door de
zwaartekracht rechtop te staan. De medewerker assisteert de graafma-
chine bij het plaatsen van het betonelement op de stelcomponenten.

Als dit betonelement op de stelcomponent staat, worden twee afstand-
houders tussen de beide betonelementen geklikt. De afstandhouder
is een bout met een verlengde moer en een kunststof klipje. Dit klipje
wordt over een wapeningsstaaf geschoven, die uit het betonelement
steekt. De afstandhouder wordt tijdelijk ingesteld, waardoor de beide
betonelementen niet meer naar binnen kunnen vallen. De betonele-
menten kunnen ook niet naar buiten vallen, omdat het zwaartepunt
van de doorsnede ver weg ligt van het buitenste draaipunt. Door
twee afstandhouders tussen de beide betonelementen te klikken kan
de tijdelijke schoor, bevestigd aan het eerder geplaatste
betonelement, worden losgekoppeld, zodat dit tijdens
de verdere montage geen obstakel meer vormt.
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figuur 44figuur 44.  Werkvolgorde 8: aanbrengen van vorm-
stukken.

figuurfiguur 43 43.  Werkvolgorde 7: exact positioneren en
daarna fixeren van de beide betonelementen.

7
Vervolgens worden de beide betonelementen door de medewer-
ker exact gepositioneerd. De medewerker gebruikt hiervoor
een ijzeren staaf (een "stootijzer", zie figuur 200 +2-107,). De

onderzijde van de staaf wordt onder het betonelement in de grond
gestoken. Een horizontale kracht, aangebracht aan de bovenzijde
van de staaf, resulteert dan in een horizontale kracht aan de onder-
zijde van het betonelement. Dit geeft een hefboom waardoor, bij

een lengte van de ijzeren staaf van 1,8 meter en een
ruimte onder de betonelementen van 0,15 meter, de
horizontale kracht op de onderzijde van het betonelement
twaalf keer groter is dan de geleverde horizontale spier-
kracht aan de bovenzijde. Indien een hoog betonelement
met een lengte van 7,5 meter (en een aangenomen
wrijvingscoëfficiënt van circa 0,2) met de staaf wordt ver-
schoven, is een horizontale spierkracht benodigd van
100 N. Nadat de wrijvingskracht is overschreden schuift
de gladde onderzijde van het betonelement over de glad-
de bovenzijde van de steltegel, waarbij een hoge maat-
nauwkeurigheid kan worden gerealiseerd.

Ter vereenvoudiging van de maatvoering wordt een hulpstuk van
het 3D-meetsysteem op een hoekpunt van het betonelement geplaatst.
De positie van het betonelement is digitaal opgeslagen, zodat het
hulpstuk een signaal kan afgeven als de gewenste positie (met vooraf
ingestelde tolerantie) wordt bereikt.

Voordat een betonelement wordt verschoven, worden alle afstandhou-
ders een kwart slag gedraaid. Als de beide betonelementen op de
gewenste positie staan, worden de afstandhouders teruggedraaid,
en wordt de verlengde moer in- of uit te draaien zodat de afstandhou-
der aan beide zijden tegen het betonoppervlak aansluit. Aan de onder-
zijde worden twee afstandhouders toegevoegd, zodat de beton-
elementen ook daar niet meer naar elkaar toe kunnen verschuiven.

8
Aan weerszijden van het balkrooster worden vormstukken aange-
bracht. Bij deze funderingswijze is een aanlegbreedte van 600
mm meestal toereikend, zodat een strook hardboard kan wor-

den toegepast. Deze strook wordt enigszins schuin naast het betonele-
ment gestoken. Indien (plaatselijk) een bredere aanlegbreedte gewenst
is, kunnen L-vormige vormstukken worden toegevoegd. Vervolgens

wordt de afsluitstrook, die aan beide zijden tegen de
zijkant van de ontgraving is opgezet, teruggeslagen over
de vormstukken, zodat eventuele naden tussen de vorm-
stukken worden afgedicht.



1.39        1.39        

figuurfiguur 45 45.  Werkvolgorde 9: doorvoeren (en even-
tueel aanbrengen) van de leidingen.

figuur 46figuur 46.  Werkvolgorde 10: aanvullen aan beide
zijden.

9
Leidingen (riolering, hemelwaterafvoer of toevoer naar de meter-
ruimte) worden ter plaatse van inkassingen door de betonele-
menten gevoerd. In de fundering wordt een mantelbuis aange-

bracht. Een mantelbuis is een korte buis met een middellijn groter
dan de middellijn van de door te voeren leiding waarmee een sparing
in een betonbalk wordt gecreëerd. Behalve uit uitvoeringstechnische
overwegingen wordt de mantelbuis ook aangebracht om de leiding
enige vervormingsvrijheid te geven, waardoor de kans
op beschadigingen van de leiding afneemt. Het aanbreng-
en van de mantelbuis is toegelicht vanaf pagina 1-42.
Nadat de mantelbuis aangebracht is, kan de installateur
de in te graven leidingen aanbrengen. De afmetingen
van de inkassingen zijn zodanig ontworpen dat, zelfs bij
de meest ongunstige positie van de betonelementen, er
altijd een buis i110 mm kan worden doorgevoerd +2-188,.

Bij de beëindiging van het betonelement worden de kop-
pelstukken (zie figuur 22 +1-20,) uit de uitsparingen getrok-
ken totdat de gaten in de staalplaatjes van tegenover-
liggende koppelstukken boven elkaar liggen. Door de gaten van
de bovenste en de onderste koppelstukken wordt een stift gestoken.

De opening bij de kopse zijde van betonelementen wordt afgesloten
met bekistingsschotjes, zie figuur 24 +1-21,. Het bekistingsschotje is
een hardboardplaat, waaraan twee strookjes EPS zijn bevestigd.
Het hardboard kan eventueel gebogen of geknikt worden om een
hoekaansluiting te maken. Het EPS-strookje past in de contour van
het betonelement. Een eventuele naad aan de onderzijde tussen
het bekistingsschotje en de vormstukken wordt door de teruggeslagen
afsluitstrook afgesloten.

10
Betonelementen, vormstukken, bekistingsschotjes, folie
bij een mantelbuis en een teruggeslagen afsluitstrook
vormen samen de gesloten bekisting. De losse elementen

blijven op hun plaats door de gronddruk van de aanvulling aan beide
zijden van het balkrooster. Deze aanvulling wordt nu al
aangebracht, dus nog voordat in-het-werk-gestorte beton-
mortel tussen en onder de betonelementen is aangebracht,
zie figuur 335 +3-22,. De grondaanvulling kan nu al wor-
den aangebracht, doordat de afstandhouders (en de stijf-
heid van de hoge en lage betonelementen en de vormstuk-
ken) verhinderen dat betonelementen verschuiven en door-
dat de gesloten bekisting voorkomt dat er grond op een
ongewenste plaats komt. De grondaanvulling biedt hierbij,
naast het tijdelijk fixeren van de losse elementen, ook
voldoende weerstand om de druk op de betonelementen
van de fundering te weerstaan, die optreedt tijdens het
aanbrengen van in-het-werk-gestorte betonmortel. Indien, met het
oog op de latere afbouw van de wanden, een doorgaande bovenzijde
van de hoge betonelementen gewenst is, moeten nu opvulblokken
worden aangebracht +1-45,.
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figuurfiguur 49 49.  Werkvolgorde 13: gelijktijdig aanbreng-
en van betonmortel voor fundering en begane
grondvloer.

figuurfiguur 47 47.  Werkvolgorde 11: verdichten grond en
aanbrengen van folie en vloerisolatie.

figuur 48figuur 48.  Werkvolgorde 12: aanbrengen vloerwa-
pening.

11
Het in-het-werk-gestort beton, dat de los geplaatste beton-
elementen van de fundering koppelt, zodat een samenwer-
kend balkrooster ontstaat, wordt gelijktijdig met de begane

grondvloer aangebracht. Een goede begane grondvloer vereist dat
de grondaanvulling aan de binnenzijde machinaal wordt verdicht.
Proefprojecten hebben aangetoond dat een gangbare trilplaat geen
zichtbare verschuiving van de betonelementen veroorzaakt als de
aanvulling wordt verdicht terwijl de holte tussen en onder de beton-
elementen nog niet met beton is gevuld.

Na het verdichten wordt de aangevulde grond geëgali-
seerd en worden isolatieplaten neergelegd. Op de isola-
tieplaten wordt een laag folie gelegd. De folie wordt tegen
de opgaande rand van de betonelementen opgezet en
bedekt ook de bovenzijde van de betonelementen. Het
doorzetten van folie op de betonelementen zorgt er voor
dat de bovenzijde, als het in-het-werk-gestort beton is
uitgehard, weer gemakkelijk ontdaan kan worden van
betonresten.

12
De wapeningsnetten (krimpwapening) worden
op de folie gelegd. De wapeningsnetten lig-
gen op blokjes, zodat de wapening voldoende

dekking heeft zie figuur 342 +3-23,. Eventuele voorziening-
en (zoals leidingen en dergelijke) in de begane grondvloer
worden nu aangebracht.

De wapening voor de fundering (het balkrooster) is aan-
wezig in de betonelementen. In uitzonderingsgevallen
zal deze hoeveelheid wapening onvoldoende zijn. Op
deze locaties worden extra wapeningsstaven (bijlegwa-
pening) geplaatst. De extra staven worden bevestigd aan
de gebogen staven, die uit de betonelementen steken.

13
Betonmortel voor de fundering en de begane
grondvloer kan nu gelijktijdig worden aange-
bracht. De hiervoor beschreven betonelemen-

ten vormen gezamenlijk de bekisting met de grondaanvul-
ling als steun. De wapening, die uit het oppervlak van
de betonelementen steekt, zorgt voor een goede bevesti-
ging van het in-het-werk-gestort beton aan het prefab
beton. Deze hechting wordt verder verbeterd doordat
de inkassingen in de betonelementen taps toelopen
(noodzakelijk voor het ontkisten tijdens de productie van
de betonelementen, zie figuur 57 +1-46,).

In-het-werk-gestorte betonmortel wordt rechtstreeks vanuit
de truckmixers (figuur 343 +3-24,), met een kubel (figuur
144 +2-28,) of met een betonpomp (figuur 377 +3-39,)
aangebracht. Zorgvuldig verdichten met een trilnaald
is vereist om alle hoeken en aansluitingen te vullen.
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figuurfiguur 50 50.  Werkvolgorde 14: afbouwen, op dezelf-
de wijze als bij een traditionele fundering.

figuur 51figuur 51.  De beschreven fundering in zijn geheel.

14
Als het in-het-werk-gestort beton verhard is, is de onder-
bouw gereed. De verdere opbouw is vergelijkbaar met
de opbouw bij een traditionele fundering. Bij gebruik van

kalkzandsteenelementen is er in principe geen kim nodig, omdat
de bovenzijden van de betonelementen voldoende vlak zijn. Toch
kan de kim niet vervallen, omdat de hoogte van een kalkzandsteen-
element is afgestemd op het gebruik van een kim: vier kalkzandsteen-
elementen met een hoogte van 598 mm, vier lijmlagen
met een dikte van circa 2 mm, één kim met een hoogte
van 80 mm, gesteld op circa 20 mm mortel, geeft een
verdiepingshoogte van 2,5 meter. De kalkzandsteenindus-
trie levert kimhoogten van 40, 60, 80, 100, 115 en 130
mm, zodat ook bij gebruik van de geïndustrialiseerde
funderingswijze een gangbare verdiepingshoogte goed
kan worden benaderd [CVK2-1997].

In de voorafgaande instructie voor een vloer op zand
zorgt de grondaanvulling voor voldoende stevigheid totdat de in-het-
werk-gestorte betonmortel is verhard. Maar bij een fundering op
palen met een zelfdragende vloer is onder de vloer meestal een kruip-
ruimte aanwezig, waardoor de grondaanvulling aan de binnenzijde
van de woning onvoldoende hoog is. Een grondaanvulling, zoals
getoond in figuur 85 +1-63,, kan de reactiekracht voor de horizontale
bekistingsdruk op het betonelement niet leveren. In deze uitwerking
wordt de verbinding tussen prefab vloerelement en betonelement
zodanig gemaakt, dat de horizontale bekistingsdruk door het prefab
vloerelement wordt opgenomen. Op pagina 1-70 is beschreven hoe
het vloerelement deze belasting bij een fundering op palen afdraagt,
en welke consequenties dit heeft op de detaillering.

Bij een fundering op palen
vervalt het vormstuk aan de
onderzijde (beschreven in stap
8). Want bij een fundering op
palen is aan de onderzijde
geen brede voet nodig. De
betonelementen zijn voldoen-
de hoog voor de gewenste
krachtswerking in het balk-
rooster, waardoor het beton
onder de beton elementen niet
is meegenomen in de bereke-
ning +3-58,. Doordat het vorm-
stuk vervalt, moet de in-het-
werk-gestorte betonmortel op
een andere wijze worden afgescheiden van de grond. Deze afschei-
ding wordt bij een fundering op palen verzorgd door de afsluitstrook,
die na het plaatsen van de betonelementen wordt terug gevouwen
tot op het oppervlak van het betonelement.
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De holte tussen en onder de betonelementen is nu afgesloten. Bij
het aanvullen van de grond zal een kleine hoeveelheid grond onder
de betonelementen komen (afhankelijk van het natuurlijke talud van
de grondsoort dat wordt gebruikt bij de aanvulling). Bij het vullen
van de resterende holte met in-het-werk-gestorte betonmortel, zorgt
de afsluitstrook voor een scheiding tussen betonmortel en grond.

Bij een fundering op palen worden alleen daar vormstukken toegepast
waar de heipaal te veel afwijkt van het balkrooster. Op deze locatie
wordt plaatselijk een verbrede voet gevormd. Deze verbrede voet
maakt het mogelijk om een maatafwijking in de horizontale positie
van de heipaal tot circa 250 mm op te vangen +1-70,.

1.2.2.2 1.2.2.2 doorvoeren van leidingendoorvoeren van leidingen

Ten behoeve van het doorvoeren van leidingen zijn in de hoge en
lage betonnen halffabrikaten inkassingen voorzien. De productie
van een betonnen halffabrikaat met inkassingen is beschreven op
pagina 1-45. De inkassingen zijn afgesloten door een dunne hard-
boardplaat. Deze plaat is nodig omdat een betonelement met inkas-
singen bij het aanbrengen van in-het-werk-gestorte betonmortel
de functie van bekisting vervult, waardoor de in-het-werk-gestorte
betonmortel wordt afgescheiden van de omringende grond.

In stap 1 tot en met 9 +1-34, is uiteengezet op welke wijze de betonele-
menten op de bouwlocatie worden verwerkt. Pas als de betonelemen-
ten op de gewenste positie zijn gefixeerd, worden voorzieningen ge-
troffen om leidingen door te voeren. De voorziening bestaat uit een
mantelbuis, die door een gat in de dunne plaat wordt gestoken. De
leiding zelf wordt later weer door deze mantelbuis gestoken. Hierdoor
wordt de leiding niet omsloten door in-het-werk-gestort beton, waar-
door de kans op beschadigingen door zettingen en krimp van beton
afneemt.

De locatie van de mantelbuis is in een digitaal bestand opgeslagen
en wordt in-het-werk door het 3D-meetsysteem aangegeven. Op
deze locatie wordt in de beide betonelementen een opening gemaakt,
door met een hamer een gat in de hardboard plaat te slaan. De
inkassingen zijn hart-op-hart 250 mm geplaatst. De afmetingen
van een inkassing is in figuur 7 +1-13, en figuur 13 +1-16, weergegeven.

De middellijn van de mantelbuizen voor de door te voeren leidingen
door de fundering van een woning zijn (zie ook tabel 59 +2-165,):

‘ aanvoerleidingen naar de meterruimte: elektriciteit (i50 mm),
water (i50 mm), gas (i63 mm), telecom (i50 mm), centrale
antenne inrichting (i32 mm), et cetera;

‘ riolering (i125 mm);

‘ eventueel inpandige hemelwaterafvoer (max. i110 mm);

‘ eventueel vloerventilatiekokers (50×105 mm2).
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De afmetingen van de inkassingen zijn zodanig gekozen, dat de
riolering (met i110 mm de grootste leiding in een mantelbuis van
i125 mm) door elke inkassing kan worden doorgevoerd, ongeacht
de positionering van de beide betonelementen (zie figuur 290 +2-188,).
De mantelbuis voor riolering en hemelwaterafvoer is afgestemd op
de middellijn van de riolering en heeft daarom een middellijn van
125/120 mm (uitwendige / inwendige middellijn) en een lengte van
400 mm. Als de mantelbuis door de beide gaten in de dunne plaat
wordt gestoken, steekt de mantelbuis aan beide zijden circa 50 mm
uit. Hierdoor kan over de beide uiteinden een stuk bouwfolie (PE-folie:
polyetheen 0,2 mm dik) van circa 750 × 750 mm2, met in het midden
een gat i125 mm, worden geschoven. De bouwfolie bedekt de
onregelmatig gebroken opening naast de mantelbuis en zorgt er
voor dat er later bij het aanvullen geen grond in de holte tussen de
betonelementen valt.

De hoogte van de inkassing bedraagt 272 mm. Hierdoor kan de
afvoerleiding (i110 mm) op diverse diepten worden doorgevoerd.
Dit is noodzakelijk omdat afvoerleidingen onder afschot gelegd wor-
den en daardoor op een verschillende diepte bij de fundering uitko-
men. Om deze reden wordt aanbevolen om de leidingen al door
de mantelbuizen te voeren voordat in-het-werk-gestorte betonmortel
wordt aangebracht. De installateur kan de mantelbuis dan nog (door
de overmaat in het gat in de dunne plaat) verschuiven en aanpassen
aan de gewenste diepte van de afvoerleiding. Ook om de hoeveelheid
grondwerk te beperken is het zinvol om alle leidingen onder peil
al aan te brengen voordat de fundering wordt aangevuld.

Aan de mantelbuis voor de aanvoer naar de meterruimte worden
speciale eisen gesteld met betrekking tot de buigingsradius en de
positie in de meterruimte. De mantelbuis voor gas moet in een keer
(dus zonder onderbrekingen) van de funderingsdoorvoer naar de
meterruimte gaan. Voor deze aanvoerleidingen zijn speciale invoer-
mantelbuizen verkrijgbaar (in lengte variërend van 1,2 tot 4,25 meter).

Deze buizen kunnen direct door de gaten in de beide dunne platen
worden doorgevoerd (waarna de overmaat eveneens met bouwfolie
wordt afgedicht). De grondaanvulling en een vloerplaat van de meter-
ruimte houdt de relatief dunne invoerbuizen op hun plaats zolang
de in-het-werk-gestorte betonmortel nog niet verhard is. Bij het door-
voeren van vloerventilatiekokers wordt er alleen een gat gemaakt
in de dunne plaat van het betonelement aan de woningzijde (door-
gaans het hoge betonelement). De onderzijde van een gangbaar
vloerventilatiekoker wordt door dit gat gestoken, waarbij het verticale
deel in de ruimte tussen de betonelementen komt. Dit deel van de
vloerventilatiekoker wordt ingestort. Als het in-het-werk-gestorte beton
verhard is, wordt het bovenste deel van de vloerventilatiekoker (met
gevelrooster) aangebracht. Dit deel is zowel horizontaal (100 mm)
als verticaal (240-600 mm) verstelbaar, zodat het rooster op de ge-
wenste positie in het gevelmetselwerk kan worden gebracht.
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figuurfiguur 52 52.  Situatie voordat opvulblokken zijn aan-
gebracht.

figuurfiguur 53 53.  De verbinding met opvulblokken gezien
vanaf de binnenzijde. Figuur 28 +1-22, toont de aan-
sluiting als het aluminium hoekprofiel is verwijderd.

1.2.2.3 1.2.2.3 aaneengesloten ondersteuning met opvulblokkenaaneengesloten ondersteuning met opvulblokken

Afhankelijk van de materiaalkeuze voor de wand op de fundering
kan een aaneengesloten ondersteuning gewenst zijn. Hierbij moet
de open ruimte aan de bovenzijde tussen twee betonelementen wor-
den opgevuld, zodat een doorlopende ondersteuning en/of een geslo-

ten strook ontstaat (figuur 52 zonder opvulblokken en
figuur 28 +1-22, nadat de opvulblokken zijn aangebracht).
Hiertoe zijn opvulblokken +1-22, aan de geïndustrialiseerde
funderingswijze toegevoegd. De opvulblokken worden
verkregen door gasbetonblokken (600×250×50 mm3 -
R×h×d) te verzagen tot blokken met een lengte van circa
50 of 150 mm (×250×50 mm2).

Opvulblokken worden tijdens het monteren van de funde-
ring aangebracht. Deze werkwijze is zodanig ontwikkeld
dat:

‘ de bovenzijde van alle opvulblokken gelijk ligt met
de bovenzijde van de betonelementen, onafhankelijk
van maatafwijkingen van de opvulblokken;

‘ een verschil in breedte van de openingen tussen beton-
elementen geen extra activiteiten vergen;

‘ een niet-rechte hoek gesloten kan worden;

‘ het funderingsteam de bouwplaats verlaat als de in-
het-werk-gestorte betonmortel is aangebracht en het
gebruikte materieel is schoongemaakt;

‘ alle gebruikte hulpmiddelen direct naar het volgende
project kunnen worden meegenomen.

De werkwijze om opvulblokken aan te brengen is eerst
beschreven voor twee betonelementen, die recht achter
elkaar zijn geplaatst. De afbeeldingen bij deze beschrij-
ving tonen de opbouw bij een aansluiting van twee beton-
elementen onder een willekeurige hoek.

Als eerste wordt een aluminium hoekprofiel (75×75×5
met diverse gaten i5 mm in de bovenzijde) op de boven-
zijde van de beide betonelementen gelegd en met twee
lijmklemmen vastgemaakt. Op één zijde van een opvul-
blok wordt lijm voor gasbetonelementen aangebracht.
De bovenzijde van het opvulblok wordt met een schroef
(met grove spoed) aan het aluminium hoekprofiel beves-
tigd ("opgehangen"). De zijde met lijm sluit hierbij aan

tegen een betonelement. Omdat de bovenzijde van de opvulblok
aansluit tegen het aluminium profiel, komt de bovenzijde van de
opvulblok op dezelfde hoogte als de bovenzijden van de beide beton-
elementen.
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figuurfiguur 54 54.  Aansluiting uit figuur 52 nadat opvul-
blokken aan een tijdelijk aluminium hoekprofiel zijn
"opgehangen".

Daarna wordt lijm aangebracht op twee zijden van een tweede opvul-
blok. Dit opvulblok wordt eveneens met een schroef aan het alumi-
nium hoekprofiel geschroefd, waarbij een korte zijde met lijm aansluit
tegen het andere betonelement. De vlakke zijde met lijm sluit aan
tegen de eerder geplaatste opvulblok. De twee opvulblokken zijn
hierbij ten opzichte van elkaar verschoven, zodat de volledige opening
tussen de beide betonelementen door deze opvulblokken
is afgedicht.

Het hoekprofiel blijft op de betonelementen liggen totdat
de in-het-werk-gestorte betonmortel is aangebracht en
de onderzijde van de opvulblok over 20-30 mm met be-
tonmortel is omhuld. Direct na het aanbrengen kan het
hoekprofiel al worden verwijderd. De onderlinge verlijming
van de opvulblokken zorgt er voor dat de opvulblokken
op hun plaats blijven tijdens het uitharden van de beton-
mortel. De onderlinge verlijming tussen opvulblokken
is een betrouwbare verbinding, omdat de opvulblokken
droog in de container worden opgeslagen. De lijmverbin-
ding met het eventueel vochtige of vervuilde oppervlak
van de betonelementen is echter minder betrouwbaar.
Daarom blijft het aluminium hoekprofiel tijdens het aan-
brengen van de in-het-werk-gestorte betonmortel op de
betonelementen liggen. Na het verdichten van de betonmortel is
er geen externe belasting meer op de opvulblokken. Daarom kan
het aluminium hoekprofiel nu al worden verwijderd. Doordat de
naad tussen opvulblok en betonelement volledig met lijm is gevuld,
zullen de onderling verlijmde opvulblokken niet zakken.

Al enkele uren na het storten is het in-het-werk-gestort beton voldoen-
de uitgehard, waardoor de opvulblokken weer een externe belasting
kunnen opnemen. De lijmverbinding wordt hierdoor alleen tijdens
de uitvoering belast.

De uiteinden van het tijdelijk gebruikte hoekprofiel kunnen onderling
scharnierend worden gekoppeld, zodat ook onregelmatige hoeken
met de opvulblokken kunnen worden afgedicht.

1.2.2.4 1.2.2.4 productie van de betonnen halffabrikatenproductie van de betonnen halffabrikaten

Het hoge betonelement met doorsnede en afmetingen in figuur 7
+1-13,, en het lage betonelement met doorsnede en afmetingen in
figuur 13 +1-16, lijken complexe betonvormen. De complexiteit slaat
echter op de vorm van de bekisting. Het maken van de bekisting
is een eenmalig activiteit. Als de bekisting eenmaal gereed is, kunnen
alle betonnen halffabrikaten met één bekisting worden geproduceerd.

De bekisting, zoals die hierna is beschreven, heeft rechte zijkanten
die tijdens de productie ten opzichte van elkaar zijn gefixeerd. De
zijkanten worden losgemaakt als het beton is uitgehard, zodat deze
kunnen verdraaien. Alle andere opstaande randen in de bekisting
zijn onder een kleine hoek geplaatst ("lossend"). Na het uitharden
van het beton en het losmaken van de zijkanten kan het beton gemak-
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figuurfiguur 55 55.  Voor de betonnen halffabrikaten is on-
derzocht of gezette platen als stalen bekisting ge-
bruikt kunnen worden.

figuurfiguur 56 56.  De vorm van de gezette plaat als basis
voor de hoge en lage betonnen halffabrikaten.

kelijk uit de bekisting komen. Hierdoor is de complexiteit van het
produceren van de betonnen halffabrikaten vergelijkbaar met de
productie van een doorsnee betonlatei. Waarschijnlijk is de productie
van de betonnen halffabrikaten voor de geïndustrialiseerde funde-
ringswijze zelfs eenvoudiger dan de productie van een betonnen

latei, omdat er aan het oppervlak van het betonnen half-
fabrikaat geen esthetische eisen worden gesteld. Wel
moet er bij de betonnen halffabrikaten voor de geïndustri-
aliseerde funderingswijze na het ontkisten nog een strook
hardboard worden aangebracht.

In de hiernavolgende beschrijving wordt het maken van
de bekisting en de productie van een betonnen halffabri-
kaat toegelicht. Er is een stalen bekisting beschreven die
veelvuldig gebruikt kan worden. In de bekisting kan zowel
het lage betonnen halffabrikaat als het hoge betonnen
halffabrikaat worden gemaakt (figuur 65). Dit beperkt
de productiekosten in de beginfase +1-97,. Als het aantal
te produceren betonnen halffabrikaten toeneemt, wordt
een speciale bekisting voor lage betonnen halffabrikaten
gemaakt.

De betonelementen voor het proefproject op het TU/e-complex zijn
in een houten bekisting geproduceerd (figuur 315 +3-16,). Dit is voor
het prototype zinvol omdat de aantallen klein zijn en de vorm van
het betonelement door de resultaten van het proefproject wordt gewij-
zigd. De betonelementen voor het grootschalige proefproject zijn
in een stalen bekisting geproduceerd (een stalen mal in een carrousel-
systeem uit een continu productie van bekistingsplaten). Foto’s van
de productie zijn afgebeeld vanaf pagina 3-26.

1.2.2.4.1 1.2.2.4.1 hoog betonnen halffabrikaathoog betonnen halffabrikaat

De basis voor de stalen bekisting is een 3 mm dikke staalplaat (1420
× 4000 mm2). De staalplaat wordt in een vorm gezet als weergegeven
in figuur 56. Om betonnen halffabrikaten van 12 meter te kunnen
produceren worden 3 gezette staalplaten aan elkaar gelast (waarbij
de lasnaad wordt vlakgeslepen). De inkassingen in de betonnen
halffabrikaten worden verkregen door uitsparingen hart-op-hart
250 mm in de gezette plaat te plaatsen (figuur 58). De uitsparingen
worden gemaakt uit een vlakke plaat (3 mm dik, 372×486 mm2).

De plaat wordt uitgesneden in de vorm zoals weergege-
ven in figuur 57, waarna de vier zijkanten worden omge-
vouwen. De zijden worden aan elkaar gelast. Voor een
bekisting worden 36 uitsparingen gemaakt.

In de onderrand wordt een strip in de bekisting aange-
bracht, om een uitsparing in het beton voor de bevesti-
ging van de vormstukken te maken.
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gezette plaat voor het lage prefab element,
ontwikkelde lengte ca 1185 mm

gezette plaat voor het hoge prefab element,
ontwikkelde lengte ca 1420 mm

uitslag waarmee de uitsparingen worden gemaakt,
ca 372 x 486 mm2
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figuur 57figuur 57.  Doorsnede van de gezette plaat voor het
lage en het hoge element met daarin een uitsparing
voor een inkassing. De verhoging voor een inkas-
sing wordt uit een plaat gesneden en gevouwen.

figuurfiguur 58 58.  Een deel van de bekisting nadat de uit-
sparingen en de strip aan de onderrand zijn aan-
gebracht.

Voor het plaatsen en het beheersen van de maatvoering
is het belangrijk dat de boven- en onderzijde van de be-
tonnen halffabrikaten vlak is. Daarom worden de beide
opstaande randen van de gezette plaat verstijfd door de
zijde om te vouwen. Hierbij ontstaat aan beide zijden van
de bekisting een plat stuk aan de bovenzijde. Deze platte
stukken worden tijdens de productie onderling gekoppeld
(met stalen strippen hart-op-hart 600 mm). Hierdoor blijft
de zijkant tijdens het aanbrengen en verdichten van de
betonmortel op de gewenste positie. Als het beton verhard
is, worden de strippen verwijderd en kan de zijkant van
de bekisting verdraaien om het ontkisten mogelijk te
maken.

De lange bekistingsstrook wordt aan het begin en het
einde afgesloten. Een staalplaatje, dat wordt gelast aan
de gezette plaat is hiervoor niet geschikt, omdat de zij-
kanten dan niet kunnen bewegen waardoor het ontkisten
bemoeilijkt wordt. Ook het lassen van het staalplaatje
aan de onderzijde van de stalen bekisting is geen goede
oplossing, omdat er dan bij elke stort wat betonmortel
in de naden komt, waardoor de maatnauwkeurigheid
van het betonnen halffabrikaat afneemt. Bij voorkeur wordt
de bekisting afgesloten met een losse plaat, die op de
kop aan de bekisting wordt geklemd, en die bij het ontkis-
ten wordt losgemaakt.

Nadat de stalen bekisting met bekistingsolie is ingesmeerd,
wordt een standaard wapeningsnet geplaatst (figuur 60). Dit net
wordt met een lengte van 12 meter geproduceerd, waardoor de bekis-
ting in een keer gevuld kan worden. De vorm van dit wapeningsnet
is weergegeven in figuur 11 +1-14,. De gebogen dwarsstaven zijn
i6 hart-op-hart 250 mm en de middellijn van de vier langsstaven
is i10 mm. Op de langsstaven is op enkele plaatsen een kunststof
klipje vastgemaakt, waardoor de wapening voldoende dekking krijgt.
De positie van de dwarsstaven is zodanig afgestemd dat alle staven
steeds midden tussen de uitsparingen komen te liggen, waardoor
deze staven ook voldoende dekking krijgen.

Als de onderste wapening in de bekisting ligt, worden
polystyreenstroken aangebracht (figuur 61). De vorm van
de polystyreenstroken is weergegeven in figuur 59. De
polystyreenstroken worden aan beide zijden van de
uitsparingen aangebracht. Omdat het polystyreen
enigszins kan worden ingedrukt, kan de strook klemmend
om de uitsparingen worden aangebracht. In het latere
betonelement vormen de polystyreenstroken een door-
lopende sparing aan de boven- en de onderrand. In deze
sparing kan overal een koppelstuk (figuur 22 +1-20,) wor-
den geplaatst, ongeacht de positie waar het betonnen
halffabrikaat wordt afgekort.
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figuurfiguur 59 59.  Polystyreenstroken met een lengte van
1,25 meter worden klemmend om de uitsparingen
aangebracht, zie ook figuur 388 +3-43,.

figuur 60figuur 60.  Gebogen wapeningsnet (figuur 11 +1-14,)

in de stalen bekisting. (Het eerste deel van de bekis-
ting is in de tekening transparant weergegeven.)

figuurfiguur 61 61.  De onderste wapening wordt vastge-
klemd met polystyreenstroken (figuur 59). Dit creëert
een doorlopende uitsparing ten behoeve van de
koppelstukken (figuur 22 +1-20,).

figuurfiguur 62 62.  Daarna worden isolatieplaten (gespoten
polystyreenschuim) aangebracht.

De polystyreenstroken hebben een lengte van 1,25 meter,
zodat 20 stroken moeten worden aangebracht.

Vervolgens worden vijf isolatieplaten (gespoten poly-
styreenschuim, 2400 ×225×100 mm3, weergegeven in
figuur 9 +1-14,) in de bekisting gelegd. In de stalen bekis-
ting is een rand voorzien. Doordat het polystyreen wat
ingedrukt kan worden kan de isolatieplaat klemmend
tussen deze rand en de verticale wand worden bevestigd,
zodat de plaat tijdens het storten niet verschuift of opdrijft
(figuur 62).

In de isolatieplaat zitten T-vormige gaten waarin beton-
mortel vloeit. Dit worden betonnen staafjes in het boven-
ste deel van het betonnen halffabrikaat. Samen met het
isolatiemateriaal is dit een geïntegreerde koudebrug-
onderbreking (tussen vloer- en gevelisolatie +1-14, en

+1-86,).

Als de vijf isolatieplaten in de bekisting zijn geklemd,
wordt een tweede wapeningsnet aangebracht (figuur
63). De vorm van dit wapeningsnet is weergegeven in
figuur 12 +1-14,. De gebogen dwarsstaven zijn i6 hart-op-
hart 250 mm. De twee langsstaven aan de onderzijde
hebben een middellijn van i16 mm. De twee langsstaven
daarboven hebben een middellijn van i10 mm en de

vier overige staven hebben een middellijn van i8 mm. De positie
van de dwarsstaven komt overeen met de positie van de dwarsstaven
in het andere wapeningsnet en ook met het lagere gedeelte van de
isolatieplaten. De twee bovenste staven worden op de uitsparingen
gelegd. Hierdoor blijft dit deel van de wapening ook na het aanbreng-
en van de betonmortel nog uit het oppervlak steken. De wapening
ligt ook op de beide polystyreenstroken, waardoor de stroken tijdens
het aanbrengen van de betonmortel niet verschuiven.

Vervolgens worden de beide omgezette zijranden van de bekisting
onderling verbonden (met strippen hart-op-hart circa 600 mm). Door
deze dwarsverbindingen in de bekisting, kunnen de beide zijkanten
tijdens het aanbrengen van de betonmortel niet verdraaien.
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figuurfiguur 63 63.  De bovenste staven van het tweede wa-
peningsnet rusten op de uitsparingen, waardoor de-
ze staven later uit het oppervlak van de betonnen
halffabrikaten steken.

figuurfiguur 66 66.  Opbouw van het lage betonnen half-
fabrikaat. Deze wapening is hetzelfde als bij het ho-
ge betonnen halffabrikaat.

figuurfiguur 65 65.  Het lage betonnen halffabrikaat kan in
de bekisting van het hoge betonnen halffabrikaat
worden geproduceerd door een vulstuk aan te
brengen.

figuur 64figuur 64.  Betonmortel wordt aangebracht en ver-
dicht.

Daarna wordt een afgemeten hoeveelheid betonmortel
in de bekisting gegoten (figuur 64). De hoeveelheid is
zodanig dat de bovenzijde van de uitsparingen nog zicht-
baar blijven, waardoor doorlopende inkassingen worden
gevormd. Na het trillen wordt de bovenzijde van de
betonmortel opgeruwd, waarna de bekisting met inhoud
wordt opgeslagen om uit te harden.

Als het beton uitgehard is, worden de strippen, die de
beide zijkanten onderling verbinden, weer verwijderd.
Hierdoor kan de zijkant van de bekisting verdraaien en
kan het betonnen halffabrikaat uit de bekisting worden
getrokken.

Vervolgens wordt de dunne plaat toegevoegd. Deze plaat
sluit de inkassing af en wordt vastgelijmd aan de malzijde
op het betonnen halffabrikaat.

1.2.2.4.2 1.2.2.4.2 laag betonnen halffabrikaatlaag betonnen halffabrikaat

Zoals in figuur 65 en volgende is getoond, kan het lage
betonnen halffabrikaat in de bekisting voor het hoge be-
tonnen halffabrikaat worden geproduceerd, door een
vulstuk toe te voegen. Hierdoor vervalt de isolatie (gespo-
ten polystyreen) en is het bovenste wapeningsnet, dat als
tweede in de bekisting wordt gelegd, slechts een deel van
het wapeningsnet voor het hoge betonnen halffabrikaat.
Het vulstuk wordt vastgeklemd tussen het nokje en de
verticale rand van de bekisting. Dit nokje is nodig om
aan de bovenzijde van het betonelement (boven de con-
sole) een opstaand randje te krijgen, waardoor een hori-
zontale krachtsoverdracht tussen het prefab vloerelement
en het betonelement mogelijk is +1-62,.

Als het betonnen halffabrikaat uit de bekisting is verwijderd
moet nog een dunne plaat op het betonnen halffabrikaat
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figuurfiguur 69 69.  De mal van het lage betonnen halffabri-
kaat wordt met betonmortel gevuld.

figuurfiguur 70 70.  Steltegel na het ontkisten en nadat de drie stel-
bouten vanaf de andere zijde zijn ingedraaid.

figuur 67figuur 67.  Ook de polystyreenstrook is hetzelfde als
bij het hoge betonnen halffabrikaat.

figuurfiguur 68 68.  Het bovenste wapeningsnet is een ge-
deelte van het wapeningsnet in de hoge betonnen
halffabrikaten, weergegeven in figuur 16 +1-17,.

worden aangebracht. Deze dunne plaat kan eventueel
ook in-het-werk worden aangebracht, als de betonele-
menten zijn gepositioneerd.

Een afweging van de voor- en nadelen (extra handeling
van de zware betonnen halffabrikaten versus extra werk
op de bouwplaats, maar ook een betere bereikbaarheid
om koppelstukken aan te brengen) is nog niet afgerond.

1.2.2.4.3 1.2.2.4.3 stelcomponentenstelcomponenten

De stelcomponenten voor de proefprojecten zijn gemaakt
in een houten mal, weergegeven in figuur 72. De stel-
tegels worden omgekeerd geproduceerd, waardoor de
ruwe stortzijde later aan de onderkant komt en de latere
bovenzijde vlak en glad is. In de mal is een polystyreen
vulstuk gelijmd, zodat het gewicht van de steltegel is
teruggebracht tot circa 110 N. In de steltegel is een moer
(M12) met een volgplaatje (hier een carrosseriering met
een middellijn van 36 mm) aangebracht. De moer is
half ingestort doordat het kunststofbuisje (stukje 5/8"
elektrapijp met een lengte van 55 mm) onder de carrosse-
riering is geplaatst. De moer, carrosseriering en het kunst-
stofbuisje worden tijdens het aanbrengen van de beton-
mortel op hun plaats gehouden door een bout M12-80
met een verzonken kop, die vanaf de malzijde is aange-
bracht. Op het deel van de bout dat aan de stortzijde
boven de moer uitsteekt is tijdens het storten ook een
kunststofbuisje geplaatst, zodat de bout niet in contact
komt met betonmortel en na het uitharden van de beton-
mortel weer losgedraaid kan worden.

De steltegels worden ontkist door de bouten M12 weer
los te draaien en de beide langszijden te demonteren.
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figuurfiguur 71 71.  Steltegel, zoals deze is gebruikt bij het
onderzoekgebouw op het TU/e-terrein +3-13,). Aan
de bovenzijde is nog een gedeelte van het polysty-
reen zichtbaar, dat is aangebracht om gewicht te
besparen.

dsn. B-B ingestorte carrosserie-ring M12
5/8" electrapijp, 55 mm lang

ingestorte moer M12

B

A A

B

dsn. A-A

 vulling (rubber of EPS)
om gewicht te verkleinen

figuur 72figuur 72.  Mal waarin de steltegels voor de proefprojecten zijn gemaakt. Steltegels worden omgekeerd geproduceerd,
zodat de latere bovenzijde een gladde malzijde is, waarover de betonelementen goed kunnen schuiven.

De afmetingen van het blok onder een stelbout, waarmee de gecon-
centreerde belasting onder de kop van een bout wordt gespreid,
is afhankelijk van de grondgesteldheid. Bij een goede grondgesteld-
heid kunnen hiervoor halve stenen worden gebruikt. Bij een slechtere
grondgesteldheid zijn (hele of halve) trottoirtegels nodig om de belas-
ting voldoende te spreiden.

Omdat de hier beschreven stelcomponent tijdens het
proefproject voldeed, is de uitwerking niet verder verfijnd.
Deze stelcomponent is goed bruikbaar totdat de stelcom-
ponent, beschreven vanaf pagina 1-97, beschikbaar is.
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figuur 73figuur 73.  Functies van de verschillende bestanddelen van de funderingswijze.

1.2.31.2.3  functionele beschrijving van de geïndustrialiseer-functionele beschrijving van de geïndustrialiseer-
de funderingde fundering

De functionele beschrijving geeft de prestatie ten aanzien van onder
andere bouworganisatie, toepassingsmogelijkheden, vormgevingsvrij-
heid en bouwvoorbereiding van de geïndustrialiseerde funderingswijze
weer. Functies van de afzonderlijke elementen van de geïndustriali-
seerde funderingswijze zijn in figuur 73 getoond.
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1.2.3.11.2.3.1  één onderaannemer voor alle werkzaamheden onderéén onderaannemer voor alle werkzaamheden onder
peilpeil

Bij de totstandkoming van de traditionele fundering zijn relatief veel
participanten betrokken. Dit kan worden getoond met figuur 74 +1-54,,
waarin het SADT (Structured Analysis and Design Technique) -schema
voor een traditionele funderingsmethode op palen + zelfdragende
vloer is weergegeven en met figuur 76 +1-56,, waarin het SADT-schema
voor een traditionele funderingsmethode op staal + vloer op zand
is weergegeven. Uit figuur 74 kan worden afgeleid dat bij een traditio-
nele funderingsmethode op palen + zelfdragende vloer circa 30
activiteiten moeten worden aangestuurd om alle werkzaamheden
onder peil gerealiseerd te krijgen. Een exact aantal is uit dit schema
niet af te leiden, omdat sommige activiteiten kunnen worden samenge-
voegd, afhankelijk van de interne organisatie van het bouwbedrijf
en de betrokken onderaannemers en van de projectgrootte. Met
veel van deze mogelijkheden is in het SADT-schema al rekening ge-
houden, waardoor de indicatie: 3030 aan te sturen activiteiten aan te sturen activiteiten een
reële inschatting is. Op dezelfde wijze is het aantal aan te sturen
activiteiten door een bouwbedrijf bij een traditionele fundering op
staal + vloer op zand ingeschat. Hier worden circa 25 aan te sturen25 aan te sturen
activiteitenactiviteiten onderscheiden.

Het SADT-schema voor de geïndustrialiseerde funderingswijze is
weergegeven in figuur 75 +1-55,. Hierin staat de ideale situatie waarbij
het bouwbedrijf slechts 1 partij1 partij aanstuurt. In deze figuur (figuur 75)
is het bouwproces vanwege de top-down-decompositie erg eenvoudig
voorgesteld. Want het gesloten blokje voor het bouwbedrijf is een
complexe bouworganisatie voor de onderaannemer. De activiteiten,
die de onderaannemer bij de geïndustrialiseerde funderingswijze
verzorgt, is in omvang sterk toegenomen. Zo moet de onderaannemer
nu zelf maximaal een viertal partijen aansturen (eventueel de onder-
aannemer voor de drainage, de onderaannemer voor de boorpalen,
de leverancier van betonmortel en de installateur). Bij de geïndustriali-
seerde funderingswijze wordt daardoor een deel van de problemen
van het bouwbedrijf slechts doorgeschoven naar het grondverzet-
bedrijf. De complexiteit van de activiteiten, die de onderaannemer
bij de geïndustrialiseerde funderingswijze verzorgd, kan worden opge-
maakt uit de twee SADT-schema’s in figuur 35 +1-29, en 37 +1-33,.
De activiteiten in het donkere kader in een van deze beide figuren
is samengevoegd tot een blok in figuur 75. Uit de beide figuren 35
en 37 kan worden afgeleid dat de onderaannemer (het grondverzetbe-
drijf) bij de geïndustrialiseerde funderingswijze zelf circa 9-13 activitei-
ten moet aansturen. Dit zijn er aanzienlijk minder dan de 25-30
activiteiten die het bouwbedrijf bij een traditionele funderingsmethode
moet aansturen.

Behalve dit kwantitatieve argument geldt ook dat het grondverzet-
bedrijf een team van twee personen (een graafmachinemachinist
met medewerker) op een project kan zetten, die betrokken zijn bij
allealle activiteiten.
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uitzetten bouwkavel2 landmeters gegevens kadaster

ijkpunten [gemeente]

opschonen, prepareren bouwterrein, 

afval en grond af- en/of aanvoeren

situatie, hoogtematen

[1]

shovel

vracht (kiep) wagen

stort/depot

 [grondverzetbedrijf]

globaal uitzetten
referentiepunten, tekeningen

[2]

2 maatvoerders

meetlint

draineren
grondwerker, drainage

buizen en -pomp
grondonderzoek

[3]

uitgraven, grond afvoeren
shovel, grondwerker, vracht (kiep) wagen,

depot grondverzetbedrijf

piketten bouwtekeningen

[4]

aanvoeren materialen

(bouwplanken, piketten)

 

vrachtwagen

bouwtekeningen

[5]

Piketten aanbrengen,

hoogtemaat op piketten,

bouwplanken tegen hoogtemaat

maatvoeren op bouwplanken

2 timmerlieden, grondboor,

roterende laser, theodoliet, meetlint

referentiepunten,

bouwtekeningen

[6-1]

 

palen prefabriceren en

naar bouwplaats 

vervoeren

betonfabriek

vrachtwagen

bouwtekening

[7]

heistelling aanvoeren.

heien

dieplader, heiploeg

met heistelling

piketten

[8-1]

koppen snellen
hydraulische

schaar

bouwplanken

[8-2]

puin afvoeren
vracht-

wagen

 

[9]

funderings-

materialen

aanvoeren

bouwtekeningen

 [10]

maatvoeren,

piketten plaatsen,

randbalk plaatsen,

rijplanken leggen

2 timmerlieden

meetlint, draad tekeningen

[11-1]

werkvloer maken
randbalken

[11-2]

maatvoeren, bekisting maken
2 timmerlieden

meetlint, draad

bouwtekeningen

[11-3]

2 betonwerkers

kruiwagen

mortel
beton-

centrale

 

[12]

wapening aanbrengen2 werknemers buigcentrale

  

bekisting 

[13-2]

doorvoeringen maken
timmerlieden

mantelbuis

bouwtekeningen

[11-4]

wapening prefabriceren

en transporteren

buig-

centrale

constructieteke-

ningen      [13-1]

grondstoffen

 

grondstoffen

 

beton storten, verdichten,

afwerken en schoonmaken2 betonwerkers

kubel / pomp

bekisting, bouwtekeningen

[15]

ontkisten
 

timmerlieden

betonvorm

[16]

betonbeton-

centrale

 

[14]

grondstoffen

 

metsel-

mortel

beton-

centrale

 

[19]

grondstoffen

 

 

werf

grondstoffen

 

stort

 

vracht-

wagen

werf

 

afvoeren bekistings-

materialen

maatvoeren, profielen stellen

metselen onder peil

metselaars

hulp
tekeningen

[20]

schoon zand aanbrengen,

egaliseren

 graafmachine,

vrachtwagen

 

[22]

plaatsen prefab

vloerelementen
 3 betonwerkers

kraan   [25]

tekeningen

[24]

werf

 

vrachtwagen

vuilwerk

stenen

bouw-

handel

 

[18]

grondstoffen

 

randkist maken
 

timmerlieden [28]

druklaag storten 

betonwerkers
[29]

systeemvloer

aanvoeren

beton-

fabriek

 

[23]

grondstoffen

 

beton-

mortel

beton-

centrale

 

[27]

grondstoffen

 

rondom grondaanvullen

en egaliseren

 

graafmachine [30]

dpc-folie aanbrengenmetselaars
[31]

leidingen aanbrengen
 

installateur

tekeningen

[26]

 

wanden maken

afval en rest-

materialen afvoeren

 

[21]

werf

 vuilstort

vuilcontainer,

vrachtwagen

 

[17]

positie palen aangeven
bouwtekening

[6-2]
 

2 timmerlieden

ffiguur 74iguur 74.  SADT-schema met daarin alle werkzaamheden, die door een bouwbedrijf moe-
ten worden aangestuurd bij een fundering op palen + zelf-dragende vloer. Hieruit blijkt dat
er bij een traditionele funderingsmethode circa 30 activiteiten moeten worden ingepland
voordat met het metselen van de wanden begonnen kan worden.
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uitzetten bouwkavel2 landmeters gegevens kadaster
ijkpunten [gemeente]

situatie
hoogtematen

grondonderzoek
piketten

bouwtekeningen
digitaal bestand

shovel
vracht (kiep) wagen
stort/depot
grondwerker
3D-meetsysteem
industrieel
geproduceerde
elementen

draineren
onder-
aannemer [1]

boorpalen 
maken

onder-
aannemer [2] fundering 

en 
begane 
grond 
vloer 
maken

beton
mortel

beton-
centrale [3]

leidingen
instal-
lateur [4]

dpc-folie aanbrengenmetselaars

 
wanden maken

figuur 75figuur 75.  SADT-schema met daarin alle werk-
zaamheden, die door een bouwbedrijf moeten wor-
den aangestuurd bij de geïndustrialiseerde funde-
ringswijze. Dit schema is gebaseerd op de SADT-
schema’s in figuur 35 +1-29, en 37 +1-33,. In dit sche-
ma heeft het bouwbedrijf slechts met één partij te
maken voordat met het metselen van de wanden
begonnen kan worden. Het grondverzetbedrijf heeft
zelf vier partijen als onderaannemer, met maximaal
9-13 activiteiten, die moeten worden aangestuurd.

Zij kunnen een funderingsproject in één arbeidsgangéén arbeidsgang voltooien. De
8-12 activiteiten door andere participanten zijn allen activiteiten die
door dit team worden gecoördineerd en gecontroleerd. Ook hierdoor
is de bouworganisatie vereenvoudigd. Bovendien kan de kwaliteit
toenemen omdat er tijdens de uitvoering één persoon
wordt aangewezen, die verantwoordelijk is voor de kwali-
teit van alle funderingswerkzaamheden. Circa een derde
deel van de 8-12 activiteiten door andere participanten
zijn parallelle processen. Hierdoor zijn er nog slechts circa
5-8 activiteiten van derden, waarbij de voortgang van
het werk direct afhankelijk is van het tijdstip waarop deze
activiteit wordt uitgevoerd.

Ten opzichte van de traditionele funderingsmethode zijn
er minder processen die de voortgang van het werk kun-
nen storen en doordat het merendeel van het werk in
een arbeidsgang wordt gerealiseerd zijn de aan- en
afloopverliezen geringer. Verwacht wordt daarom dat
de bouworganisatie van de geïndustrialiseerde funderings-
wijze efficiënter is ten opzichte van de bouworganisatie
van een traditionele funderingsmethode.

Het kwantitatieve en kwalitatieve argument vormen de
onderbouwing dat de geïndustrialiseerde funderingswijze
zowel voor het bouwbedrijf als voor het grondverzetbedrijf
aantrekkelijk is, ondanks de toename van de complexiteit
van de bouworganisatie voor de onderaannemer.

Het uitbesteden van complete activiteiten speelt in de bouw
een steeds grotere rol (toegelicht in ontwerpbeginsel II
+2-46,). Het karakter van een bouwbedrijf verschuift lang-
zaam van een voornamelijk uitvoerende organisatie naar
een voornamelijk coördinerende organisatie. De invloed
van de onderaannemer(s) wordt groter. Ook de rol van
de toeleveranciers van bouwproducten verandert lang-
zamerhand. In plaats van het leveren van goederen, zullen
toeleveranciers van bouwmaterialen steeds meer ondersteunende
activiteiten moeten bieden (bijvoorbeeld het maken van constructie
berekeningen bij prefab vloeren, het organiseren van betonnen poeren
door de leverancier van een staalconstructie, et cetera). Het onder-
scheid tussen een toeleverancier van bouwmaterialen en een onder-
aannemer vervaagt dan soms. 

De geïndustrialiseerde funderingswijze anticipeert op deze huidige
veranderingen in de bouwmarkt doordat de mogelijkheid wordt gebo-
den om het complete bouwdeel fundering (inclusief grondwerk en
de begane grondvloer) op te dragen aan één onderaannemer. Met
de bestaande funderingsmethoden is het uitbesteden van de volledige
fundering niet zinvol. Zelfs bij de prefab fundering +2-103, kan maar
een deel van de funderingswerkzaamheden worden uitbesteed. Bij
een prefab funderingsmethode moeten nog betrekkelijk veel verschil-
lende disciplines worden aangestuurd voor- en nadat de betonnen
funderingsbalken zijn geplaatst.
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uitzetten bouwkavel2 landmeters gegevens kadaster
ijkpunten [gemeente]

opschonen, prepareren bouwterrein, 
afval en grond af- en/of aanvoeren

situatie, hoogtematen
[1]

shovel
vracht (kiep) wagen
stort/depot
 [grondverzetbedrijf]

globaal uitzetten
referentiepunten, tekeningen

[2]
2 maatvoerders
meetlint

draineren
grondwerker, drainage
buizen en -pomp

grondonderzoek
[3]

uitgraven, grond afvoeren
shovel, grondwerker, vracht (kiep) wagen,
depot grondverzetbedrijf

piketten bouwtekeningen
[4]

aanvoeren materialen
(bouwplanken, piketten)

 
vrachtwagen

bouwtekeningen
[5]

Piketten aanbrengen,
hoogtemaat op piketten,

bouwplanken tegen hoogtemaat
maatvoeren op bouwplanken

2 timmerlieden, grondboor,
roterende laser, theodoliet, meetlint

referentiepunten,
bouwtekeningen

[6]
 

timmerlieden folie leggen
piketten

[7-1]

maatvoeren, bekisting maken
2 timmerlieden
meetlint, draad

bouwtekeningen
[7-2]

wapening knippen / leggentimmerlieden
  

bekisting 
[7-3]

wapeningsnetten
aanvoeren

bouw-
handel

  
  [8]

grondstoffen
 

beton storten, verdichten,
afwerken en schoonmaken2 betonwerkers

kubel / pomp

bekisting, bouwtekeningen
[10]

ontkisten
 
timmerlieden

betonvorm
[11]

betonbeton-
centrale

 
[9]

grondstoffen
 

metsel-
mortel

beton-
centrale

 
[16]

grondstoffen
 

 
werf

afvoeren bekistings-
materialen

 
[12]

metselen onder peil
metselaars
hulp

profielen
[17]

aanvullen onder vloer,
verdichten en egaliseren

rondom aanvullen

 graafmachine,
vrachtwagen

 
[19]

folie, isolatie platen, wapening 
leggen 

2 betonwerkers

tekeningen
[21]

werf
 

vrachtwagen

vuilwerk
stenen

bouw-
handel

 
[15]

grondstoffen
 

betonvloer stortenbetonwerkers
kubel / betonpomp

[24]

vloerisolatie, 
wapening en

folie aanvoeren

bouw-
handel

 
[20]

grondstoffen
 

beton-
mortel

beton-
centrale

 
[23]

grondstoffen
 

dpc-folie aanbrengen
metselaars
 [25]

leidingen aanbrengen
 
installateur

tekeningen
[22]

 
wanden maken

leidingen aanvoeren en
aanbrengen

 
installateur tekeningen

[13]

 
timmerlieden

maatvoeren,
profielen stellen

tekeningen
[14]

afval en rest-
materialen afvoeren

 
[18]

vuilcontainer,
vrachtwagen

werf
 vuilstort

figuur 76figuur 76.  SADT-schema met daarin alle werkzaamheden, die door een bouwbedrijf moeten wor-
den aangestuurd bij een fundering op staal + vloer op zand. Hieruit blijkt dat er bij een traditione-
le funderingsmethode circa 25 activiteiten moeten worden ingepland voordat met het metselen van
de wanden begonnen kan worden.
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Funderingstype:
Vloer op

zand
zelfdragen-

de vloer

fundering op
staal +1-58, +1-62,

fundering op
palen +1-67, +1-70,

fundering met
grondvervanging +1-75,

tabeltabel 7 7.  Vijf funderingstypen, waarvoor een dwars-
doorsnede volgens de geïndustrialiseerde funde-
ringswijze is uitgewerkt. De combinatie fundering op
palen + vloer op zand komt niet vaak voor, maar is
toch uitgewerkt. De combinatie fundering met
grondvervanging + zelfdragende vloer is geen zin-
volle toepassing.

1.2.3.2 1.2.3.2 meerderemeerdere uitwerkingen van de geïndustrialiseerde uitwerkingen van de geïndustrialiseerde
funderingfundering

De geïndustrialiseerde funderingswijze is een universele funderingswij-
ze. Dit betekent dat er voor alle gangbare funderingstypen een uitwer-
king mogelijk is met gebruikmaking van de hiervoor beschreven
betonnen halffabrikaten. In deze paragraaf is het universele karakter
onderbouwd door het beschrijven van meerdere uitwerkingen. Uit-
gangspunten voor de uitwerkingen zijn de ondersteuningswijze van
het balkrooster en het vloertype, getoond in tabel 7. Als vloertype
is de vloer op zand en de zelfdragende vloer onderscheiden. 

De vloer op zand is een in-het-werk-gestorte betonvloer met krimp-
wapening. De zelfdragende vloer is opgebouwd uit geprefabriceerde
vloerelementen (geïsoleerde combinatievloer, kanaalplaatvloer of
ribbencassettevloer, zie figuur 29 +1-23,). In de uitwerkingen is steeds
een kanaalplaatvloer aangehouden. Indien een combinatievloer
of ribbencassettevloer wordt toegepast, is de detaillering nagenoeg
gelijk.

Als ondersteuningswijze is onderscheid gemaakt tussen een fundering
op staal en een fundering op palen. 

De detaillering van een fundering op staal is gelijk aan de detaillering
van een fundering met grondverbetering (ter illustratie: in figuur 379
+3-39, wordt een gedeelte van de fundering direct door de aanwezige
grondlaag ondersteund. In een ander gedeelte, herkenbaar aan
de donkere kleur op de foto is een grondverbetering toegepast).

Bij de fundering op palen kunnen zowel heipalen als boor-
palen worden gebruikt. De getoonde details zijn zowel
voor hei- als boorpalen bruikbaar.

In tabel 7 is nog een derde ondersteuningswijze opgeno-
men: de fundering met grondvervanging. Bij een fundering
met grondvervanging wordt een gedeelte van de aanwezi-
ge grond onder het balkrooster vervangen door een
materiaal met een lagere soortelijke massa. De hoeveel-
heid grond, die moet worden vervangen, wordt zodanig
berekend, dat de grondspanning onder de fundering na
realisatie van het bouwwerk in beginsel gelijk is aan de
oorspronkelijke grondspanning (evenwichtsprincipe). Deze
ondersteuningswijze wordt in de huidige praktijk niet vaak
toegepast. Toch is de fundering met grondvervanging
uitgebreid uitgewerkt +1-75,, om te onderstrepen, dat een
nieuwe funderingswijze op de eigen sterke punten onder-
zocht moet worden. Want een nieuwe werkwijze kan bij
een minder conventionele toepassing mogelijk beter tot zijn recht
komen. Hiermee wordt beklemtoond dat alertheid met betrekking
tot een klassieke fout (klakkeloze substitutie van een bestaande
methode door een nieuwe methode) geboden is.

De combinaties, waarvoor een uitwerking op basis van de geïndustri-
aliseerde funderingswijze gemaakt is, zijn:
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‘ fundering op staal + vloer op zandfundering op staal + vloer op zand. (getoonde proefprojecten);

‘ fundering op staalfundering op staal + zelfdragende vloerzelfdragende vloer;

‘ fundering op palenfundering op palen + zelfdragende vloerzelfdragende vloer;

‘ fundering op palenfundering op palen + vloer op zandvloer op zand. (minder voor de hand liggen-
de combinatie, maar is voor de volledigheid toch uitgewerkt).

‘ fundering en vloer met grondvervangingmet grondvervanging.

Elk van de combinaties is uitgewerkt voor een:

‘ buitebuitenwandnwand: spouwmuur met binnenspouwblad van gelijmde
kalkzandsteenelementen en een buitenspouwblad van gemetselde
bakstenen;

‘ dragende binnenwanddragende binnenwand: met gelijmde kalkzandsteenelementen;

‘ woningscheiwoningscheidende wanddende wand: ankerloze spouwmuur van gelijmde
kalkzandsteenelementen.

Toegepast in de 5 combinaties maakt dat er 15 uitwerkingen zijn
getoond. Ook is een uitwerking getoond +1-73, voor een deel van
het balkrooster dat geen wand ondersteunt (koppelbalkkoppelbalk). Hiervan
zijn de details voor een vloer op zand en een zelfdragende vloer
getoond. Tevens is een uitwerking getoond voor een balkrooster
met een stalen kolom (funderingfundering met een staalskelet met een staalskelet +1-74,). Met
deze 18 uitwerkingen is volstaan om het universele karakter van
de geïndustrialiseerde funderingswijze te onderbouwen.

1.2.3.2.1 1.2.3.2.1 detail 1-3: fundering op staal + vloer op zanddetail 1-3: fundering op staal + vloer op zand

De opbouw van een fundering op staal + vloer op zand is toegelicht
in de instructie +1-34,. Hierbij is aangegeven dat de betonmortel voor
de begane grondvloer en voor het balkrooster gelijktijdig wordt aange-
bracht. Bij eenmalige projecten (bijvoorbeeld een vrijstaande woning
of een verbouwing) geeft dit een behoorlijke besparing op de aanvoer
van de betonmortel met een truckmixer. Ook bij bouwprojecten tot
circa vijf woningen geeft dit een redelijke reductie van de bouwkosten,
omdat er nu slechts een keer een stort wordt voorbereid, gereedschap
wordt schoongemaakt, stortrestanten worden opgeruimd, et cetera.
Bij grote bouwprojecten drukken deze kosten minder zwaar op de
totaalprijs en is de reductie marginaal.

Bij de fundering op staal + vloer op zand moet de vloer en de wand
(het balkrooster) geheel onafhankelijk van elkaar kunnen zakken
opdat scheurvorming in de vloer wordt voorkomen (ook ter plaatse
van een deuropening, waar de vloer en het balkrooster elkaar krui-
sen). Het verschil in zakking (de naad tussen vloer en wand) wordt
in de bouwpraktijk doorgaans met een plint aan het oog onttrokken.
Indien een plint niet acceptabel is (bijvoorbeeld bij een betegelde
vloer en wand), wordt het verschil in zakking met een elastische voeg
opgevangen. Naarmate de grondgesteldheid afneemt wordt de onaf-
hankelijke zakking van vloer en wand belangrijker.
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figuurfiguur 77 77.  Overzicht voor een spouwmuur met fundering op staal+vloer op zand.

figuurfiguur 78 78.  Doorsnede voor een spouwmuur met fundering op staal + vloer op
zand.

Bij de geïndustrialiseerde fun-
deringswijze is de zakking van
de vloerrand in principe af-
hankelijk van de zakking van
het balkrooster, doordat de
vloer op de console van het
betonelement ligt. Deze con-
sole is in het betonelement op-
genomen zodat een zelfdra-
gende vloer (met prefab vloer-
elementen) kan worden on-
dersteund. Bij de ontwikkeling
van de geïndustrialiseerde
funderingswijze is getracht het
aantal funderingsvormen minimaal te houden. Daarom hebben alle
betonelementen een console, hoewel de console hier niet gebruikt
wordt en een onjuiste detaillering tot scheuren in de vloer leidt.

Beperking van het aantal onderdelen voor de geïndustrialiseerde
funderingswijze is ook de reden waarom bij een fundering op zand
dezelfde koppelstukken worden toegepast als bij een fundering op
palen ondanks dat de over te brengen krachten en momenten hier
veel kleiner zijn.

Figuur 78 toont een detaillering waarbij de vloer en wand
onafhankelijk van elkaar kunnen zakken. Op de console ligt een
0,10 m brede strook isolatiemateriaal. De drukvastheid van dit
isolatiemateriaal is lager dan
de drukvastheid van de vloer-
isolatie, waardoor er een ver-
schil in zakking mogelijk is. Zo
kan bijvoorbeeld het gang-
bare geëxpandeerde polysty-
reen voor de isolatie van vloe-
ren (EPS35, met een dichtheid
van circa 35 kg/m³) worden
gecombineerd met  EPS15
(spouwmuurisolatie).

Deze oplossing is tevens ge-
baseerd op het (in deze detail-
lering) gunstige kruipgedrag
van EPS. Want tijdens het stor-
ten van de betonvloer wordt
het EPS35 en EPS15 elastisch
vervormd. Als de vloer naast
de console na verloop van tijd
een grotere zakking krijgt,
neemt de belasting op het EPS15 toe. Dit is een langdurige belasting,
waarbij het EPS15 meer door kruip vervormt dan het EPS35. Deze
kruipvervorming leidt tot een reductie van de spanningen in de beton-
vloer, waardoor de kans op scheurvorming afneemt.
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figuurfiguur 79 79.  Overzicht voor een dragende binnenmuur met fundering op staal +
vloer op zand.

figuurfiguur 80 80.  Doorsnede voor een dragende binnenmuur met fundering op staal +
vloer op zand.

Het EPS15 op de console
wordt tijdelijk tussen vloeriso-
latie en betonelement ge-
klemd, zodat dit bij het aan-
brengen van de betonmortel
op zijn plaats blijft.

Een andere oplossing om
scheuren in de vloer te voor-
komen, wordt verkregen door
een holte boven de console
te voorzien. Deze holte wordt
gemaakt door de bovenzijde
van de grond onder de vloer
tot 15 à 20 mm boven de
console aan te vullen. Na het

verdichten wordt de grond op de console zorgvuldig verwijderd. (Dit
resultaat kan ook worden verkregen door een plank op de console
te leggen. De bovenzijde van de plank geeft het niveau van de grond-
aanvulling aan. Na het verdichten van de ondergrond wordt de plank
verwijderd en het eventueel resterend zand op de console weggeno-
men. Op de verdichte ondergrond worden isolatieplaten gelegd
(EPS35, 100 mm dik) die de holte boven de console overbruggen.
Op de isolatieplaten wordt folie en krimpwapening gelegd, zodat
de vloer gestort kan worden. De stijfheid van de isolatieplaat en de
afdichting door de folie zorgen er voor dat de holte tijdens het verhar-
den van de betonmortel behouden blijft. Als het beton verhard is
vormt de vloer een overstek boven de holte (circa 20 × 100 mm).
De aanwezige krimpwapening in de vloer dient hierbij tot tegen het
betonelement te worden aangebracht, zodat het relatief kleine moment
in het overstek kan worden opgenomen.

In de afbeeldingen is de de-
taillering met isolatiestrook
boven de console aangehou-
den, omdat de detaillering
met een holte boven de con-
sole te zeer afhankelijk is van
de kwaliteit van de uitvoering.

De extra belasting bij een
ongelijke zakking van vloer
en wand kan eventueel ook
met extra wapening in de
vloerranden worden opgeno-
men. Dit dient nog nader on-
derzocht te worden. Voorals-
nog wordt de voorkeur gege-
ven aan het reduceren van
de belasting door het toevoe-
gen van een meer samen-
drukbaar isolatiemateriaal.
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figuurfiguur 81 81.  Overzicht voor een woningscheidende wand met fundering op staal +
vloer op zand.

figuurfiguur 82 82.  Doorsnede voor een woningscheidende wand met fundering op staal
+ vloer op zand.

In figuur 79 en 80 is de fun-
dering voor een dragende
binnenwand uitgewerkt. Om
met dezelfde betonnen half-
fabrikaten te kunnen volstaan
wordt het hoge betonelement
aan één zijde geplaatst. Dit
hoge betonelement legt de
positie en de hoogte van de
binnenwand al bij het opbou-
wen van de fundering defini-
tief vast, zoals dat ook bij alle
andere uitwerkingen gebeurt.

Hierbij grijpt de belasting
excentrisch aan op het balk-
rooster. Bij een kleine funde-
ringsstrook is deze excentrici-
teit aanvaardbaar, omdat het balkrooster in staat is om een klein
wringend moment op te nemen. Bovendien komen in de woningbouw
vrij veel dwarsverbindingen in het balkrooster voor. Daarom voldoet
de detaillering in de meeste toepassingen. Bij lange en zwaar belaste
balken moet wel rekening worden gehouden met de excentriciteit
door de belasting. Hiertoe kan onder andere de breedte van de L-
vorm aan de beide zijden worden aangepast, zodat het zwaartepunt
van de ondersteuning recht onder de binnenwand komt (figuur 80).

In de afbeeldingen is geen kimlaag onder de binnenwand getekend,
omdat de bovenzijde van het betonelement voldoende vlak is om
hierop kalkzandsteenelementen te verlijmen. Hierbij is uitgegaan
van de ideale situatie, waarbij
de hoogte van de kalkzand-
steenelementen is aangepast
aan de mogelijkheden van de
geïndustrialiseerde funde-
ringswijze.

Bij de fundering onder een
dragende binnenwand is een
gesloten isolatielaag mogelijk.
Hiertoe worden enkele stroken
van het meer samendrukbare
isolatiemateriaal tijdelijk ver-
wijderd, zodat de betonmortel
tussen de betonelementen kan
worden aangebracht. De res-
terende stroken boven het
lage betonelement sluiten de
isolatieplaten in de vloer op,
zodat een stabiele ondergrond
gehandhaafd blijft.
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figufiguur 83ur 83.  Bij een zelfdragende vloer wordt de bekistingssteun onder andere ver-
zorgd door de prefab vloerelementen. In de tekening is er een verbinding van (van
links naar rechts): grondaanvulling - laag betonelement - afstandhouder - hoog
betonelement - gietmortel vulling of wiggen - kanaalplaat - gietmortel vulling of
wiggen - hoog betonelement - afstandhouder, et cetera. Zo worden alle betonele-
menten volledig gesteund, en zullen deze bij het aanbrengen van de betonmortel
niet verschuiven.

Nadat de tussenruimte met betonmortel is gevuld, wordt de tijdelijk
verwijderde stroken op de zojuist gestorte betonmortel gelegd. Dit
isolatiemateriaal is meer samendrukbaar dan de isolatie van de vloer.
Direct daarna, nog in dezelfde stort, wordt de betonmortel voor de
vloer aangebracht. Wel moet voldoende (boven-)wapening worden
aangebracht in het gedeelte van de vloer, dat boven de fundering
ligt. Dit deel van de vloer (circa 0,30 m breed) kan worden beschouwd
als een uitkraging (boven het meer samendrukbare isolatiemateriaal).

De fundering onder de woningscheidende wand (figuur 81 en 82)
wordt gemaakt met twee hoge betonelementen.

Als de in-het-werk-gestorte betonmortel is aangebracht ontstaat aan
de bovenzijde een U-vorm. Dit beperkt de geluidsoverdracht. Ook
de koudebrugonderbreking in het betonelement reduceert de geluids-
overdracht van de ene naar de andere woning.

1.2.3.2.2 1.2.3.2.2 detail 4-6: fundering op staal + systeemvloerdetail 4-6: fundering op staal + systeemvloer

Bij een traditionele funderingsmethode worden prefab vloerelementen
ondersteund door metselwerk onder peil, zie figuur 4 +1-9,. Het binnen-
spouwblad wordt weer op de prefab vloerelementen geplaatst (figuur
164 +2-89, en 165 +2-90,).

Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze is deze opbouw niet gewenst,
omdat ontwerpbeginsel X - "Maatvoering: in-één-keer-goed" +2-70,,
één van de uitgangspunten bij het ontwerp van de funderingswijze
is. Dit betekent dat in plaats van de gebruikelijke "van-grof-naar-fijn"-
aanpak, de "in-een-keer-goed"-aanpak is nagestreefd. Aan dit ont-
werpbeginsel wordt in belangrijke mate voldaan, doordat de positie
en de hoogte van de wand direct al bij het plaatsen van de fundering
definitief vastligt en daarna wordt vastgehouden. Bij de gangbare
opbouw, waarbij de binnenwand op een prefab vloerelement wordt
gepositioneerd, is het vasthouden van de maatvoering niet mogelijk,

omdat de bovenzijde van een
kanaalplaatvloer, een ribben-
cassettevloer of een combina-
tievloer nooit vlak is. De bo-
venzijde van deze vloertypen
is altijd een stortzijde met re-
latief grote maatafwijkingen.
Als de wand op deze oneffen
vloer wordt geplaatst, is een
nieuwe maatvoering onver-
mijdelijk. Bij de geïndustriali-
seerde funderingswijze is de
oplegging van vloer en wand
gescheiden. Hiertoe heeft het
betonelement een console,

waarop de prefab vloerelementen kunnen worden opgelegd (zie
bijgaande afbeeldingen). De wand wordt op de bovenzijde van het
betonelement geplaatst. De console is zowel bij het hoge als bij het
lage betonelement aanwezig.
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figuurfiguur 84 84.  Overzicht voor een spouwmuur met fundering op staal+zelfdragende
vloer.

figuur 85figuur 85.  Doorsnede voor een spouwmuur met fundering op staal+zelfdragende
vloer.

De positie van de console is
gebaseerd op de afmetingen
van de gangbare vloertypen
voor begane grondvloeren in
de woningbouw (weergege-
ven in figuur 29 +1-23,). Bij
alle vloertypen wordt de naad
tussen de vloer en het gelijm-
de kalkzandsteenelement met
een plint aan het oog onttrok-
ken. Een plint is 45 à 65 mm
hoog. De minimale hoogte
van de systeemvloer bedraagt
230 mm. Dit betekent dat de
maat tussen de bovenzijde
van het betonelement en de
bovenzijde van de console maximaal 230 + 45 = 275 mm mag
zijn. In de getoonde details is voor deze maat 250 mm aangehouden.

Bij toepassing van een zelfdragende vloer moet de uitvoering worden
aangepast. Want bij een zelfdragende vloer is er aan de binnenzijde
van de woning doorgaans een kruipruimte. In de kruipruimte is onvol-
doende grondaanvulling aanwezig om de vereiste horizontale steun
aan de betonelementen tijdens het aanbrengen van de in-het-werk-
gestorte betonmortel te leveren. In de opbouw, zoals beschreven
in de instructie voor een vloer
op zand +1-34, wordt de hori-
zontale steun verkregen door
het opvullen van elke buiten-
ruimte van de fundering met
grond en met afstandhouders
tussen de betonelementen. 

Dit principe kan bij een zelf-
dragende vloer met kruipruim-
te eveneens worden gevolgd
indien het prefab vloerelement
zelf wordt beschouwd als een
afstandhouder tussen twee be-
tonelementen (figuur 83):

Tijdens de montage wordt het
betonelement rechtopstaand
op de stelblokken geplaatst.
In de proefprojecten is aange-
toond dat de betonelementen
goed rechtop blijven staan,
hoewel de breedte van de betonelementen toen nog slechts 90 à
110 mm was met een hoogte van 475 of 725 mm. Bij de geïndustriali-
seerde funderingswijze is de breedte van het betonelement vergroot
tot 200 mm. Het zwaartepunt van het hoge betonelement ligt 127,3-
100= 27,3 mm uit het midden (tabel 2 +1-14,) en het zwaartepunt
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figuur 86figuur 86.  Overzicht voor een dragende binnenmuur met fundering op staal+zelf-
dragende vloer.

figuurfiguur 87 87.  Doorsnede voor een dragende binnenmuur met fundering op
staal+zelfdragende vloer.

van het lage betonelement
ligt 118-100 = 18 mm uit het
midden (tabel 3 +1-17,). Van-
wege de excentrische ligging
van het zwaartepunt moet het
eerst geplaatste betonelement
worden geschoord nadat het
is geplaatst (ter indicatie: bij
zowel het hoge als het lage
betonelement is een horizon-
tale kracht aan de bovenzijde
van circa 200 N voldoende
om een betonelement met
een lengte van 4 meter te
doen kantelen). Als het twee-
de betonelement is geplaatst
en de afstandhouders zijn
vastgeklikt, kunnen de beton-
elementen niet meer naar
elkaar bewegen. Nu werkt de
excentriciteit in het voordeel.

(Ter indicatie: er is nu een horizontale kracht aan de bovenzijde van
het betonelement van circa 1.200 N nodig om een hoog of laag
betonelement met een lengte van 4 meter te doen kantelen).

Hieruit is afgeleid dat de betonelementen na het plaatsen voldoende
stabiel staan, zodat de prefab vloerelementen nu al kunnen worden
opgelegd (voordat de holte tussen en onder de betonelementen met
in-het-werk-gestorte betonmortel is gevuld). Indien een combinatie-
vloer wordt toegepast, kunnen de voorgespannen liggers direct op
de console worden gelegd. Het gewicht van circa 2 kN per element
(met een lengte van 6 meter) is laag, zodat een stootbelasting tijdens

het plaatsen geen gevaar
voor de het kantelen van de
betonelementen oplevert. Bij
toepassing van een kanaal-
plaatvloer is het gewicht van
een prefab element aanzien-
lijk groter (17,5 kN per ele-
ment van 6,0 × 1,2 m2 en
230 mm dik), zodat een klei-
ne stootbelasting tijdens het
aanbrengen van de elemen-
ten tot een gevaarlijke situatie
kan leiden. Bij een kanaal-
plaatvloer moeten de aan-
grenzende betonelementen
tijdelijk worden geschoord
(totdat één element op het
betonelement is opgelegd).
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figuurfiguur 88 88.  Overzicht voor een woningscheidende wand met fundering op staal +
zelfdragende vloer.

figuurfiguur 89 89.  Doorsnede voor een woningscheidende wand met fundering op staal
+ zelfdragende vloer.

Nadat een prefab vloerele-
ment op twee betonelementen
is opgelegd, wordt aan beide
zijde een wig aangebracht tus-
sen het vloerelement en de
opstaande betonrand boven
de console waardoor de beide
rechtopstaande betonelemen-
ten worden doorgekoppeld.
Om de wiggen gemakkelijk
aan te kunnen brengen moet
de ruimte tussen het prefab
vloerelement en het betonele-
ment minimaal 25 mm en
maximaal 50 mm zijn.

Als het laatste vloerveld is ge-
sloten, is de fundering volledig doorgekoppeld van grondaanvulling
aan de ene zijde naar de grondaanvulling aan de andere zijde (via
prefab vloerelementen, wiggen en afstandhouders).

In figuur 83 +1-62, is dit nader toegelicht. Het betonelement is door
middel van afstandhouders gefixeerd aan het volgende betonelement.
En dit betonelement wordt ofwel op dezelfde wijze door een prefab
vloerelement gesteund, danwel door een grondaanvulling ge-
steund. Altijd ontstaat er bij deze werkwijze uiteindelijk een starre
verbinding tussen de beide aanvullingen aan weerszijden van het
gebouw waardoor de betonelementen niet kunnen verschuiven tijdens
het aanbrengen van in-het-werk-gestorte betonmortel en de maat-
nauwkeurigheid behouden blijft.

De betonmortel voor de bega-
ne grondvloer (de druklaag
op de prefab vloerelementen)
wordt bij een zelfdragende
vloer, evenals bij een vloer op
zand, gelijktijdig met het balk-
rooster aangebracht.

Zolang de fundering nog geen
balkrooster is, wordt de belas-
ting door het eigen gewicht
van de hoge en de lage be-
tonelementen en de prefab
vloerelementen via stelcompo-
nenten, stelbouten en blokken
op de ondergrond afgedra-
gen. Dit geeft een hoge belas-
ting op de stelbouten, die
daarom altijd door grote
tegels (300×300×30 mm3)
worden ondersteund. Afhan-
kelijk van de grondgesteld-
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heid, het gewicht van de vloerelementen en het gewicht van de
betonelementen zelf, worden bij deze uitwerking meer stelcomponen-
ten aangebracht. Om een indruk van het aantal stelcomponenten
te krijgen, is een berekening gemaakt, waarbij voor de maximale
gronddruk 0,15 N/mm2 is aangehouden. 

Onder een woningscheidende wand (twee hoge betonelementen
met op de console aan beide zijden kanaalplaten met een lengte
van 6 meter) is de tussenafstand van de stelcomponenten maximaal
2,5 meter. Bij een buitengevel (een laag betonelement en een hoog
betonelement met daarop kanaalplaten van 6 meter) is de tussen
afstand van de stelcomponenten maximaal 4,5 meter. Deze ontwerp-
berekening is ook voor een combinatievloer gemaakt. Omdat deze
vloer minder weegt, is de maximale afstand tussen de stelcomponen-
ten 4,0 meter, respectievelijk 6,0 meter. 

Een tussen afstand van 2,5 meter lijkt weinig, maar valt in een praktijk-
situatie doorgaans mee, omdat een balkrooster in de woningbouw
uit relatief veel korte balken bestaat. De consequenties zijn onderzocht
voor alle referentiewoningen +3-56,. Als de maximale afstand tussen
de stelcomponenten wordt teruggebracht van 7,5 meter naar 2,5
meter voor een woningscheidende wand en dragende binnenwand
en 4,5 meter voor de overige wanden, neemt het aantal stelcompo-
nenten toe van gemiddeld 24 per woning tot gemiddeld 26½ per
woning. Wanneer deze berekening voor een combinatievloer wordt
gemaakt, verandert dit beeld niet.

Bij de dragende tussenwand wordt ook bij deze combinatie een hoog
en een laag betonelement gebruikt. Beide betonelementen hebben
een console voor de ondersteuning van de prefab vloerelementen.
Zoals hiervoor is beschreven, moet de horizontale verschuiving tussen
vloer- en betonelement worden verhinderd. Bij het hoge betonelement
wordt hiertoe de ruimte tussen vloer- en betonelement opgevuld met
enkele wiggen. Om het lage betonelement op dezelfde wijze door
te kunnen koppelen, moet een opstaande rand boven de console
worden voorzien, zie onder andere figuur 5 +1-11,. Om het aantal
vormen te beperken is de opstaande rand in alle lage elementen
aanwezig, ook bij een vloer op zand waarbij de noodzaak niet aan-
wezig is. Door deze rand kan de bekistingssteun ook door de lage
betonelementen worden geleverd, zoals in figuur 87 is aangegeven.

Na het vullen van de ruimte tussen de betonelementen en ook de
holte eronder met betonmortel, wordt een strook isolatiemateriaal
op de nog verse betonmortel gelegd. Daarna kan direct de druklaag
op de prefab vloerelementen worden aangebracht. Op deze wijze
wordt de isolatieschil geheel gesloten.
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figuurfiguur 90 90.  Overzicht voor een spouwmuur met fundering op palen + vloer op
zand.

figuurfiguur 91 91.  Doorsnede voor een spouwmuur met fundering op palen + vloer op
zand (Snede is gemaakt op enige afstand van de heipaal).

1.2.3.2.3 1.2.3.2.3 detail 7-9: fundering op palen + vloer op zanddetail 7-9: fundering op palen + vloer op zand

Bij de fundering op palen komt de detaillering grotendeels overeen
met de hiervoor beschreven fundering op staal. Dit is mogelijk doordat
er bij een fundering op staal ook een relatief stijf balkrooster wordt
gevormd. Een belangrijk ver-
schil tussen de balk bij een
fundering op staal en de balk
bij een fundering op palen
vormen de eisen die aan de
krachtsoverdracht in de ver-
bindingen tussen twee opeen-
volgende betonelementen
worden gesteld. Bij een funde-
ring op staal kan dit een
scharnierende verbinding zijn.
Bij een fundering op palen zijn
meerdere scharnieren in een
balkrooster niet gewenst. Ook
boven de hei- of boorpalen
zijn geen scharnieren gewenst,
omdat het verschil in hoekver-
draaiing tot scheurvorming in
een gemetselde wand kan
leiden. Als een verbinding bo-
ven een hei- of boorpaal als
scharnier wordt ontworpen, kan er geen overstek worden gemaakt.
Deze beperking is in strijd met de opzet om een funderingswijze te
ontwikkelen met een grote vormgevingsvrijheid.

De verbinding tussen de betonelementen is daarom uitgevoerd als
een vaste verbinding, die zowel normaalkracht, dwarskracht als bui-
gende en wringende momen-
ten kan overdragen in het
balkrooster. 

Op de bouwplaats wordt in
principe geen wapening aan-
gebracht, omdat in de hoge
en lage betonelementen vol-
doende wapening is voorzien.
Hiertoe zijn de constructieve
gegevens van referentiewo-
ningen +3-55, vastgelegd. Deze
constructieve gegevens zijn
gebaseerd op een summiere
inventarisatie van recent ge-
realiseerde woningbouwpro-
jecten. Ten behoeve van de
definitieve bepaling van de
wapening is een meer uitge-
breide inventarisatie nodig.
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figuurfiguur 92 92.  Overzicht voor een dragende binnenmuur met fundering op palen +
vloer op zand.

figuurfiguur 93 93.  Doorsnede voor een dragende binnenmuur met fundering op palen +
vloer op zand (Snede is gemaakt op enige afstand van de heipaal).

Op de enkele locaties waar
de wapening in de industrieel
geproduceerde betonelemen-
ten niet voldoende is om bui-
gend moment, dwarskracht
en/of wringend moment op
te nemen, wordt gebruik ge-
maakt van bijlegwapening in
de ruimte tussen de beton-
elementen. Indien er bijleg-
wapening nodig is, worden
deze staven (recht geribd be-
tonstaal i12 mm) met kunst-
stof clips vastgeklikt aan de
wapeningsstaven die uit het
oppervlak van het hoge of
lage betonelement steken.

De verbinding tussen de be-
tonelementen in lengterich-

ting komt tot stand met koppelstukken, die in de uitsparingen in
lengterichting worden geschoven. De afmetingen van de koppelstuk-
ken zijn afgestemd op de aanwezige wapening in de betonelementen.
De koppelstukken zijn vanaf pagina 1-20 nader beschreven.

Een opvallend verschil tussen een fundering op staal en een fundering
op palen is de aanlegbreedte van de fundering. Bij een fundering
op staal moet de belasting worden verdeeld over de ondergrond.
De aanlegbreedte van de fundering is daardoor afhankelijk van de
grondgesteldheid en de belasting.

Bij een fundering op palen
wordt een balk gevormd, die
de belasting afdraagt op de
hei- of boorpalen. De door-
snede van het balkrooster
kan in principe elke vorm
hebben.

In de constructieve bereke-
ning is de invloed van het in-
het-werk-gestort beton onder
de betonelementen verwaar-
loosd. Beton onder de balk
is bij een fundering op palen
in principe niet vereist, waar-
door het vormstuk alleen nog
een functie heeft bij het schei-
den van de in-het-werk-ge-
storte betonmortel met de
omringende grond. Deze
scheiding moet er voor zor-
gen dat de betonmortel niet
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figuur 94figuur 94.  Overzicht voor een woningscheidende wand met fundering op palen
+ vloer op zand.

figuurfiguur 95 95.  Doorsnede voor een woningscheidende wand met fundering op palen
+ vloer op zand (Snede is gemaakt door de heipaal).

met grond wordt vermengd
en dat er niet te veel water
aan de betonmortel wordt ont-
trokken.

Bij een fundering op palen
wordt deze functie alleen ver-
zorgd door de afsluitstrook
(PE-folie), zodat de vormstuk-
ken hier overbodig zijn. De af-
sluitstrook wordt bij een fun-
dering op palen na het aan-
brengen van de betonelemen-
ten om de onderrand van de
betonelementen gevouwen,
waarbij de afsluitfolie gehecht
wordt aan de hardboardplaat
(die openingen in het beton-
element afsluit). Dit is een tijdelijke verbinding, omdat de afsluitstrook
tijdens het aanvullen door het gewicht van de grondaanvulling wordt
vastgedrukt. Hierbij zal de ruimte onder de betonelementen weliswaar
gedeeltelijk met grondaanvulling worden gevuld, maar dit is eerder
gunstig dan ongunstig, omdat de hoeveelheid in-het-werk-gestorte
betonmortel dan afneemt. Het beton onder de betonelementen heeft
bij een fundering op palen geen constructieve functie (behalve bij
de paalkop), terwijl het aanbrengen van grond aanzienlijk goedkoper
is dan het gieten van betonmortel.

Vormstukken worden wel toegepast ter plaatse van de hei- of boor-
palen, omdat de ruimte onder de betonelementen op deze locatie
wel met in-het-werk-gestort
beton gevuld moet zijn om
een goede verbinding tussen
balk en paal tot stand te
brengen. Hier wordt aan elke
zijde van het deel van de fun-
dering boven de paal een
hardboardstrook (zie figuur
18 +1- 18,) geplaatst.

In plaats van hardboardstro-
ken kunnen ook de vormstuk-
ken uit figuur 19 of 20 +1-19,,
worden gebruikt als de positie
van de paal loodrecht op de
richting van het balkrooster
een maatafwijking van 100
- 250 mm heeft. Deze maataf-
wijking wordt onder andere
veroorzaakt door scheefstand
van de hei- of boorstelling.
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figuurfiguur 96 96.  Overzicht voor een spouwmuur met fundering op palen + zelfdragen-
de vloer.

figuur 97figuur 97.  Doorsnede voor een spouwmuur met fundering op palen + zelfdragen-
de vloer (Snede is gemaakt op enige afstand van de heipaal).

1.2.3.2.4 1.2.3.2.4 detail 10-12: fundering op palen + systeemvloerdetail 10-12: fundering op palen + systeemvloer

Bij de fundering op palen + zelfdragende vloer is de ondergrond
meestal zo slap dat de stelcomponent in figuur 5 +1-11, niet op de
beschreven wijze kan worden gebruikt. Daarom wordt een stelcompo-

nent bij een slappe onder-
grond boven een hei- of
boorpaal geplaatst, zodat de
belasting tijdens de uitvoering
al aan de vormvaste paal kan
worden afdragen. Bij de be-
schrijving van deze werkwijze
is onderscheid gemaakt in het
op hoogte brengen van de
bovenzijde van de stelcompo-
nent (met stelschroeven) en
het afdragen van de belasting
door de stelcomponent op de
paal.

De verbinding tussen paal en balkrooster wordt, evenals bij een tradi-
tionele funderingsmethode, tot stand gebracht door wapeningsstekken
van de hei- of boorpaal. Deze wapeningsstekken worden in de holte
tussen de beide betonelementen gestoken, zodat het in-het-werk-ge-
stort beton de wapeningsstekken van de hei- of boorbaal met de
beide betonelementen kan verbinden.

Bij een heipaal komen wapeningsstekken vrij tijdens het kraken van
de paalkop ("koppensnellen": als de overlengte van de heipaal wordt

verwijderd door het verbrijze-
len van het bovenste deel van
een heipaal). Bij een boor-
paal wordt een wapenings-
korf in de betonmortel gesto-
ken. De wapeningskorf steekt
circa 0,3 meter boven de
boorpaal uit. 

De wapeningsstekken van de
hei- of boorpaal kunnen met
het in-het-werk-gestort beton
worden verbonden, omdat
in de steltegels een opening
is gemaakt. Deze opening in
de steltegel wordt gemaakt
door het EPS te verwijderen,
dat in de steltegel is aange-
bracht om gewicht te reduce-
ren +1-51,. Een eventuele dun-
ne laag beton onder het EPS
wordt eveneens verwijderd.
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figuurfiguur 98 98.  Overzicht voor een dragende binnenmuur met fundering op
palen+zelfdragende vloer.

figuurfiguur 99 99.  Doorsnede voor een dragende binnenmuur met fundering op palen +
zelfdragende vloer (Snede is gemaakt door de heipaal).

Vervolgens wordt de steltegel
boven de hei- of boorpaal ge-
zet met de wapening door de
opening van de steltegel. De
steltegel wordt vervolgens op
de wijze gesteld, zoals die in
de instructie is beschreven
+1-34,. Hierbij wordt de boven-
zijde van de steltegel nauw-
keurig vlak en op hoogte ge-
bracht met drie stelbouten op
blokjes. De blokjes staan op
de slappe ondergrond, maar
dragen dan alleen het eigen
gewicht van de steltegel. Het
eigen gewicht van steltegel en
blokjes bedraagt dan circa 150 N zodat de gemiddelde belasting
onder de blokjes maximaal 0,005 N/mm2 is.

Als de stelcomponent vlak en op hoogte staat wordt de ruimte tussen
de hei- of boorpaal en de steltegel gevuld. Hiertoe wordt een karton-
nen krans om de stelcomponent geplaatst. Via de opening in de
steltegel wordt snel verhardende betonmortel aangebracht totdat
de onderzijde van de steltegel tot ongeveer de helft van zijn dikte
met betonmortel is omringd. Dit is een kant-en-klaar mengsel, dat
nadat het met water is gemengd, kan worden aangebracht en na
enkele uren is uitgehard. De mortel hoeft niet verdicht te worden.
Het mengsel vult de ruimte tussen de ondergrond en de kartonnen
krans.

Hierdoor wordt de holte tussen
de hei- of boorpaal en de
onderzijde van de steltegel
volledig opgevuld en kan er
na enkele uren, als de beton-
mortel voldoende is uitgehard,
belasting worden overge-
bracht op de hei- of boorpaal.
Vervolgens kunnen de hoge
en lage betonelementen op
de stelcomponent worden ge-
plaatst volgens de hiervoor
beschreven werkwijze.
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figuurfiguur 100 100.  Overzicht voor een woningscheidende wand met fundering op
palen+zelfdragende vloer.

figuur 101figuur 101.  Doorsnede voor een woningscheidende wand met fundering op palen
+ zelfdragende vloer (Snede is gemaakt door de heipaal).

Bij een dragende binnen-
wand is een volledig gesloten
isolatielaag mogelijk, door
isolatiestroken tussen het
vloerelement en het hoge be-
tonelement te plaatsen (figuur
99). Tevens worden de even-
tuele openingen in de kopse
kanten van de kanaalplaat
met speciale kunststof deksels
of met isolatiemateriaal afge-
dicht. Tijdens het aanbrengen
van de in-het-werk-gestorte
betonmortel worden enkele
van de isolatiestroken boven
de fundering verwijderd,
waardoor gaten in de isola-
tiestrook ontstaan. Door deze
gaten kan de in-het-werk-
gestorte betonmortel worden
aangebracht, zodat de tus-

senruimte van de betonelementen volledig wordt gevuld. De onder-
linge afstand van de gaten  is circa 1 meter, zodat de betonmortel
nog met een trilnaald kan worden verdicht. Als de ruimte tussen en
onder de betonelementen is gevuld en verdicht, worden de gaten
in de isolatiestrook weer gedicht door de tijdelijk verwijderde stukken
isolatie terug te leggen. Deze isolatiestukken liggen dan op de zojuist
gestorte betonmortel. Hierbij is het niet erg als de bovenzijde van
de isolatiestrook niet meer vlak is, omdat de druklaag van de vloer
op de isolatiestrook in dezelfde stort wordt aangebracht.

Bij een woningscheidende
wand wordt de isolatiestrook
in de spouw pas aangebracht
nadat de in-het-werk-gestorte
betonmortel is aangebracht.
De isolatie in de spouw is hier
gewenst om een volledig
gesloten isolatieschil te reali-
seren. Eventueel kan de isola-
tie in de spouw geheel verval-
len als dit door bouwfysische
berekeningen wordt onder-
bouwd.
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figuurfiguur 102 102.  Doorsnede van een koppelbalk bij fundering op staal+vloer op zand.

figuur 103figuur 103.  Doorsnede koppelbalk (fundering op palen + zelfdragende vloer).

1.2.3.2.5 1.2.3.2.5 detail 13-14: fundering zonder wanddetail 13-14: fundering zonder wand

In een balkrooster zijn soms verbindingen (koppelbalken) gewenst.
De koppelbalken ondersteunen geen wand, maar verbeteren de
onderlinge samenhang van het balkrooster. Bij een vloer op zand
bestaat de belasting op de koppelbalk voornamelijk uit het eigen
gewicht van de balk. De vloer kan onafhankelijk van de koppelbalk
zakken. Bij een zelfdragende vloer wordt de koppelbalk doorgaans
wel extra belast. Hier wordt de
koppelbalk als extra steunpunt
voor de vloerelementen ge-
bruikt, zodat de overspanning
afneemt.

De opbouw bij een koppelbalk
is voor twee uitwerkingen
weergegeven (fundering op
staal + vloer op zand in figuur
102 en fundering op palen +
zelfdragende vloer in figuur
103). De beide uitwerkingen
maken duidelijk dat oplos-
singen, zoals die hiervoor bij
de andere uitwerkingen zijn
beschreven, ook gebruikt kun-
nen worden bij een koppel-
balk.

Bij de fundering op staal + vloer op zand wordt een meer samendruk-
bare isolatieplaat op de koppelbalk gelegd, zodat de vloer de zakking
van de ondergrond kan volgen. Afhankelijk van de lengte van de
koppelbalk moeten enkele isolatieplaten tijdens het aanbrengen
van in-het-werk-gestorte betonmortel worden weggenomen, zodat
betonmortel tussen de betonelementen kan worden aangebracht.
In figuur 102 is de meersamendrukbare isolatieplaat vrij van het
balkrooster gehouden. Deze opening geeft aan dat de in-het-werk-ge-
storte betonmortel in het balk-
rooster niet tot de bovenrand
van de betonelementen aan-
gebracht hoeft te worden.

Bij een fundering op palen
met zelfdragende vloer (figuur
103) wordt de opening tussen
de vloerelementen gelijktijdig
met de druklaag aangebracht.
In deze druklaag wordt boven
de koppelbalk een wapenings-
net gelegd om hinderlijke
scheurvorming boven de ran-
den van de vloerelementen te
voorkomen.
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figufiguur 104ur 104.  Bevestiging van een HE-profiel (kolomblokje bij fundering op staal +
vloer op zand).

1.2.3.2.61.2.3.2.6  detail 15: ondersteuning van kolommen (staalconstructie)detail 15: ondersteuning van kolommen (staalconstructie)

Stalen kolommen worden in beperkte mate in de woningbouw toege-
past. Bijvoorbeeld als ondersteuning van een luifel of overstek waarbij
de kolom vrij in de buitenruimte staat op een deel van het balkrooster
dat geheel onder maaiveld ligt. Soms is de kolom opgenomen in
de wand, bijvoorbeeld bij een hoekraam (als ondersteuning van
de vloer of gevel boven het raam) of onder een balk of spant (om
een geconcentreerde belasting af te dragen). In figuur 104 is als
voorbeeld de fundering onder een HE-kolom getoond, die in het
binnenspouwblad zit en waarbij de kalkzandsteenelementen tussen
de flenzen van het HE-profiel zijn geplaatst. Ter plaatse van de stalen
kolom zijn de hoge betonelementen onderbroken, zodat er voldoende
ruimte is voor het kolomblokje (figuur 30 +1-23, en 372 +3-37,). Deze
ruimte (300 mm) tussen de beide hoge betonelementen wordt gesloten
met een bekistingsschotje (figuur 24 +1-21,).

Het kolomblokje heeft enkele gaten, waar de kolomankers worden
doorgevoerd. De kolomankers zijn aan de onderzijde omgebogen,
zodat een goede hechting met het in-het-werk-gestort beton tot stand
komt. Tijdens de uitvoering hangt het kolomblokje, via de kolom-
ankers, aan een hulpconstructie. Hiertoe zijn per kolomanker twee
moeren en een extra brede ring (carrosseriering) aangebracht. Een
moer aan de bovenzijde van het anker, waarmee anker en kolomblok-
je aan de hulpconstructie hangt en een moer met ring direct onder
het kolomblokje ter ondersteuning van dit kolomblokje Met de moer

aan de bovenzijde wordt de
bovenzijde van het kolom-
blokje vlak en op hoogte ge-
steld.

Het kolomblokje is 250 mm
hoog, zodat de onderzijde in
de eindfase geheel door in-
het-werk-gestort beton wordt
omringd. Als dit beton is uit-
gehard wordt de hulpcon-
structie verwijderd en wordt
de belasting op het kolom-
blokje afgedragen op het
beton van het balkrooster.

De middellijn van een gat in
het kolomblokje is 30 mm
terwijl de middellijn van een

kolomanker doorgaans 12 -16 mm is (voornamelijk afhankelijk van
de horizontale belasting op de kolom). Hierdoor kan een kolomanker
bij het monteren van de staalconstructie nog enkele millimeters in
horizontale richting verplaatsen. Deze beperkte verplaatsingsvrijheid
is voldoende om kleine maatafwijkingen in de staalconstructie te
compenseren. Als de stalen kolom is geplaatst kan eventueel de reste-
rende ruimte in het gat van het kolomblokje met gietmortel worden
gevuld, indien op het kolomanker een horizontale belasting aangrijpt.
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figuurfiguur 105 105.  Spouwmuur met een fundering met grondvervanging door geëxpan-
deerde kleikorrels.

figuur 106figuur 106.  Doorsnede voor een spouwmuur met een fundering met grondvervan-
ging door geëxpandeerde kleikorrels.

1.2.3.2.7 1.2.3.2.7 detail 16-18: fundering met grondvervangingdetail 16-18: fundering met grondvervanging

Om te laten zien dat een nieuwe funderingswijze ook tot nieuwe toe-
passingen kan leiden, is de detaillering bij een fundering met grond-
vervanging wat meer uitgebreid uitgewerkt. De opzet van een funde-
ring met grondvervanging en de voordelen hiervan zijn vanaf pagina
2-118 beschreven. Bij een fundering met grondvervanging wordt
een deel van de grond onder
de bebouwing vervangen door
een materiaal met een veel la-
gere soortelijke massa, zodat
de maximale grondspanning
na voltooiing van het bouw-
werk niet hoger is dan de oor-
spronkelijke grondspanning.
De fundering met grondver-
vanging kan een aantrekkelij-
ke funderingsvariant zijn, om-
dat bij een matige tot slechte
grondgesteldheid het relatief
dure en tijdrovende heien van
palen (en daarmee ook het
constructieve balkrooster en
zelfdragende vloeren) wordt
vervangen door een fundering
op staal en gewapende beton-
vloer. Het principe is toegelicht
in figuren 107-1 tot en met
107-4.

Als grondvervanging worden
thans geëxpandeerde kleikor-
rels (bekend onder de pro-
ductnamen Argex® en Liapor®)
schuimbeton (met een soorte-
lijke massa van ±10 kN/m³)
en EPS (geëxpandeerd polysty-
reen) gebruikt. Deze materia-
len hebben allen een goede
duurzaamheid en zijn relatief
goedkoop. Naast de construc-
tieve voordelen reduceren de
geëxpandeerde kleikorrels, het
schuimbeton en het EPS ook
het warmteverlies naar de
ondergrond. Een aparte isola-
tielaag onder de vloer is door-
gaans niet nodig.
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figuur 107figuur 107.  -4-4 

De geëxpandeerde kleikorrels sluiten de
ruimte onder de betonelementen af,
de tussenruimte blijft open. Op de
verharde bovenlaag van de klei-
korrels wordt krimpwapening voor
de begane grondvloer gelegd.
Tevens worden alle in te storten
voorzieningen aangebracht.
De vloer en het balkrooster
worden gelijktijdig gestort.

figuur 107figuur 107.  -3-3

Daarna wordt de grondvervanging aangebracht
door geëxpandeerde kleikorrels met over-
druk uit een silowagen te blazen.
Gelijktijdig wordt aan de buiten-
zijde van de woning grond aan-
gevuld. De geëxpandeerde
kleikorrels worden met een
trilplaat verdicht en besprenkeld
met cementmelk, waardoor een
vaste werkvloer ontstaat;

figuur 107figuur 107.  -2-2

Vervolgens worden de betonelementen
op de stelcomponenten geplaatst. Nadat
de betonelementen nauwkeurig
zijn gepositioneerd worden ze
onderling gefixeerd. Ook moeten
nu doorvoeringen en alle
leidingen onder de vloer worden
aangebracht. Deze leidingen
moeten doorgaans tijdelijk
worden ondersteund;

figuur 107figuur 107.  -1-1

Werkwijze bij een fundering met grondvervanging:Werkwijze bij een fundering met grondvervanging:
De grond onder de woning wordt tot op de berekende
diepte uitgegraven. De ondergrond wordt
niet geëgaliseerd en er wordt geen
folie aangebracht. In plaats van de
blokjes +1-36, worden lichte elementen
van gasbeton gebruikt. Enkele elementen
worden met lijm op elkaar gelegd. Als de
stapeling voldoende hoog is, wordt de stel-
component op de elementen geplaatst en
wordt de bovenzijde met stelbouten
nauwkeurig op hoogte gebracht;
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figuurfiguur 108 108.  Overzicht voor een dragende tussenmuur met een fundering met
grondvervanging door geëxpandeerde kleikorrels.

figuurfiguur 109 109.  Doorsnede van een dragende tussenmuur bij een fundering met
grondvervanging door geëxpandeerde kleikorrels.

De fundering met grondver-
vanging is een funderings-
variant die (nog) niet veel
wordt toegepast, waarschijnlijk
omdat slechts weinig ontwer-
pers en constructeurs er erva-
ring mee hebben opgedaan.
Bovendien wordt het toepas-
sen in de bouwpraktijk be-
moeilijkt door de wijze van uit-
voeren. Zo moet er bij een
grondvervanging met geëx-
pandeerde kleikorrels een re-
latief complexe bekisting wor-
den gemaakt (zie figuur 224
+2-120,). Als voor de grondver-
vanging schuimbeton wordt
toegepast, zijn doorgaans
meerdere lagen schuimbeton
nodig, met telkens relatief
lange uithardingsperioden,
om de gewenste opbouw te
realiseren (figuur 228 +2-123,).

Naar verwachting zal de funderingsvariant met grondvervanging
in de toekomst belangrijker worden, omdat voor nieuwbouwwijken
steeds vaker naar gebieden met een slechtere grondgesteldheid wordt
uitgeweken.

De geïndustrialiseerde funderingswijze is uitermate geschikt voor
een fundering met grondvervanging omdat de uitvoering nagenoeg
hetzelfde blijft. In figuur 107
zijn de belangrijkste stappen
in het uitvoeringsproces weer-
gegeven. Het belangrijkste
verschil met de uitvoeringswij-
ze in de instructie +1-34 , is de
ondersteuning van de stel-
componenten. In plaats van
de drie blokken onder de stel-
bouten wordt bij de fundering
met grondvervanging een sta-
pel gasbetonblokken gebruikt.
De afmetingen van een gas-
betonblok zijn 600×250 mm2

(R×h) met een dikte van 50,
100 of 250 mm. Het gewicht
van een gasbetonblok is 40,
80 respectievelijk 200 N. Op
de positie in de bouwput waar
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de stelcomponenten worden geplaatst, wordt de ondergrond enigszins
geëgaliseerd. Vervolgens worden zoveel gasbetonblokken gestapeld,
totdat de bovenzijde van de stapel 75-125 mm onder de gewenste
bovenzijde van de stelcomponent ligt. Tussen de gasbetonblokken
wordt een kleine hoeveelheid lijm aangebracht, zodat de elementen
onderling niet verschuiven.

De stelcomponent wordt op de stapel gasbetonblokken geplaatst
en met de stelbouten op hoogte gebracht. Waarschijnlijk is een harde
tussenlaag tussen bout en gasbetonblok nodig (bijvoorbeeld een
dun staalplaatje), omdat de stelbout bij het plaatsen van de betonele-
menten in de gasbetonblokken wordt gedrukt. Dit detail is nog niet
verder uitgewerkt, omdat op langere termijn een ander principe voor
het stellen van de tegel wordt nagestreefd +2-187,. Deze stelcomponent
geeft een meer stabiele ondersteuning voor de betonelementen.

Behalve geëxpandeerde kleikorrels kunnen ook EPS-blokken (geëxpan-
deerd polystyreen) of schuimbeton als grondvervanging worden ge-
bruikt. Een fundering met grondvervanging door EPS-blokken wordt
in de wegenbouw wel toegepast (figuur 220 +2-119,). Maar voor de
woningbouw wordt grondvervanging door EPS-blokken niet geschikt
geacht, omdat de blokken bij grondverontreiniging (bijvoorbeeld
door aardolieproducten of oplosmiddelen) kunnen worden aangetast.
Hierbij neemt het volume van de EPS-blokken sterk af, waardoor
de fundering en andere onderdelen van de woning aanzienlijke scha-
de oplopen.

Ook grondvervanging door schuimbeton is geen interessante optie.
Want het schuimbeton heeft als nadeel dat de laagdikte per keer
maximaal 0,5 meter is. Bij een fundering met grondvervanging moet
de bouwput doorgaans tot een diepte van 0,75 tot 2,0 meter worden
ontgraven, waardoor het schuimbeton 2 tot 4 keer moet worden
aangebracht. Een ander nadeel is dat het schuimbeton in vloeibare
toestand wordt aangebracht. Om te voorkomen dat het schuimbeton
ook de ruimte tussen de betonelementen vult, moet eerst een laag
schuimbeton tot aan de onderzijde van de betonelementen worden
aangebracht.

Als dit schuimbeton na enkele dagen hard is, kan de bovenste laag
pas worden gestort. Bij het aanbrengen van deze bovenste laag moe-
ten alle naden tussen de betonelementen vloeistofdicht worden ge-
maakt, om te voorkomen dat de tussenruimte alsnog met schuimbeton
wordt gevuld. In de tussenruimte mag geen schuimbeton komen,
omdat de druksterkte erg laag is, waardoor het schuimbeton het
in-het-werk-gestort beton van het balkrooster niet kan vervangen.

Dit alles maakt schuimbeton ongeschikt, waardoor alleen geëxpan-
deerde kleikorrels in aanmerking komen voor de grondvervanging
bij de geïndustrialiseerde funderingswijze. Bij gebruik van geëxpan-
deerde kleikorrels gelden de nadelen van het schuimbeton niet. De
geëxpandeerde kleikorrels worden in één arbeidsgang tot de gewenste
hoogte aangebracht, waarbij de holte tussen de betonelementen
behouden blijft. Ook als de geëxpandeerde kleikorrels met behulp
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figuurfiguur 111 111.  Doorsnede van een woningscheidende wand met een fundering met
grondvervanging door geëxpandeerde kleikorrels.

van een trilplaat worden ver-
dicht, benodigd voor een goe-
de werkvloer, blijft de holte
behouden.

Na het verdichten worden de
bovenste kleikorrels bespren-
keld met cementmelk (cement-
poeder opgelost in water),
waardoor een goed beloop-
baar oppervlak ontstaat. Als
de holte tussen de betonele-
menten met in-het-werk-ge-
storte betonmortel wordt ge-
vuld, kan de horizontale be-
kistingsdruk door de aanvul-
ling met geëxpandeerde klei-
korrels worden opgenomen.

Ondanks het geringe eigen gewicht van de geëxpandeerde kleikorrels
(3,8 kN/m3) kan de fundering niet opdrijven, omdat het eigen gewicht
van verzadigde geëxpandeerde kleikorrels hoger is dan dat van water.

De geïndustrialiseerde funderingswijze heeft bij een fundering met
grondvervanging als extra voordeel dat er een sterk balkrooster ont-
staat. Dit sterke balkrooster, verkregen door de relatief hoge balken
(500 à 725 mm hoog) en het hoge wapeningspercentage, spreidt
een ongelijke bovenbelasting in de lengterichting van de balken.
Hierdoor wordt de ondergrond meer gelijkmatig belast. Dwars op
de balken zorgt de grondvervanging onder het balkrooster voor een
zekere spreiding. Door deze spreiding zijn aan de onderzijde van
de betonelementen doorgaans geen vormstukken nodig. Met een
inschatting van de spreiding
door de kleikorrels en de
voorwaarde dat de grond-
spanning onder de fundering
de oorspronkelijke grond-
spanning niet overschrijdt, kan
de benodigde laagdikte onder
de fundering worden bere-
kend. De laagdikte onder de
vloer kan met dezelfde uit-
gangspunten worden bere-
kend. In de situaties, waar de
geïndustrialiseerde funde-
ringswijze met grondvervan-
ging een alternatief is voor
een fundering op palen, is de
uitvoering met geëxpandeerde
kleikorrels zowel in technisch
als in prijs-technisch opzicht
interessant.

figuurfiguur 110 110.  Overzicht voor een woningscheidende wand met een fundering met
grondvervanging door geëxpandeerde kleikorrels.
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figuur 113figuur 113.  Afmetingen minigraver.

figuurfiguur 112 112.  Stand van het lage betonelement tij-
dens transport en positionering.

1.2.3.3 1.2.3.3 graafmachinegraafmachine

Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze wordt de graafmachine
niet alleen voor het grondwerk ingezet. Ook het transporteren en
positioneren van de betonelementen wordt door de graafmachine
of een minigraafmachine ("minigraver") verzorgt. In de afbeeldingen
in de documentatie van het proefontwerp is, met uitzondering van
figuur 356 +3-29, steeds een minigraver afgebeeld. 

Een keuze voor de graafmachine of de minigraver is nog
niet gemaakt, omdat beiden specifieke voor- en nadelen
hebben.

Met betrekking tot de mobiliteit is er een voorkeur voor
een minigraver. Want de minigraver kan op een wat
zwaardere aanhangwagen of een kleine vrachtwagen
worden geplaatst. De minigraver is voorzien van rups-
banden, waardoor de werkzaamheden ook op een slecht
begaanbaar bouwterrein uitgevoerd kunnen worden.
Bij een graafmachine met rupsbanden is een dieplader
nodig voor het vervoer naar de bouwplaats. Hierdoor
zijn de bouwkosten vooral bij kleine projecten hoger.
Als een graafmachine met rubberen banden wordt inge-
zet, is een dieplader niet nodig. Deze graafmachine kan
zelf over de weg rijden. Maar door de beperking van
de maximale snelheid van de graafmachine mag de
bouwlocatie dan niet te ver weg liggen. Bovendien is
deze graafmachine op een slecht begaanbaar bouwter-
rein niet bruikbaar, omdat de luchtbanden de bovenlaag
steeds slechter berijdbaar maken.

Een minigraver heeft als voordeel dat het uurtarief wat
lager is dan het uurtarief van een graafmachine. Omdat
de graafmachine tijdens het transporteren en positioneren
van de betonelementen naar verwachting nauwelijks
efficiënter is, zijn de totale kosten bij gebruik van een
minigraver lager.

Met betrekking tot het hijsvermogen is er geen voorkeur
voor de graafmachine of de minigraver. Dit is onder-
bouwd met figuur 114, waarin het draagvermogen van
een minigraver in relatie tot de positie van de hijspunt
(in kg) is weergegeven. Uit deze grafiek kan door interpo-
latie worden afgeleid dat de maximale hijslast op een
positie van 1,8 meter voor de minigraver en 1,0 meter
boven maaiveld circa 9,3 kN is (inclusief een graafbak
van circa 0,5 kN). In tabel 2 +1-14, is aangegeven dat
het gewicht van het hoge betonelement 1,656 kN/m’
bedraagt. Een minigraver, zonder graafbak, kan daarom
een hoog betonelement met een lengte van 5,6 meter
transporteren en positioneren. In tabel 3 +1-17, is aange-
geven dat het gewicht van het lage betonelement 1,26
kN/m’ bedraagt. De maximale lengte van de lage beton-
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figuurfiguur 114 114.  Grafiek draagvermogen minigraver in
kg [grafiek: Fermec 28].

figuurfiguur 115 115.  Minigraver. B is circa 3,2 meter en D
circa 4,5 meter.

elementen is hierdoor circa 7,5 meter. In figuur 257 +2-152,

is een foto weergegeven van de graafmachine met een
hoog betonelement met een lengte van 5,6 meter. Deze
lengte is in een praktijksituatie nog goed te transporteren
en te positioneren. Indien de lengte van het element meer
dan 6 à 7,5 meter bedraagt, kan het element niet meer
door een graafmachine en één persoon op de gewenste
positie worden gemanoeuvreerd. De beperking door de
maximale hijslast van de minigraver, is hierdoor van de-
zelfde orde van grootte als de praktische beperking van
de lengte.

Het hijsvermogen van een graafmachine is aanzienlijk
hoger dan het hijsvermogen van een minigraver, maar
door de praktische beperking van de lengte zal dit nauwe-
lijks tot minder betonelementen leiden.

Als op een bouwplaats veel grond verzet moet worden,
is de graafmachine economischer, omdat dan voor het
grondwerk minder arbeidsuren benodigd zijn.

Door deze tegenstrijdige voor- en nadelen kan een defini-
tieve keuze voor de graafmachine of de minigraver alleen
goed worden gemaakt nadat meer ervaring met praktijk-
projecten is opgedaan. Eventueel leidt dit tot een tussen-
vorm, waarbij een plaatselijk grondbedrijf het gehele
oppervlak onder de woning met groot materieel uitgraaft tot een
opgegeven diepte. Vervolgens verzorgt een minigraver met specifiek
opgeleid personeel het overige graafwerk en alle benodigde werk-
zaamheden voor de funderingswijze.

Bij het hijsen van de hoge en lage betonelementen wordt gebruik
gemaakt van twee staven met een haak (zie figuur 112 en 116).
De staaf wordt vastgehaakt aan de uitstekende wapening uit het
betonelement. Daarna wordt een klem op de bovenzijde
geschoven. Het betonelement komt hierbij enigszins ge-
kanteld te hangen. In deze positie kan de uitstekende
wapening tijdens het neerzetten niet in de wapening van
een eerder geplaatst betonelement haken. Omdat de
zwaartelijnen in beide figuren rechts van het eerste raak-
punt op de stelcomponent liggen, komen beide beton-
elementen bij het zakken rechtop te staan.

1.2.3.4 1.2.3.4 gestandaardiseerde wapeninggestandaardiseerde wapening

In de hoge en lage betonnen halffabrikaten worden elk
twee gezette wapeningsnetten aangebracht. De wape-
ningsnetten zijn weergegeven in figuur 11, 12 +1-14, en
16 +1-17,. De staven in de wapeningsnetten zijn zodanig,
dat in 95% van de toepassingen in de woningbouw geen
wapening op de bouwplaats wordt aangebracht. In de
resterende 5 % kan met bijlegstaven i12 mm de gewenste
sterkte worden gerealiseerd. Hiertoe is een inventarisatie
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figuurfiguur 116 116.  Stand van het hoge betonelement bij
transport en positionering.

gemaakt van de maximale buigende momenten, dwarskrachten
en wringende momenten in recente bouwprojecten +3-55,. Met deze
uitgangspunten is de benodigde wapening in de betonnen halffabrika-
ten berekend +3-58,. Hoewel dit een zeer summier overzicht betreft,
maakt deze berekening duidelijk dat het uitgangspunt (geen bijleg-
wapening in 95% van de woningen) gerealiseerd kan worden. De
exacte wapening moet later met een meer uitgebreide inventarisatie
van funderingen worden vastgesteld.

1.2.3.5 1.2.3.5 maatvoerenmaatvoeren

Bij de functionele beschrijving van het maatvoeren is onderscheid
gemaakt in een kwalitatieve en een kwantitatieve vergelijking van
de geïndustrialiseerde funderingswijze ten opzichte van traditionele
funderingsmethoden.

In de kwalitatieve vergelijking is de maatnauwkeurigheid beoordeeld.

De kwantitatieve vergelijking heeft betrekking op het aan-
tal keren dat de positie van een of meerdere onderdelen
van de fundering wordt bepaald. Hierbij wordt zowel
de horizontale positie als de verticale positie beschouwd.

Bij een traditionele funderingswijze is de maatvoering
aangegeven met behulp van bouwplanken, geplaatst
op 1 à 1½ meter buiten het bouwwerk.

De verticale maatvoering is gerelateerd aan de bovenzijde
van de bouwplanken. De horizontale maatvoering is
met spijkers aangegeven, die in de bovenzijde van een
bouwplank zijn geslagen (figuur 117). De positie van
een wand wordt uitgezet door dunne draden ("metselkoor-
den"), bevestigd aan de spijkers. Nadat meerdere draden
over de uitgraving zijn gespannen, worden markante
punten (de kruising van twee draden) met een waterpas
of schietlood naar beneden verplaatst. Vanaf dit punt
wordt de afstand tot de fundering uitgezet. De bovenzijde
van de fundering is gerelateerd aan de afstand tot de
draden. Als op deze wijze de markante punten van de
fundering met piketten zijn vastgelegd, wordt de gehele
fundering uitgezet.

De maatvoering bij de geïndustrialiseerde funderingswijze
wordt met een 3D-meetsysteem bepaald, waarbij de be-
nodigde gegevens in een digitaal bestand zijn opgeslagen
+1-99,. Zolang het 3D-meetsysteem nog niet operationeel
is, wordt de horizontale maatvoering met bouwplanken
bepaald en de verticale maatvoering met een roterende
laser.
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figuurfiguur 117 117.  De bovenzijde van de bouwplank bij
een traditionele bouwwijze bepaalt de peilhoogte.
Spijkers op de plank geven de positie van de wan-
den en stramienlijnen aan.

1.2.3.5.1 1.2.3.5.1 nauwkeurig maatvoerennauwkeurig maatvoeren

Als de maatvoering voor de fundering wordt afgelezen van bouwplan-
ken rondom het gebouw is de maatnauwkeurigheid beperkt. Maatvoe-
ringsfouten bij bouwplanken worden onder andere veroorzaakt door:

‘ onjuiste positie van de spijkers door meetfouten of door bijvoor-
beeld een ongunstige kwast in de bouwplank;

‘ vormverandering van de bouwplanken. Ter indicatie: bij een veran-
dering in het houtvochtgehalte van 5% is de horizontale vervorming
van een 4 meter lange bouwplank circa 2 mm. De verticale vervor-
ming van een 175 mm hoge bouwplank is dan circa 2½ mm;

‘ verschuiven van het bouwraam (bijvoorbeeld doordat een hei-
of boorstelling of een graafmachine een bouwplank raakt);

‘ doorhangen van het metselkoord, of een afbuiging in het metsel-
koord door obstakels op het bouwterrein;

‘ onjuist waterpassen. De metseldraad is het referentiepunt, maar
verschuift als het wordt aangeraakt;

‘ verder maatvoeren vanaf eerdere punten, waarbij fouten in de
maatvoering worden overgenomen.

De geïndustrialiseerde funderingswijze is zo opgezet, dat optimaal
gebruik wordt gemaakt van een 3D-meetsysteem +1-99,. Dit meetsys-
teem, met een meetnauwkeurigheid van +/- 2 mm [Leica-1999],
wordt gestuurd door een digitaal bestand, zodat elk punt aan de
hand van de eigen coördinaten wordt uitgezet en voortschrijdende
meetfouten niet voorkomen.

Met het 3D-meetsysteem kan de maatnauwkeurigheid van de geïndus-
trialiseerde funderingswijze in millimeters worden uitgedrukt, terwijl
de maatvoering van een traditionele funderingsmethode
in centimeters moet worden uitgedrukt.

Zolang het 3D-meetsysteem nog niet operationeel is, wordt
voor de verticale maatvoering van de geïndustrialiseerde
funderingswijze gebruik gemaakt van een roterende laser.
De horizontale maatvoering maakt gebruik van de maat-
voering op de bouwplanken. De maatnauwkeurigheid
van een roterende laser is +/- 1,5 mm/30 meter [bijvoor-
beeld Topcon RL-60B]

Zolang het 3D-meetsysteem nog niet beschikbaar is, wordt
de horizontale maatvoering overgenomen van de maat-
voering op de bouwplanken. Toch wordt ook hier een
maatnauwkeurigheid van enkele millimeters gerealiseerd
indien de onderlinge positie van de hoge en de lage
betonelementen na het positioneren van alle betonelementen nog
wordt gecontroleerd en gecorrigeerd. Voordat de grondaanvulling
is aangebracht kunnen de betonelementen nog over de stelcomponen-
ten worden verschoven. Bovendien kan de hoogte van de stelcompo-
nenten nu nog worden aangepast. Door regelmatig te meten, en
te schuiven, wordt een hoge maatnauwkeurigheid gerealiseerd.
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horizontale maatvoering verticale maatvoering

uitzetten
bouwkavel

stalen buizen op hoekpunten
(kadaster)

bestaand referentiepunt

uitgraven
piketten op hoekpunten

(coördinaten)
diepte (ontvanger op

graafmachine)

stelcomponen-
ten

globale positie (coördinaten) bovenzijde (roterende laser)

betonelementen positie (coördinaten) (vaste hoogte betonelementen)

vloer (positie door betonelement) (hoogte door betonelement)

metselwerk
wanden (positie door betonelement)

profiel stellen, hoogte door
betonelement

tabeltabel 12 12.  Aantal keren dat de maatvoering wordt aangegeven bij dede geïndustri- geïndustri-
aliseerde funderingswijzealiseerde funderingswijze (fundering op palen + zelfdragende vloer).

In het praktijkproject, waarbij de maatnauwkeurigheid is getoetst,
is aangetoond dat op deze wijze een absolute maatafwijking van
circa 2 mm haalbaar is, zowel in het horizontale als in het verticale
vlak. Dit betekent echter wel dat er hoge eisen worden gesteld aan
de productie van de betonnen halffabrikaten, aan de uitvoering en
aan het meetsysteem. In de huidige bouwpraktijk wordt de verbeterde
maatnauwkeurigheid niet als een voordeel aangemerkt, omdat de
bovenbouw is aangepast aan de lage maatnauwkeurigheid van de
fundering. Door de matige interesse voor een hoge maatnauwkeurig-
heid zijn de onvermijdelijke meerkosten voor een maatafwijking van
2 à 5 mm niet zinvol.

Met de beschreven productiewijze voor de betonnen halffabrikaten
en met een roterende laser wordt een maatnauwkeurigheid van circa
5 mm behaald, wat nog altijd een kwalitatieve verbetering van de
maatvoering is ten opzichte van een traditionele funderingsmethode.

1.2.3.5.2 1.2.3.5.2 efficiëntefficiënt maatvoeren, doordat het betonelement de maatvoeren, doordat het betonelement de
positie van de wand aangeeftpositie van de wand aangeeft

Uit de SADT-schema’s kan worden afgelezen hoe vaak de maatvoe-
ring bij een funderingsmethode wordt uitgezet (figuur 35 +1-29,, 37
+1-33,, 74 +1-54, en 76 +1-56,). Voor een fundering op staal + vloer
op zand zijn de diverse maatvoeringsstappen nader weergegeven
in tabel 12 (voor de geïndustrialiseerde funderingswijze) en in tabel
13 (voor de traditionele funderingsmethode). Bij beide funderings-
methoden is er geen wezenlijk verschil in de wijze waarop het bouw-
perceel en het grondwerk wordt uitgezet. De afmetingen van het
perceel wordt aangegeven met stalen buizen, die op de hoekpunten
van het perceel diep in de grond worden geplaatst. De hoogte van
het terrein wordt doorgaans niet uitgezet, maar is gerelateerd aan
de hoogte van een bestaand punt.

Bij beide funderingsmethoden is ook het uitzetten ten behoeve van
het grondwerk nagenoeg gelijk. Hierbij worden piketten op alle hoek-
punten van de ontgraving geplaatst. De diepte van de ontgraving
wordt regelmatig gecontroleerd door een grondwerker in de bouwput,
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horizontale maatvoering verticale maatvoering

uitzetten
bouwkavel

stalen buizen op hoekpunten bestaand referentiepunt

uitgraven piketten op hoekpunten diepte met
waterpasinstrument

bouwraam spijkers op bouwplank bovenzijde bouwplank

bekisting positie randkist bovenzijde randkist

metselen
onder peil

enkele profielen positioneren
/ stellen 

bovenzijde afgetekend op
profiel

vloer (positie metselwerk is
maatgevend)

bovenzijde vloer aangeven

metselwerk
wanden

profielen positioneren en
stellen

peilmaten aftekenen op
profielen

tabeltabel 13 13.  Aantal keren dat de maatvoering wordt aangegeven bij een traditioneletraditionele
funderingsmethodefunderingsmethode (fundering op staal + vloer op zand)

figuur 118figuur 118.  De positie van de dragende wand
wordt aangegeven door de bovenzijde van het be-
tonelement.

die aanwijzingen krijgt van een collega met een waterpas-
instrument buiten de bouwput. In plaats van een waterpas-
instrument wordt tegenwoordig ook vaak een roterende
laser gebruikt. Hierbij staat de roterende laser op een
vaste positie buiten de bouwput. De grondwerker in de
bouwput heeft een baak met een ontvanger, zodat de
grondwerker zelfstandig de diepte kan controleren. Nog
een stapje verder is het gebruik van een graafmachine,
waarbij de ontvanger van de roterende laser op de graaf-
bak is gemonteerd. Hierbij kan de machinist in de cabine
van de graafmachine een constante diepte aanhouden
zonder de hulp van een grondwerker, zie figuur 126 +1-98,.

Pas als het grondwerk gereed is, is de maatvoering bij
de geïndustrialiseerde funderingswijze en een traditionele funderings-
methode principieel verschillend. Bij de traditionele funderingswijze
wordt de maatvoering eerst globaal vast gelegd. In de volgende stap-
pen wordt de maatvoering steeds bijgeschaafd ("van-grof-naar-fijn").
Hierbij moet bij een traditionele funderingsmethode in totaal 6 keer
de horizontale maatvoering en 7 keer de verticale maatvoering wor-
den aangegeven, voordat met het metselen van de dragende wanden
kan worden begonnen (tabel 13).

Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze worden de betonelementen
direct goed gepositioneerd: "in een keer iets meteen goed doen".
Bij de horizontale maatvoering van de stelcomponenten is dit nog
niet goed mogelijk omdat er in de bouwput nog geen vaste referentie-
punten zijn. De bovenzijde van de stelcomponenten kan al wel op
de exact gewenste hoogte worden ingesteld. Met de voorwaarde
dat de betonelementen maatvast zijn, ligt hiermee ook de verticale
maatvoering van de dragende wanden vast.

De horizontale maatvoering wordt vastgelegd bij de positionering
van de betonelementen. De bovenzijde van deze betonelementen
is na het afronden van de funderingswerkzaamheden steeds zichtbaar,



1.86        1.86        

figuur 119figuur 119.  Bij de geïndustrialiseerde funderingswij-
ze is het mogelijk om een fundering zonder hinder-
lijke koudebruggen te realiseren. Hiertoe is in de
hoge betonelementen isolatie materiaal opgenomen
+1-14,.

zodat zowel de horizontale maatvoering als de verticale maatvoering
van de dragende wanden door de bovenzijde van de betonelementen
wordt aangegeven. 

Omdat de hoogte-afmeting van een vloerelement relatief onnauw-
keurig is +1-62,, blijft de maatnauwkeurigheid bij toepassing van zelf-
dragende vloerelementen alleen behouden indien de positie van
de wand onafhankelijk is van de positie van de vloerelementen. Om
dit mogelijk te maken worden de vloerelementen opgelegd op de
console van het betonelement.

Door deze detaillering bij de geïndustrialiseerde funderingswijze
wordt de horizontale maatvoering slechts 4 keer en de verticale maat-
voering slechts 3 keer aangegeven.

1.2.3.6 1.2.3.6 geïntegreerde isolatiegeïntegreerde isolatie

De geïndustrialiseerde funderingswijze kan geheel zonder hinderlijke
koudebruggen worden uitgevoerd. Aan dit aspect is betrekkelijk veel
aandacht besteedt, omdat met het toenemen van de isolatiewaarde
in een woning, de problemen met koudebruggen toenemen. De
term koudebrug is in wezen een verkeerde aanduiding, omdat dit
de indruk wekt dat het hier om een verlies van warmte gaat, dat
uit economische of milieu-besparende overweging voorkomen dient

te worden. Dit is niet juist, omdat een geringe toename
van de dikte van de overige isolatie in de omhulling van
een woning meer effect heeft met betrekking tot de
reductie van warmteverlies, verwarmingskosten en milieu-
belasting. Het echte probleem van een koudebrug is in-
wendige condensatie, waarbij een bouwmateriaal schade
oploopt, of oppervlaktecondensatie, waarbij schimmelvor-
ming ontstaat. De term condensatie-locatie is een betere
term. Inwendige condensatie kan worden voorkomen
door waterdamptransport te beletten of door de tempera-
tuur te verhogen (hogere isolatiewaarde aan de koude
zijde of toevoegen van warmte). Soms kunnen de nadelen
van kortstondige condensatie worden weggenomen, bij-
voorbeeld door ventilatie.

Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze wordt conden-
satie voorkomen door het toevoegen van isolatiemateriaal
(de geïntegreerde isolatie van gespoten polystyreen-
schuim, figuur 9 +1-14, en bijvoorbeeld figuur 78 +1-59,)
en door het vergroten van de afstand tussen de koude
en de warme zone.

In de opbouw van het hoge betonelement, weergegeven in figuur
7 +1-13, zal condensatie onder normale omstandigheden in een
woning niet optreden en kan tevens een hoge belasting uit de wand
op het betonelement (75 kN/m’) worden overgedragen.

De dragende wand wordt direct ondersteund door de "betonnen
staafjes" in het bovenste deel van het hoge betonelement. De door-
snede reductie van het beton bedraagt hier circa 70%, zodat de ge-
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middelde betondrukspanning in de staafjes maximaal 2,5 N/mm2

bedraagt. Vanwege de vorm van de staafjes heeft knik een geringe
invloed op de drukspanning, zodat de betonnen staafjes (kwaliteit
B65 met een maximale betondrukspanning f'b = 39 N/mm2) in staat
zijn, de dragende wanden doelmatig te ondersteunen.

Onder de betonnen staafjes bedraagt de reductie van de betondoor-
snede door het gespoten polystyreenschuim circa 55% (zie doorsnede
B-B in figuur 7 +1-13,). In de betondoorsnede zijn op regelmatige
afstand verstevigingen gecreëerd, waardoor de weerstand tegen
knik toeneemt en er een hogere horizontale kracht kan worden opge-
nomen.

In deze uitwerking wordt gevelisolatie zo laag mogelijk aangebracht,
waardoor de warmtestroom afneemt. Onder andere in figuur 78
+1-59, is te zien dat de gevelisolatie een gedeelte van het betonelement
afdekt.

In het bovenste gedeelte van een betonelement (d = 0,05 m) is de
warmteweerstand van betonnen staafjes [POLYTECHNISCH ZAKBOEKJE-
1997]:

Rc  =d/l = 0,05/1,75 = 0,03 [m2K/W]

en van EPS:

Rc  = d/l = 0,05/0,035 = 1,43 [m2K/W]

Het aandeel van de betonnen staafjes in de doorsnede bedraagt
30%, zodat de ontwerpwaarde voor de warmteweerstand 1,0 m2K/W
is. 

Daaronder zit nog een strook met een hoogte van 200 mm, die wordt
afgedekt door gevelisolatie. De warmteweerstand van het beton is
hier:

Rc  = d/l= 0,20/1,75  = 0,11 [m2K/W]

en van het EPS:

Rc  = d/l= 0,20/0,035 = 5,71 [m2K/W]

Het aandeel van beton is in deze doorsnede 45%, zodat de ontwerp-
waarde voor de warmteweerstand 3,2 m2K/W is. De ontwerpwaarde
voor de warmteweerstand van de beide stroken (warmteweerstand
van de koude naar de warme zone) is 4,2 m2K/W. Deze warmteweer-
stand is vergelijkbaar met de warmteweerstand van 150 mm geëxpan-
deerd polystyreen (EPS).

De bouwfysische en constructieve ontwerpbenaderingen in deze para-
graaf tonen aan dat de koudebrug door de betonnen staafjes in
de hoge betonelementen sterk is gereduceerd en dat de ontwerpbelas-
ting door de staafjes kan worden overgedragen. Deze ontwerpbenade-
ring maakt aannemelijk dat koudebruggen voorkomen kunnen wor-
den. Voor toepassing in de praktijk is nog aanvullend bouwfysisch
onderzoek +3-66, en ook aanvullend constructief onderzoek nodig.
Dit aanvullende onderzoek leidt tot meer nauwkeurige waarden voor
de warmteweerstand van de koudebrug en de draagkracht.
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figuurfiguur 120 120.  Omdat elke lengte van de betonele-
menten tussen 0,4 en 7,5 meter mogelijk is, en om-
dat deze betonelementen met de koppelstukken on-
der elke hoek samengevoegd kunnen worden, is na-
genoeg elke vooraf bepaalde funderingsvorm mo-
gelijk.

In de beschrijving van de uitwerkingen is meerdere malen beschreven
hoe de isolatielaag bij een dragende binnenwand volledig gesloten
kan worden +1-61,. Hierin is beschreven dat de isolatiestrook boven
het balkrooster op enkele plaatsen wordt onderbroken, zodat de
in-het-werk-gestorte betonmortel aangebracht kan worden. Als de
holte tussen en onder de betonelementen met betonmortel gevuld
is, worden de ontbrekende stukjes isolatiemateriaal teruggelegd,
waarna betonmortel van de vloer wordt aangebracht. Een volledig
gesloten isolatielaag is in de woningbouw echter geen vereiste: con-
densatie moet worden voorkomen. Bij de beschreven vloeren geldt:

‘ het temperatuurverschil over de constructie is gering. Onder de
woning heerst een nagenoeg constante temperatuur van circa
10EC;

‘ het warmtetransport is beperkt. In deze doorsnede is minimaal
0,35 meter beton aanwezig met een warmteweerstand van 0,27
[m2K/W]. Dit is vergelijkbaar met de thermische weerstand van
een strook geëxpandeerd polystyreen (EPS) met een dikte van
10 mm;

‘ de oppervlakte is gering. Wanneer er elke 1½ à 2 meter een
opening van circa 0,25 × 0,10 m2 is, is dit voldoende om de holte
tussen en onder de betonelementen te vullen en verdichten.

Hierdoor is de kans op condensatie ter plaatse van de koudebrug
gering. Dit betekent dat de stortopeningen in de isolatiestrook met
in-het-werk-gestorte betonmortel gevuld kunnen worden, waardoor
de uitvoering wat eenvoudiger wordt.

1.2.3.7 1.2.3.7 vormgevingsvrijheidvormgevingsvrijheid

Vormgevingsvrijheid, de mogelijkheid om een gebouw te ontwerpen
met minimale beperkingen van bouwtechnische aard, is een belangrijk
uitgangspunt voor de geïndustrialiseerde funderingswijze. Want de
keuze voor een funderingsmethode wordt doorgaans pas gemaakt
als een ontwerp geheel is voltooid. Specifieke voor- of nadelen van
een funderingsmethode, kunnen in deze fase geen invloed meer

op het ontwerp uitoefenen.

Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze is een grote
vormgevingsvrijheid gerealiseerd door:

‘ de mogelijkheid om hoge en lage betonelementen
te gebruiken met een willekeurige lengte tussen 0,4
en 7,5 meter. Hierdoor kan elke vorm van de platte-
grond worden gevolgd. Krommingen worden met
rechte betonelementen benaderd. Dit is mogelijk omdat
er voor de fundering geen esthetische eisen gelden;

‘ het koppelstuk, waarmee een aansluiting van twee
betonelementen onder een willekeurige hoek gemaakt
kan worden;
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‘ de inkassingen in de betonelementen, waardoor leidingen op
willekeurige locaties kunnen worden doorgevoerd;

‘ het 3D-meetsysteem, waarbij de betonelementen aan de hand
van coördinaten worden gepositioneerd. De uitvoering bij een
rechtlijnige en een niet-rechtlijnige funderingsvorm is gelijk.

Het belang van een uitvoeringswijze met grote vormgevingsvrijheid
zal in de toekomst nog toenemen. Want met moderne tekenprogram-
ma’s is het visualiseren en uitwerken van niet-rechtlijnige ontwerpen
eenvoudiger geworden. Ook de toeleverende industrie speelt hierop
in, doordat het productieproces van een toenemend aantal bouwele-
menten rechtstreeks door het bouwkundige tekenprogramma wordt
aangestuurd. Zo maakt de computergestuurde bewerking van staal-
profielen ingewikkelde dakvormen mogelijk. En met het computer-
gestuurde productieproces van bekistingsplaatvloeren kunnen ingewik-
kelde plattegronden worden gerealiseerd.

Verwacht wordt dat de variatie in gebouwen en gebouwvormen door
deze technische mogelijkheden zal toenemen.

Indien de funderingswijze hierop inspeelt, nemen de acceptatiekansen
toe. Dit geldt met name in de kleinschalige fase, zie +1-96,.

1.2.3.7.1 1.2.3.7.1 afkorten van betonnen halffabrikatenafkorten van betonnen halffabrikaten

De hoge en de lage betonnen halffabrikaten met een
vaste lengte van 12-18 meter worden met een betonzaag
afgekort als de projectgebonden gegevens beschikbaar
zijn. In principe is elke lengte mogelijk, maar vanwege
praktische overwegingen (met name transporteren en
positioneren) is de lengte gelimiteerd van minimaal 0,40
tot maximaal 7,5 meter. De productiewijze, waarbij eerst
lange betonnen halffabrikaten worden geproduceerd
die na uitharden worden opgedeeld in elementen met
een variabele lengte, komt ook voor bij kanaalplaten.
Kanaalplaten worden in een lange lengte geproduceerd,
om het voorspannen van de strengen te vereenvoudigen.
Als het beton de voorspanning kan opnemen wordt de
voorspanning afgelaten en wordt de lange strook in af-
zonderlijke elementen opgedeeld. Hierbij wordt per ele-
ment een doorsnede van circa 0,1 à 0,2 m2 gezaagd
(uitwendige afmetingen 0,15 à 0,32 meter hoog en 1,2
meter breed). Ter vergelijking: bij het hoge betonnen half-
fabrikaat wordt een betondoorsnede van 0,05 à 0,075
m2 gezaagd (uitwendige afmetingen 0,2 meter hoog en
0,5 à 0,725 meter breed).

Omdat bij de productie niet bekend is waar het betonnen
halffabrikaat wordt afgekort, is de maximale wapening
+3-58, in het gehele betonnen halffabrikaat aangebracht.
Ook zijn over de gehele lengte van de betonnen halffabri-
katen uitsparingen aan de boven- en de onderzijde aan-

figuurfiguur 121 121.  Hoekaansluiting van een spouwmuur.
Bij deze verbinding worden dezelfde elementen ge-
bruikt als bij een verbinding waarbij de betonele-
menten achter elkaar liggen (met uitzondering van
een van de twee bekistingsschotjes, dat nu een gro-
tere hardboardplaat moet hebben).
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figuur 122figuur 122.  Met de koppelstukken kunnen meerde-
re betonelementen worden samengevoegd. Hier is
een verbinding weergegeven in een balkrooster,
waar een koppelbalk aansluit op een knik in de
spouwmuur.

wezig. Na het afkorten kan in de uitsparing altijd een koppelstuk
worden aangebracht, onafhankelijk van de positie waar het betonnen
halffabrikaat is afgekort. Hierdoor kunnen de betonelementen op
de bouwplaats weer tot een balkrooster worden opgebouwd, waarbij
de afgekorte betonelementen een normaalkracht, dwarskracht en
buigende en wringende momenten kunnen overbrengen. De afmeting
van de uitsparing is 45×60 mm2. De uitwendige afmeting van het
koppelstuk is circa 42 × 42 mm2. Hierdoor kan het koppelstuk in
de hoogterichting van de uitsparing worden verschoven, waardoor
staven van verschillende koppelstukken elkaar kunnen passeren.

1.2.3.7.2 1.2.3.7.2 koppeling van betonelementenkoppeling van betonelementen

In figuur 120 is een bovenaanzicht van een afbuiging in het balkroos-
ter weergegeven. Het koppelstuk bevindt zich in een uitsparing van
het betonelement. Nadat alle betonelementen exact zijn gepositio-
neerd, worden alle koppelstukken zover uitgetrokken dat de gaten
(i17 mm) in de plaatjes van twee koppelstukken boven elkaar liggen.
De lengte van de koppelstukken is zodanig dat er altijd een gemeen-
schappelijk punt van twee koppelstukken gevonden wordt, waarbij
de hechtlengte in de uitsparing voldoet aan de berekende veranke-

ringslengte +3-62,. Vervolgens wordt een wapeningsstaaf
(de "stift", i16, 500 mm lang, met aan de bovenzijde
een verdikking en aan de onderzijde een afschuining)
door de vier gaten van twee koppelstukken gestoken,
zie figuur 23 +1-21,. Deze stift wordt vervolgens ook door
de vier gaten van de twee koppelingen daaronder gesto-
ken. Als de holte tussen en onder de betonelementen
met in-het-werk-gestort beton is gevuld, kan de belasting
op de afzonderlijke betonelementen via de koppelstukken
worden overgedragen op de andere betonelementen.

Bij het aanbrengen van de in-het-werk-gestorte beton-
mortel is een gesloten bekisting tot aan de bovenzijde
van de console nodig. Juist op deze locatie moet de
bekisting goed afsluiten aan de betonelementen, omdat
hier een goede betonkwaliteit vereist is. Bovendien wordt
de in-het-werk-gestorte betonmortel bij een koppelstuk
extra met een trilnaald verdicht, opdat alle openingen
tussen de koppelstukken en betonelementen met
betonmortel worden gevuld. 

De bekisting ter plaatse van de koppelstukken wordt ge-
vormd door het bekistingsschotje +1-21,. De stukken EPS
aan beide zijden van het bekistingsschotje zijn in de
contra-vorm van het betonelement gesneden. Dit EPS
heeft een trapeziumvorm en kan enigszins worden inge-
drukt, zodat dit EPS de naad tussen bekistingsschotje
en betonelement goed afsluit. Het bekistingsschotje
bestaat verder uit een strook hardboard dat goed
gebogen kan worden. Omdat dit deel van de fundering
aan beide zijden volledig door grond of bouwmaterialen
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figuur 123figuur 123.  Ook bij een kruising waar acht beton-
elementen samenkomen worden dezelfde elementen
gebruikt. Bij deze verbinding wordt de stift (i16, 500
mm lang) door acht gaten van vier koppelstukken
aan de bovenzijde en door acht gaten van vier kop-
pelstukken aan de onderzijde gestoken.

wordt afgedekt, zijn er geen esthetische eisen voor de vorm van het
hardboard. Wel is het van belang dat de koppelstukken voldoende
dekking krijgen. De onderzijde van het bekistingsschotje wordt afgeslo-
ten door de afsluitstrook, die onder de betonelementen ligt, om te
vouwen.

In figuur 122 is een verbinding getekend, waar zes beton
elementen samen komen. Deze verbinding wordt met
zes koppelstukken, drie stiften en drie bekistingsschotjes
gerealiseerd. De werkwijze is in principe hetzelfde als de
hiervoor beschreven verbinding. In figuur 123 Is een ver-
binding met acht betonelementen afgebeeld. 

In de verbinding in figuur 122 en 123 kan een koppelstuk
ook in het eerste snijpunt met een ander koppelstuk wor-
den verbonden. Hierdoor is de verankeringslengte van
enkele koppelstukken groter en is het uittrekken van de
koppelstukken tijdens de montage wat gemakkelijker.
Een groot nadeel is echter dat er nu geen doorlopende
wapening is van die delen van het balkrooster, die in el-
kaars verlengde liggen. Dit betekent, dat in de kruispunten
van het balkrooster maar een beperkt moment over-
gedragen kan worden. Vanwege deze constructieve over-
wegingen wordt de voorkeur gegeven aan de detaillering,
zoals in figuur 122 en 123 is afgebeeld.

Aanbevolen wordt om de koppelstukken in een experi-
menteel onderzoek op ware grootte te toetsen +3-62,. Want
hoewel de constructie met de beschikbare normen
berekend kan worden, is het zinvol om met name de ver-
ankeringslengte in de relatief kleine uitsparing experimen-
teel te toetsen.

1.2.3.7.3 1.2.3.7.3 doorvoeren van leidingendoorvoeren van leidingen

Niet alleen de indeling van een woning, ook het leidingen-
verloop wordt onafhankelijk van de funderingswijze ontworpen. Daar-
om zijn inkassingen hart-op-hart 250 mm in de betonelementen
voorzien, waardoor de leiding maximaal 0,125 meter afwijkt van
de positie op tekening.

Omdat alle leidingen in de woningbouw min of meer flexibel zijn
(door buiging van de leidingen of door de verbindingsstukken wat
te verdraaien) is deze maximale afwijking acceptabel. Op pagina
1-42 is uiteengezet welke leidingen (maximaal i110 mm) moeten
worden doorgevoerd. Ook is hier beschreven op welke wijze leidingen
bij de geïndustrialiseerde funderingswijze worden doorgevoerd.
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1.2.3.8 1.2.3.8 raming van de bouwkostenraming van de bouwkosten

Op pagina 2-57 is uiteengezet waarom de bouwkosten van een
nieuw product aanvankelijk onbelangrijk zijn. In de initiële en klein-
schalige fase is het voldoende als aannemelijk wordt gemaakt, dat
er op termijn een economische toepassing is. Om deze reden is in
de documentatie alleen een globale indicatie van de bouwkosten
uitgewerkt +3-47,. De globale indicatie is gebaseerd op gegevens
uit de nacalculatie van het derde proefproject (bedrijvengebouw te
Nuenen +3-25,). Hiertoe is de nacalculatie vergeleken met de oorspron-
kelijke begroting voor de traditionele uitwerking (gemaakt door de
aannemer BAN-bouw bv). Uit de nacalculatie is geconcludeerd dat
de kosten voor alle werkzaamheden ten behoeve van de fundering
met ca. 10 % zijn gereduceerd +3-51, onder andere doordat er circa
30-45% minder arbeidsuren op de bouwplaats nodig zijn +3-52,.

In deze vergelijking zijn 61 manuren gecorrigeerd (op een totaal
van 220, zie tabel 62 +2-175,), omdat de betreffende manuren nadruk-
kelijk het gevolg zijn van aanloopproblemen bij een eerste proef-
project. Dit zijn uren voor het:

‘ herstellen van "vergeten" doorvoeringen door geprefabriceerde
betonelementen (totaal 15½ manuren). Het maken van doorvoe-
ringen is in de huidige fundering vereenvoudigd +1-42,, zodat het
boren van gaten niet meer voorkomt;

‘ vrijhakken van schroefhulzen, die bij de productie van de beton-
elementen onder het betonoppervlak zijn verdwenen, zie figuur
358 +3-31, totaal 10 manuren. De ingestorte hijsvoorzieningen
komen bij de huidige betonelementen niet meer voor, zie figuur
116 +1-82,;

‘ lossen van 155 geprefabriceerde betonelementen in 5 vrachten,
totaal 12½ manuren;

‘ documenteren (17 manuren) en herstellen bouwfouten (6 manuren)

Andere inefficiënte manuren zijn in de nacalculatie niet gecorrigeerd,
bijvoorbeeld als gevolg van de onvermijdelijke opstartproblemen
bij een eerste proefproject, het ontbreken van routine, het uitproberen
van praktische hulpmiddelen, de regelmatige verstoring door
geïnteresseerde passanten en het bijstellen van de detaillering naar
aanleiding van praktijkgegevens. Aan de andere kant moet echter
ook worden gesteld dat in de vergelijking relatief weinig verleturen
zijn opgenomen en dat het bouwterrein van alle kanten zeer goed
toegankelijk was. Ook de (zeer) vele uren van ontwikkeling, afstem-
ming en werkvoorbereiding zijn niet in de globale kostenvergelijking
verwerkt. Voor de globale kostenvergelijking is dit ook niet nodig,
omdat de gerealiseerde besparing aannemelijk maakt, dat op termijn
een economische funderingswijze gerealiseerd kan worden.
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1.2.3.9 1.2.3.9 benodigdheden op de bouwplaatsbenodigdheden op de bouwplaats

De geïndustrialiseerde fundering kan met beperkte bouwplaatsvoorzie-
ningen worden gemaakt. Dit is een prettige bijkomstigheid, omdat
het bij funderingswerkzaamheden regelmatig voorkomt, dat bouw-
plaatsvoorzieningen nog niet aangebracht of aangesloten zijn. Ook
bij de beide proefprojecten, onderzoekgebouw op het TU/e-complex
+3-13, en bedrijvengebouw te Nuenen +3-25, waren de meeste bouw-
plaatsvoorzieningen nog niet aanwezig.

In het proefproject bedrijvengebouw te Nuenen was bij aanvang van
de werkzaamheden alleen een bouwkeet en toiletunit beschikbaar.
Elektra, water en bouwhekken waren nog niet beschikbaar. 

In dit proefproject is het benodigde graafwerk voor de bouwaanslui-
tingen gelijktijdig met het graafwerk voor de fundering uitgevoerd.

Dit is een veel voorkomende situatie, omdat de positie van water-
en meterkast doorgaans pas bij het uitzetten van het bouwwerk wor-
den bepaald. Ook de mogelijkheid om het graafwerk te combineren
draagt bij aan het later aanbrengen van de bouwplaatsvoorzieningen.
De daadwerkelijke aansluiting vindt daarna plaats. In dit proefproject,
waren de bouwplaatsvoorzieningen pas beschikbaar nadat alle funde-
ringswerkzaamheden waren voltooid.

In tegenstelling tot het gedeelte van dit project, dat met een traditionele
fundering is gerealiseerd, had het ontbreken van de bouwplaatsvoor-
zieningen geen invloed op de werkwijze van de onderzochte funde-
ringswijze. Want een grondverzetbedrijf is ingericht op werk-
zaamheden op ontoegankelijke locaties. Alle noodzakelijke
voorzieningen, met uitzondering van een toiletunit, zijn geïntegreerd
in het materieel dat wordt ingezet.

Met dit proefproject is duidelijk geworden dat de funderingswijze
het opstarten van een bouwproject kan vereenvoudigen. Als hierover
goede afspraken worden gemaakt, geeft dit een aannemer meer
tijd om een bouwplaats te organiseren.

1.2.3.10 1.2.3.10 voorkomen van bouwfoutenvoorkomen van bouwfouten

In het laatste proefproject is door toeval ontdekt, dat de funderingswij-
ze ook bouwfouten kan voorkomen.

Bij dit proefproject waren de bouwplanken op de hoekpunten van
het bouwwerk geplaatst (zie figuur 348 +3-25,). Bij het plaatsen van
drie van de vier geprefabriceerde betonelementen in de eerste zijwand
in figuur 348 werd duidelijk dat er iets niet klopte. De gezamenlijke
lengte van de betonelementen kwam niet overeen met de maatvoering
die op de bouwplanken was aangeven. De positie van de bouwplan-
ken is vervolgens gecontroleerd. Hierdoor werd al snel ontdekt dat
de bouwplanken aan de achterzijde circa 0,5 meter verschoven moes-
ten worden. Bij toepassing van een traditionele fundering zou de
geringe afwijking waarschijnlijk niet zijn opgemerkt. Vermoedelijk
zou deze afwijking bij het plaatsen van het staalskelet (figuur 380
+3-40,). aan het licht zijn gekomen, waarbij:
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‘ of alsnog een nieuwe funderingsbalk over de volledige achterzijde
gemaakt zou moeten worden;

‘ of het staalskelet ingekort zou moeten worden, waarbij het
verhuurbare oppervlak met circa 5% afneemt.

In het proefproject heeft de minigraafmachine direct een extra strook
uitgegraven en zijn enkele betonelementen verzet. De fout was hier
met circa 6 extra manuren hersteld.
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1.31.3  mogelijkheden korte mogelijkheden korte »º»º lange termijn lange termijn
Op pagina 2-57 is onderbouwd dat bij de ontwikkeling van een nieuw
product drie fasen moeten worden onderscheiden. Dit zijn de initiële
fase, de kleinschalige fase en de succesrijke fase. Bij de ontwikkeling
van een nieuw product moet in elke fase worden geanticipeerd op
de kenmerken van deze specifieke fase. In de hiernavolgende be-
schrijvingen zijn de specifieke kenmerken wat betreft de geïndustriali-
seerde fundering in de drie fasen toegelicht.

1.3.1 1.3.1 initiële faseinitiële fase
In deze fase zijn meerdere ontwerpmodellen gemaakt. In figuur 248
+2-148, is een schaalmodel getoond, waarmee de mogelijkheden
van de nauwkeurige funderingswijze zijn onderzocht.

De praktische kwaliteiten zijn daarna onderzocht in een prototype
(werkplaats te Nuenen +3-7,). Vervolgens zijn twee proefprojecten
gerealiseerd (het onderzoekgebouw - TU/e complex +3-13, en het
bedrijvengebouw te Nuenen +3-25,).

Deze ontwerpmodellen zijn van grote invloed geweest op het ontwerp
van de funderingswijze. Door de ervaringen, opgedaan bij de tot-
standkoming van het schaalmodel, het prototype en de proefprojecten,
is de opbouw en detaillering van de funderingswijze regelmatig bijge-
steld.

De gerealiseerde ontwerpmodellen zijn slechts in beperkte mate als
presentatiemodellen te gebruiken. Want omdat opbouw en detaillering
gedurende het ontwerpproces zijn gewijzigd, wijken de ontwerpmodel-
len op meerdere onderdelen af van de geïndustrialiseerde funderings-
wijze, zoals die in de documentatie is beschreven. Zo geldt bijvoor-
beeld voor alle gerealiseerde ontwerpmodellen dat de vorm van
de betonelementen sterk afwijkt van de beschreven elementen in
de documentatie. Als een van de ontwerpmodellen als presentatie-
model wordt gebruikt komt ongewild de nadruk te liggen op de delen
die niet meer relevant zijn. Dit leidt de aandacht af van de eigenlijke
delen van de nieuwe funderingswijze.

Met de productie van goede presentatie modellen is recent een aan-
vang gemaakt. Hiertoe is een houten bekisting gemaakt, waarmee
het hoge en het lage betonelement geproduceerd kunnen worden.
Dit is een model, waarmee de opbouw op ware grootte getoond
kan worden +3-43,.

Deze betonelementen moeten nog worden verwerkt in fysieke voor-
beelden van diverse detailleringen. 

Om toekomstige gebruikers te overtuigen zijn naast presentatie-
schaalmodellen ook nog presentatie-proefprojecten gewenst. Hierbij
gaat de voorkeur uit naar kleine projecten, waarbij de voordelen
van eenvoudige organisatie en gelijktijdig aanbrengen van de
betonmortel voor de begane grondvloer (of de druklaag op de
systeemvloer) en de fundering goed tot uitdrukking komen.
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figuur 124figuur 124.  In de kleinschalige fase is het nog niet
zinvol om de betonelementen met een betonzaag af
te korten. Daarom worden in de bekisting schotjes
geplaatst om de hoge of de lage betonelementen te
produceren. In deze fase worden geen industrieel
geproduceerde halffabrikaten gemaakt, maar ge-
prefabriceerde elementen.

1.3.2 1.3.2 kleinschalige fasekleinschalige fase
In de kleinschalige fase is er nog geen specifieke productiefaciliteit
voor de elementen van de funderingswijze beschikbaar. De productie
van de benodigde elementen moet nu in bestaande productieproces-
sen worden ingepast. 

Hiertoe is de vorm van de betonelementen zodanig dat deze direct
al in een relatief eenvoudige bekisting gemaakt kan worden. Deze
bekisting +1-46,, kan in een fabriek voor geprefabriceerd beton worden
verwerkt. Hoewel de gezette staalplaat voor de bekisting geen grote
investering vergt is er toch voor gekozen om het lage betonelement
zodanig te detailleren dat dit in de bekisting van het hoge betonele-
ment geproduceerd kan worden (door toevoeging van een hulpstuk),
zie figuur 65 +1-49,.

In de kleinschalige fase worden de benodigde beton-
elementen niet uit een lange strook (het halffabrikaat)
gezaagd, omdat de grote betonzaag in een fabriek voor
geprefabriceerd beton niet standaard aanwezig is. In
de kleinschalige fase worden de elementen geprefa-
briceerd, door in de lange bekisting enkele separatie-
schotjes te plaatsen (figuur 124). In de gerealiseerde
proefprojecten is aangetoond dat deze wijze van produce-
ren mogelijk is, zie onder andere figuur 315 +3-16,. Om-
dat de betonnen halffabrikaten nu niet op voorhand ge-
produceerd kunnen worden, is voor referentieprojecten
in de kleinschalige fase een langere voorbereidingstijd
nodig.

In de kleinschalige fase is ook het gespoten polystyreen-
schuim nog niet beschikbaar omdat de benodigde mallen
in deze fase niet rendabel zijn. Dit gespoten polystyreen-
schuim wordt toegepast als koudebrug onderbreking
in de hoge betonelementen en als vormstuk bij een
strokenfundering.

Het vormstuk van gespoten polystyreenschuim wordt toegepast bij
een strokenfundering als de aanlegbreedte meer dan 600 mm moet
zijn. Dit vormstuk komt in de woningbouw niet zo veel voor, omdat
de aanlegbreedte doorgaans niet breder is dan 600 mm. Voor deze
aanlegbreedte is een strook hardboard voorzien, zie figuur 18 +1-18,,
die wel beschikbaar is. Hierdoor heeft het ontbreken van het vormstuk
van gespoten polystyreenschuim in de kleinschalige fase niet tot pro-
blemen geleid. In de incidentele situatie, dat een fundering van een
referentieproject breder is dan 600 mm, kan een speciale oplossing
met een steviger plaatmateriaal worden gezocht.

Voor de koudebrug onderbreking, weergegeven in figuur 9 +1-14,,
moet in de kleinschalige fase een alternatief worden ontwikkeld.
Want het is voor de toepassing van de funderingswijze belangrijk
dat de funderingswijze al direct wordt geassocieerd met een kwalitatief
hoogwaardig product.
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figuur 125figuur 125.  In de kleinschalige fase wordt de kou-
debrug onderbreking gemaakt uit rechte stroken
geëxpandeerd polystyreen (EPS) door middel van
zaag en freesbewerkingen.

Voor de koudebrug onderbreking kan glasschuim (foam-
glas) worden toegepast. Dit foamglas kan in stoken in
de bekisting worden gelegd, weergegeven in figuur 317
+3-17, en 322 +3-18,. Beter is het echter om de koudebrug
onderbreking samen te stellen uit een strook geëxpan-
deerd polystyreenschuim, dat in de juiste vorm is gezaagd
of gefreesd (figuur 125).

Op pagina 2-57 is onderbouwd dat de risico’s, die op-
drachtgever, ontwerper en bouwbedrijf lopen, altijd groter
zijn dan de mogelijke reductie van bouwkosten. De
reductie van bouwkosten speelt daarom een ondergeschik-
te rol in het beslissingsproces van een referentieproject.

In de kleinschalige fase moet daarom vooral worden be-
nadrukt dat de funderingswijze de bouworganisatie vereenvoudigt,
het gelijktijdig storten van vloer en fundering mogelijk maakt (waar-
door de overlast wordt beperkt), de arbeidsomstandigheden kan
verbeteren en eventueel de maatnauwkeurigheid verhoogt met minder
bouwfouten in de afbouw.

1.3.3 1.3.3 succesrijke fasesuccesrijke fase
In de succesrijke fase wordt de funderingswijze op grote schaal toege-
past. Hierdoor worden speciale productiefaciliteiten en hulpmiddelen
rendabel. Bij het introduceren van een nieuw product moet al in het
ontwerp worden geanticipeerd op de nieuwe mogelijkheden in de
succesrijke fase. Want indien de opbouw en detaillering volledig
wordt afgestemd op de dan beschikbare materialen, werkmethoden
en productieprocessen moet het ontwerp later weer worden gewijzigd
om de nieuwe mogelijkheden te kunnen benutten. En indien dit
betekent, dat het ontwerp na de kleinschalige fase structureel moet
worden gewijzigd, is dit vaak niet meer mogelijk +2-32,. 

Het is eveneens niet gewenst om het ontwerp volledig te richten op
de mogelijkheden in de succesrijke fase, omdat er dan in de kleinscha-
lige fase geen goede referentieprojecten getoond kunnen worden.

Daarom moeten bij de ontwikkeling van een nieuw product zowel
praktische randvoorwaarden ("hoe zijn de ideeën in bestaandebestaande
productie-faciliteiten te verwezenlijken ?") als idealen ("hoe ziet het
uiteindelijke product er uit en wat is daarvoor benodigd?") steeds
weer opnieuw worden afgewogen. Hiertoe moet er een duidelijk
beeld zijn van de verwachtingen op lange termijn en tegelijkertijd
moet er een duidelijk beeld zijn van de realisatiemogelijkheden op
korte termijn. Indien één van de beide beelden domineert, wordt
geen optimaal resultaat verkregen.

In deze context zijn in de volgende paragraven enkele productie-
en/of werkwijzen beschreven, zoals die op termijn haalbaar worden
geacht. Hierbij is aangegeven welke consequentie de gewijzigde
productie- en/of werkwijze heeft op de opbouw en detaillering in
de kleinschalige fase.
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figuur 126figuur 126.  Roterende laser. Dit apparaat stelt zich-
zelf automatisch in om een horizontale vlak uit te
zetten. Op de ontvanger wordt met pijlen, geluids-
signaal of digitaal display een signaal afgegeven
indien de ontvanger zich binnen het meetbereik van
het horizontale vlak van de roterende laserstraal
bevindt. De ontvanger kan op de graafbak van een
graafmachine worden gemonteerd. De gegevens
kunnen dan in de cabine worden afgelezen. Het
meetbereik is circa 400 meter en de maatnauwkeu-
righeid is circa 2,5 mm op 50 meter afstand [foto’s
+ gegevens: Topcon].

figuurfiguur 127 127.  Als van twee punten de positie bekend
is, kan het 3D-meetsysteem door meting van de
hoek en afstand de eigen positie bepalen met een
nauwkeurigheid van circa 2 mm [tek: Leica].

1.3.3.1 1.3.3.1 roterende laser en 3D-meetsysteemroterende laser en 3D-meetsysteem

In de bouw wordt de roterende laser steeds vaker ingezet. De rote-
rende laser (voorbeeld in figuur 126) produceert een rechtlijnig laser-
signaal dat met hoge rotatiesnelheid (circa 600 omwentelingen per
minuut) wordt rondgedraaid, zodat het lijkt alsof een vlak wordt gete-

kend. De meeste optische lasers hebben een automati-
sche instelling om een horizontaal vlak uit te zetten voor
hoogtelijnen. Sommige roterende lasers hebben een auto-
matische instelling voor een verticaal vlak. 

Het lasersignaal geeft binnen een straal van circa 50
meter een rode lijn op de getroffen objecten. Maar mees-
tal wordt een laserontvanger gebruikt, die het signaal
binnen een straal van circa 400 meter kan opvangen.
De laserontvanger wordt bevestigd op een lat, die op
een gewenste hoogte is neergezet. Vervolgens wordt de
ontvanger langs de lat naar boven of onder geschoven
totdat het lasersignaal exact wordt opgevangen. Op deze
positie wordt de laserontvanger op de lat gefixeerd. Daar-
na kan de hoogte op andere posities in de bouwput wor-
den gecontroleerd, mits er zich geen obstakels tussen
roterende laser en ontvanger bevinden. Op vergelijkbare
wijze kan de ontvanger worden bevestigd aan een staaf
op de graafbak van een graafmachine. Tijdens het gra-
ven kan de machinist van de graafmachine nu de positie
van de onderzijde van de graafbak ten opzichte van de
gewenste diepte van ontgraving controleren.

De roterende laser is in alle proefprojecten gebruikt, zie
onder andere figuur 370 +3-35,. Hierbij is de lat met ont-
vanger op de bovenzijde van een stelcomponent ge-
plaatst. Daarna is de ruimte onder de stelbouten opge-
vuld totdat de ontvanger met een pulserend geluids-

signaal aangeeft dat de grove instelling bereikt is. Vervolgens is de
stelbout in- of uitgedraaid, totdat een continu geluidssignaal aangeeft
dat de exacte aanlegdiepte bereikt is. Op deze wijze zijn alle stelcom-
ponenten door één persoon met de roterende laser op hoogte ge-
bracht (5 tot 12 stelcomponenten per uur).

In tegenstelling tot de roterende laser wordt een 3D-meetsysteem
in de bouwwereld nog niet veel toegepast. "Om verschil-
lende redenen lijkt de toepassing van moderne meet-
middelen voor positionering en plaatsbepaling op de
bouwplaats echter moeizaam te verlopen. Enerzijds
worden de activiteiten van een meetdienst, al dan niet
ingehuurd, door het management vaak niet gezien als
een essentieel onderdeel van het bouwproces en krijgen
deze activiteiten niet de aandacht die ze zouden moeten
hebben. Het opstellen en uitvoeren van een doordacht
meetplan blijkt vaak geen vast onderdeel in de voorbe-
reidingsfase terwijl dit juist vanuit kwaliteitsoogpunt
in de uitvoeringsfase essentieel is (voorkomen van faal-
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figuur 129figuur 129.  Indien een prisma van het 3D-meetsys-
teem op een hoekpunten van het te plaatsen ele-
ment wordt bevestigd, kan de positie van dit hoek-
punt worden afgelezen. Vervolgens geeft het prisma
aan in welke richting het element geschoven moet
worden en wanneer de gewenste positie is bereikt.

figuurfiguur 128 128.  Als de eigen positie vast ligt kunnen de
coördinaten van andere punten van het bouwwerk
met eenzelfde nauwkeurigheid (circa 2 mm) worden
uitgezet [tek: Leica].

kosten). De meetdienst staat daarmee feitelijk te ver
van de rest van de bouw.

Anderzijds werken maatvoerders vaak wel met moderne
middelen maar voeren daar meer traditionele meetactivi-
teiten mee uit (gekoppeld aan de traditionele wijze van
werken)." [Rrbouw 102-1999]

Er zijn twee principes voor een 3D-meetsysteem.

Een 3-dimensionaal beeld kan met stereofotografie, ge-
combineerd met laser afstandmeting, worden verkregen.
De twee camera’s voor de stereobeelden en de laser
afstandmeting zijn dan op een aandrijfunit geplaatst. De
beelden van de camera’s, waarden van de afstandmeting
en stand van de aandrijfunit worden naar een computer
verzonden, die volautomatisch de metingen uitvoert en
een van tevoren geprogrammeerde meetprocedure af-
werkt.

Een meer gangbaar 3D-meetsysteem maakt gebruik van een total
station. "Een elektronisch total station is een combinatie van hoek-
en afstandsmeter. De digitale waarden kunnen op een display
worden afgelezen. In de total stations zelf is software ingebouwd
waarmee allerlei bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Zo zijn
er programma’s om punten in te meten en om punten uit te zetten.
De gegevens kunnen vanuit de pc worden ingelezen om punten
uit te zetten.

Er zijn total stations met motoraandrijving zodat inge-
voerde punten makkelijk kunnen worden uitgezet omdat
de aandrijving het total station in de juiste stand brengt.
En er bestaan total stations met auto tracking. Deze
total stations zoeken zelf het te meten prisma en kunnen
deze blijven volgen. Door gebruik te maken van een
communicatieset kan het total station door één persoon
worden bediend" (one-man total station). [Rrbouw 102-
1999]. Het total station is nu nog een erg duur meetinstru-
ment, waardoor het in de huidige bouw beperkt wordt
gebruikt.

Indien in de documentatie over een 3D-meetsysteem wordt
gesproken, wordt een one-man total station met auto
tracking bedoeld.

De geïndustrialiseerde funderingswijze is ontwikkeld op
basis van het 3D-meetsysteem (figuur 130). Hierbij volgt
het total station de bewegingen van het prisma, waardoor
de maatvoering door één persoon verzorgd kan worden.
Dit is voor de funderingswijze van groot belang omdat
de uitvoering door een team van slechts twee personen
wordt verzorgd, de machinist van een graafmachine en
een medewerker +1-34,.
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figuurfiguur 130 130.  Met een one-man total station met
auto-tracking heeft het total station een motoraan-
drijving, die het prisma blijft volgen. Op een display
kunnen de coördinaten van het prisma worden af-
gelezen [foto: Leica].

Door auto-tracking, en doordat de coo@rdinaten zijn opge-
slagen in een computerfile, kan de medewerker de hoek-
punten aangeven, waardoor de graafmachine snel kan
beginnen met ontgraven. De medewerker wordt hierbij
op de bouwplaats gestuurd door signalen op het display
bij het prisma. Terwijl de graafmachine de sleuven graaft,
kan de medewerker vervolgens op dezelfde wijze de po-
sities van de stelcomponenten aangeven en de hoogte
van de stelcomponenten geheel zelfstandig instellen.

Auto-tracking komt ook van pas bij het positioneren van
de betonelementen. Want als enkele betonelementen
door de graafmachine globaal op de stelcomponenten
zijn geplaatst, kan de medewerker deze betonelementen
nauwkeurig positioneren terwijl de graafmachine een
volgend betonelement ophaalt. Hiertoe moet een hulpstuk
voor het prisma worden ontwikkeld, zoals weergegeven
in figuur 129.

Zolang nog geen gebruik kan worden gemaakt van het
3D-meetsysteem wordt de verticale maatvoering met
een roterende laser en de horizontale maatvoering door
het controleren en corrigeren van de betonelementen
geregeld +1-83,.

1.3.3.2 1.3.3.2 hoogte-instel-unithoogte-instel-unit

De hoogte-instel-unit is een logisch vervolg op het 3D-meetsysteem.
Hierbij wordt de stelcomponent, bijvoorbeeld in figuur 288 +2-187,,
direct door een instrument op hoogte gebracht. Een summiere schets
is weergegeven in figuur 269 +2-168,. De hoogte-instel-unit wordt
direct aangestuurd door de gegevens van het 3D-meetsysteem. Als
de bovenzijde van de stelcomponent op hoogte is, wordt de stelcom-
ponent gefixeerd, en kan de hoogte-instel-unit bij een andere stelcom-
ponent worden ingezet.

De hoogte-instel-unit is in de documentatie niet uitgewerkt omdat
het verschil met de handmatige instelling met stelbouten beperkt
is. Verwacht wordt dat de hoogte-instel-unit sneller en meer nauwkeu-
rig is. Maar de benodigde tijd voor het plaatsen en op hoogte brengen
van de stelcomponenten is gering ten opzichte van het totaal aantal
uren voor realisering van de fundering, waardoor een eventuele
tijdwinst nu nog niet van belang is.

1.3.3.3 1.3.3.3 productie betonnen halffabrikatenproductie betonnen halffabrikaten

In de succesrijke fase worden de betonnen halffabrikaten in een car-
rouselsysteem geproduceerd. In figuur 146 +2-29, is het schema van
een carrouselsysteem voor betonnen wand- en gevelplaten schema-
tisch weergegeven. Bij een carrouselsysteem bevindt de mal zich
op een soort lopende band. De mal beweegt zich langs verschillende
bewerkingsstations. Als referentie voor de productie van de betonnen
halffabrikaten voor de geïndustrialiseerde fundering is het carrousel-
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7 De hoogte van de betonnen halffabrikaten (725 en 500 mm) is be-
paald bij de voorbereidingen voor een proefproject. Met deze hoogte kon
de gewenste fundering worden gerealiseerd. Tegelijkertijd kon de 2970 mm
brede carrouselbodem efficiënt worden gebruikt voor de productie van 582
m’ betonelementen. Indien de productie uiteindelijk niet in een bestaande
mal voor bekistingsplaten wordt vervaardigd, zijn de oorspronkelijke rand-
voorwaarden niet langer valide. De hoogte en lengte zijn dan residuen en
moeten weer worden heroverwogen +2-12,.

figuur 131figuur 131.  In het carrouselsysteem voor bekistings-
platen worden stalen mallen gebruikt, die langs ver-
schillende bewerkingsstations bewegen [foto: Dycore
Verwo], zie ook figuur 315 +3-16,.

systeem van bekistingsplaatvloeren genomen (figuur 131).
Bekistingsplaten worden in stalen mallen van 18×3 m2

(R×b) geproduceerd (voor drie bekistingsplaten van circa
6 m). Een carrousel bestaat uit zo’n 50 à 100 mallen,
die achter elkaar diverse bewerkingsstations passeren.
De totale hoogte van de elementen in de mal is maximaal
0,25 m.

In het eerste bewerkingsstation wordt de mal ontdaan
van betonresten van de vorige stort en geolied. Vervolgens
schuift de mal onder een één-op-één-plotter, die de con-
touren van de bekistingplaten op de malbodem tekent
(CAD/CAM). Gestuurd door de tekening worden omran-
dingen handmatig in de mal geplaatst. De omranding
is een metalen balk bij een rechthoekige plaat of een
strook polystyreen, gelijmd op de stalen mal, bij een
onregelmatige vorm en bij sparingen voor trapgaten et
cetera (figuur 132). Op de malbodem zijn ook de posities
van (elektra)-voorzieningen et cetera getekend, waar de
centraaldozen, sparingen en andere voorzieningen op
de malbodem gelijmd kunnen worden. In het volgende
bewerkingsstation worden de doorgaans voorgefabriceer-
de wapeningsnetten in de mal geplaatst. Deze wapening ligt op kunst-
stof afstandhoudersstrippen.

Daarna worden de tralies op de wapening geplaatst. Vervolgens
schuift de mal onder de betonsilo en wordt met mortel gevuld, zie
figuur 317 +3-17,. Op een triltafel wordt de mortel verdicht, waarna
de betonelementen ongeveer 24 uur in een klimaatkamer uitharden.
In het laatste station worden de betonelementen ontkist door met
een takel aan de tralies te trekken (figuur 133). Na ontkisten wordt
de mal schoongemaakt, en herhaalt het proces zich.

Uit proefprojecten is geleerd dat de betonelementen voor de funde-
ringswijze in een carrouselsysteem kunnen worden gemaakt (onder-
zoeksgebouw +3-13, en bedrijvengebouw +3-25,). In een mal van de
carrousel passen twee hoge en drie lage betonelementen met een
lengte van 18 meter7. Maar uit deze proefprojecten is ook geleerd
dat de logistiek erg belangrijk is. In dit opzicht hebben beide proefpro-
jecten gefaald, omdat voor de geprefabriceerde betonelementen
relatief veel bewerkingen in de fabriek nodig waren. Qua tijdsduur
paste dit niet in het geautomatiseerde productieproces van bekistings-
platen. Bij beide proefprojecten is het normale productieproces van
bekistingsplaatvloeren tijdelijk stilgelegd.
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figuur 132figuur 132.  Bekistingsplaat met PS-omranding voor
een (trapgat-)sparing, wapening, tralies en elektra-
dozen. Door de automatisch bestuurde klepjes on-
der de betonsilo wordt de betonmortel in de juiste
hoeveelheid op de juiste plaats aangebracht [foto:
Dycore Verwo].

figuur 133figuur 133.  Bekistingsplaten worden ontkist door de
plaat aan de tralies omhoog te trekken [foto: Dycore
Verwo].

Hoewel de arbeid in de fabriek sterk is afgenomen, kan
de productie van betonnen halffabrikaten toch niet zonder
meer in het geautomatiseerde productieproces van bekis-
tingsplaten worden ondergebracht. Want bij de beschre-
ven opbouw worden enkele bewerkingsstations (plotter,
aanbrengen randstroken en voorzieningen) zonder be-
werkingen gepasseerd, waardoor de doorlooptijd van
de andere mallen met bekistingsplaten langer wordt.
En bij het bewerkingsstation waar de wapening van bekis-
tingsplaten met een loopkraan wordt neergelegd, moeten
nu ook polystyreenstroken voor de uitsparingen in lengte-
richting worden geplaatst. Hiervoor is meer tijd benodigd,
wat eveneens een nadelige invloed heeft op het lopende
productieproces.

Toch is het productieproces van bekistingsplaatvloeren
gehandhaafd als referentie in het ontwerp van de geïn-
dustrialiseerde fundering. Want bij de proefprojecten
bleek ook dat er in de fabriek locaties zijn, waar mallen
tijdelijk kunnen worden "geparkeerd", als het productie-
proces stagneert. Dit is bijvoorbeeld de locatie in figuur
307 +3-13,. Op deze locatie kan de speciale mal voor
de betonnen halffabrikaten geheel automatisch worden

gevuld zonder dat het bestaande productieproces daar hinder van
ondervindt.

De mal kan dan via een korte route in het carrouselsysteem invoegen.
Bij het vullen (figuur 317 +3-17,), verdichten, uitharden en ontkisten
(figuur 133) kan dan worden geprofiteerd van de voordelen van
het bestaande productieproces. Om deze reden is in de documentatie
toch 18 meter aangehouden voor de lengte van de betonnen half-
fabrikaten.

In de kleinschalige fase worden de betonelementen nog als geprefa-
briceerde elementen in een gewone betonfabriek gemaakt met separa-

tieschotjes in een lange mal. Hierbij is de positie van het
begin en einde van het betonelement bekend, waarbij
de uitsparing in lengterichting alleen over een lengte
van 500 mm van het einde aanwezig is.

1.3.3.4 1.3.3.4 uiterst korte voorbereidingstijduiterst korte voorbereidingstijd

Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze, zoals die hier
is beschreven, is de voorbereidingstijd geminimaliseerd
doordat de hoge en lage betonelementen pas kort voor
het maken van de fundering worden afgekort. Deze afge-
korte en gecodeerde betonelementen worden in een spe-
ciale container naar de bouwplaats getransporteerd.
Behalve de hoge en lage betonelementen kunnen in de
container tevens alle elementen van de combinatievloer
worden ondergebracht (voorgespannen liggers en PS-ele-
menten, zie figuur 134). Ook de voorgespannen liggers
van de combinatievloer worden in een lange lengte ge-
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figuur 134figuur 134.  Cmbinatievloer met voorgespannen lig-
gers en PS-elementen (gespoten polystyreenschuim)
[tek.: VBI].

produceerd, en pas kort voor de uitvoering op de gewenste lengte
afgekort. Op deze wijze is er een minimale voorbereidingstijd voor
zowel de fundering als de vloer.

Het afkorten van de industrieel vervaardigde betonnen halffabrikaten
en voorgespannen liggers van de combinatievloer kan in een fabriek
plaatsvinden of in een tijdelijke veldwerkplaats. In beide gevallen
worden alle onderdelen (al dan niet op de gewenste lengte afgekort)
in een 40-footscontainer naar de bouwplaats vervoerd. Een container
is een gestandaardiseerde laadkist met op alle hoekpunten een univer-
seel bevestigingspunt. Hierdoor zijn ze op een vrachtwagen vast te
zetten, eenvoudig met een kraan te hijsen en op elkaar stapelbaar.
De 40-footscontainer wordt in de betonfabriek gevuld met betonele-
menten en met een kraan op een vrachtwagen geplaatst. Op de
bouwplaats wordt de container met een hydraulisch systeem van
de vrachtwagen geschoven. De container biedt minimaal plaats aan
een assortiment onderdelen en hulpmiddelen waarmee de fundering
van één woning gemaakt kan worden. Behalve de hoge en lage
betonelementen kunnen daarom in de container tevens
de elementen van de combinatievloer worden onderge-
bracht (voorgespannen liggers en PS-elementen, weerge-
geven in figuur 134).

Een eerste aanname voor het assortiment onderdelen
en hulpmiddelen, waarmee één woning gemaakt kan
worden is verkregen op grond van een analyse van de
constructieve berekeningen en tekeningen van zes recent
gerealiseerde woningbouwprojecten +3-56,. De zes woningbouwprojec-
ten komen van twee verschillende adviesbureaus en variëren in grote
van één vrijstaande woning tot een project van 106 woningen.

Elementen: afmetingen [mm]
aantal

ingenomen
volume

gewicht [kN]
lengte breedte hoogte per element totaal

hoog betonelement 72 m’ 12000 725 200 6 st 10,4 m3 1,65 118,8 kN

laag betonelement 60 m’ 12000 500 200 5 st 6,0 m3 1,26 75,6 kN

balken vloer 235 m’ 12000 100 170 20 st 4,1 m3 0,375 90,0 kN

vormstukken 132 m’ 2400 230 250 55 st 7,6 m3 0,002 0,1 kN

PS-combinatievloer 140 m2 1000 600 225 235 st 31,7 m3 0,02 4,7 kN

stelcomponenten 30 st 600 300 60 30 st 0,3 m3 0,11 3,3 kN

opvulblokken 60 st 150 50 250 60 st 0,1 m3 0,01 0,7 kN

totaal: 60,3 m3 293,2 kN

restant 12,1 m3

(17%)
11,6 kN
(3,8 %) 

tabeltabel 14 14.  Volume en gewichten van de benodigde elementen voor een woning, gerelateerd aan de inhoud en het
maximale laadvermogen van een 40 footscontainer (72,4 m3 respectievelijk 304,8 kN).
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figuurfiguur 135 135.  Doorsnede van de container met on-
derin het deel met de betonelementen en daarboven
het deel van de container met de volumineuze ele-
menten.

figuur 136figuur 136.  Module waarmee in het werk lange zin-
ken stroken (100 meter) worden gemaakt. Deze fi-
guur dient als referentie voor de module waarin een
betonzaag wordt ondergebracht, waarmee beton-
elementen op de bouwplaats worden afgekort [foto:
Bouwwereld 5-2000].

Voor een meer nauwkeurige uitwerking is het noodzakelijk
dat er veel meer woningbouwprojecten worden geanaly-
seerd, maar voor een toetsing op hoofdlijnen van de
geïndustrialiseerde funderingswijze zijn de resultaten
uit deze eerste analyse toereikend. Op grond van deze
analyse wordt bij het ontwerpen van de geïndustrialiseer-
de funderingswijze aangenomen dat de fundering en
begane grondvloer van een woning (de "standaard" fun-
dering) met 72 m’ hoge betonelementen, 60 m’ lage
betonelementen, 30 stelcomponenten en 140 m2 combi-
natievloer gemaakt kan worden. In tabel 14 is een
inschatting van het volume dat de benodigde elementen
gezamenlijk innemen (60,3 m3) en het gezamenlijke ge-
wicht (293,2 kN) bepaald.

De 40-footscontainer heeft volgens de ISO-norm een gestandaardi
seerde afmeting van (R×b×d) 40×8×8 foot3 (12,192×2,438×2,438
m3). De inhoud bedraagt circa 72,4 m3 en het maximale gewicht
304,8 kN. [JELLEMA 12B-1998]. Tabel 14 toont dat de 40-footscontai-
ner gebruikt kan worden.

De 40-footscontainer wordt in twee delen gesplits. In het onderste
deel (hoogte 3 foot - 0,984 m- en inhoud 29,2 m3) worden de beton-
elementen geplaatst (figuur 135). Dit deel van de container is aan
de bovenzijde open (een zogenaamde containerplaat) waardoor
de zware betonelementen in de betonfabriek met een kraan in dit
deel van de container gelegd kunnen worden. Het bovenste deel
(hoogte 5 foot -1,454 meter- en inhoud 43,2 m3) bevat de lichte,
volumineuze elementen zoals vormstukken en PS-elementen voor
de combinatievloer. Dit bovenste deel wordt met de universele bevesti-
gingspunten vast gemaakt aan het onderste deel. De gekoppelde
delen worden met een vrachtwagen naar de bouwplaats getranspor-
teerd.

De hierboven beschreven 40-footscontainer is daarom
ook geschikt voor een uitvoeringswijze waarbij de beton-
elementen op de bouwplaats worden afgekort. Hierbij
heeft de 40-footscontainer een vaste inhoud met beton-
elementen. De lengte van de betonelementen is in
verband met de transportmogelijkheden 12 meter, in
plaats van de hiervoor genoemde 18 meter als de beton-
elementen bij de betonfabriek worden afgekort.

Indien de betonelementen bij de bouwplaats worden
afgekort, is een module met een betonzaag benodigd.
Figuur 136 geeft een impressie van zo’n module. De
module wordt in een kleine vrachtauto met autolaadkraan
ingebouwd (zie figuur 284 +2-184,). De kleine vrachtwagen
kan vervolgens achter de container worden opgesteld,
de betonelementen uit de container trekken, op de ge-
wenste lengte afkorten en coderen. Op deze wijze kan
een extreem korte voorbereidingstijd worden gerealiseerd.
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Het werken met een vaste inhoud van de container en het op lengte
afkorten van de betonelementen heeft echter ook nadelen, zoals:

‘ minder efficiënt zagen;

‘ meer arbeidstijd;

‘ dubbele handeling (vullen van de container, afkorten en tussenop-
slag);

‘ retourneren en uitsorteren van restanten uit een container;

‘ relatief veel ruimte benodigd op een bouwplaats.

De voordelen van een extreem korte voorbereidingstijd zullen waar-
schijnlijk niet opwegen tegen deze nadelen, zodat deze optie hier
niet verder is uitgewerkt.
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de geïndustrialiseerde funderingswijze

een goed begin is het halve
werk



   Dit is Toon. Nu is Toon   

   Hij moet in bad weer schoon   

   Hij is vies Maar het bad   

   zo hoort dat zo vies als wat   

   Bah, denkt Toon, Dus doet Toon   

   Bah, die rand het bad in bad   

   Een en al haar

   en zeep en zand zo hoort dat   

[Uit: Er loopt een liedje door de lucht, versjes voor beginnende lezers, E van Os/J. Jutte]



deel 2: 

documentatie van hetdocumentatie van het
ontwerpprocesontwerpproces
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1 Aanduidingen tussen [  ] zijn literatuurverwijzingen. Waarden tussen +  ,
verwijzen naar een deel en een paginanummer met aanvullende gegevens

figuurfiguur 137 137.  Vier van de 13 inzendingen voor de
Aannemer InnovatiePrijs 1998. De meeste nomina-
ties (zoals: hulpstukken voor laserapparatuur, hulp-
stuk voor kozijnankers, klem om I-profielen te kante-
len, evenaar om gevelelementen te monteren, snel-
bouw steiger, meterkast gebruiken in ruwbouwfase,
stelklem voor kozijnen, verrijdbare tafel om lood te
verwerken, valbeveiliging op steiger, gipskartonsnij-
der en dakplatenklem) zijn allen veranderingen /
wijzigingen / aanpassingen van bestaande produc-
ten en/of werkwiizen, en zijn hierdoor in wezen "mo-
dificaties" of "substituties" in plaats van "innovaties"
[Aannemer/1998].

voorwoordvoorwoord
In de bouwwereld wordt onzorgvuldig omgegaan met terminologie.
Een voorbeeld:

De eerste alinea uit het juryrapport van de Aannemer InnovatiePrijs
1998 luidt: "Bouwend Nederland blijkt heel innovatief te denken
en continu op zoek te zijn naar oplossingen voor problemen. Niet
alleen voor grote processen maar ook voor hele kleine
zaken. Veel innovaties zijn niet direct nieuwigheden of
nieuwe producten, maar veelal gericht op het verbeteren
van veiligheid, efficiëntie en bouwsnelheid." [AANNEMER-
1998] 1

In deze beschrijving is het begrip innovatie oneigenlijk
gebruikt. Want volgens van Dale betekent Innovatie:
"invoering van iets nieuws" [VAN DALE-1995]. De opmer-
king uit het juryrapport "veel innovaties zijn niet direct
nieuwigheden of nieuwe producten", betekent dus dat
er weinig innovaties tussen de inzendingen van de prijs-
vraag zaten. Toch weerhield dit de jury niet om 12 nomi-
naties voor de InnovatiePrijs 1998 voor te dragen. In figuur
137 zijn als voorbeeld vier nominaties afgebeeld. Deze
en verreweg de meeste van de negen overige nominaties
betreft een aanpassing, wijziging, toevoeging of verande-
ring van een bestaand product en/of werkwijze. Van Dale
heeft hiervoor de termen modificatie: verandering, wijzi-
ging, aanpassing, substitutie: het in de plaats stellen
en bewerking: behandeling die iets voor een ander doel
geschikt maakt [VAN DALE-1995].

Vanaf pagina 2-49 is nader ingegaan op het verschil
tussen een modificatie of substitutie en een innovatie.
Dit verschil is in deel 2 van de documentatie benadrukt,
omdat de aandachtspunten voor een innovatie of een
substitutie/modificatie bij de marktintroductie niet identiek
zijn. De specifieke aandachtspunten bij de marktintroductie
van een innovatie of modificatie kunnen tot aanvullende
randvoorwaarden bij een ontwerp van een vernieuwend
product leiden. In het onderhavige ontwerpproces zijn
de specifieke aandachtspunten voor een innovatie verwerkt
in ontwerpbeginsel IV: Bouwmarkt: acceptatie +2-49,.

Een tweede voorbeeld van onzorgvuldige terminologie
in de bouwwereld is ontleend aan de prospectus van het Programma
Demonstratieprojecten Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen
[IFD-1999]. Het programma IFD-Bouwen is een gezamenlijk initiatief
van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) en Economische Zaken (EZ) en wordt uitgevoerd
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Projecttitel 
opdrachtgever 
PROJECTPLAATS

nadruk
op:

aandacht voor
industrialisatie

Buitenexpo Almere, ,2 eengezins-
woningen, Koopmans Bouwgroep
bv, ALMERE-BUITEN

aanpas-
baarheid

””””””””””

Rozendoorn Residence,
Aanneming-Maatschappij
Panagro bv, DEN HAAG

aanpas-
baarheid

””””””””””

Kozijnstellen ,
NVOB, 
DIVERSE LOCATIES 

prefabri-
cage

””””””””””

55 Trento woningen, Eekmaat-
-West, Nijhuis Bouw bv Rijssen 
ENSCHEDE

prefabri-
cage

””””””””””

A+ woning ,
Bouwbedrijven Jongen bv ,
ETTEN-LEUR

prefabri-
cage

””””””””””

Het Scharnier, Tussenwater
Hoogvliet, Maasoevers
METROPLEIN TUSSENWATER

prefabri-
cage

””””””””””

Woon-werk boerderij voor ver-
standelijk gehandicapten, Stich-
ting 't Berkske, ULVENHOUT

prefabri-
cage

””””””””””

De Kersentuin ,
Vereniging de Kersentuin ,
UTRECHT

aanpas-
baarheid

””””””””””

Pilotproject Asielzoekershuisves-
ting ,Woningbouw corporatie De
Woonplaats, WINTERSWIJK

aanpas-
baarheid

””””””””””

Biodivers en levensloopbestendig
bouwen, 
ING Vastgoed bv ,IJSSELSTEIN

aanpas-
baarheid

””””””””””

Reflex-woningen ,
IBC Vastgoed bv ,
ZALTBOMMEL

aanpas-
baarheid

””””””””””

Variomatic, 
Vastbouw Oost bv ,
ZOETERMEER

prefabri-
cage

””””””””””

Smarthouse ,
RWA, 
ZOETERMEER

prefabri-
cage

””””””””””

tabeltabel 15 15.  Schema van alle 13 demonstratieprojec-
ten met betrekking tot de woningmarkt uit het Pro-
gramma Demonstratieprojecten Industrieel, Flexibel
en Demontabel Bouwen [IFD-bouwen, 1999]. De
overige 12 demonstratieprojecten hebben betrek-
king op de utiliteitsmarkt.

In de tweede kolom is het zwaartepunt van IFD aan-
gegeven.

In de derde kolom is op een schaal von 0 tot 10 ge-
toetst in hoeverre de beschrijving van de demon-
stratieprojecten betrekking heeft op industrieel ont-
wikkelde of vervaardigde bouwelementen, volgens
de terminologie gedefinieerd op pagina 3-74. Geen
enkel demonstratieproject voldeed aan deze defini-
tie.

[bron: www:sev.nl/ifd/textpags/indlijst.html]

door de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV),
in samenwerking met de Stichting Bouwresearch (SBR).

Twee citaten uit de prospectus van het Programma IFD-
bouwen: "Het Programma IFD-Bouwen is een boegbeeld
uit de Nota Milieu en Economie en het tweede plan
van Aanpak Duurzaam Bouwen. Het programma stimu-
leert het op vernieuwende wijze toepassen van indus-
trieel ontwikkelde en geproduceerde bouwcomponenten
in nieuwe en te verbeteren woningen en utiliteits-
gebouwen" "De demonstratieprojecten laten de moge-
lijkheden van nieuwe IFD-technologie of vernieuwde
toepassingen van bestaande IFD-technologie in de
bouw op een overtuigende en tastbare manier zien.
De kennis en ervaringen die in de demonstratieprojecten
wordt opgedaan komt via het programma voor een
brede doelgroep beschikbaar en moet partijen stimule-
ren gebruik te maken van IFD-technieken." [IFD-1999].
De oproep heeft in 1999 geresulteerd in 25 demonstratie-
projecten in de eerste ronde van het programma. In tabel
15 is een overzicht gegeven van 13 voorbeeldprojecten
voor de woningmarkt. De overige 12 projecten, samen
geselecteerd uit 96 inzendingen, hebben betrekking op
de utiliteitsmarkt. Een omschrijving van alle demonstratie-
projecten is door SEV gepubliceerd [SEV-1999 en
www.sev.nl]. Met deze beschrijving en toelichting van
de dertien demonstratieprojecten is nagegaan welk aan-
deel het industrieel bouwen heeft in het totale Programma
IFD-Bouwen.

Het ontluisterende resultaat is weergegeven in de derde
kolom in tabel 15: geen enkel demonstratieproject, dat
zich op de woningbouw richt, valt onder de term industri-
eel ontwikkelde of geproduceerde bouwelementen vol-
gens de definitie zoals die in deze documentatie is gehan-
teerd +3-74,. In 11 van de 13 voorbeeldprojecten komt
de term industrieel zelfs niet voor in de beschrijving van
het voorbeeldproject.

In bijna de helft van de voorbeeldprojecten (aangeduid
met "aanpasbaarheid" in tabel 15) ontbreekt het
Industrieel Bouwen volledig en wordt alleen aandacht
besteed aan aanpasbaar en demontabel-Bouwen. Vijf
van de overige zeven voorbeeldprojecten maken in de
projectomschrijving melding van het gebruik van geprefa-
briceerde bouwelementen (in plaats van industriële bouw-
elementen). In de twee voorbeeldprojecten, waarbij de
term industrieel voorkomt in de projectbeschrijving, wordt
een element echter pas geproduceerd als de projectspeci-
fieke gegevens bekend zijn. Volgens de definitie op pagi-
na 3-74 is het element daarom een geprefabriceerd ele-
ment en geen industrieel element. Toch worden de 96
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ingediende projecten voor het Programma Demonstratieprojecten
Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen gekwalificeerd als: "Een
eerste kennismaking met enkele IFD-initiatieven die op dit moment
in Nederland worden ondernomen. Projecten waar zowel de I,
als de F, als de D in ruime mate vertegenwoordigd zijn" [SEV-1999]

Het verschil tussen industriële elementen en geprefabriceerde
elementen en het belang om hierin een helder onderscheid te maken,
is nader beschreven vanaf pagina 2-40 en verwerkt in ontwerpbeginsel
I - Productie: geïndustrialiseerde prefabricage. Dit ontwerpbeginsel
heeft een grote invloed gehad op het ontwerpproces van alle bouwde-
len van de bouwwijze ACE’s.

De begripsverwarring rond "innovaties" en "industrieel bouwen" toont
dat eenduidige termen nodig zijn. Hiertoe is onder andere de
hiërarchische begrippenreeks van bouwproducten [Eekhout-1997]
in de documentatie opgenomen (tabel 79 +3-69,).
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overzicht deel 2overzicht deel 2
De documentatie van het proefontwerp "Ontwerp van een geïndustri-
aliseerde fundering" beschrijft het resultaat en het ontwerpproces
van een andere funderingswijze voor de woningbouw. Deze funde-
ringswijze is aanvankelijk ontwikkeld als onderdeel van een nieuwe
bouwwijze met industrieel vervaardigde wandelementen. Deze indus-
trieel vervaardigde wandelementen met hoge maatnauwkeurigheid
komen alleen optimaal tot hun recht als de maatnauwkeurigheid
van de fundering correspondeert met de maatnauwkeurigheid van
de wandelementen +2-82,. De survey naar bestaande funderingsmetho-
den +2-86, toont dat de gewenste nauwkeurigheid niet met een be-
staande funderingswijze gerealiseerd kan worden. Er moet ofwel
een toevoeging +2-125, aan een bestaande funderingsmethode ofwel
een geheel andere funderingsmethode worden ontwikkeld +2-126,.
De documentatie beschrijft het ontwerpproces van de tweede mogelijk-
heid.

De documentatie van het proefontwerp "Ontwerp van een geïndustri-
aliseerde fundering" is in drie delen opgedeeld.

In het voorafgaande deel {deel 1: beschrijvingen van de funderingswij-
ze) is een morfologische, procedurele en functionele beschrijving
van het eindresultaat van het ontwerpproces (de geïndustrialiseerde
funderingswijze) gepresenteerd. 

In dit deel (deel 2: documentatie van het ontwerpproces) is het oor-
spronkelijk geplande en het in werkelijkheid uitgevoerde ontwerppro-
ces beschreven. 

In deel 3: toetsing van ontwerpbeslissingen zijn de gerealiseerde
proefprojecten beschreven. Tevens zijn in dit deel referentieprojecten,
constructieve en bouwfysische ontwerpberekeningen, kostenevaluaties,
definities, overzicht van publicaties ten behoeve van kennisoverdracht,
et cetera opgenomen, waarmee de validiteit van ontwerpbeslissingen
is onderzocht en onderbouwd.

De funderingswijze is aanvankelijk als onderdeel van een andere
bouwwijze (ACE’s) ontwikkeld. Daarom is eerst een overzicht van
het totale onderzoek gegeven, onder andere verwijzend naar de
matrix in figuur 139 +2-13,. De achtergronden van deze matrix en
de onderdelen in deze matrix worden toegelicht vanaf pagina 2-14.

Hoewel het proefontwerpHoewel het proefontwerp "Ontwerp van een geïndustrialiseerde "Ontwerp van een geïndustrialiseerde
fundefundering" zich uitsluitend richt op het doorlopen ontwerpprocesring" zich uitsluitend richt op het doorlopen ontwerpproces
voor de geïndustrialiseerde funderingswijze, zijn in figuur 139 ookvoor de geïndustrialiseerde funderingswijze, zijn in figuur 139 ook
andere onderdelen opgenomen. Hiermee is tot uitdrukking gebrachtandere onderdelen opgenomen. Hiermee is tot uitdrukking gebracht
datdat het ontwerpproces voor de geïndustrialiseerde fundering in het ontwerpproces voor de geïndustrialiseerde fundering in
beginselbeginsel een deelproces is van een uitgebreider ontwerpproces. een deelproces is van een uitgebreider ontwerpproces.
DeDe afzonderlijke processtappen van de funderingswijze kunnen afzonderlijke processtappen van de funderingswijze kunnen
alleen in de context van het totale ontwerpproces worden beschouwd.alleen in de context van het totale ontwerpproces worden beschouwd.
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De onderdelen uit de matrix, die relevant zijn voor het ontwerpproces
van de geïndustrialiseerde fundering, zijn aangegeven in matrixscan
1 +1-3,, (door middel van een donkere inkleuring van de achtergrond).
Deze onderdelen worden expliciet toegelicht in dit deel van de docu-
mentatie. Bovenaan in de matrix zijn de aanleiding / doelstellingen
voor de bouwwijze ACE’s ondergebracht. Alleen de aanleiding /
doelstellingen met een relevantie in de geïndustrialiseerde funderings-
wijze, zijn in de documentatie opgenomen +2-21,.

In figuur 139 +2-13, is aangegeven dat voor de bouwwijze ACE’s meer-
dere bouwdelen zijn gepland en gedeeltelijk gerealiseerd. Naast
de funderingswijze zijn dit de bouwdelen dragende wand, niet-dragen-
de wand, verdiepingsvloer en dakvlak. De interactie van deze bouwde-
len op de funderingswijze is gering, zodat deze bouwdelen niet in
de documentatie zijn toegelicht. Zelfs de dragende wand, die direct
aansluit op de fundering, heeft een marginale rol gespeelt in het
ontwerpproces van de geïndustrialiseerde fundering. De aansluiting
zelf is (nog) niet beschouwd, en is voor de geïndustrialiseerde funde-
ringswijze ook niet relevant. De enige relatie tussen wand en funde-
ringswijze is de aanvankelijke eis voor de maatnauwkeurigheid +2-82,.
Omdat enerzijds de dragende wand sterk afwijkt van een gangbare
wandopbouw, waardoor de beschrijving van de dragende wand
een omvangrijk deel van de documentatie zou beslaan, en anderzijds
de relevantie met de geïndustrialiseerde funderingswijze gering is,
is hier volstaan met een verwijzing naar publicaties over dit onderdeel
van het onderzoek.

In het ontwerpproces wordt gebruikgemaakt van ontwerpbeginselen,
die zijn gegenereerd door analyse van een specifiek bouwkundig
aspect. Voor de bouwwijze ACE’s zijn tien ontwerpbeginselen ontwik-
keld, weergegeven in figuur 139 +2-13,. Van deze tien ontwerpbeginse-
len zijn er zeven toegepast in het ontwerpproces van de geïndustriali-
seerde funderingswijze. Dit zijn de ontwerpbeginselen:

‘ I: Productie: geïndustrialiseerde prefabricage . . . . . . . +2-40,;

‘ III: Organisatie: aanspreken op verantwoordelijkheden +2-46,;

‘ IV: Bouwmarkt: acceptatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +2-49,;

‘ V: Uitwerking: korte þ³ lange termijn ontwikkeling . . +2-57,;

‘ VI: Ontwerp: vormgevingsvrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . +2-63,;

‘ VII: Integratie: van vakgebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . +2-65,;

‘ X: Maatvoering: in-één-keer-goed . . . . . . . . . . . . . . . . +2-70,.

In de matrix in figuur 139 +2-13, zijn verder nog drie onderdelen op-
genomen, die in de bouwwereld niet algemeen gehanteerd worden,
maar die het onderhavige ontwerpproces van de bouwwijze ACE’s
in belangrijke mate richting hebben gegeven. Van deze drie onderde-
len heeft alleen "meer doen met een programma van eisen" een zwaar
stempel gedrukt op het ontwerpproces van de geïndustrialiseerde
funderingswijze.
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Met de toelichting op de onderdelen uit de matrix in figuur 139 +2-13,

is de context van het ontwerpproces van de geïndustrialiseerde funde-
ring beschreven. Vervolgens is vanaf pagina  2-81 het iteratief door-
lopen ontwerpproces van de geïndustrialiseerde fundering beschreven
(met achtereenvolgend de nauwkeurige fundering met handzame
elementen ( de nauwkeurige fundering met zware elementen (
de efficiënte fundering ( de geïndustrialiseerde fundering). Bij dit
iteratief ontwerpproces zijn steeds probleemstelling, analyse, program-
ma van eisen, meerdere ontwerpvarianten, uitwerking en evaluatie
beschreven.

Het principe van de nieuwe fundering  (aangeduid als "gedeeltelijkgedeeltelijk
prefabprefab" fundering) volgt uit de analyse van prestatie-eisen +2-129,.
Na het bestuderen van varianten en na een proefproject +2-139,, waar-
in een belangrijk uitvoeringsprincipe is getoetst, is gaandeweg de
nauwkeurige funderingswijze met handzame elementen ontwikkeld.
Naast maatnauwkeurigheid is hier veel aandacht besteed aan flexibili-
teit en uniformiteit van de fundering. 

Omdat bij de uitwerking van de nauwkeurige funderingswijze met
handzame elementen enkele foutieve interpretaties zijn opgemerkt
+2-141,, is de nauwkeurige fundering met zware elementen +2-145,

uitgewerkt. Ook deze uitwerking richt zich vooral op het oorspronkelij-
ke uitgangspunt (fundering voor de bouwwijze ACE’s met een zeer
hoge maatnauwkeurigheid). De maatnauwkeurigheid van deze uitwer-
king is in een proefproject (onderzoekgebouw TU/e +2-152,) getoetst.
Dit proefproject toont aan dat de funderingswijze in een praktijksituatie
realiseerbaar is en dat de hoge maatnauwkeurigheid gerealiseerd
kan worden.

In de periode voorafgaand aan dit proefproject is de aandacht vol-
ledig gericht op het ontwikkelen van een funderingswijze ten behoeve
van een nieuwe bouwwijze met  industrieel vervaardigde wandelemen-
ten (aangeduid als "de nauwkeurigenauwkeurige funderingswijze"). Tijdens de
voorbereidingen van het proefproject is echter opgemerkt dat de
nauwkeurige funderingswijze ook een gunstige invloed heeft op de
bouworganisatie bij een traditionele bouwmethode +2-159,. Uit ge-
sprekken met bedrijven is vervolgens de conclusie getrokken dat
de bouworganisatie sterk kan worden vereenvoudigd indien alle
werkzaamheden onder peil (dus zowel grondwerk, fundering als
begane grondvloer) aan één onderaannemer worden opgedragen.
Met nieuwe argumenten (vereenvoudiging van de bouworganisatie
en verbetering van de kwaliteit door eenduidige verantwoordelijkheid)
is het ontwerpproces nogmaals doorlopen, nu specifiek gericht op
de hedendaagse bouwpraktijk (aangeduid als "de efficiënteefficiënte fundering"
+2-161,). De verbeterde maatnauwkeurigheid van de fundering is
bij deze uitwerking nog slechts een prettige bijkomstigheid. Met een
grootschalig proefproject zijn de doelstellingen van de efficiënte funde-
ringswijze in een praktijksituatie getoetst +2-170,. Dit proefproject onder-
bouwt dat alle werkzaamheden in één arbeidsgang door één funde-
ringsteam gerealiseerd kunnen worden.
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Hoewel het grootschalige proefproject voldoet aan de verwachtingen
(validatie van een substantiële vereenvoudiging van de bouworganisa-
tie, 30-45% minder arbeid op de bouwplaats +3-52, en circa 10%
lagere kosten +3-51,) zijn tijdens de evaluatie van dit proefproject ook
enkele beperkingen gesignaleerd +2-179,. Zo vergt het doorvoeren
van leidingen te veel tijd. Ook de relatief lange voorbereidingstijd
om betonelementen te produceren vormt een nadeel ten opzichte
van de traditionele fundering. Hierdoor is het totale ontwerpproces
een vierde maal doorlopen, waarbij de vorm van de betonelementen
is geoptimaliseerd en de productie van de betonelementen niet langer
afhankelijk is van de uiteindelijke toepassing (aangeduid als "de geïn-geïn-
dustrialiseerdedustrialiseerde fundering" +2-181,). Door betonnen halffabrikaten
op voorraad te produceren (als specifieke projectgegevens nog niet
bekend zijn) en deze pas kort voor aanvang van het werk af te korten,
wordt de voorbereidingstijd geminimaliseerd en de toepassingsmoge-
lijkheid vergroot.

De vier uitwerkingen (de nauwkeurige fundering met handzame ele-
menten ( de nauwkeurige fundering met zware elementen ( de
efficiënte fundering ( de geïndustrialiseerde fundering) zijn in deze
documentatie als voorbeeld opgenomen om het iteratief karakter
van een niet-routinematig  ontwerpproces te onderstrepen. Want
nadat voor elke uitwerking de probleemstelling, analyse, programma
van eisen, meerdere ontwerpvarianten, uitwerking en evaluatie (het
lineaire ontwerpproces) is doorlopen, is steeds geconcludeerd dat
belangrijke aannamen in de voorafgaande uitwerking niet (meer)
geldig zijn. Op pagina  2-11 is onderbouwd dat de aanwezigheid
van onjuiste ontwerpbeslissingen bij een niet-routinematig ontwerp-
proces onvermijdelijk is. De vier beschreven uitwerkingen laten zien
dat het hierbij zinvol is om het totale ontwerpproces "over te doen"
(iteratief proces). Indien voortschrijdend inzicht alleen in een aanpas-
sing van de uitwerking wordt verwerkt (lineair proces met terugkoppe-
lingen) kunnen residuen het ontwerpproces nadelig beïnvloeden.
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figuurfiguur 138 138.  Grafiek die schematisch aangeeft dat
de beïnvloedbaarheid van het eindresultaat bij een
niet-routinematige ontwerpopgave sterk afneemt ge-
durende het ontwerpproces, terwijl de informatie,
die benodigd is om de reikwijdte van een ontwerp-
beslissing te onderzoeken, pas gedurende het ont-
werpproces wordt verkregen [Moonen-1989].

2.1 2.1 inleidinginleiding
Het maken van een bouwkundig ontwerp is een complex interactief
proces vanwege een pluraliteit van multi-disciplinaire randvoorwaar-
den met onvolledige gegevens en tegenstrijdige condities. De onvolle-
digheid van gegevens is bij een bouwkundige ontwerpopgave onver-
mijdbaar omdat de opdrachtgever, maar vooral ook de ontwerper
zelf, een eigen uitwerking verwacht van een opgave met een door-
gaans bekende oplossing. Dit betekent dat de informatie, die wordt
vergaard door analyse van reeds gerealiseerde oplossingen, in een
ontwerpopgave niet direct toepasbaar is. Naast de informatie uit
analyse van reeds gerealiseerde oplossingen, wordt specifieke infor-
matie tevens tijdens het ontwerpen verkregen uit analyse van conse-
quenties van eerder genomen ontwerpbeslissingen.

In figuur 138 is schematisch weergegeven hoe de beïnvloedbaarheid
van het eindresultaat zich verhoudt tot de beschikbare informatie
bij een niet-routinematige ontwerpopgave. Dit schema toont dat
er bij aanvang van het ontwerpproces legio mogelijkheden zijn, terwijl
de consequenties op dat moment nog niet goed worden overzien.
De ontwerpbeslissingen, die bij aanvang van het ontwerpproces wor-
den genomen, bepalen in belangrijke mate de richting van de oplos-
sing en beperken latere oplossingsmogelijkheden.

Toch is een eerste, vaak arbitraire, ontwerpbeslissing noodzakelijk
om de specifieke informatie voor de latere uitwerking te vergaren.

Een juiste eerste ontwerpbeslissing bij een niet-routinemati-
ge ontwerpopgave moet echter als een toevalstreffer wor-
den aangemerkt, omdat de beschikbare informatie bij
aanvang van het ontwerpproces zeer beperkt is (figuur
138). Om die reden zijn de aanvankelijke ontwerpbeslis-
singen met verreikende invloed in het onderhavige ont-
werpproces na verloop van tijd weer tegen het licht gehou-
den. Hiertoe is een logboek van het ontwerpproces onont-
beerlijk.

Indien een eerdere ontwerpbeslissing wordt herroepen
is het meestal nodig dat de randvoorwaarden ook worden
heroverwogen. Want vaak heeft een ontwerpbeslissing
eigen randvoorwaarden geïntroduceerd. Door het herroe-
pen van de ontwerpbeslissing is het mogelijk dat deze
eigen randvoorwaarden niet langer valide zijn en oneigen-
lijke randvoorwaarden worden. Oneigenlijke randvoor-
waarden, de zogenoemde residuen, blijven vaak onbewust
het ontwerp beheersen, ook als de noodzakelijkheid hier-
van is vervallen. In de uiteenzetting van het onderhavige
ontwerpproces zijn meerdere residuen opgemerkt. Zo is in het begin
van dit ontwerpproces aangenomen dat een fundering bij een onregel-
matige plattegrond uit veel kleine onderdelen bestaat, waardoor
het gebruik van een mobiele kraan niet economisch is. Dit heeft des-
tijds tot een randvoorwaarde geleid, die alleen handzame elementen
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(met een gewicht van maximaal 180 N) toelaat. Dit maximale gewicht
per element komt voort uit een wens om de arbeidsomstandigheden
van het werk op de bouwplaats te verbeteren. Op pagina 2-143
is toegelicht dat de randvoorwaarde met betrekking tot het maximale
gewicht van de elementen een foutieve interpretatie is. Want het redu-
ceren van het gewicht leidt in de praktijk tot het gelijktijdig tillen van
meerdere elementen. Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
moet er juist naar worden gestreefd om de elementen zo zwaar te
maken, dat deze alleen mechanisch verplaatst kunnen worden.
[BOUWWIJS-1997] Deze aanvullende informatie en de informatie dat
het transporteren en positioneren ook door een graafmachine ver-
zorgd kan worden, heeft er toe geleid dat betonelementen met een
variabele lengte (0,4-7,5 meter) zijn uitgewerkt. Maar hierdoor is
de gemiddelde lengte van de betonelementen groter geworden en
is het niet meer noodzakelijk dat de ondersteuning van de betonele-
menten een aaneensluitend horizontaal vlak is. Toch is nog lange
tijd vastgehouden aan de aaneengesloten ondersteuningswijze, die
voor de handzame elementen was ontwikkeld +2-148,.

Andere voorbeelden van residuen in het onderhavige ontwerpproces
zijn weergegeven in voetnoot 7 +1-101,, 8 +2-131, en 12 +2-158, en
op pagina 2-179.

Uit deze voorbeelden blijkt dat de koppeling tussen een ontwerpbeslis-
sing en zijn eigen randvoorwaarden na verloop van tijd niet meer
vanzelfsprekend is. De residuen in het onderhavige ontwerpproces
zijn geminimaliseerd door een logboek bij te houden. Met behulp
van dit logboek is een kritische toetsing van het eigen ontwerpproces
op residuen mogelijk.

Het beschrijven van de diverse ontwerpstappen (vanaf +2-127,) is geba-
seerd op gegevens uit dit logboek.

Een ander kenmerk van ontwerpen is de tegenstrijdigheid van multi-
disciplinaire randvoorwaarden. Hierdoor heeft het geen zin om rand-
voorwaarden in het ontwerpproces te rangschikken opdat ze successie-
velijk kunnen worden uitgewerkt. Want de uitwerking van een volgende
randvoorwaarde zal tot nieuwe inzichten en oplossingen leiden, waar-
door de eerder genomen beslissingen moeten worden heroverwogen.
Wanneer een randvoorwaarde van een niet-routinematig ontwerppro-
bleem geïsoleerd wordt uitgewerkt heeft dit een nadelige invloed
op het totale ontwerpresultaat.

De consequentie van deze interactie is dat bij een niet-routinematige
ontwerpopgave altijd vele onderdelen tegelijk moeten worden be-
schouwd en dat genomen beslissingen weer heroverwogen moeten
worden. Deze interactie maakt dat een zekere ordening in de onderde-
len van een ontwerpopgave gewenst is. Het opstellen van een over-
zichtelijk schema met daarin alle onderdelen van het totale onderzoek
ACE’s heeft relatief veel tijd gekost. Dit komt doordat de verwevenheid
van onderdelen onderling sterk verschilt. Soms is de beïnvloeding
van een onderdeel op een ander onderdeel nadrukkelijk aantoonbaar,
soms slechts marginaal aanwezig. Vaak is de beïnvloeding interactief,
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persoonlijkepersoonlijke
benaderingbenadering Aanleidingen / doelstellingenAanleidingen / doelstellingen

praktijk-praktijk-
gerichtegerichte

benaderingbenadering

II Productie: Productie: geïndustrialiseerde prefabricagegeïndustrialiseerde prefabricage ACE’sACE’sLITELITE

IIII Constructie: Constructie: gesteunde drukstaafgesteunde drukstaaf
DragendeDragende

sandwich-wandsandwich-wand

IIIIII
Organisatie: Organisatie: aanspreken op verantwoordelijkhe-aanspreken op verantwoordelijkhe-

denden
Gedeeltelijk prefabGedeeltelijk prefab

funderingfundering

IVIV Bouwmarkt: Bouwmarkt: acceptatieacceptatie
Best-of-BothBest-of-Both

combinatievloercombinatievloer

VV Uitwerking: Uitwerking: korte korte ³þ³þ lange termijn ontwikkeling lange termijn ontwikkeling Constructief dakvlakConstructief dakvlak
VIVI Ontwerp:Ontwerp: vormgevingsvrijheid vormgevingsvrijheid ........

bouwbouwwijzewijze

ACE’sACE’s

VIIVII Integratie:Integratie: van vakgebieden van vakgebieden

VIIIVIII Duurzaamheid:Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze meer dan alleen materiaalkeuze

IXIX IFD:IFD: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

XX Maatvoering:Maatvoering: in-één-keer-goed in-één-keer-goed

XIXI .... .... 

OntwerpbeginselenOntwerpbeginselen

abstraherendeabstraherende
benaderingbenadering

"Meer doen met een p.v.e. - programma van eisen""Meer doen met een p.v.e. - programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen""gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een leidend concept""belang van een leidend concept"

mono-disciplinaire uitwerkingmono-disciplinaire uitwerking
multi-disciplinairemulti-disciplinaire

uitwerkinguitwerking

figuurfiguur 139 139.  Overzicht van de onderdelen die bij het ontwikkelen van de bouwwijze ACE’s
worden beschouwd.

waarbij niet aangegeven kan worden welk onderdeel het sturende
onderdeel is. Hierdoor is het tijdens het ordenen van de onderdelen
niet mogelijk gebleken een eenduidige volgorde in de onderdelen
aan te brengen in termen van importantie, relevantie, chronologie,
draagwijdte, zwaarte en dergelijke.

Uiteindelijk zijn de onderdelen van de bouwwijze ACE’s ondergebracht
in een structuur die op een matrix lijkt. Deze structuur, in de documen-
tatie aangeduid als de matrix van de totale bouwwijze ACE’s, is weer-
gegeven in figuur 139 en visualiseert de globale samenhang van
de afzonderlijke onderdelen uit het totale ontwerpproject. De matrix
geeft geen relaties weer tussen de verschillende onderdelen. Wanneer
ook de onderlinge relaties worden toegevoegd, zou dit een ondoor-
zichtige kluwen van lijnen opleveren. Deze wanordelijkheid wordt
nog vergroot doordat een lijn van het ene onderdeel naar het andere
onderdeel niet voldoet, maar dat tevens de aard van de relatie in
kaart gebracht dient te worden.

De aard van de samenhang en de mate van beïnvloeding tussen
verschillende onderdelen kan in beperkte mate worden geordend
door de matrix op te splitsen. Hiertoe is de "matrix-scan" geïntrodu-
ceerd. Een matrix-scan visualiseert de aard van de samenhang en
de mate van beïnvloeding tussen één specifiek onderdeel en alle
andere beschouwde
onderdelen. De opzet
van de matrix-scan is
op pagina 2-18 na-
der toegelicht. De
matrixscan voor het
onderdeel gedeelte-
lijk prefab fundering,
van waaruit de geïn-
dustrialiseerde funde-
ringswijze is ontwik-
keld, is weergegeven
op pagina 1-3.

Omdat de context
van een ontwerp me-
de bepalend is voor
het eindresultaat, is
in de volgende para-
graaf een summiere
beschrijving gegeven
van allealle onderdelen
in de matrix voor het
totale ontwerpproject.
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In de erop volgende paragraaf +2-21,, zijn de onderdelen uit de matrix,
met een relevantie in het ontwerpproces van de geïndustrialiseerde
fundering, gedetailleerd beschreven. Dit zijn de onderdelen met een
donkere achtergrond in matrixscan 1 +1-3,. Bij elk van de beschreven
onderdelen is de eigen matrix-scan weergegeven. 

Vanaf pagina 2-127 zijn de afzonderlijke ontwerpstappen voor de
geïndustrialiseerde fundering weergegeven.

2.1.12.1.1  matrix voor het totale ontwerpproces van de matrix voor het totale ontwerpproces van de bouwbouw--
wijze ACE’swijze ACE’s

De matrix in figuur 139 +2-13,, heeft drie rijen en twee kolommen.
In de rijen komt de wijze van uitwerking tot uiting (persoonlijk ³þ

praktisch =praktijk gericht ³þ theoretisch), terwijl in de kolommen
een onderscheid is gemaakt naar de complexiteit (mono-disciplinair
³þ multi-disciplinair).

De mono-disciplinaire uitwerkingen in de eerste kolom zijn niet in
strijd met de eerder omschreven opvatting, dat een geïsoleerde uitwer-
king van een randvoorwaarde bij een niet-routinematig ontwerppro-
bleem een nadelige invloed heeft op het ontwerpresultaat. Want
in de mono-disciplinaire uitwerkingen worden specifieke bouwkundige
aspecten geanalyseerd (bijvoorbeeld het verschil tussen geprefabri-
ceerde en industrieel vervaardigde elementen +2-40,). De analyse
van de mono-disciplinaire uitwerkingen resulteert in ontwerpbegin-
selen, die als extra randvoorwaarden in de multi-disciplinaire uitwer-
kingen in de tweede kolom kunnen worden meegenomen. Elke mono-
disciplinaire uitwerking is derhalve een autonoom onderdeel van
het ontwerpproces en geen geïsoleerde uitwerking van een randvoor-
waarde. 

De mono-disciplinaire uitwerkingen zijn niet in chronologische volg-
orde in de matrix opgenomen. Sommige ontwerpbeginselen zijn
gedurende het ontwerpproces van de bouwwijze ontwikkeld, waardoor
dit ontwerpbeginsel pas in een latere fase in een ontwerpproces is
ingebracht. 

In de bovenste rij van de matrix in figuur 139 ("aanleidingen - doelstel-
lingen") is de motivering ondergebracht voor het ontwikkelen van
een andere bouwwijze. Hier zijn eigen -persoonlijke- motieven weerge-
geven. Dit onderdeel is nadrukkelijk bedoeld als een persoonlijk
gekleurde observatie en interpretatie van de bouwwereld. Bovendien
is de persoonlijke benadering doorgaans chargerend om de doelstel-
lingen te expliciteren. In de documentatie zijn alleen de voor de geïn-
dustrialiseerde funderingswijze relevante aanleidingen/doelstelling
beschreven +2-21,.

De onderdelen in de middelste rij ("ontwerpbeginselen" en "bouwwijze
ACE’s") worden allen gekenmerkt door een praktische benadering.
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Hierna is een summiere omschrijving van de tien mono-disciplinaire
uitwerkingen in de eerste kolom gegeven:

I productie: geïndustrialiseerde prefabricage +2-40,. Hier is uiteenge-
zet dat geïndustrialiseerde prefabricage met minimale montageacti-
viteiten op de bouwplaats de voorkeur heeft. De verhouding indus-
triële productie ³þ prefabricage bepaalt de economie, bouwtijd,
vormgevingsvrijheid en kwaliteit van een bouwcomponent;

II constructie: gesteunde drukstaaf, ontwerpbeginsel gebaseerd op
een geïntegreerde benadering van isolatie, constructie en afwerking
in een dragende wand. De opbouw van de wand is zodanig dat
een slanke kolom alleen om de sterke as kan knikken. Bij deze
opbouw wordt met minder materiaal een hogere bezwijkbelasting
verkregen [WCTE-2000]. Het ontwerpbeginsel is ontwikkeld voor
een dragende wand met stijlen en is in de documentatie niet opge-
nomen;

III organisatie: aanspreken op verantwoordelijkheden +2-46,. Hier
is uiteengezet dat de kwaliteit van de woningbouw kan worden
verbeterd indien de werkzaamheden voor onderaannemers niet
op basis van uitvoeringstechnische of historische argumenten
worden uitbesteed. Gebaseerd op de ervaringen met co-makers
in industriële processen komen alleen duidelijk afgebakende bouw-
componenten of bouwdelen in aanmerking voor uitbesteding;

IV bouwmarkt: acceptatie +2-49,. Hier zijn specifieke aandachtspunten
toegelicht, die de marktintroductie van een innovatie beïnvloeden.
De aandachtspunten zijn vertaald in een ontwerpbeginsel dat
bij het ontwikkelen van een vernieuwend product moet worden
meegenomen;

V uitwerking: korte þ³ lange termijn ontwikkeling +2-57,. Hier zijn
drie fasen onderkend: de initiële fase (met prototypen of proef-
projecten), de kleinschalige fase (met beperkte productiefaciliteiten)
en de succesrijke fase (met een goed renderende productiefaciliteit).
Bij het ontwikkelen van een nieuw product moet voor elke fase
een uitwerking worden gemaakt;

VI ontwerp: vormgevingsvrijheid +2-63,. Hier is uiteengezet dat een
bouwkundig ontwerp tot stand komt in een complex proces met
vele randvoorwaarden. Indien (een onderdeel van) de bouwwijze
minimale technische beperkingen oplegt kan een beter resultaat
worden bereikt;

VII integratie: van vakgebieden +2-65,. De woningbouw wordt gety-
peerd als een betrekkelijk onsamenhangende verzameling functies.
Hierbij maakt bijvoorbeeld een installateur zijn leidingenschema
als het architectonische ontwerp is afgerond, waarbij regen- of
ontluchtingspijpen vervolgens de architectuur aantasten. Ook
het frezen van een sleuf in metselwerk om een leiding weg te wer-
ken is terug te voeren op een gebrekkige integratie van vakgebie-
den. Dit ontwerpbeginsel geeft aan dat voorzichtigheid is geboden
als bestaande werkwijzen en detailleringen onderdeel uitmaken
van een nieuw te ontwikkelen bouwcomponent of bouwdeel; 
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VIII duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze, in de bouwwereld
is er een tendens om de duurzaamheid te kwantificeren aan de
hand van de toegepaste materialen. Met een voorbeeld (een wo-
ning, die twee weken vóór de oplevering is gesloopt, omdat de
rooilijnen foutief waren aangegeven) wordt aangetoond dat duur-
zaamheid meer is dan een optelling van toegepaste materialen.
Het ontwerpbeginsel gaat er van uit dat duurzaamheid een meer-
voudig begrip is, als bijvoorbeeld architectuur. Het is evident dat
het "architectuur-gehalte" niet kan worden gekwantificeerd door
een optelling van de toegepaste design-artikelen. Evenmin neemt
de architectonische kwaliteit van een ontwerp toe door vlakke
dakpannen in plaats van standaard betonnen dakpannen toe
te passen. Op vergelijkbare wijze wordt een duurzaam ontwerp
niet verkregen door een collage van goedgekeurde materialen.
Toepassing van het materiaal-gebonden milieuprofiel van een
gebouw ("mmg") is daarom alleen zinvol in de interactie met andere
ontwerpcriteria, niet als een boekhoudkundige toetsing bij de
bouwaanvraag. De relevantie van dit ontwerpbeginsel in relatie
tot de geïndustrialiseerde fundering is marginaal, waardoor deze
uitwerking niet in de documentatie is opgenomen;

IX IFD: Industrieel, Flexibel + Demontabel Bouwen. In het voorwoord
+2-3, en +3-3, is toegelicht dat in de bouwwereld onzorgvuldig met
terminologie wordt omgegaan. Hierdoor wordt de indruk gewekt
dat de bouwwereld met een inhaalslag bezig is, terwijl er in werke-
lijkheid betrekkelijk weinig veranderd. Dit ontwerpbeginsel is een
pleidooi voor eenduidig taalgebruik en een inhoudelijke aandacht
voor Industrieel, Flexibel + Demontabel Bouwen. 

De relevantie van dit ontwerpbeginsel met de geïndustrialiseerde
fundering is marginaal, waardoor deze uitwerking niet in de docu-
mentatie is opgenomen;

X maatvoering: in-één-keer-goed +2-70, Bij de hedendaagse bouw-
methode wordt de maatvoering in meerdere stappen vastgelegd,
met in elke stap een hogere nauwkeurigheid, de "van-grof-naar-
fijn"-maatvoering. Een meer efficiënte aanpak is het direct goed
positioneren van een bouwelement of bouwcomponent, de "in-één-
keer-goed"-maatvoering.

XI ..... , geeft aan dat er nog meerdere specifieke bouwkundige
aspecten zijn, waaruit ontwerpbeginselen kunnen worden afgeleid.
Deze bouwkundige aspecten behoren tot het referentiekader van
een ontwerper en zijn vaak routinematig in een ontwerpproces
aanwezig.

De tien ontwerpbeginselen zijn toegepast in de multi-disciplinaire
uitwerkingen in de tweede kolom. In deze multi-disciplinaire uitwer-
kingen worden ook andere bouwkundige ontwerpbeginselen toege-
past. Het is echter ondoenlijk en onwenselijk om alle bouwkundige
ontwerpbeginselen expliciet op te sommen. De onderdelen, die in
de eerste kolom specifiek zijn benoemd (productie, constructie, organi-
satie, bouwmarkt, uitwerking, ontwerp, integratie, duurzaamheid,
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IFD en maatvoering), zijn allen onderdelen die tot ontwerpbeginselen
leiden, die niet algemeen gangbaar zijn en die één of meerdere multi-
disciplinaire uitwerkingen in de tweede kolom in belangrijke mate
richting hebben gegeven. Deze multi-disciplinaire uitwerkingen zijn:

‘ ACE’slite, een eenvoudige bouwwijze met bestaande lichte sandwich-
elementen, zie figuur 258 +2-152, en 292 +3-7,. Octrooi is verleend
(nr. 1002672);

‘ dragende sandwich-wand, industrieel vervaardigd sandwich-
element, met geïntegreerd isolatie, houten stijlen, wandafwerking,
installaties, et cetera [WCTE-2000]. Octrooi in voorbereiding;

‘ gedeeltelijk prefab fundering uitgebreid besproken op pagina
2-130. Octrooi is verleend (nr. 1006527);

‘ B-o-B vloer, combinatie van vloertypen, bevestigd aan de dragende
sandwich-wand. De betonvloer wordt bevestigd aan slanke houten
stijlen in de wand, de schijfwerking van wanden, vloeren en daken
zorgen voor de stabiliteit. Deze uitwerking moet nog verder worden
ontwikkeld, voordat octrooi wordt aangevraagd;

‘ constructief dakvlak, koppeling van bestaande sandwich dak-
elementen, waarbij het dakvlak als een gekantelde wandligger
wordt beschouwd, die het dakvlak van kopgevel naar kopgevel
overspant. Hierdoor wordt de muur aan de onderzijde van het
dakvlak niet belast met een horizontale kracht (spatkracht), waar-
door de onderzijde van het dakvlak onafhankelijk van de positie
van verdiepingsvloeren wordt. Octrooi is verleend (nr. 1004981);

‘ ...., geeft aan dat nog meerdere multi-disciplinaire uitwerkingen
mogelijk zijn.

Bij de ontwikkeling van de geïndustrialiseerde fundering spelen de
overige multi-disciplinaire uitwerkingen, ACE’slite, dragende sandwich-
wand, B-o-B vloer en constructief dakvlak een ondergeschikte rol,
waardoor deze niet in de documentatie zijn beschreven.

De multi-disciplinaire uitwerkingen zijn in figuur 139 +2-13,, gedeeltelijk
buiten de matrix geplaatst. Deze weergave symboliseert dat de betref-
fende onderdelen (hoewel specifiek ontwikkeld ten behoeve van de
bouwwijze ACE’s) ook afzonderlijk bij traditionele bouwmethoden
toegepast kunnen worden.

In de totale ontwerpopgave moet de bouwwijze ACE’s nog worden
uitgewerkt door integratie van de vijf multi-disciplinaire uitwerkingen
aangevuld met niet behandelde onderdelen, zoals niet-dragende
wanden, installaties voor verwarming / ventilatie en dergelijke, trans-
port, sloop, exploitatie, afwerkingen, bouwbesluit, riolering, ......
De integratie van dit alles tot een complete bouwwijze is nog niet
gerealiseerd, en is in deze documentatie niet opgenomen.

Aan de matrix is een derde rij toegevoegd met daarin drie onderdelen
die in de bouwpraktijk niet algemeen gehanteerd worden, maar
die enkele onderdelen van het onderhavige ontwerpproces in belang-
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rijke mate richting hebben gegeven. Deze drie onderdelen zijn afzon-
derlijk in de matrix ondergebracht omdat ze een aanzet kunnen zijn
tot een methodische benadering, die dan bruikbaar is bij andere
type ontwerpopgaven.

Een mogelijke methodische benadering is een meer uitgebreide
toepassing van het programma van eisen (p.v.e.). Vanaf pagina
2-72 is toegelicht dat een andere invulling van het programma van
eisen een gunstige invloed heeft gehad op het vinden van een nieuwe
oplossing voor deze ontwerpopgave. Diverse voorbeelden uit het
ontwerpproces van de funderingswijze laten zien op welke wijze ge-
bruik gemaakt kan worden van de meer uitgebreide toepassing van
het programma van eisen.

Het tweede onderdeel is aangeduid met "gesynchroniseerd individueel
ontwerpen". Deze ontwerpvisie is gebaseerd op een analyse van
de werkwijze van een ontwerpteam. De positieve effecten van het
ontwerpen met een bouwteam zijn vervolgens geprojecteerd op de
werkwijze van de individuele ontwerper. Met het "gesynchroniseerd
individueel ontwerpen" wordt bij een zeer complexe ontwerpopgave
een beter ontwerpresultaat gegenereerd. De relatie met het ontwerp-
proces van de geïndustrialiseerde fundering is marginaal, waardoor
dit onderdeel in de documentatie niet verder is uitgewerkt.

Een derde onderdeel is het belang van een leidend concept. Hoewel
het concept in de bouwwereld meerdere invullingen kent (dus ook
hier geen eenduidig taalgebruik) wordt een concept doorgaans ontwik-
keld om een ontwerpaanleiding te vinden. Naast deze belangrijke
initiërende functie, heeft het concept ook een sturende invloed op
ontwerpbeslissingen, hier aangeduid als het leidend concept. In dit
onderdeel wordt onderzocht in hoeverre een leidend concept nuttig
is bij een typisch bouwkundige ontwerpopgave (waarbij een eigen
oplossing wordt gezocht, terwijl mogelijke oplossingen op voorhand
reeds bekend zijn uit eerder opgeloste vergelijkbare opgaven). Som-
mige concepten, de leidende concepten, worden bij de analyse van
bekende deeloplossingen gebruikt als leidmotief waarmee deeloplos-
singen uit geanalyseerde ontwerpen op een samenhangende wijze
worden overgenomen, bewerkt en gecombineerd in de eigen uitwer-
king. Het leidend concept heeft bij het ontwikkelen van de geïndustri-
aliseerde fundering geen rol van betekenis gespeeld, zodat dit onder-
deel in de documentatie niet is uitgewerkt.

2.1.2 2.1.2 matrix-scanmatrix-scan
In de matrix in figuur 139 +2-13, is de samenhang van het totale ont-
werpproject gevisualiseerd. In deze matrix is het niet mogelijk gebleken
om ook de relaties tussen de verschillende onderdelen overzichtelijk
weer te geven. Daarom is hier de "matrix-scan" geïntroduceerd (figuur
140).

Hierbij wordt de matrix denkbeeldig in plakjes gesneden. Voor elk
onderdeel in de matrix wordt een afzonderlijk plakje ("scan") gemaakt.
Per "matrix-scan" kan nu de aard van de samenhang en de mate
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figuur 140figuur 140.  Matrix-scan: door de matrix denkbeel-
dig in dunne plakjes te schillen kan in een plakje de
aard van de samenhang en de mate van beïnvloe-
ding van een specifiek onderdeel worden weer-
gegeven.

van beïnvloeding worden aangegeven van één specifiek onderdeel
op de overige onderdelen in de matrix. Het onderdeel dat in de matrix-
scan centraal staat heeft een zwarte ondergrond:

centraal gesteld onderdeelcentraal gesteld onderdeel

In de matrix-scan is de mate van beïnvloeding visueel
gemaakt door twee mogelijkheden voor het lijntype en
twee mogelijkheden voor de ondergrond. Als er slechts
een marginale beïnvloeding is, is de tekst van dit onder-
deel naar de achtergrond geplaatst (door een grijs
lettertype). Op deze wijze kan de mate van beïnvloeding
in vier gradaties worden onderverdeeld:

onderdeel met een duidelijkeduidelijke beïnvloeding

onderdeel met een bescheidenbescheiden beïnvloeding

onderdeel met een matigematige beïnvloeding

onderdeel met een marginalemarginale beïnvloeding

In de matrix-scans is ook de aard van de samenhang aangegeven
met behulp van de letterweergave. Het standaard lettertype duidt
op een beïnvloeding van het onderdeel door het centraal gestelde
onderdeel. En een cursief lettertype duidt op een uitwerking, illustratie
of voorbeeld van het centraal gestelde onderdeel.

onderdeel met een directe invloed

onderdeel met uitwerking of voorbeeld

Beide aanduidingen zijn gecombineerd met de hiervoor aangegeven
lijntypen en ondergronden. Zo is behalve de aard van de samenhang
ook de mate van beïnvloeding in vier gradaties weergegeven.

In de documentatie zijn matrix-scans opgenomen voor:

‘ gedeeltelijk prefab fundering +1-3,;

‘ productie: geïndustrialiseerde prefabricage +2-43,;

‘ organisatie: aanspreken op verantwoordelijkheden +2-47,;

‘ bouwmarkt: acceptatie +2-57,;

‘ uitwerking: korte þ³ lange termijn ontwikkeling +2-61,;

‘ ontwerp: vormgevingsvrijheid +2-65,;

‘ maatvoering: in-één-keer-goed +2-71,;

‘ meer doen met een programma van eisen +2-73,.
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Doelstellingen bij aanvang van het proefontwerp relevantie voor
geïndustriali-

seerde
funderingbeschreven vanaf

verhogen van het kwaliteitsniveaukwaliteitsniveau +2-22, primair:

verhogen van het kwaliteitsniveaukwaliteitsniveau door een meer fabrieks-fabrieks-
matige productiematige productie +2-27, primair:

bouwdelen ontwerpen, die in-één-keer-goedin-één-keer-goed worden gemon-
teerd +2-38, primair:

ontwerpen van bouwdelen met fabrieksmatige productiefabrieksmatige productie en
vormgevingsvrijheidvormgevingsvrijheid

 +2-27,
 +2-31, primair: 

anticiperen op specifieke beperkingen van de bouwmarkt:
ontwerp van een alternatief vergt meer dan een goed conceptmeer dan een goed concept +2-32 , later:

verbeteren van de arbeidsomstandighedenarbeidsomstandigheden doordat het
zwaartepunt van de werkzaamheden van de bouwplaats naar
een werkplaats verschuift: bouwen wordt vooral monteren  +2-39, secundair:

ontwerpen van bouwdelen met geïntegreerde functiesgeïntegreerde functies met
betrekking tot materialen en werkzaamheden, afgestemd op de
huidige technologische mogelijkheden  +2-34, secundair:

verbeteren van arbeidsomstandighedenarbeidsomstandigheden van werk dat op de
bouwplaats overblijft  +2-39, secundair:

ontwikkelen van duurzame bouwdelen nauwelijks:

tabel 16tabel 16.  Belangrijke doelstellingen, in willekeurige volgorde, voor de totale ontwerp-
opgave. Met uitzondering van de onderste doelstelling "ontwikkelen van duurzame bouw-
delen", zijn alle doelstellingen ook in meer of mindere mate van toepassing op het ontwerp
van de geïndustrialiseerde fundering.

2.22.2  context van de gedeeltelijk prefab funderingcontext van de gedeeltelijk prefab fundering
In de matrix-scan voor de gedeeltelijk prefab fundering 1-3 zijn de
onderdelen van het totale ontwerpproces, met een zekere relevantie
voor de geïndustrialiseerde fundering, tegen een donkere achtergrond
geplaatst. Deze onderdelen zijn in de hiernavolgende paragraven
beschreven.

2.2.12.2.1 aanleidingen / doelstellingen voor de geïndustriali-aanleidingen / doelstellingen voor de geïndustriali-
seerde funderingseerde fundering

In tabel 16 zijn belangrijke doelstellingen voor het totale ontwerppro-
ject in willekeurige volgorde weergegeven. Op één doelstelling na,
zijn deze ook in meer of mindere mate van toepassing op het ontwerp-
proces van de geïndustrialiseerde fundering.

De doelstellingen hangen nauw samen met de aanleidingen (vet
afgedrukt in tabel 16), die in de hiernavolgende paragraven zijn
toegelicht. De aanleidingen en doelstellingen zijn persoonlijke obser-
vaties en belevingen van zowel de bouwpraktijk als de bouwtraditie,
aangevuld met een persoonlijke interpretatie van recente ontwikkeling-
en in de bouwmarkt.

Het is niet mogelijk om de leidende gedachte in het ontwerpproces
eenduidig vast te stellen door een volgorde in de doelstellingen aan
te brengen. Want al
vroeg in het totale
ontwerpproces heb-
ben meerdere doel-
stellingen gelijktijdig
op elkaar ingewerkt.
Bovendien werken af-
zonderlijke doelstel-
lingen als katalysato-
ren op andere doel-
stellingen. Om deze
reden kunnen doel-
stellingen en aanlei-
dingen niet ordelijk
worden gerangschikt.

De volgorde staat
hierdoor los van de
importantie van de
afzonderlijke aanlei-
dingen. De volgorde
van behandeling
heeft om deze reden
eveneens geen relatie
met de chronologie
van het ontwerppro-
ces.
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figuurfiguur 141 141.  Vooral in de winter is de bouwplaats
slecht toegankelijk. Het kan niet anders dan dat de-
ze omstandigheid het kwaliteitsniveau nadelig beïn-
vloedt.

2.2.1.1 2.2.1.1 aanleiding 1: kwaliteitsniveauaanleiding 1: kwaliteitsniveau

Een argument dat mij al langere tijd intrigeert is het, naar mijn
mening, onnodig lage kwaliteitsniveau van de woningbouw door
te veel vermijdbare imperfecties.

Hierbij moet direct een kanttekening worden geplaatst, omdat slechts
een deel van de imperfecties gemakkelijk vermeden kan worden.
Imperfecties zijn daarom in twee categorieën onderverdeeld:

X "onontkoombare" imperfecties, veroorzaakt door de specifieke
omstandigheden (en soms ook door de complexiteit);

X "laakbare" imperfecties, bijvoorbeeld het gevolg van de specifieke
bouworganisatie en/of -mentaliteit.

Het onderscheid in "onontkoombare" en "laakbare" imperfecties is
van belang, omdat uitsluitend "laakbare" imperfecties tot de motieven
van het proefontwerp horen.

"Onontkoombare" imperfecties worden in beperkte mate beïnvloed
door de detaillering en werkwijze. De "onontkoombare" imperfecties
komen vooral door de weersgesteldheid in combinatie met specifieke
omstandigheden, met als gevolg dat er bij elk bouwproject wel geïm-

proviseerd moet worden (zowel "op de bouwplaats" als
"op de tekenplank").

Het aantal en de ernst van de imperfecties kan bij een
funderingswijze door de detaillering en werkwijze worden
beïnvloed. Echter, indien een funderingsmethode geen
afdoende antwoord heeft op een imperfectie, kan elke
ogenschijnlijk onbenullige imperfectie verstrekkende con-
sequenties hebben voor de kwaliteit (en ook voor de
bouwtijd en/of voor de bouwkosten). Om deze reden
is het anticiperen op mogelijke imperfecties een absolute
voorwaarde in het ontwerp van een funderingswijze.

"Onontkoombare" imperfecties zijn vooral het gevolg van steeds
wisselende omstandigheden op de bouwplaats, zoals de:

‘ ontoegankelijkheid van de bouwplaats door plassen water, modder
(zie figuur 141 en 230 +2-126,), sneeuw, ijs, et cetera;

‘ matige arbeidsomstandigheden door te hoge temperaturen in
de zomer, koude in de winter, wind, regen, slechte verlichting
in de winterochtend, stof, et cetera;

‘ beschadiging aan het werk door vorst, wind (zie figuur 183 +2-99,),
diefstal, vandalisme, et cetera.

Een ontoegankelijke bouwplaats, matige arbeidsomstandigheden
en beschadigingen hebben een directe invloed op de kwaliteit van
arbeid en materialen. Deze omstandigheden hebben ook een negatie-
ve invloed op de motivatie van de betrokkenen, waardoor de kwaliteit
nog eens verder afneemt.
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2arTB (Adviesraad Bouwnijverheid) heeft, in samenwerking met bedrijven
en organisaties in de bouw- en installatiebranche, een visie op lange ter-
mijnontwikkeling opgesteld, zodat bedrijven en organisaties in de bouw een
eigen koers, in het bijzonder een eigen technologiebeleid, kunnen bepalen.
De nieuwe concurrentieverhoudingen, het wijzigende overheidsoptreden, de
vraag naar nieuwe producten en nieuwe technologische mogelijkheden zijn
tot stand gekomen in een 4-tal workshops, waaraan ca. 45 deskundigen
hebben deelgenomen. [arTB-1998]

Behalve de wissellende omstandigheden op de bouwplaats leidt een
grote variatie van woningen soms ook tot imperfecties die kunnen
worden ingedeeld in de categorie "onontkoombare" imperfecties.
Want grote bouwprojecten van 100 of meer dezelfde woningen,
berucht uit de zeventiger en tachtiger jaren, komen tegenwoordig
niet meer voor. Om nu 100 woningen te realiseren zijn circa 5 à
10 projecten nodig. En in deze kleine series zijn vaak nog meerdere
verschillende woningtypen te onderscheiden. 

De kleinschaligheid neemt naar verwachting nog toe omdat opdracht-
gevers mondiger zijn geworden. In arTB-1998 Bouwvisie 20152 staat:
"Toenemende vrije tijd en welvaart maken dat een op het individu
gerichte cultuur de boventoon voert. Bewoners willen specifieke
woonwensen gehonoreerd zien en dat kan variëren van huiselektro-
nica (beveiliging, communicatie, installatie-besturing) tot alle moge-
lijke vormen van aanbouw- (erker, dak, tuinhuis) en inbouwwensen
(keuken, badkamer). Eco-design is op zijn minst een trend en
woningen moeten ook (gedeeltelijk) als werkplek gebruikt kunnen
worden"...."Doorzettende individualisering, vrije-tijdscultuur en moge-
lijk ook het thuiswerken maken dat het tijdperk van de standaard-
woning op een enkel marktsegment (tijdelijke huisvesting en zeer
goedkope woningbouw) na, voorgoed verlaten is".

Voor een opdrachtgever is het bijna vanzelfsprekend dat zijn woning
op alle specifieke woonwensen kan worden afgestemd. Een veelheid
aan aanpassingen leidt er toe dat elke woning in een woningbouw-
project als het ware een unicum is geworden. Hierdoor is de complexi-
teit van de woningbouw in de afgelopen decennia sterk toegenomen,
en zal waarschijnlijk nog meer toenemen. Ondanks de vereenvoudi-
gingen door de automatisering, is het onvermijdelijk dat de toenemen-
de complexiteit door een grotere verscheidenheid tot meer imperfecties
leidt, waardoor er bij de voorbereiding en bij de uitvoering altijd
relatief veel geïmproviseerd zal moeten worden.

De "onontkoombare" imperfecties storen mij in het geheel niet. Juist
het tegenovergestelde is meer van toepassing: de gevolgen van deze
fouten worden doorgaans in de voorbereiding en op de bouwplaats
volledig hersteld. Een woningbouwproject, dat niet in ernstige mate
door een of meerdere van de hierboven opgesomde risico’s (door
ontoegankelijkheid van de bouwplaats, matige arbeidsomstandighe-
den en/of beschadigingen) wordt beïnvloed, is zeldzaam. In dit per-
spectief zijn de geleverde prestaties in de woningbouw bewonderings-
waardig. De inventiviteit, flexibiliteit en het vakmanschap dat hier
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figuurfiguur 142 142.  Artikel waaruit kan worden afgeleid dat de beoordeling van het kwaliteitsniveau van de wo-
ning door opdrachtgevers niet overeenkomt met de uitleg van bouwbedrijven (Cobouw 16-8-1997).

wordt gedemonstreerd, is voor mij een onderbouwing van het begrip
bouw-"kunde" in ruimere zin.

De bewondering voor deze bouwkunde staat in schril contrast met
mijn ontstemdheid over laakbare imperfecties. Deze categorie fouten
zijn voornamelijk het gevolg van de wijze, waarop de bouwwereld
is georganiseerd en communiceert. Op pagina 2-34 is nader toege-
licht dat in de woningbouw in toenemende mate gebruik wordt ge-
maakt van onderaannemers. Deze onderaannemers hebben zich
gespecialiseerd op een gedeelte van de uitvoering, waarbij de verant-
woordelijkheden doorgaans niet goed zijn geregeld. Tot welke bouw-
fouten dit kan leiden is onder andere in figuur 149 +2-46, te zien.

Het frustrerende van deze imperfecties is, dat ze in het algemeen
gemakkelijk voorkomen kunnen worden en zelfs nog vrij gemakkelijk
tijdens de bouw hersteld kunnen worden. Maar bij een organisatie-
vorm met diverse onderaannemers voelt degene die een bouwfout
of beschadiging veroorzaakt zich doorgaans niet geroepen om deze
te melden of te herstellen. Een onderaannemer voelt zich in het alge-
meen alleen verantwoordelijk voor de eigen werkzaamheden. Daarom
worden er onvoldoende maatregelen getroffen om het arbeidsproduct
van andere onderaannemers te beschermen. Dit is doorgaans geen
onkunde, maar wordt als complicatie of als extra werk bestempeld,
waarvoor geen opdracht is verstrekt. Versterkt door krappe normstel-
lingen, de veelvuldige wisselingen in bezetting op een bouwplaats
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figuurfiguur 143 143.  Artikel, behorende bij het artikel in fi-
guur 142. Uit de vinnigheid van de reacties op de
aantijgingen van de Vereniging Eigen Huis is afge-
leid dat niet op dezelfde golflengte wordt gecommu-
niceerd (Cobouw 16-8-1997).

en het grote aantal schijven in de communicatie, leidt het inzetten
van onderaannemers naar mijn mening tot een grote toename van
vermijdbare bouwfouten. Voor een verdere onderbouwing en toelich-
ting met voorbeelden wordt verwezen naar ontwerpbeginsel III - "Or-
ganisatie: aanspreken op verantwoordelijkheden" +2-46,. Hier zijn
voorbeelden getoond, waarbij de bouwfouten alleen cosmetisch wor-
den "opgelost", bijvoorbeeld de scheur in de vochtkering van het
kozijn in figuur 150 +2-48,, die, als de wand eenmaal is gemetseld,
niet meer zichtbaar is.

Het onderscheid in "onontkoombare" en "laakbare" imperfecties speelt
ook een rol in de krantenberichten in figuur 142 en 143. In de gelijktij-
dig geplaatste artikelen worden de vereniging Eigen Huis (consumen-
tenorganisatie, vertegenwoordigd de opdrachtgever in de woning-
bouw), het AVBB (Algemeen Verbond Bouwbedrijf) en het NVOB
(Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers) geciteerd. De
vereniging Eigen Huis stelt in het juridisch jaarverslag over 1996
dat er in de woningbouw sprake is van "een stabiele ellende". In
een reactie hierop geeft het AVBB de Nederlandse bouw een plaatsje
in "de Champions League van Europa" en het NVOB stelt dat "de
Nederlandse bouwnijverheid tot de top van de wereld behoort".

Hoewel beide partijen elkaar in het artikel stemmingmakerij verwijten
zit er naar mijn mening een kern van waarheid in beide
benaderingen. Ongetwijfeld spelen publicitaire overwe-
gingen in de citaten van de drie organisaties een rol, maar
de felle bewoordingen in alle reacties ("beneden alle peil",
"als door een wesp gestoken", "typisch bouwersuitlating-
en van een bedenkelijk niveau", "ronduit belachelijk",
"schandalig") doen vermoeden dat er meer aan de hand
is. Naar mijn mening kunnen veel verwensingen over
en weer worden teruggevoerd op de eigen gestelde rand-
voorwaarden voor het kwaliteitsniveau en een gebrekkige
communicatie. Vanuit het perspectief van bouwonderne-
mers wordt er veel energie gestoken in certificeringsrege-
lingen, arbeidsvoorwaarden en andere acties om tot een
kwaliteitsverbetering te geraken. Afgezet tegen de
specifieke omstandigheden op de bouwplaats, met de
"onontkoombare" imperfecties, is er alle reden om trots
op zichzelf te zijn. Maar hierbij gaan ze voorbij aan de
bouwfouten in de categorie "laakbare" imperfecties. Ken-
nelijk is dit voor de bouwondernemers geen kernprobleem.
Het te grote aantal "laakbare" imperfecties kan als een
beroepsblindheid worden aangemerkt, waardoor er
onvoldoende aandacht en controle op de bouwplaats
is. 
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Hoe bijzonder een oplevering is, wordt duidelijk

als de opleveringsprocedure wordt geprojecteerd

op de detailhandel, bijvoorbeeld bij het

"opleveren" van een televisietoestel. 

De verkoper laat in deze casus zijn klant aller-

eerst een koopcontract tekenen, op basis van

enkele wervende brochures met prachtige "artist-

impression’s" (met als kleine lettertjes dat aan

tekst en tekening geen rechten kunnen worden

ontleend en dat de verkoper vrij is om esthe-

tische, technische en elektronische wijzigingen

aan te brengen of andere materialen toe te pas-

sen. De afmetingen van het toestel kunnen ook

nog veranderen. Het toestel wordt bij levering

"bezemschoon" overgedragen).

Na ondertekening door koper en verkoper wordt

het televisietoestel op de toonbank geplaatst.

Vervolgens onderhandelen koper en verkoper
over de (zichtbare) gebreken. Deze worden op

een lijst geplaatst en door beiden ondertekend.

De koper neemt het toestel mee naar huis.

In de erop volgende weken komen diverse

service-medewerkers in de woning van de koper

om de gebreken te repareren. Na herhaalde
klachten over vieze voetafdrukken op het tapijt

wordt een extern schoonmaakbedrijf ingescha-

keld.

Circa 2 weken later is er een tweede oplevering,

waarbij de koper controleert of de reparaties

naar behoren zijn uitgevoerd (.... , het is kenne-
lijk niet mogelijk om eenduidige kwaliteitsafspra-

ken te maken, maar er moet opnieuw worden
onderhandeld of de overeenkomst ook daad-

werkelijk wordt nagekomen ....). Ook hier wordt

een ondertekend protocol voor opgesteld.

Pas dan is de koop afgerond, de koper heeft de

garantie dat de verkoper de televisie herstelt, als

in de komende 10 jaar het beeld wegvalt.

tabeltabel 17 17.  De wijze waarop een opdracht voor een
woning wordt verstrekt en de opleveringsprocedure,
gechargeerd geprojecteerd op een consumenten
product.

Hiervoor zijn vele verklaringen valide:

‘ de noodzaak om met onderaannemers te werken
(een bouwproject zonder onderaannemers is
ondenkbaar geworden);

‘ de gewenning, waardoor de gedachte, dat het ook
anders kan, in onvoldoende mate nog wordt geuit;

‘ de geringe invloed van een individuele toezicht-
houder op het werk van de onderaannemers (door
organisatiewijze en krappe arbeidsmarkt);

‘ te weinig toezicht op de bouwplaats;

‘ de mogelijkheid om de imperfecties cosmetisch weg
te werken;

‘ de beperkte afrekening (de problemen worden
immers "opgelost");

‘ de zwakke positie van de opdrachtgever in de
woningbouw;

‘ de onervarenheid van de opdrachtgever in de
woningbouw;

‘ het grote aantal regelingen waardoor het soms lijkt
of juridisch aspecten belangrijker zijn dan bouw-
technische kwaliteiten;

‘ de lage winstmarge op een bouwproject.

Welk een bijzondere positie de woning als product
inneemt, kan duidelijk worden aangegeven door de ver-
koop en opleveringsprocedure van een woning te projec-
teren op de markt van een industrieel vervaardigd product
(tabel 17). Dit levert een gechargeerde vergelijking op,
die echter wel de specifieke aspecten van de woningbouw
blootlegt:

De woningbouw kent een unieke procedure: het opleveren
van een woning. Gewapend met speciale formulieren
inspecteert de in de regel ondeskundige opdrachtgever
de nieuwe woning op gebreken. Het is hierbij niet de
vraag of  er wel gebreken zijn, maar veeleer de vraag
welke gebreken de opdrachtgever nog accepteert.

Vergelijk dit met de aankoop van een consumenten
artikel. Nagenoeg altijd voert een producent eerst zelf
een kwaliteitscontrole uit, vóórdat het product in de winkel
komt. In de woningbouw daarentegen ontbreekt niet
alleen de eigen kwaliteitscontrole van het bouwbedrijf,
tijdens het overhandigen van de sleutel zijn er zelfs geen
objectieve criteria om het product (de woning) te toetsen.

Om deze redenen is de huidige opleveringsprocedure
een belangrijke reden waarom de gemiddelde kwaliteit
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in de woningbouw op een te laag niveau gehandhaafd blijft en waar-
om een onwillige onderaannemer niet adequaat wordt aangepakt.
Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat een consumentenorga-
nisatie geen genoegen neemt met het geleverde product.

De uitgebreide uiteenzetting van mijn persoonlijke interpretatie van
de rol van de onderaannemers en de gewenning van de hoofdaanne-
mer aan het kwaliteitsniveau is bij de documentatie van het proefont-
werp zinvol geacht, opdat onderbouwd wordt dat het vermeende
kwaad diep is geworteld. Organisatorische en economische motieven
maken het onmogelijk om hierin een structurele wijziging aan te
brengen. Ik realiseer me dat ook bouwbedrijven in dit opzicht met
de rug tegen de muur staan. Want naast de economische motieven
om een werk met onderaannemers uit te voeren, heeft een bouwbedrijf
slechts een beperkte invloed op het te leveren product. Een bouwbedrijf
dient een werk uit te voeren op specificatie van de ontwerper. De
ontwerper is in principe niet gericht op samenwerking, maar op het
waarmaken van de eigen ontwerpkwaliteit, tezamen met de veronder-
stelling dat het bouwbedrijf neigt om een lager dan overeengekomen
kwaliteit te leveren. In dit spanningsveld is het bouwbedrijf niet in
staat een, vanuit haar perspectief, optimale prestatie te leveren.

De late inschakeling van het bouwbedrijf (als het ontwerp bekend
is en alles met alles samenhangt in een onontwarbare kluwen van
interacterende bouwdelen, de zogenaamde "spaghetti-brij" [Randen-
1976]) en de spanning tussen ontwerper en bouwer frustreren ontwik-
kelingen in de woningbouw. Daarnaast worden de ontwikkelingen
gefrustreerd door de vele geschreven en ongeschreven wetmatigheden
in de bouw (tabel 20 +2-35,) Deze pessimistische zienswijze is ook
verwoord in de publicatie Booosting in bedrijf: "De essentiële proble-
matiek van de lage industrialisatiegraad van de bouw, de gebrekki-
ge kwaliteit van gebouwen, bouwproducten en de uitvoering van
gebouwen, zeker in vergelijking met andere industrieën, lijkt
onoplosbaar. Maar als iets op macroniveau niet structureel op
te lossen is, dan zijn er wel degelijk vele verbeteringen op micro-
niveau mogelijk" [Booosting - 1992].

In het proefontwerp wordt echter wel een oplossing op macroniveau
nagestreefd, en wel middels het ontwikkelen van een andere funde-
ringswijze. Want bij een andere funderingswijze wordt ook de rolverde-
ling tussen bouwbedrijf, onderaannemer en toeleverancier opnieuw
gearrangeerd.

2.2.1.2 2.2.1.2 aanleiding 2: fabrieksmatige productieaanleiding 2: fabrieksmatige productie

Zoals hiervoor is beargumenteerd, kan het kwaliteitsniveau in de
woningbouw naar mijn mening worden verhoogd door een verande-
ring in de bouworganisatie. Complementair hieraan wordt een hoger
kwaliteitsniveau verkregen met fabrieksmatige productie van bouwele-
menten of bouwcomponenten.

Fabrieksmatige productie verschilt in essentie van in-situ productie,
doordat bij een fabrieksmatige productie het product verplaatsbaar
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Maximaal toelaatbare maatafwijkingen uit NEN 2889
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tabeltabel 18 18.  De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van fabrieksmatig vervaardigde elementen ligt vast in
normen en daarnaast ook in verkoopvoorwaarden.

figuur 144figuur 144.  Bij in-situ productie blijft het product op
dezelfde locatie en wordt de benodigde apparatuur
en hulpmiddelen verplaatst [foto: Prefab beton-
1997].

is. De hulpmiddelen en gereedschappen hebben een
vaste positie. De arbeiders bevinden zich doorgaans op
dezelfde locatie. Bij in-situ productie heeft het product
een vaste locatie en worden hulpmiddelen en gereed-
schappen verplaatst. De arbeiders werken op verschillen-
de locaties.

Een fabrieksmatige productie heeft hierdoor diverse
voordelen, zoals de mogelijkheid om de werkomgeving
aan te passen aan de bewerking of om het element zoda-
nig te positioneren dat een optimale bewerking mogelijk
is. Verder zijn storende invloeden op kwaliteit en efficiëntie
(als gevolg van bereikbaarheid, bouwplaatsomstandighe-
den en arbeidsomstandigheden +2-22,) goed beheersbaar
bij een fabrieksmatige productie. Een groter aandeel
van fabrieksmatig vervaardigde componenten legt een

minder grote claim op het aantal werkbare dagen (geen verleturen
door vorst, regen, et cetera). [bouwwijs-1997]

Omdat de klimatologische omstandigheden in een fabriek beter
beheersbaar zijn en omdat er in een fabriek mogelijkheden zijn om
de fysieke belasting te reduceren, wordt de arbeidsbelasting minder.
Verder is het in een fabriek eerder rendabel om hulpmiddelen te
ontwikkelen en zijn de hulpmiddelen beter bereikbaar dan op de
bouwplaats. Wel moet er voor gezorgd worden dat de inhoud van
de arbeid niet in kwaliteit afneemt. Dit kan worden bereikt door bij-
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figuurfiguur 145 145.  De transporthoogte (h) is maximaal
3,45 meter bij een dieplader en 3,2 meter bij een
trailer. De transportlengte (R) is maximaal 18 respec-
tievelijk 20 meter.

figufiguur 146ur 146.  Bij fabrieksmatig vervaardigde componenten is het product verplaats-
baar en worden de bewerkingen op vaste locaties uitgevoerd [Prefab Beton-1997].

voorbeeld de werkzaamheden door zogenaamde zelf-
sturende teams te laten verzorgen. In diverse bedrijfstak-
ken, bijvoorbeeld in de auto-industrie, zijn hiermee goede
resultaten behaald [bouwwijs-1997].

Door grotere en betere hulpmiddelen, betere afstemming
en bezetting van werktuigen en hogere efficiëntie van
de arbeid is de productiviteit bij fabrieksmatige productie
aanzienlijk beter in vergelijking met in-situ productie. In
tabel 22 +2-42, is melding gemaakt dat de productiviteit
in een bouwproces met een ambachtelijk karakter circa
40 % bedraagt. Bij fabrieksmatige productie kan de pro-
ductiviteit bijna worden verdubbeld. Tevens kan bij fa-
brieksmatige productie een hogere maatnauwkeurigheid
worden gerealiseerd.

Bij fabrieksmatige productie is er daarnaast nog een
belangrijk psychologisch verschil ten opzichte van in-situ
productie. Want omdat de producten verplaatsbaar zijn,
is het voor een afnemer eenvoudiger om een product
af te keuren en terug te sturen. Om conflicten te vermijden
hebben producenten doorgaans de kwaliteit van het gele-
verde product eenduidig beschreven. Dit in tegenstelling
tot in-situ productie, waarbij doorgaans geen goede be-
schrijving bestaat. Zo kan bijvoorbeeld een uitvoerder
exact vaststellen of een maatafwijking van een elektradoos in een
geprefabriceerde betonplaat aan de leveringsvoorwaarden voldoet,
terwijl de maatafwijking van dezelfde elektradoos bij een in-het-werk-
gestorte betonvloer niet objectief beoordeeld kan worden. Het gevolg
is dat de uitvoerder bij een fabrieksmatig vervaardigde component
concrete argumenten heeft om een component af te keuren.

Bij een in-situ vervaardigde
component wordt de beslis-
sing tot vervanging pas na
een -doorgaans moeizame-
discussie genomen. De tijds-
druk op een bouwplaats en
het tijdsverloop tussen con-
statering en compromis speelt
hierbij in het nadeel van de
opdrachtgever, evenals de dis-
cussie zelf. Want de opdracht-
gever dient de reden van het
afkeuren te onderbouwen. Op
de een of andere wijze moet
worden aangetoond dat de
afwijking te groot is, dat de
component niet goed functio-
neert en dat de maker van de
component geheel alleen ver-
antwoordelijk is. 
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3de maximale afmetingen zijn begrensd door het maximale hijsvermogen
van een helikopter (circa 20 kN). Transport per helikopter (begroot op i
15.000 à 20.000 voor maximaal 20 kN) is in orde van grootte minimaal
een factor 15 duurder dan transport over de weg (begroot op i 1.000 à
1.500 per 100 à 550 kN, waarbij componenten met behulp van een
mobiele kraan worden gemonteerd). Hierdoor is transport per helikopter
geen zinvol algemeen transportmiddel.

Bij een fabrieksmatig vervaardigde component zijn er daarentegen
concrete criteria, waardoor het al dan niet afkeuren weinig discussie
vergt. De procedure om een component af te keuren is bij de fabrieks-
matig vervaardigde component eenvoudiger en sneller, met als gevolg
dat componenten in vergelijkbare situaties eerder worden afgekeurd.

Omdat een afgekeurd product direct de winst beïnvloedt en op langere
termijn de relatie met de afnemer verstoort, zal een producent zelf
een structurele kwaliteitscontrole opzetten. Dit geldt met name voor
grote en/of dure componenten. De producent heeft er hier belang
bij om de kwaliteit gedurende het productieproces regelmatig te con-
troleren. Bij een goede kwaliteitscontrole is de kans op afgekeurde
producten minimaal, en is tevens de kwaliteit van alle geproduceerde
componenten veel hoger dan die van in-situ vervaardigde componen-
ten.

Vanwege de beter beheersbare en controleerbare kwaliteit van fa-
brieksmatige producten is de funderingwijze hier waar mogelijk op
afgestemd. Het werk op de bouwplaats krijgt dan het karakter van
het monteren van kant en klare componenten.

Dit uitgangspunt is op zichzelf echter niet voldoende. Want ook bij
een traditioneel gemetselde woning worden in wezen kant en klare
producten (stenen) gemonteerd (met specie als verbindingsmiddel).
Een belangrijke aanvullende eis is dat de totale arbeid op de bouw-de totale arbeid op de bouw-
plaats minimaal isplaats minimaal is. Vooral gedurende de bouwfasen, waarin de
werkomstandigheden matig beheersbaar zijn +2-22,, is dit een zwaar-
wegend argument. Minimalisering van de montagetijd wordt verkregen
als op de bouwplaats weinig verbindingen gemaakt worden en indien
de verbindingen eenvoudig zijn (liefst "klikverbindingen").

De maximale afmetingen van fabrieksmatig vervaardigde compo-
nenten worden vooral bepaald door de transportmogelijkheden.
De keuze voor een transportmiddel geeft dan ook een bovengrens
aan voor de afmetingen van een component. Om iedere bouwlocatie
te kunnen bereiken zijn het transport over de weg met een vrachtwa-
gen en het transport met een helikopter de enige mogelijkheden
(transport per boot en per trein zijn vanwege de beperkte bereikbaar-
heid niet nader uitgewerkt). Transport per helikopter is niet verder
onderzocht omdat dit economisch niet interessant is3.

De mogelijkheden van transport over de weg zijn weergegeven in
tabel 19. De maximaal te transporteren breedte is 3 m. Voor exceptio-
nele transporten kan ontheffing worden verleend tot een breedte
van 3,5 meter, maar dan worden niet alle bouwlocaties bereikt. De
maximaal te transporteren hoogte wordt bepaald door de doorrij-
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3,00
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lengte combinatie 18,00 23,00

laadvermogen totaal 270 à 550 kN
(8 ton per as)

tabel 19tabel 19.  Transportafmetingen in Nederland.

hoogte van viaducten (4,0 meter). Het transportmiddel
zelf is circa 0,55 meter hoog, zodat de maximale trans-
porthoogte circa 3,45 meter is. De maximaal te transporte-
ren lengte van de componenten is circa 20 meter en het
maximale laadvermogen is 270 - 550 kN. Vanwege de
goede infrastructuur wordt in Nederland de voorkeur ge-
geven aan vervoer per container, uitgewerkt op pagina
1-102.

In de beginfase van het proefontwerp is nog geen onder
scheid gemaakt in een geprefabriceerde en een industrieel
vervaardigde component +3-74,. Dit onderscheid is pas
later in het proefontwerp een rol gaan spelen. Maar de
principieel verschillende mogelijkheden van geprefabri-
ceerde en industrieel vervaardigde componenten is daarna
wel een wezenlijke randvoorwaarde in het proefontwerp
geworden.

2.2.1.3 2.2.1.3 aanleiding 3: vormgevingsvrijheid voor ontwerpersaanleiding 3: vormgevingsvrijheid voor ontwerpers

In Bouwvisie 2015 [arTB-1998] is toegelicht dat de vrijheid om het
ontwerp aan te passen aan individuele wensen niet genegeerd mag
worden +2-23,. Deze invloed zal in de toekomst alleen nog maar toe-
nemen [Bouwwijs - 1997]. De naar mijn mening terechte wens van
opdrachtgevers om de nieuwe woning af te stemmen op de specifieke
woonwensen, zodat de bewoner zich specifiek kan thuis voelen in
zijn woonomgeving, mag niet te zeer door de technische beperkingen
van een bouwmethode worden bemoeilijkt.

Vanuit architectonisch perspectief is het belangrijk dat aanleidingen
vanuit een specifieke situatie (bijvoorbeeld de vorm van een bouw-
perceel, zoals in figuur 156 +2-64,) of een concept in een ontwerp
(voorbeeld in figuur 148 +2-44,) kunnen worden geïntegreerd. Ook
vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dit een belangrijke randvoor-
waarde. Regelmatig worden "moeilijk invulbare" percelen op de hoek
van twee straten in nieuwbouwwijken met lage struiken "ingevuld"
(figuur 157 +2-64,). Een stedenbouwkundig plan moet echter met
inhoudelijke argumenten worden onderbouwd, niet met overwegend
bouwtechnische argumenten van projectontwikkelaars. Bij de traditio-
nele bouwmethode (uitgaande van metselwerk), is het invullen van
onregelmatige percelen nooit een probleem geweest. Maar bij projec-
ten met een seriematige opbouw worden de onregelmatige percelen
(stedenbouwkundige "restruimten") het liefst tot openbaar gebied
bestempeld.

Naar verwachting worden in de toekomst meer "gaten" in woonwijken
bebouwd, waardoor meer onregelmatige funderingsvormen zullen
voorkomen.
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2.2.1.4 2.2.1.4 aanleiding 4: meer dan alleen een goed conceptaanleiding 4: meer dan alleen een goed concept

Bij de meeste (technologische) producten kan worden geconstateerd,
dat het oorspronkelijke uitgangspunt nog steeds valide is. Als een
technologie breed geaccepteerd is, is een complete herziening van
de detaillering ("innovatie") zeldzaam. De ontwikkeling beperkt zich
dan voornamelijk tot bijstellingen ("modificaties") van detailleringen
en tot uitwisseling ("substituties") van elementen. Voorbeelden zijn:

‘ de fiets: Er zijn meerdere modellen uitgeprobeerd, zoals tandem,
ligfiets, fiets met drie of meer wielen, fiets met aanhangwagentje.
Vooral de geringe belangstelling voor de ligfiets (die bij dezelfde
snelheid minder inspanning vergt) toont dat het moeilijk is om
het oorspronkelijke model los te laten. Want het argument dat
een ligfiets minder stabiel oogt, geldt niet voor iemand die voor
het eerst leert fietsen ..............;

‘ de auto: Op de keeper beschouwd, is de oorspronkelijke opzet
nog volledig herkenbaar, ondanks alle technologische mutaties.
Want bijvoorbeeld een auto met 2, 3, 5 of meer wielen, een auto
waar iedereen achter elkaar zit in plaats van 2 naast en 2 achter
elkaar, een auto met een verdieping erop, een auto met een bestu-
ring door een joy-stick of VR-helm in plaats van een stuurwiel
en pedalen, et cetera zijn alleen als rariteit of als kunstuiting ge-
maakt. 

De meeste van de voorbeelden komen in eerste instantie absurd
over. Toch onderstreept dit juist de stelling, dat geaccepteerde
ontwerpen slechts moeizaam worden veranderd ........;

‘ de televisie: Door digitalisering van geluid en beeld kan het huidige
televisietoestel veel meer. Zo zitten bijvoorbeeld alle mogelijkheden
van een radio, eveneens in een televisietoestel. Toch is het nooit
echt gelukt om televisie en geluidsinstallatie in één combinatie
onder te brengen. Door de digitalisering is ook de scheiding tussen
computer en televisie erg klein geworden. Met draadloze rand-
apparatuur kunnen televisie en computer in een apparaat worden
samengevoegd. Maar vanuit de markt is er geen vraag naar één
toestel waarin zowel de televisie, de geluidsinstallatie als de compu-
ter zijn ondergebracht .........

Er kunnen meer voorbeelden worden aangedragen, waaruit kan
worden afgeleid dat een breed aanvaard model in onvoldoende
mate gebruik maakt van nieuwe technologische mogelijkheden. Dit
kan worden verklaard door conservatisme bij afnemers/gebruikers
(vraag uit de marktvraag uit de markt), de wijze waarop de goederen worden aangebo-
den (organisatie van de marktorganisatie van de markt) en door de aansluiting bij/afstemming
op andere artikelen (infrastructuurinfrastructuur).

Het vasthouden aan bestaande principes is ook in de woningbouw
niet anders. Ook hier geldt dat er slechts een beperkte vraag is voor
echt nieuwe producten en methoden. Een bouwbedrijf realiseert zich
doorgaans niet eens dat een fundering ook op een andere wijze
gerealiseerd kan worden. Daarnaast zijn de infrastructuur en de
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organisatie van de markt belangrijke belemmeringen, omdat bij
een bouwproces erg veel verschillende disciplines betrokken zijn (zoals
opdrachtgever, financier, bouwbedrijf, bouw- en woningtoezicht,
architect, constructeur, installateur, et cetera). Een wijziging die meer-
dere disciplines aangaat, is moeilijk te implementeren.

Dat een geaccepteerde oplossing slechts moeizaam wordt losgelaten,
is met betrekking tot het ontwikkelen van een nieuwe funderingswijze,
een belangrijke constatering. Want hieruit kan de conclusie worden
getrokken dat het niet zoveel zin heeft om een model te ontwikkelen
als er in de markt weinig animo is om dit te implementeren.

Maar enerzijds zijn er ook argumenten waaruit kan worden afgeleid
dat de tijd rijp is om een nieuw model te ontwikkelen. Want nieuwe
mogelijkheden (met name op het gebied van automatiseren, com-
municeren, mechaniseren en distribueren) worden in de huidige bouw
niet goed benut. Zeker voor een funderingswijze waarbij het model
al lang geleden is ontwikkeld, dat regelmatig is bijgesteld, en waarvan
vele oorspronkelijke uitgangspunten niet meer valide zijn, kan het
opnieuw ontwikkelen van een model verhelderend werken. Ten aan-
zien van de bouwmarkt geldt bovendien dat er argumenten zijn,
waardoor de gangbare bouwmethoden onder druk komen te staan.
Enerzijds is dit de grote hoeveelheid afval die op de bouwplaats ont-
staat, en die door het duurzaam bouwen niet structureel minder zal
worden. Milieuregelgeving is een belangrijke externe impuls om een
bestaand model te wijzigen. Daarnaast is het dreigende tekort aan
geschoolde bouwvakkers een externe impuls om het bouwproces
op een andere wijze te organiseren. Als deze ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt zich voortzetten, is het over enkele jaren onmogelijk
om nog op traditionele wijze te werken.

De impact van milieuregelgeving en de wijzigingen op de arbeids-
markt zijn naar mijn mening voldoende sterk om op termijn een
nieuwe funderingswijze mogelijk te maken.

Duidelijk is wel dat dit een lange adem vereist. Dit is naar mijn mening
een veel gemaakte fout van ontwikkelaars van nieuwe bouwmethoden.
Er wordt doorgaans aangenomen dat een evidente verbetering vanzelf
door de bouwmarkt wordt opgepikt. Zo zeggen Jan Pesman en Michiel
Cohen van architectenbureau CEPEZED over het Heiwo-concept
uit 1983: "Heiwo was een poging om de woningbouw te industriali-
seren. Theoretisch was het experiment goed geformuleerd met
een functionele zonering en een opdeling in geprefabriceerde onder-
delen. Alleen de architectuur is in het gedrang gekomen. Bij Heiwo
lagen de mogelijkheden en daarna had het moeten beginnen ..."
[Pioneers - 1996]. 

En Freerk Hoekstra en Herbert van der Brugghen (OD 205 architec-
tuur, stedebouw, onderzoek en landschap b.v. te Delft) zeggen over
het eigen initiatief M900 "We zijn met dit systeem langs beleggers,
ontwikkelaars en bouwers gegaan en de reactie is dan eigenlijk
steeds zoiets als: "Mooi, prachtig, houd ons op de hoogte", zonder
dat iemand bereid is om daadwerkelijk verder mee te denken"
[Booosting - 1992].
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Delsing verwoordt het in zijn conclusies van het onderzoek "Industriali-
sering van de woningbouw" als volgt: "Het onderschatten van de
inspanning die geleverd moet worden om een woningbouwsysteem
op de markt te introduceren en een marktpositie te ontwikkelen
is één van de belangrijkste redenen voor het falen van nieuwe
woningbouwsystemen". [Delsing - 1989] 

De constatering dat voor de introductie van een breed geaccepteerd
product kennelijk meer nodig is dan een technologisch goede oplos-
sing en een lager prijsniveau, zijn verwerkt in ontwerpbeginsel IV -
"Bouwmarkt: acceptatie" +2-49,. Hierin zijn aanbevelingen onder-
gebracht om de acceptatiekans van een nieuw product te vergroten,
omdat alleen een goed concept en/of een lagere kostprijs niet vol-
doende is om een breed aanvaard model op een andere wijze in
te vullen. Een ander ontwerpbeginsel in deze context is ontwerpbegin-
sel V - "Uitwerking: korte þ³ lange termijn ontwikkeling". Hierin
zijn drie fasen van de ontwikkeling van een nieuw model onderschei-
den. Per fase zijn aandachtspunten aangegeven.

2.2.1.5 2.2.1.5 aanleiding 5: geïntegreerde functiesaanleiding 5: geïntegreerde functies

Bij de totstandkoming van een woningbouwproject worden steeds
meer onderaannemers ingeschakeld, die geheel zelfstandig en ogen-
schijnlijk op eigen houtje een gedeelte van de uitvoering verzorgen.
De integratiegraad is laag, hoewel werkzaamheden van de ene partij
vaak een directe invloed hebben op het resultaat van andere partijen.
De lage integratiegraad geldt voor alle onderdelen van de woning-
bouw:

‘ uitvoering (bouwbedrijf ³ þ diverse onderaannemers - ook onder-
ling);

‘ ontwerp (architect ³ þ diverse adviseurs - ook onderling);

‘ regelgeving (diverse controlerende instanties onderling).

Het ogenschijnlijk op eigen houtje verzorgen van een deel van het
bouwproces, is mogelijk omdat er in de bouwwereld veel geschreven
en ongeschreven regels bestaan, zoals bouwbesluit, normen, ambte-
lijke controles, bouwopleidingen, jurisprudentie, beroepscultuur,
aanbestedingsprocedures, leveringsvoorwaarden. Elke partij in het
bouwproces kent globaal de beperkingen van andere partijen, en
weet waarbinnen er gevarieerd kan worden. Variëren in dit beperkte
speelveld wordt in de bouwwereld ontwerpen genoemd. In tabel
20 is de aandacht gevestigd op het uitvoeringsproces van een Afri-
kaanse volksstam, dat in een bouwlied is vastgelegd. Ons bouwlied
klinkt weliswaar anders, maar heeft vergelijkbare beperkingen.

Naar het zich laat aanzien zet de tendens van een verdere afname
van de integratiegraad en een toename van het aandeel van onder-
aannemers in de uitvoering zich door. In Bouwvisie 2015 wordt het
aandeel van de onderaannemers in hoofdstuk 7 - structuurverande-
ringen in de bouw, als volgt geprognosticeerd: "In 2015 zal handen-
arbeid ten opzichte van industriële fabricage steeds duurder zijn
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Bij een volksstam, ergens in Afrika, bouwt
de gehele dorpsgemeenschap mee aan de
hut voor één familie. Tijdens het bouwen

zingt men een lied, waarin bezongen wordt
hoe men een goede hut moet maken. Dit
lied legt het gehele uitvoeringsproces vast

voor toekomstige generaties. Als het
uitvoeringsproces verandert, moet het lied

worden aangepast
[Alexander - 1960]

tabeltabel 20 20.  Vergelijkbaar met de Afrikaanse volks-
stam is ook onze bouwmethode verankerd in be-
roepsprocedures, beheerst door bouwbesluit,
ambtelijke controles, jurisprudentie, beroepscultuur
en traditie in bouwopleidingen, aanbestedingsproce-
dures, bouwkunde boeken, in gebouwen en vele an-
dere geschreven en ongeschreven wetmatigheden.
Zoals het Afrikaanse lied, vergt ook het veranderen
van de bouwwijs in de westerse bouwcultuur meer
dan alleen technische argumenten [Delsing-1989].

geworden, vooral bij een schaarste aan bouwvakkers. Daarmee
dwingt de economische ontwikkeling de uitvoerende bouw tot een
toenemend gebruik van kant en klare bouwdelen en een meer
procesmatige uitvoering. In grote delen van de bouw zal dit leiden
tot het ontstaan van specialistische bedrijven, die rond één bepaald
bouwdeel of één bepaalde technologie alle benodigde
werkzaamheden kunnen uitvoeren. In het verleden heeft
deze trend geleid tot een toenemend aandeel van spe-
cialistische (onder)aannemers in de totale omzet van
de uitvoerende sector. In de toekomst zal deze tendens
doorzetten omdat toenemende risico’s dwingen tot een
betere faalkostenbeheersing. Faalkostenbeheersing
is alleen goed mogelijk wanneer afgescheiden delen
van het bouwproces beheerst kunnen worden, liefst bin-
nen afzonderlijke ondernemingen." [arTB-1998]

Als het aandeel van onderaannemers toeneemt, moet
in principe ook de integratiegraad hoger worden. Vooral
als een betere faalkostenbeheersing aanleiding geeft tot
verdere opdeling van activiteiten over verschillende partij-
en. Maar het beeld van de achterliggende ontwikkelingen
in de bouw, is echter precies tegenovergesteld. Een toene-
mend aandeel van onderaannemers heeft juist tot een
verdere versnippering van verantwoordelijkheden en kwali-
teit geleid. De grote versnippering is een belangrijke oor-
zaak waarom de bouwwereld niet in staat is om optimaal
te anticiperen op technologische mogelijkheden. Vanwege
deze versnippering worden technologische verbeteringen
voornamelijk binnen de eigen discipline gezocht. Technologische
verbeteringen van totale bouwdelen komen in de woningbouw nauwe-
lijks voor. Jan Westra (oud-voorzitter Booosting) verwoordt dit met:
"de bouw staat in eeuwenoude kinderschoenen. Technologie in
de betekenis van omzettingsproces van natuurproduct naar kunst-
product met inbegrip van de gevolgen voor cultuur en milieu gaat
aan de bouw voorbij. De ontwikkeling gaat met een slakkengang"
[Booosting -1992].

Delsing vergelijkt de woningbouwmarkt met de agrarische sector:
"Het bevorderen van de doelmatigheid van de woningbouwproductie
kan plaatsvinden door te zoeken naar betere producten en betere
(bouw)methoden c.q. bouwprocessen. Als voorbeeld van zo’n pro-
ductiviteitsverhogend proces zou men kunnen denken aan de ontwik-
keling die heeft plaatsgevonden in de primaire sector van de econo-
mie: de evolutie van het boerenbedrijf tot bio-industrie. Hier hebben
de resultaten van werktuigbouwkundige ontwikkelingen en bio-
technologisch onderzoek hun weg naar de productie gevonden,
met als resultaat dat de opbrengsten werden vergroot en de kosten
van de inzet van de verschillende soorten productiemiddelen ver-
kleind. In de loop van enkele decennia is het aantal personen dat
werkzaam was in het boerenbedrijf sterk verminderd, terwijl de
productie in die sector sterk is toegenomen.
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Tegelijkertijd zijn grotere bedrijven ontstaan en is de markt voor
agrarische producten georganiseerd tot op Europese en wereld-
schaal.

In de industriële sector zien we snelle ontwikkelingen door het
ontstaan van "multinationale" ondernemingen, groepen en (kartel-
achtige) samenwerkingsverbanden. Door schaalvergroting die
hiermee gepaard gaat komt er ruimte voor het organiseren van
op vernieuwing gericht onderzoek naar materiaal-, product- en
procesinnovatie. Aan het eind van de bedrijfskolommen staan in
beginsel de consumenten, waarop uitgebreide verkooporganisaties
zich richten. Productie geschiedt in grote aantallen (massa) en
de handel vindt plaats in een open marktsituatie.

In de bouwnijverheid zien we in dezelfde periode een weliswaar
fluctuerend, maar gemiddeld gelijkblijvend arbeidsvolume met
een evenzeer fluctuerende, maar uiteindelijk bijna gelijke woning-
bouwproductie (in aantallen woningen). Van een met het boeren-
bedrijf vergelijkbare productiviteitsstijging is geen sprake (uiteraard
spreken we dan in de eerste plaats over de arbeidsproductiviteit).
Ten opzichte van andere industrietakken in de secundaire economi-
sche sector, is de productiviteitsontwikkeling in de bouwnijverheid
jarenlang achtergebleven. Doordat de loonontwikkeling in de bouw
echter niet achterbleef, is de bouwproductie relatief duurder gewor-
den." [Delsing-1989]

De opdeling van verrichtingen voor onderaannemers is in beperkte
mate op rationele argumenten gebaseerd, maar is voornamelijk
in de loop der tijd zo gegroeid. Hierdoor moet zowel de elektrotechni-
sche als de werktuigbouwkundige installateur kanalen aanbrengen
in de betonnen vloer, die weer door een andere partij wordt verzorgd.
Dit leidt tot een inefficiënte organisatie. Progresbouw (een vereniging
van industriële bouwers, inmiddels opgegaan in VGBouw) heeft hier
onderzoek naar verricht. Bij een observatie van een woning werd
bijvoorbeeld geconstateerd, dat een loodgieter 39 keer op het werk
terug moest komen voordat het eindproduct kon worden opgeleverd.

Maar de bouwwereld kijkt hier niet vreemd van op. Ook niet bij de
vraag waarom een onderaannemer wel in staat is om wapenings-
staven te verwerken, maar geen leidingen voor de elektrische installa-
ties kan aanbrengen. Een wapeningsvlechter draait zijn hand niet
om voor een ingewikkelde wapening, weergegeven op een (voor
leken) onoverzichtelijke wapeningstekening. Een tekening met daarop
de elektrapijpen (met slechts twee diameters) kan geen belemmering
vormen. Het moet toch mogelijk zijn om enkele "holle staven" gelijk-
tijdig met de wapening te verwerken, waardoor de elektricien een
keer minder naar de bouwplaats rijdt. Maar wanneer dit in een lezing
ter sprake wordt gebracht, wordt steevast de vraag gesteld wie er
dan verantwoordelijk is als er een elektrapijp verstopt is. Opmerkelijk
genoeg is er nooit een vraag gesteld over de verantwoordelijkheid
indien er onaanvaardbare scheuren in de betonvloer ontstaan.
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figuurfiguur 147 147.  Op een bouwplaats is een elektrapijp
beschadigd, die in een betonvloer moet worden
ingestort. Op dit tijdstip kan de elektrapijp nog ge-
makkelijk worden gerepareerd. Maar omdat de be-
tonwerker niet verantwoordelijk is voor elektrapijpen
wordt de kapotte pijp doorgaans toch ingestort.

Waarom pijpen voor de elektrische leidingen en de wapening volledig
gescheiden worden aangebracht kan voor een belangrijk deel worden
herleid tot de historische context, de versnippering in uitvoering en
gewenning van de bouwwereld +2-66,. Vanuit historisch perspectief
geldt dat de wapening zijn intrede gelijktijdig met het beton heeft
gedaan. De installatie is daarentegen eerst als opbouw
in de woning aangebracht, verzorgd door een aparte
installateur, en pas later in de betonnen vloer of dekvloer
geïntegreerd. Omdat een elektrotechnisch installateur
in verschillende projecten met verschillende partijen wordt
geconfronteerd is het nu moeilijk om het aanbrengen
van de leidingen bij een andere partij onder te brengen.

Maar het is niet alleen de inefficiëntie van het werk dat
in het geding is. Als de onderaannemer verantwoordelijk
is voor alle in te storten delen in het beton, kan de kwaliteit
worden verbeterd. Want een onderaannemer die
verantwoordelijk is voor de elektraleidingen, kan niet
langer de ogen sluiten voor beschadigingen als getoond
in figuur 147.

De gebrekkige integratie is niet alleen in de organisatie
van een bouwproject terug te vinden, maar beïnvloedt ook de gangba-
re detailoplossingen in de woningbouw. In de publicatie "Booosting
in bedrijf" verwoordt Marcel Vroom (Landmark Design & Consult
te Rotterdam) dit als volgt: "De bouw is een heel specifieke
bedrijfstak. Er bestaan wel goede producten, maar er is geen conse-
quente ordening mogelijk van die producten. Er zijn allerlei lap-
middelen ontwikkeld om de problemen die daaruit ontstaan op
te lossen. Omdat we een wand en een vloer niet behoorlijk op elkaar
aan kunnen sluiten is de plint ontstaan" [Booosting - 1992].

De lage integratiegraad zit diep geworteld in de bouwwereld. Zo
vindt een bouwbedrijf het niet vreemd dat bouwvakkers afzonderlijk
moeten worden aangestuurd voor:

‘ profielen stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . (door de timmerman),

‘ metselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (door een metselaar),

‘ sleuven maken . . . . . . . . . . . . . . . . (door betonboorbedrijf),

‘ leidingen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . (door de elektricien),

‘ sleuven aanvullen . . . . . . . . . . . . . . . . (door de metselaar),

‘ leidingen trekken . . . . . . . . . . . . . . . . . (door de elektricien),

‘ visueel wegwerken . . . . . . . . . . . . . . . . (door de stukadoor).

Toch zijn het allemaal betrekkelijk eenvoudige handelingen en kan
een gespecialiseerde bouwvakker bij een eigen verbouwing de klus
met minder "specialisten" klaren.

De bovenvermelde beschouwingen hebben er toe geleid dat een
funderingswijze ontwikkeld is waarbij verschillende bouwdisciplines
en -materialen geïntegreerd worden uitgewerkt. In ontwerpbeginsel
VII - "Integratie: van vakgebieden" +2-65, is dit uitgewerkt.
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Uit de diverse kritische noten in het voorafgaande mag niet de con-
clusie worden getrokken dat een woningbouwproject bij voorkeur
zonder onderaannemers gerealiseerd dient te worden. Integendeel,
onderaannemers zijn onontbeerlijk, zoals ook op pagina 2-34 is
onderbouwd [Bouwvisie 2015]. De noodzakelijkheid van onderaan-
nemers bestaat overigens ook in de consumenten- en automobiel-
industrie, waar onderaannemers (onder andere co-makers genoemd)
een cruciale rol vervullen bij ontwikkeling en productie. Voorwaarde
voor een opsplitsing is dat onderaannemers een afgerond product/-
prestatie leveren en dat onderaannemers hun product/prestatie zelf
toetsen, gebaseerd op eenduidige en meetbare prestatie-eisen. Hierbij
is continuïteit in samenwerking gewenst om een hoog kwaliteitsniveau
te handhaven. Dit is vertaald in ontwerpbeginsel III - "Organisatie:
aanspreken op verantwoordelijkheden" +2-46,

2.2.1.62.2.1.6  aanleiding 6: in-één-keer-goed in plaats van van-grof-aanleiding 6: in-één-keer-goed in plaats van van-grof-
naar-fijnnaar-fijn

Op een traditionele bouwplaats wordt de maatvoering eerst slechts
grof vastgelegd en vervolgens in een aantal stappen verfijnd (met
een ruwbouw- en een afbouwfase). Veel bouwkundige details zijn
volgens dit principe ontwikkeld. Gedurende lange tijd is deze opzet
zinvol gebleken vanwege de beperkte maatnauwkeurigheid van meet-
lint en waterpassing. Maar met een total-station, waarmee nauwkeurig
een 3D-positie bepaald kan worden, is het niet meer noodzakelijk
om eerst een element globaal te positioneren en vervolgens de maat-
nauwkeurigheid stap voor stap te verbeteren, waarbij relatief veel
tijd aan het maatvoeren wordt besteed.

Bij gebruik van kant-en-klare componenten en moderne meetappara-
tuur kunnen componenten tijdens het monteren exact worden geposi-
tioneerd. Als de detaillering hierop wordt afgestemd, kan met minder
tijd voor maatvoering een hogere maatnauwkeurigheid worden gerea-
liseerd. De bouwpraktijk maakt hiervan weinig gebruik. Een voorbeeld
is de fundering met prefab betonnen elementen van bijvoorbeeld
Prefunko +2-103,. Het prefab betonnen element is een feitelijke
vervanging van de in-het-werk-gestorte betonnen balk. Het gebruik
van een prefab betonnen element heeft bij deze funderingsmethode
echter geen invloed op de wijze van maatvoeren en op de andere
elementen van de fundering. De mogelijkheden van het prefab beton-
nen element worden hierbij niet voldoende benut.

Met minder tijd voor maatvoering een hogere maatnauwkeurigheid
realiseren is verder uitgewerkt in ontwerpbeginsel X - "Maatvoering:
in-één-keer-goed" +2-71,
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2.2.1.7 2.2.1.7 aanleiding 7: arbeidsomstandighedenaanleiding 7: arbeidsomstandigheden

Naast kwalitatieve en organisatorische argumenten wordt het streven
naar een meer fabrieksmatige productie eveneens ingegeven door
het dreigende tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Dit tekort zal
in de komende jaren toenemen omdat de instroom van goed opgelei-
de bouwvakkers niet in staat is de uitstroom te compenseren. Door
dit tekort zal er in de komende jaren meer aandacht zijn voor auto-
matisering, industrialisatie en arbeidsomstandigheden. Het tekort
aan geschoolde bouwvakkers wordt voor een belangrijk deel veroor-
zaakt door het slechte imago van de bouw. [BOUWWIJS-1997]

Arbeidsomstandigheden spelen in de bouw een steeds belangrijkere
rol. Zo heeft de bouw vooral bij jonge mensen het imago van zwaar,
vies en gevaarlijk werk, waardoor de instroom van jonge bouwvakkers
te laag is. Ook heeft het werken in de bouw nog steeds veel gezond-
heidsrisico’s en ziekteverzuim tot gevolg [Korbijn - 1996]. Regels
worden in de toekomst naar verwachting steeds verder aangescherpt.
Het beperken van de werkzaamheden op de bouwplaats en een
meer monterend karakter van de werkzaamheden kan het verzuim
terugdringen. Het handmatig tillen zal in de toekomst sterk worden
gereduceerd [bouwwijs-1997].

Een funderingswijze, met fabrieksmatig vervaardigde elementen of
componenten, kan op twee fronten een oplossing aandragen voor
de dreigende verstoring van de bouwmarkt als gevolg van het tekort
aan geschoolde arbeiders. Want bij gebruik van fabrieksmatig ver-
vaardigde elementen of componenten (met voornamelijk montage-
werkzaamheden op de bouwplaats) zijn er minder geschoolde arbei-
ders op de bouwplaats nodig. Een aanzienlijk deel van het werk op
de bouwplaats verschuift dan naar de fabriek, waar het tekort minder
nijpend is en waar het aantal benodigde arbeidsuren afneemt door
automatiseringsmogelijkheden en een hogere efficiëntie.

Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden verdienen zware elementen
of componenten (die alleen met mechanische hefwerktuigen geplaatst
kunnen worden) de voorkeur boven lichtere elementen of componen-
ten. Want het reduceren van het gewicht van elementen of componen-
ten leidt in de praktijk (onder invloed van de arbeidsdruk) tot het
gelijktijdig tillen van meer elementen of componenten. "Bij veel pre-
ventieve maatregelen is helaas zichtbaar dat men korte termijneffec-
ten (zwaarder, maar eerder klaar) laat prevaleren boven toekomsti-
ge voordelen. Een principieel andere benadering in deze is juist
het streven naar elementen of componenten die zo zwaar zijn,
dat ze alleen mechanisch verplaatst kunnen worden. Een bouw-
methode met grote componenten is in dit opzicht beter dan het
aanpassen van de traditionele bouwmethode" [bouwwijs-1997].

Tijdens het ontwerpproces van de geïndustrialiseerde funderingswijze
is het nadeel van lichte bouwelementen in eerste instantie niet onder-
kend en is een "Nauwkeurige fundering met handzame elementen"
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+2-127,) uitgewerkt. De handzame elementen zijn daarna gewijzigd
in zware elementen, waarbij de graafmachine als mechanisch hef-
werktuig wordt gebruikt ("nauwkeurige fundering met zware elemen-
ten, +2-145,).

Een ander belangrijk punt ten aanzien van de arbeidsomstandigheden
is dat de inhoud van de arbeid niet in kwaliteit afneemt [bouwwijs-
1997] +2-29,. Bij de geïndustrialiseerde fundering is dit bereikt doordat
de werkzaamheden door een zogenaamd zelf-sturend team worden
verzorgd.

2.2.22.2.2  mono-dismono-disciplinaire principes voor de funderingswijzeciplinaire principes voor de funderingswijze
Vanaf pagina 2-14 is de opbouw van de matrix in figuur 139 +2-13,

beschreven. Vervolgens zijn de aanleidingen voor het ontwerp van
een andere funderingswijze enigszins chargerend geschetst (vanaf
pagina 2-21). Het betreft hier nadrukkelijk een persoonlijke interpreta-
tie van de bouwmarkt.

In de volgende paragraven zijn de (mono-disciplinaire) ontwerpbegin-
selen toegelicht. Het betreft hier een praktische benadering. In de
documentatie zijn alleen de ontwerpbeginselen beschreven, die voor
de geïndustrialiseerde funderingswijze relevant zijn. 

In elke paragraaf is de invloed van het ontwerpbeginsel op het ont-
werpproces van de geïndustrialiseerde fundering weergegeven.

2.2.2.1 2.2.2.1 productie (geïndustrialiseerde prefabricage)productie (geïndustrialiseerde prefabricage)

Bij productontwikkeling in de woningbouw moet een meer fabrieks-
matige productie worden nagestreefd +2-27,. Een studie van T.E. Nutt-
Powell ("The house that machines built", Technology Review, USA,
1985) onderschrijft dit: "De geprefabriceerde woningen kosten 5
tot 40% minder dan traditioneel gebouwde woningen. Deze bespa-
ringen blijken minder het gevolg van productiemechanisering et
cetera, maar veel meer het gevolg van efficiënter management."
[Delsing-1989].

In het citaat in tabel 22 +2-42,, wordt de efficiëntieverbetering van
gelijksoortige fabrieksmatige activiteiten afgezet tegen de activiteiten
op een bouwplaats.

Een andere voorname beweegreden om een meer fabrieksmatige
productie na te streven is "het dreigende tekort aan geschoolde
arbeidskrachten, dat tot automatisering, industrialisatie en meer
aandacht voor de arbeidsomstandigheden zal leiden" [BOUWWIJS-
1997] +2-39,. Als de arbeidsomstandigheden niet aanzienlijk worden
verbeterd zal de schaarste op de arbeidsmarkt op relatief korte termijn
een erg belangrijke factor in het bouwproces zijn. Met een meer fa-
brieksmatige productie kan de hoeveelheid werk worden gereduceerd
en kan de kwaliteit van het werk, dat over blijft, worden verbeterd.
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4 Zoals op pagina 2-3 is opgemerkt, is de definitie van de woordkeuze
van groot belang. De definities zijn op pagina 3-69 beschreven.

industrialisatie prefabricage montage

staalskelet
walsen van gestandaardiseer-

de halffabrikaten (profielen
en platen) bij staalproducent

vormbewerking van profielen en
staalplaatjes in staalwerkplaats

assemblage van
componenten tot een

bouwdeel (staal-
skelet) met een mo-

biele kraan
pre-assemblage van sub-

componenten

woninginrichting

productie van meubelplaten,
gestandaardiseerde

houtafmetingen,
stoffering op rol

et cetera

vormbewerking van platen en
staven in de timmerwerkplaats plaatsen van

meubelstukken
pre-assemblage van sub-

componenten

ophangen van
gordijnen

vormbewerkingen van textiel in het
confectieatelier

metselen
productie van bakstenen en

metselmortel

schoorsteen metselen op de
bouwplaats plaatsen met mobiele

kraanwandelementen produceren in een
fabriek

illustratie in deze
documentatie

software voor rekenkundige
vormen ("solids" = vierkant,

bol, cilinder) in een technisch
tekenprogramma

boolean bewerkingen van solids, als
optellen, aftrekken

gemeenschappelijke inhoud, en
roteren, kopiëren, verplaatsen

opmaak met een
grafisch programma

met belichting en
camerapositie

tabel 21tabel 21.  Driedeling: "industrialisatie þ prefabricage þ montage" bij verschillende toepassingen.

Het streven naar een groter aandeel van fabrieksmatige productie
heeft er toe geleid dat een omvangrijk gedeelte van het onderzoek
besteed is aan industrialisering van diverse bouwdelen van de woning-
bouw. Door een bewustwording van de specifieke positie die de bouw-
markt inneemt +2-23, en een studie van de driedeling: "industrialisatie
þ prefabricage þ montage" is de betekenis van industrialisatie ge-
objectiveerd.

De driedeling: "industrialisatie þ prefabricage þ montage" 4 is het
eerst opgemerkt bij de voorbereidingen van een gastcollege over
staalconstructies. Bij een staalconstructie wordt een staalskelet ge-
maakt met staalprofielen, staalplaten en verbindingsmiddelen. Staal-
profielen en staalplaten zijn industrieel vervaardigde halffabrikaten,
waarbij de productie van de halffabrikaten niet wordt beïnvloedt
door de uiteindelijke toepassing. Verbindingsmiddelen zijn industrieel
vervaardigde elementen. De industriële productie van halffabrikaten
en elementen is een belangrijke voorwaarde om een relatief duur
materiaal als staal toe te kunnen passen in een economische construc-
tie. Want als een constructeur een staalskelet nog moest ontwerpen
met geprefabriceerde elementen van gietstaal, zoals bij het Crystal
Palace in Londen - 1851, in plaats van industrieel vervaardigde wals-
profielen, zouden er nu aanzienlijk minder staalconstructies worden
gerealiseerd. Dit belangrijke economische aspect is echter niet wat
mij in eerste instantie bij de bestudering van de driedeling trof. Het
meest opmerkelijke in deze handelwijze is dat de industriële productie
nagenoeg geen beperkingen oplegt aan de vormgevingsvrijheid
van een staalskelet (figuur 148 +2-44,). Want met uitzondering van
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"Stork Installatie techniek bv heeft on-
derzoek verricht naar de mogelijke effi-
ciëntieverbetering voor installatiewerk-
zaamheden ten behoeve van het bouw-
proces. Deze werkzaamheden zijn nog
steeds zeer traditioneel georganiseerd
en kenmerken zich door haar ambach-
telijke karakter. Dit geldt zowel voor de
aannemer/onderaannemer-relatie als
voor het logistieke bouwproces. Dit ver-
taalt zich in een zeer lage productiviteit
van circa 40%. Dit percentage kan vol-
gens onderzoek bij goede instructie,
werkvoorbereiding en organisatie op
de bouwplaats worden opgevoerd naar
70%.
Interessant is om na te gaan waar dit
grote verlies aan effectiviteit plaats-
vindt. Studie door SAOB (Stichting
Adviseurs en Onderzoekers in de Bouw)
en eigen onderzoek binnen Stork instal-
latietechniek geeft aan dat slechts 5 zo-
genaamde niet-montageactiviteiten
verantwoordelijk zijn voor 80% van de
verliestijd. Deze top vijf van "niet-
montage-activiteiten" bestaat uit:
U op- en afklimmen;
U aan- en afvoer van gereedschap en
materiaal;
U pakken en wegleggen van materiaal;
U rust en persoonlijke verzorging;
U aan- en afloop.
Gerichte verbeteracties op één of meer-
dere van deze activiteiten kan een
bedrijf al snel 10% productiviteitsver-
betering, en afgeleide winst, opleve-
ren."

tabeltabel 22 22.  Citaat ir. P.G.M.H. Frins op het sympo-
sium "Ontwerpen op veranderbaarheid" 14-12-
1998. Hoewel het onderzoek betrekking heeft op
werktuigbouwkundig installatiewerk, is het waar-
schijnlijk dat dit voor typisch bouwkundige werk-
zaamheden niet anders is. De top 5 van niet-monta-
geactiviteiten is ook relevant bij bouwkundige werk-
zaamheden.

enkele specifieke toepassingen kan voor nagenoeg elk
ontwerp een staalconstructie worden geconstrueerd. Dit
is mogelijk omdat industriële halffabrikaten in een werk-
plaats bewerkt kunnen worden tot geprefabriceerde ele-
menten. Door zagen, boren, lassen, buigen en andere
vormbewerkingen zijn er praktisch geen beperkingen
verbonden aan gebruik van gestandaardiseerde halffabri-
katen.

De componenten van een staalconstructie, die door vorm
bewerkingen uit industriële halffabrikaten zijn gemaakt,
worden aangemerkt als geprefabriceerde componenten.
Want er kan pas met de productie van de componenten
worden begonnen als de toepassing bekend is. Voor
de definitie maakt het geen verschil of de bewerking van
de halffabrikaten plaatsvindt in een volledig geautomati-
seerde CAD-CAM omgeving, dan wel in een ambachtelij-
ke werkplaats.

Als de bewerkingen zijn voltooid, en een conserverings-
laag is aangebracht, worden de geprefabriceerde compo-
nenten naar de bouwplaats getransporteerd en aldaar
tot een bouwdeel gemonteerd (staalskelet). Hierbij valt
het op dat het staalskelet in zeer korte tijd wordt opge-
bouwd, waardoor de weersafhankelijkheid minimaal
is.

Bij een nadere bestudering van de driedeling:
"industrialisatie þ prefabricage þ montage" bleek deze
volgorde echter helemaal niet bijzonder te zijn. Want
behalve bij het staalskelet is de driedeling ook bij vele
andere activiteiten in meer of mindere mate aanwezig.
Tabel 21 geeft enkele voorbeelden van activiteiten met
een driedeling. Naast het staalskelet is dit onder andere
de woninginrichting, waar met standaard meubelplaten,
fineer, houten latten, rails, gordijnstof (allemaal indus-
trieel vervaardigde halffabrikaten) volgens een gegeven
opdracht onderdelen van meubels en stoffering (geprefa-
briceerde componenten) worden gemaakt, die in de wo-
ning worden geplaatst/samengesteld/opgehangen (mon-
tage).

Maar wonderlijk genoeg is ook het metselen van een
wand met enige verbeeldingskracht in dit schema onder
te brengen. Bij het metselen worden industrieel vervaar-
digde bakstenen en industrieel vervaardigde metselmortel
verwerkt. De prefabricage-fase ontbreekt bij deze activi-
teit, terwijl de montagefase (het metselen) nadrukkelijk

aanwezig is. Maar bij het metselen van een schoorsteen is de prefa-
bricage vaak wel aanwezig. De schoorsteen wordt dan naast de wo-
ning gemetseld en met een mobiele kraan op het dak geplaatst.
Ook bij prefab wandelementen van metselwerk is de driedeling:
"industrialisatie þ prefabricage þ montage" aan te wijzen.
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persoonlijkpersoonlijk Aanleidingen / doelstellingen

praktischpraktisch

I Productie: geïndustrialiseerde prefabricage ACE’sLITE

II Constructie: gesteunde drukstaaf Dragende sandwich-wand

III
Organisatie: aanspreken op

verantwoordelijkheden
Gedeeltelijk prefab fundering

IV Bouwmarkt: acceptatie Best-of-Both combinatie-vloer

V Uitwerking: korte³þlange termijn ontwikkeling Constructief dakvlak

VI Ontwerp: vormgevingsvrijheid ....

bouwwijze
ACE’s

VII Integratie: van vakgebieden

VIII Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze

IX I-F-D: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

X Maatvoering: in-één-keer-goed

XI .... 

Ontwerpbeginselen

methodischmethodisch
"Meer doen met een programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een leidend concept"

mono-disciplinairmono-disciplinair
multi-multi-

disciplinairdisciplinair

matrix-scanmatrix-scan 2 2.  Samenhang ontwerpbeginsel I: PRODUCTIE: GEÏNDUSTRIALISEERDE PREFABRICAGE met andere onderdelen
(codes van de matrix-scan zie pagina 2-18).

Een derde voorbeeld komt uit een geheel andere omgeving. Ook
het maken van de illustraties in deze documentatie is een vergelijkbare
driedeling: "industrialisatie þ prefabricage þ montage" herkend. Bij
het tekenen van de betonelementen van de geïndustrialiseerde funde-
ring is een technisch tekenprogramma gebruikt, waarin softwarematig
enkele rekenkundige vormen zijn gedefinieerd ("industrialisatie":
gebruik van halffabrikaten, niet beïnvloed door projectgebonden
specificaties). Met deze rekenkundige vormen kunnen de meest com-
plexe modellen worden geconstrueerd door optellen, aftrekken, bepa-
len van de gemeenschappelijke inhoud, roteren, verplaatsen en
kopiëren (zie onder andere figuur 8 +1-14,). Deze bewerking is geïnter-
preteerd als "prefabricage": het bewerken van standaard objecten
op projectspecificatie in een geconditioneerde ruimte. Dit 3D-object
is daarna geconverteerd naar een ander programma, waarbij onder
andere de transparantie, camerapositie en belichting kan worden
gekozen. De bewerking in het andere programma is geïnterpreteerd
als transport. Het vastleggen van de definitieve vorm is geïnterpreteerd
als montage.

Door deze voorbeelden is mij duidelijk geworden dat zowel industria-
lisatie als prefabricage specifieke voor- en nadelen bieden.

Het voorbeeld van de driedeling: "industrialisatie þ prefabricage
þ montage" bij een staalskelet toont, dat het niet juist is om bij de
productontwikkeling van bouwcomponenten van industrialisatie ooff
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figuurfiguur 148 148.  Zoetwaterpaviljoen van NOX Architecten te Rotterdam (1997). Dit
bouwwerk toont dat industriële halffabrikaten (rechte walsprofielen) en vormge-
vingsvrijheid hand in hand kunnen gaan.

prefabricage te spreken. Het is juist dede combinatie, combinatie, prefabricage
aansluitend op een industriële productie, die hier de toegevoegde
waarde biedt. De ideale productiewijze is daarom geen industrialisatie
of prefabricage, maar een combinatie, ontwerpbeginsel I:

 GEÏNDUSTRIALISEERDE PREFABRICAGEGEÏNDUSTRIALISEERDE PREFABRICAGE

prefabricage op basis van industrieel geproduceerde halffabrika-prefabricage op basis van industrieel geproduceerde halffabrika-
ten,ten, waar bij elke toepassing de mate van prefabricage wordt waar bij elke toepassing de mate van prefabricage wordt
afgewogenafgewogen op basis van: economie, vormgevingsvrijheid, tijd op basis van: economie, vormgevingsvrijheid, tijd
en kwaliteit, met altijd minimale montage activiteiten op de bouw-en kwaliteit, met altijd minimale montage activiteiten op de bouw-
plaats: plaats: "industrialisatie"industrialisatie  þþ  geautomatiseerde bewerking en assem-geautomatiseerde bewerking en assem-
blageblage  þþ  gemechaniseerde montage"gemechaniseerde montage"..

In principe is ontwerpbeginsel I een "open deur", immers de voorbeel-
den in tabel 21 zijn breed verbreide toepassingen. Toch is dit ontwerp-
beginsel in het onderhavige ontwerpproces een eye-opener gebleken,
omdat industrialisatie oorspronkelijk werd beschouwd als een hogere
orde in ontwikkeling dan prefabricage. Het ideaalbeeld: "industrialise-

ren van de woningbouw" is
in het ontwerp lange tijd een
drijfveer geweest om alle niet-
industriële activiteiten succes-
sievelijk weg te werken.

Een verklaring voor de hoge-
re waardering van industriali-
satie is onder andere gevon-
den in modellen van indus-
triële processen waarin indus-
trialisatie als eindpunt is be-
schreven. Bijvoorbeeld
[Bouwwijs-1997]:

"Diepeveen en Benes hebben de industriindustrieë̈le revolutiele revolutie beschreven
in het volgende model:

1 Mechanisatie: invoeren van krachtbronnen/vernuftige werktuigen;
2 Concentratie: productieapparatuur bijeengebracht in fabrieken;
3 Specialisatie: zich toeleggen op deelprocessen van de productie;
4 Coördinatie: afstemmen van deelprocessen en onderdelen;
5 Standaardisatie: productie voor een markt ontkoppeld van bestel-

ling".

Indien dit model op de bouwwereld wordt geprojecteerd, dan heeft

1 ("mechanisatie") betrekking op verbeteringen van traditionele
productie op de bouwplaats;

2 ("concentratie") op verbetering door geprefabriceerde productie;
3 ("specialisatie") op verbetering door toelevering van elementen;
4 ("coördinatie") op verbetering door automatisering, bestands-

uitwisseling, standaarddetails, et cetera, én
5 ("standaardisatie") op verbetering door industriële productie.

Industriële productie is dus de hoogste trede op de ladder van de
industriële revolutie.
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De vermeende hiërarchie bij prefabricage en industrialisatie is vermoe-
delijk ook de reden waarom geprefabriceerde componenten in de
projectbeschrijvingen van de demonstratieprojecten in tabel 15 +2-4,

het predikaat "industrieel bouwen" hebben verworven.

Ook de definitie van industrialisering [Delsing-1989] toont de hiërar-
chie bij prefabricage-industrialisatie: "Vanuit de macro-economie
kan men industrialiseringindustrialisering beschouwen als: een proces, dat relatieve
veranderingen in de verhoudingen tussen de economische processen
bewerkstelligt, met het doel het inkomen per hoofd van de bevol-inkomen per hoofd van de bevol-
king te verhogenking te verhogen"

De interactie tussen geprefabriceerde en industriële productie is echter
wel aanwezig in het model van Diepeveen en Benes. Want bijvoor-
beeld ook "de onderste trede": mechanisatie (de beschikbaarheid
van een bouwkraan op de bouwplaats) is een cruciale factor voor
de industrialisatiegraad in de woningbouw. De metafoor van een
ladder, om een hoger niveau te bereiken, is daarom niet juist. De
metafoor van een ladder, die niet functioneert als er ergens een trede
ontbreekt, is wel juist.

In matrixscan 2 is aangegeven dat dit ontwerpbeginsel een invloed
heeft op nagenoeg alle bouwdelen. De driedeling: "industrialisatie
þ geautomatiseerde bewerking en assemblage þ gemechaniseerde
montage" is bij elk van de aangegeven bouwdelen beschreven. Daar-
na is bekeken of de montage-activiteiten verder geminimaliseerd
kunnen worden en of er nog prefabricage-activiteiten voorkomen,
die naar de industriële-activiteiten kunnen worden verschoven. Deze
verschuiving mag echter niet ten koste gaan van de vormgevings-
vrijheid.

Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze worden de betonnen half-
fabrikaten op industriële wijze geproduceerd. Alleen voor het afkorten
van de betonnen halffabrikaten is een projectspecificatie nodig, zodat
dit een prefabricage-activiteit is. Gedurende het ontwerpproces is
de industrialisatiegraad toegenomen door oplossingen voor het door-
voeren van leidingen (inkassingen op regelmatige afstanden) en
voor het koppelen van betonelementen (twee uitsparingen over de
gehele lengte). Ook alle attributen voor de funderingswijze (stelcompo-
nenten, koppelstukken, afstandhouders, opvulblokken, vormstukken,
bekistingsschotjes,  afsluitstrook en kolomblok) zijn industrieel vervaar-
digde producten van de geïndustrialiseerde funderingswijze. 

Er is nog niet uitgewerkt op welke wijze de betonnen halffabrikaten
worden afgekort:

‘ direct na de productie als bij kanaalplaten;

‘ na een tussenopslag in een tweede productiestroom of;

‘ in een mobiele werkplaats kort voor de montage.

Ook het minimaliseren van montage-activiteiten moet bij verdere
ontwikkelingen van de funderingswijze nog worden geoptimaliseerd.
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figuur 149figuur 149.  Ondeugdelijk detail doordat het bouw-
bedrijf verzuimd heeft de spouw af te dekken, de
grondwerker alleen grond aanvult en de metselaar
alleen metselt.

2.2.2.2 2.2.2.2 organisatie (aanspreken op verantwoordelijkheden)organisatie (aanspreken op verantwoordelijkheden)

In de woningbouw worden (te) veel gespecialiseerde onderaannemers
ingeschakeld +2-34,. Deze onderaannemers verzorgen ogenschijnlijk
op eigen houtje een deel van de uitvoering. De bouworganisatie
heeft hiertoe een zodanige ordening ontwikkeld waarin een grote
versnippering van activiteiten is toegestaan. Behalve de onvermijdelijke
inefficiëntie heeft deze sterke versnippering er toe geleid dat de gemid-
delde bouwvakker alleen geïnteresseerd (en verantwoordelijk) is voor
zijnzijn specifieke taak. Versterkt door de grote tijdsdruk in de uitvoering
leidt dit er weer toe, dat op de bouwplaats alleen de individuele taak
telt. Het gezamenlijke eindresultaat is hieraan ondergeschikt. In de
woningbouw is het belang van de individuele taak zover doorgevoerd,
dat getolereerd wordt, dat een bouwvakker schade toebrengt aan
het werk van andere disciplines, teneinde zelf een geringe (tijd)winst
te boeken. Indien de schade door een andere deelnemer wordt opge-
merkt, is er geen gemeenschappelijk belang om de nadelige invloed
te beperken, hoewel de schade dan doorgaans nog met weinig extra
werk gecorrigeerd of beperkt kan worden. Als voorbeeld is in figuur
149 een spouwmuur getoond, die tijdens het aanvullen van de grond

voor de begane grondvloer niet is afgedekt. Doordat
het bouwbedrijf heeft nagelaten om (steiger)planken op
de spouw te leggen en het grondverzetbedrijf vindt dat
dit niet tot de eigen opdracht behoort, is de spouw plaat-
selijk met zand gevuld. De metselaar kan vervolgens
dit zand er nog uitscheppen. In deze situatie is dit niet
gebeurd, omdat het geschikte gereedschap niet ter plekke
aanwezig was en omdat de metselaar van mening is
dat dit niet tot zijn taak behoort. De muur opmetselen
is een snellere "oplossing". Figuur 147 +2-36, en 150 +2-48,

tonen vergelijkbare situaties waar de kwaliteit van het
detail onvoldoende is. In beide figuren is er een eenvoudi-
ge oplossing voor de beschadigingen. Maar omdat de
verantwoordelijkheid beperkt is tot de eigen bijdrage,
zijn de bouwfouten getolereerd.

De "laakbare" bouwfouten, getoond in de drie voorbeel-
den worden niet gecorrigeerd, omdat de componenten
door meerdere onderaannemers worden verzorgd.
Bovendien kunnen de gebreken cosmetisch worden weg-
gewerkt. Indien er later vochttechnische problemen ont-
staan of met de elektrische bedrading moet worden
geïmproviseerd, is de oorzaak en de schuldige moeilijk
te achterhalen. Deze uiteenzetting toont, dat de taakver-

deling tussen onderaannemers op een meer transparante en beter
afgebakende wijze moet worden verdeeld. Ook moet de kwaliteit
van de prestatie van elke onderaannemer eenduidig vastliggen. Deze
kwaliteit moet ook daadwerkelijk in elk project met steekproeven
worden getoetst. Op welke wijze dit georganiseerd kan worden, kan
onder andere worden afgeleid van de automobielindustrie en consu-
mentenelektronica, waar een verregaande inbreng van toeleveranciers
(=onderaannemers, hier co-makers genoemd) een gunstige invloed



2.47        2.47        

persoonlijkpersoonlijk Aanleidingen / doelstellingen

praktischpraktisch

I Productie: geïndustrialiseerde prefabricage ACE’sLITE

II Constructie: gesteunde drukstaaf Dragende sandwich-wand

III
Organisatie: aanspreken op

verantwoordelijkheden
Gedeeltelijk prefab fundering

IV Bouwmarkt: acceptatie
Best-of-Both combinatie-

vloer

V Uitwerking: korte³þlange termijn ontwikkeling Constructief dakvlak

VI Ontwerp: vormgevingsvrijheid ....

bouwwijze

ACE’s

VII Integratie: van vakgebieden

VIII Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze

IX I-F-D: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

X Maatvoering: in-één-keer-goed

XI .... 

Ontwerpbeginselen

methodischmethodisch
"Meer doen met een programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een leidend concept"

mono-disciplinairmono-disciplinair multi-disciplinairmulti-disciplinair

matrix-scanmatrix-scan 3 3.  Samenhang ontwerpbeginsel III: ORGANISATIE: AANSPREKEN OP VERANTWOORDELIJKHEDEN met de
andere onderdelen  (codes in de matrix-scan zie pagina 2-18).

heeft op het totaalproduct. In deze industrieën zijn de verantwoorde-
lijkheden duidelijk geregeld en worden de producten als complete
componenten aangeleverd. De positieve effecten zijn onder andere:
een betere efficiëntie doordat een toeleverancier voor meerdere op-
drachtgevers werkt en zich beter kan specialiseren, onderlinge concur-
rentie tussen onderaannemers waardoor deze continu worden aan-
gezet tot efficiëntere werkwijzen en de mogelijkheid van opdrachtgever
en onderaannemer om sneller op een veranderende marksituatie
in te spelen. De onderaannemers worden hier co-makers genoemd,
wat de betrokkenheid met het eindproduct tot uitdrukking brengt.

Het "co-makership" uit de automobielindustrie en de consumentenelek-
tronica kan niet zomaar worden overgenomen, omdat de verantwoor-
delijkheden in de woningbouw essentieel anders zijn georganiseerd.
Er worden in de woningbouw (nog) geen complete componenten
aangeleverd. Dit is verwoordt door J.Post: "Daarbij dient men zich
te realiseren dat geen enkel gebouw gelijk is. In de automobielindus-
trie zouden dit prototypes heten, die na de testfase vernietigd wor-
den. Bouwwerken zijn vrijwel altijd prototypes, maar moeten direct
na realisatie voldoen aan de gestelde specificaties." [Post-2000].

En J.J.M. Waegemaekers zegt hierover: "Het is onterecht om de
bouw te vergelijken met bijvoorbeeld de automobielindustrie waar
sprake is van een vrije markt waardoor het mogelijk is om tot opti-
male vormen te komen. De bouw -zeker de woningbouw- wordt
gedicteerd door de opdrachtgever, met name de overheid en de
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figuur 150figuur 150.  In plaats van een rol tape te zoeken om
de scheur in de waterkering van dit kozijn te dichten,
wordt er verder gewerkt, omdat de scheur er weldra
toch "niet meer is".

belegger, en gekarakteriseerd door een groeiend aantal participe-
rende partijen; een situatie die vormvernieuwing bepaald niet in
de hand werkt. Dit alles nog afgezien van het feit dat cultuur en
traditie in de architectuur een veel grotere rol speelt dan in andere
industrieën". [Booosting-1992].

Ook M. Vroom (Landmark Design & Consult) wijst op het verschil
tussen de woningbouw en de consumentenelektronica: "Vooral archi-
tecten willen altijd iets zelf ontwerpen, iets afwijkends maken. Alles
kan afgezaagd worden, overal worden sleuven ingehakt, overal
worden aanpassingen gemaakt. Niemand zal als hij een cd-speler
koopt bedingen dat de schuiflade aan de andere kant wordt gezet,
maar in de bouw komen vergelijkbare situaties continu voor".
[Booosting-1992].

Structurele verbetering op korte termijn van de taakverdeling tussen
onderaannemers in de woningbouw wordt bemoeilijkt door een slechte
afstemming van bouwactiviteiten als gevolg van de historische context
en beperkte continuïteit +2-66, en acceptatie van de negatieve effecten
door alle betrokken partijen als gevolg van gewenning en beroeps-
blindheid +2-26,.

Toch zijn er naar mijn mening kansen door lering te
trekken uit de taakverdeling uit automobielindustrie en
consumentenelektronica. Dit is verwoord in ontwerpbegin-
sel III,

OORGANISATIERGANISATIE: een heldere opdeling van de werkzaamhe-: een heldere opdeling van de werkzaamhe-
denden van een onderaannemer wordt verkregen als de van een onderaannemer wordt verkregen als de
activiteiten worden gerelateerd aan bouwcomponentenactiviteiten worden gerelateerd aan bouwcomponenten
(of(of bouwdelen) en  bouwdelen) en nietniet aan de specialisatie van de aan de specialisatie van de
onderaannemer.onderaannemer. Indien meerdere onderaannemers Indien meerdere onderaannemers
noodzakelijknoodzakelijk zijn, moeten dit sub-onderaannemers zijn, moeten dit sub-onderaannemers
(onder-onderaannemers) zijn, zodat de verantwoorde-(onder-onderaannemers) zijn, zodat de verantwoorde-
lijkheid voor iedereen en voor alle activiteiten duidelijklijkheid voor iedereen en voor alle activiteiten duidelijk
is en blijft. Hiertoe wordt:is en blijft. Hiertoe wordt:

‘‘ de verantwoordelijkheid van iedere participant een-de verantwoordelijkheid van iedere participant een-
duidig afgekaderd;duidig afgekaderd;

‘‘ de kwaliteit meetbaar gemaakt;de kwaliteit meetbaar gemaakt;

‘‘ de kwaliteit ook werkelijk steekproefsgewijs getoetst;de kwaliteit ook werkelijk steekproefsgewijs getoetst;

‘‘ een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ver-een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ver-
vangen door een gedelegeerde verantwoordelijk-vangen door een gedelegeerde verantwoordelijk-
heid.heid.

Ontwerpbeginsel III sluit aan op huidige veranderingen in de bouw-
organisatie. Want al geruime tijd treedt er een verschuiving op in
de werkzaamheden van een bouwbedrijf. De kernactiviteit van de
onderneming is niet langer het uitvoeren, maar in steeds belangrijkere
mate het organiseren van een bouwwerk. De sterke opkomst van
bouw-managementbureaus (die verantwoordelijk zijn voor de bouw-
opzet en bouwkostenbeheersing) is in wezen een logisch vervolg
op de gesignaleerde veranderingen, omdat kostenbeheersing (door
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figuurfiguur 151 151.  Verantwoordelijkheden in de bouw .....
[uit: Logistiek-1989].

figuurfiguur 152 152.  Betrokkenheid bij het eindproduct: "We
zijn een nieuwe weg aan het uitzetten mevrouw,
maar maakt u zich niet ongerust: voor ons hoeft u
niet weg ....." [Bouwcartoons-1987].

het bouw-managementbureau), organisatie (door het
bouwbedrijf) en uitvoering (door de onderaannemers)
hierbij worden losgekoppeld.

Door de verschuivingen en de toenemende aansprakelijk
heidsstelling in de gehele maatschappij, dus ook in de
bouw [Herwijnen-1999], wordt het inkopen van complete
bouwcomponenten en bouwdelen belangrijker en het
door eigen mensen laten maken steeds minder belangrijk.
Voor producenten betekent dit dat de traditionele rol van
het toeleveringsbedrijf eveneens zal verschuiven: van een
levering "af fabriek" gaat de markt steeds meer een
levering "geplaatst in het werk" eisen.

In de uiteindelijke versie van de geïndustrialiseerde funde-
ring heeft ontwerpbeginsel III een belangrijke rol gespeeld.
Als afbakening van de activiteiten van de onderaannemer voor de
fundering is de bovenzijde van de begane grondvloer en de beton-
elementen genomen. Alles onder dit vlak behoort tot de verantwoor-
ding van de onderaannemer. Van belang is verder dat de activiteiten
op de bouwplaats door een vast team (machinist van de graafmachine
met medewerker) wordt verzorgd. Dit team stuurt alle sub-onder-
aannemers aan (onder andere voor drainage, hei- en boorpalen,
leidingen) en bewaakt de kwaliteit (onder andere door alle leidingen
af te persen of door steekproefsgewijs enkele boorpalen akoestisch
door te meten). Dit team is hierdoor direct verantwoordelijk
voor de kwaliteit van alle funderingswerkzaamheden.
Bij oplevering van de fundering overhandigt dit team een
kwaliteitsverklaring aan het bouwbedrijf, met daarin de
uitgevoerde kwaliteitscontroles.

2.2.2.3 2.2.2.3 bouwmarkt (acceptatie)bouwmarkt (acceptatie)

De unieke positie van de woningbouwmarkt is in meerdere
paragraven van de documentatie aangesneden. Zo is
al een link gelegd met geïndustrialiseerde processen in
de automobielindustrie en de consumentenelektronica
+2-47, en +2-26,. Ook is al een link gelegd met de agrarische
sector +2-35,. Hierbij is steeds aangegeven dat de woning-
bouwmarkt essentieel anders is georganiseerd. In arTB-
2010 is dit als volgt verwoordt: "Een gebouw is een eenmalig product,
de productie vindt procesmatig plaats. Gezien de beperkte horizon
van projecten komen technologische ontwikkelingen in het algemeen
tot stand als de opdrachtgever er uitdrukkelijk om vraagt.

De relatief geringe mogelijkheid tot massaproductie heeft een nega-
tieve invloed op de innovatie-geneigdheid van bedrijven.

De lange levensduur en de relatief hoge kosten van een gebouw
vormen een belemmering voor innovatie. Er kunnen weinig risico’s
worden genomen met producten en technieken die zich in de praktijk
nog niet hebben bewezen. Het bouwproduct is te duur in relatie
tot andere consumptiegoederen." [arTB-1993]
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Ondanks de tegenstellingen kan toch lering worden getrokken uit
ontwikkelingen in andere markten. Zo beschrijft Delsing +2-35, de
evolutie van boerenbedrijf naar bio-industrie. Deze evolutie is in gang
gezet door een verschuiving van een locale naar een Europese/wereld-
markt. Door de bedreiging dat een deel van de omzet verloren zou
gaan aan landen met lagere arbeidskosten zijn technische innovaties
ook daadwerkelijk geïmplementeerd. De arbeidsintensieve productie
is hierdoor in Nederland in de loop van enkele decennia grotendeels
vervangen door sterk gemechaniseerde productieprocessen.

Een schaalvergroting van de markt heeft ook de automobielindustrie
de afgelopen decennia parten gespeeld. Eind jaren zeventig beheer-
sten Europese automerken de Nederlandse markt. Deze merken
hielden elkaar redelijk in evenwicht op een relatief laag arbeids-
productiviteitsniveau en kwaliteitsniveau. Dat het ook anders kon,
werd pas duidelijk toen met name Japanse automerken hun intrede
deden op de Nederlandse markt. Toen bleek dat de Europese auto-
industrie onder de maat presteerde qua efficiëntie (te duur), qua
kwaliteit (roesten van de carrosserie) en qua comfort (leverbare acces-
soires). De bedreigingen van de nieuwe merken op de markt hebben
de Europese auto-industrie gedwongen tot diverse materiaal-, product-
en procesinnovaties, waardoor nu onder andere het roesten van
de carrosserie wel voorkomen kan worden.

Enigszins vergelijkbaar met de voormalige gewenning aan roestplek-
ken op auto’s is de gewenning aan het ontoereikende kwaliteitsniveau
van de woningbouw. Zolang de productie van woningen een over-
wegend locale markt betreft, kan de huidige misvatting in stand wor-
den gehouden, en worden innovaties voornamelijk op papier
gerealiseerd, zie ook tabel 15 +2-4, en pagina 3-3. Verwoordt door
J. Westra: "Na inspraak en innovatie lijkt het tegenwoordig met
name te handelen om flexibiliteit, zowel op het terrein van de reali-
sering, het gebruik, het onderhoud als de sloop. 

Doch de praktijk is hard. 

De gangbare bouwstromen kunnen niet worden onderbroken.
Nieuwe technieken komen alleen in aanmerking indien een gunstig
effect ten aanzien van de productiviteit kan worden aangetoond.

Experimenten zijn prachtig, maar alleen wanneer anderen ze uitvoe-
ren. De subsidiegelden moeten worden ge ïncasseerd. De garantie-
regelingen zijn afgestemd op bekende bouwmethoden." [Westra-
2000]

2.2.2.3.1 2.2.2.3.1 conservatismeconservatisme

Doordat er van buitenaf relatief weinig druk op de bouwwereld wordt
uitgeoefend, blijft de bedrijfstak uiterst conservatief. Dit conservatisme
wordt verder in de hand gewerkt doordat alle betrokkenen in de
bouw er aan bijdragen: opdrachtgevers, bouwbedrijven, ontwerpers
en regelgevers +2-68, elk met geheel eigen redenen:
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figuurfiguur 153 153.  Aanbevelingen van de Vereniging Eigen Huis, waaruit de benauwd-
heid voor tegenvallende prestaties van bouwinnovaties kan worden afgelezen.

‘‘ opdrachtgeversopdrachtgevers (particulieren, institutionele beleggers, et cetera)
zijn conservatief, omdat ze een bouwwerk in de eerste plaats als
beleggingsobject zien. "Constructies kenmerken zich door een
lange levensduur (soms 100 jaar of meer). Woningen worden
tegenwoordig gebouwd met de bedoeling om 80 jaar mee te
gaan. Opdrachtgevers voelen zich dan ook niet vaak geroepen
om met nieuwe materialen te experimenteren: zij moeten immers
nog jaren met het product doen. De levensduur van nieuwe
materialen of toepassingen moeten zich eerst in de praktijk bewij-
zen." [BOUWWIJS-1997]. Ook de aanbevelingen van de Vereniging
Eigen Huis in figuur 153 onderschrijft de conservatieve instelling
van opdrachtgevers. 

Opmerkelijk genoeg is de instelling van dezelfde opdrachtgever
bij de aanschaf van een auto geheel anders. Hier wordt direct
afgeschreven en is een korte levensduur van het product geaccep-
teerd (vaak zelfs gewaardeerd). Iedereen weet dat een auto binnen
10 à 15 jaar vernietigd is met een marginale restwaarde. Een
auto wordt doorgaans na circa 1 tot 2 jaar ingeruild met een
forse bijbetaling. De woning is daarentegen een belegging, die
bij verhuizing juist meer geld moet opleveren om daarmee een
luxer model te financieren;

‘‘ bouwbedrijvenbouwbedrijven zijn conservatief vanwege de langdure aansprake-
lijkheidperiode. De angst voor een schadeclaim als gevolg van
een nog niet onderkend effect van een noviteit is begrijpelijk, omdat
bouwproducten doorgaans worden bloot gesteld aan extreme
weersomstandigheden. Het ongewisse over de conditie op lange
termijn wordt in de bouwmarkt niet met een garantie-verklaring
opgevangen. De toegekende waarde aan een garantie-verklaring
is gering door voorbeelden
van "gegarandeerde" pro-
ducten, waarbij de aanbie-
dende partij verdwenen
was, toen de garantie op
wat grotere schaal werd
aangesproken. Omdat er
in de bouw relatief veel
kleine bedrijven zijn, met
in het algemeen lage in-
vesteringen in productie-
middelen, is het relatief ge-
makkelijk om het bedrijf bij
veel claims op te heffen.
Bovendien is de garantie-
verklaring doorgaans geli-
miteerd tot vervanging van
een defect product. Maar
omdat de gevolgschade vaak veel hoger is dan de waarde van
het product, wordt maar een klein deel van de schadeclaim door
de garantieverklaring gedekt.
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"In de bouw komt een gescheiden verantwoordelijkheid voor
ontwerp en uitvoering vaak voor. Een aannemer moet een werk
uitvoeren, maar hij kan nauwelijks zelf bepalen hoe hij dat doet.
Bij conflicten (over tijd, geld, kwaliteit) is het vaak onduidelijk
wie daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Men gaat dus
bij voorkeur uit van bekende en bewezen constructies en materia-
len, ook al omdat de aansprakelijkheidstermijn erg lang kan
zijn." "Mede omdat voornamelijk op prijs wordt geconcurreerd,
hebben bouwbedrijven tamelijk magere bedrijfsrendementen.
Er is dus weinig ruimte om risico’s te nemen." [Bouwwijs-1997]
Met relatief kleine marges voor het bouwbedrijf geldt: als er vol-
doende werk voorhanden is, is er geen tijd om te experimenteren,
als er onvoldoende werk voorhanden is, is er geen budget om
te experimenteren;

‘‘ ontwerontwerperspers zijn conservatief vanwege de veelheid aan partijen,
die betrokken zijn bij de totstandkoming van een bouwproject.
De taakverdeling berust op veel geschreven en ongeschreven
wetmatigheden +2-35, en +2-68,. Een nieuw product sluit doorgaans
niet goed aan op de oude taakverdeling, waardoor de kans op
fouten hoger is. Behalve de kans op fouten vormt ook de grote
tijdsdruk een belemmering voor nieuwe producten. "Buiten de
normale afweermechanismen tegen nieuwe producten die in
elke markt gelden, is het feit dat in de bouw meerdere partijen
moeten beslissen over het toepassen van nieuwe producten de
belangrijkste reden voor het weinig innovatieve imago. Met
name architecten en meedenkende adviseurs staan wel open
voor noviteiten, maar het toepassen ervan wordt in de praktijk
door de veelheid van beslissers en de factor tijd ernstig geremd"
[Lichtenberg-1999].

‘‘ de overheidoverheid bevordert conservatisme doordat alle bepalingen
afgestemd zijn op bekende oplossingen. Een nieuw product wordt
hierdoor met onzinnige of onmogelijke voorschriften geconfron-
teerd. Veel innovaties worden dan ook gefrustreerd door de huidige
regelgeving, met name door bepalingen in het Bouwbesluit.

De verschillende achtergronden voor conservatisme bij de partijen
in het bouwproces, het feit dat elke partij autonoom een toepassing
van een innovatie kan blokkeren en de wisselende projectsamenstel-
ling in volgende processen, bemoeilijken de technologische ontwikke-
ling in de bouw. Zolang elke partij best kan leven met de tekort-
komingen van het product en zich geen nieuwe spelers op de bouw-
markt aandienen, is er geen behoefte aan innovaties, hooguit aan
modificaties en substituties, oftewel:

in de huidige bouw is er geen behoefte aan een nieuw product ....

er is voornamelijk belangstelling voor het bestaande product ........ 

zonder de nadelen

Om subsidiegelden op te kunnen strijken of uit marketing-overweging-
en worden geringe modificaties en substituties in de woningbouw
gepresenteerd als "innovatie" of "technologische ontwikkeling" (zoals
het hulpstukje op de boormachine in figuur 137 +2-3,).
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2.2.2.3.2 2.2.2.3.2 externe factorenexterne factoren

Echte innovaties zijn met name kansrijk als er kan worden geantici-
peerd op een externe beïnvloeding van de bouwmarkt, zoals:

‘ bedreigingen door schaalvergroting van de markt. Als bijvoorbeeld
kant-en-klaar pakketten uit Scandinavië, robotisering uit Japan
of motorhomes uit Amerika aansluiting kunnen vinden op de
wensen van de Nederlandse woningmarkt;

‘ tekort aan bouwvakkers, zodat traditionele bouwmethoden onuit-
voerbaar zijn;

‘ strengere ARBO-voorschriften, waarbij de uitzonderingspositie
van de bouwwereld wordt opgeheven en traditionele bouwmetho-
den in de huidige vorm niet meer uitvoerbaar zijn;

‘ nieuwe milieuregelgeving of andere nieuwe wetgevingen. Een
citaat: "Van steenwol en glaswol weten we niet zeker of het goed
is voor de gezondheid. Er zijn prachtige alternatieven, maar
zolang de druk van de overheid er niet is, kiest de aannemer
voor glas- en steenwol. Het is desastreus, dat we een mooi
product als vlaswol niet op de markt kunnen krijgen." (W. Battem,
manager van Heraklith Nederland BV geciteerd in Cobouw 26-
05-2000);

‘ catastrofen, waarbij in zeer korte tijd tijdelijke voorzieningen ge-
maakt worden.

De gedachte dat een reductie van bouwkosten een doorslaggevende
betekenis speelt bij de acceptatie van een innovatie in de bouw is
een hardnekkig misverstand. Want hoewel marktpartijen vaak de
indruk wekken dat het prijsniveau van een product de cruciale factor
is, geldt dit niet voor een innovatie. De geoffreerde prijs is namelijk
pas relevant, indien de offerte een regelmatig toegepast product
of dienst betreft.

Eerdere innovaties van bouwmethoden en -producten bevestigen
dat een laag prijsniveau volstrekt niet toereikend is voor een succes-
volle introductie in de bouwmarkt. In het blad Houtwereld omschrijft
H.van Drogenbroek het mislukken van een milieu-vriendelijk en eco-
nomisch kozijn, opgebouwd uit resthout, als volgt "Om geaccepteerd
te worden, moet eerst de kwaliteit bewezen worden. Je moet een
geloofwaardige garantie kunnen geven". En [Delsing-1989]: "Een
aantal zaken blijkt veel minder dan men zou verwachten het succes
van een woningbouwsysteem te bepalen. Men kan dit "pseudo-suc-
cesfactoren" noemen:

‘ een lage prijs;

‘ prefabricage of fabrieksmatige productie;

‘ bouwsnelheid;

‘ "voorgeprogrammeerde" aanpasbaarheid, vaak aangeprezen
als "flexibiliteit";

‘ toepassing van nieuwe materialen.
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Vertrouwen in een product is een belangrijke factor in alle markten
(zie ook "diffusie van nieuwe producten" +2-54,). Maar in andere mark-
ten kost het doorgaans minder moeite om een consument over de
streep te trekken, omdat het risico veelal beperkt is tot het aankoop-
bedrag van het product (waarbij op voorhand al rekening wordt
gehouden met een beperkte levensduur). Een vast onderdeel van
een woning daarentegen, moet een "eindeloze" levensduur hebben,
wordt blootgesteld aan extreme condities en heeft een hoge onzeker-
heid over de totale herstelkosten (die wel altijd hoger zijn dan de
aanschafkosten). Hierdoor moet een bouwkundige innovatie zich
in de praktijk en over een langere periode en in meerdere projecten
bewijzen, voordat het vertrouwen wordt gewonnen. Dit betekent dat
de acceptatie van een innovatie altijd veel tijd vergt +2-33,.

Omdat het beslissingstraject in de beginfase nog niet wordt beïnvloed
door een mogelijke reductie van bouwkosten, zijn voor het realiseren
van de noodzakelijke referentieprojecten andere argumenten nodig,
zoals een beheersbare bouwtijd, publiciteit, ongewenst werk uit han-
den nemen, te weinig arbeidskrachten om het onderhanden werk
uit te voeren, beperken van de overlast en daardoor klachten van
bewoners, et cetera. Dit betekent echter niet dat de reductie van bouw-
kosten onbelangrijk is. Want als het vertrouwen eenmaal is verkregen,
moet het prijsverschil (of een ander aanwijsbaar voordeel) de vele
beslissers in de bouwmarkt overtuigen.

2.2.2.3.3 2.2.2.3.3 diffusie van nieuwe productendiffusie van nieuwe producten

Behalve door een vergelijking te trekken met externe beïnvloeding
van andere markten en de achtergronden van het conservatisme,
wordt de acceptatiekans van een bouwkundig innovatie ook vergele-
ken met relevante producteigenschappen voor de diffusie van nieuwe
producten. "Het beeld van een weinig innovatieve bouw wordt voor-
namelijk gevormd door de ervaringen bij het op de markt brengen
van nieuwe producten. Altijd weer blijkt DE DIFFUSIE VAN NIEUWE

PRODUCTEN in de markt een buitengewoon moeizaam proces te
zijn. De diffusie van nieuwe producten is met name onderzocht
in relatie tot consumentenmarkten. In industriële markten en zeker
in de bouw is het geen breed onderzocht item. Bij de diffusie speelt
de acceptatie door de markt een centrale rol. Daarbij zijn (vrij ver-
taald naar Rogers’ "Diffusion of innovations") de producteigenschap-
pen het belangrijkste, te weten:

‘‘ relatief voordeelrelatief voordeel, zoals dat door de potentiële klanten wordt
ervaren. Het gaat daarbij om meetbare en aantoonbare voorde-
len en om perceptuele waarden (zoals de klant ze waarneemt
en waardeert);

‘‘ compatibiliteitcompatibiliteit, de eigenschap in welke mate het product aansluit
op de bestaande cultuur, gewoontes, behoeftes, technieken,
processen, et cetera. Als de verenigbaarheid hoog is betekent
dit dat de overgangskosten en -risico’s beperkt zijn;
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5 organiserende/financierende partijen (principaal, bouwmanagementbu-
reau, bouwbedrijf, hypotheekverstrekker, et cetera), uitvoerende partijen
(bouwbedrijf, onderaannemer, et cetera), ontwerpende partijen (architect,
constructeur, adviseurs, et cetera), toeleverende partijen (toeleverende indus-
trie, bouwmaterialenhandel, et cetera) en controlerende partijen (overheid)
+2-68,.

‘ eenvoudeenvoud geeft aan of het product en de waarde ervan zonder
een grote inspanning van de klant begrepen kan worden;

‘‘ testbaarheidtestbaarheid, de mate waarin het product op beperkte schaal
(monsters, proefopstelling, etc.) kan worden uit geprobeerd

‘‘ en zichtbaarheidzichtbaarheid is de mate waarin de resultaten van het nieuwe
product zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door tevreden afnemers
aan het woord te laten." [Lichtenberg-1999]

De vijf producteigenschappen voor de "diffusie van nieuwe producten"
komen voor een deel overeen met de drie redenen waarmee de
beperkte vraag naar echt nieuwe producten en methoden is verklaard
(vraag uit de markt, infrastructuur en organisatie van de markt) +2-32,.
Hierbij vormen de vijf producteigenschappen gezamenlijk de ""VRAAGVRAAG

UITUIT DE MARKT DE MARKT"" (waarbij steeds het standpunt van de klant centraal
is gesteld: "zoals de klant het waarneemt en waardeert").

Omdat er in de bouwwereld niet één klant is, maar meerdere partijen
meebeslissen over de toepassing van een product 5, moet de vraag
uit de markt voor elke betrokken partij worden nagegaan. Dit betekent
dat er ook verschillende strategieën ontwikkeld moeten worden.

Nieuwe producten in consumentenmarkten zijn doorgaans relatief
autonome producten. Een nieuw bouwproduct is echter een onderdeel
van een bouwproces. Dit betekent dat, naast de genoemde product-
eigenschappen in de "diffusie van nieuwe producten", eveneens onder-
zocht moet worden hoe het nieuwe bouwproduct aansluit op andere
bouwkundige details en werkwijzen, aangeduid met ""INFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUUR""
ofwel: hoe sluit het product aan?. Verder zijn er in een bouwproces
zeer veel partijen betrokken, zodat eveneens onderzocht moet worden,
waar het nieuwe bouwproduct past binnen het stelsel van een bouw-
proces, aangeduid met ""ORGANISATIE VAN DE MARKTORGANISATIE VAN DE MARKT"" ofwel: welke partij
gaat de kar trekken?

In dit opzicht is er een belangrijk onderscheid in een innovatie, modifi-
catie en substitutie +3-75,. Een modificatie en substitutie gaat uit van
de aanwezige INFRASTRUCTUUR en ORGANISATIE VAN DE MARKT. Binnen
dit beperkte speelveld wordt naar oplossingen gezocht om de negatie-
ve effecten van de bekende bouwmethoden en producten op te heffen.

Bij een modificatie of substitutie is de klant bekend. Een strategie,
gebaseerd op de vijf producteigenschappen voor de "diffusie van
nieuwe producten", is hierdoor wat eenvoudiger uit te werken en
is in mindere mate afhankelijk van externe factoren +2-53,. Echter
wanneer externe factoren aanwezig zijn, neemt de succeskans toe.

Omdat de introductie van de modificatie of substitutie van een bouw-
deel minder gecompliceerd is, is voor de vijf multi-disciplinaire uitwer-
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kingen in figuur 139 +2-13, onderzocht of deze ook als modificatie
of substitutie bij de hedendaagse bouwmethoden gebruikt kunnen
worden. Elke uitwerking wordt hierbij afzonderlijk beschouwd.

Bij succesvolle introductie van een modificatie of substitutie van een
autonoom bouw-deel heeft dit een positieve uitstraling op de andere
onderdelen van de te ontwikkelen bouwwijze. Om deze redenen
is de gedeeltelijk prefab fundering uitgewerkt tot de nauwkeurige
fundering (met de efficiënte en geïndustrialiseerde fundering als onver-
wacht resultaat).

2.2.2.3.4 2.2.2.3.4 ontwerpbeginsel ontwerpbeginsel IVIV

Uit de overwegingen met betrekking tot de acceptatie van een nieuw
bouwproduct is ontwerpbeginsel IV gededuceerd:

AACCEPTACCEPTATIETIE:: De acceptatie door de markt wordt bepaald door deDe acceptatie door de markt wordt bepaald door de
vraagvraag uit de markt, de aansluiting op de infrastructuur en op de uit de markt, de aansluiting op de infrastructuur en op de
organisatie van de markt. Bij de vraag uit de markt spelen de vijforganisatie van de markt. Bij de vraag uit de markt spelen de vijf
producteigenschappen uit de "diffusie van nieuwe producten" (relatiefproducteigenschappen uit de "diffusie van nieuwe producten" (relatief
voordeel, compatibiliteit, eenvoud, testbaarheid en zichtbaarheid)voordeel, compatibiliteit, eenvoud, testbaarheid en zichtbaarheid)
een rol. Hierbij zijn in de bouwwereld meerdere beslissers (organise-een rol. Hierbij zijn in de bouwwereld meerdere beslissers (organise-
rende, uitvoerende, ontwerpende, toeleverende en controlerenderende, uitvoerende, ontwerpende, toeleverende en controlerende
partijen) met eigen motiveringen. Voor elke partij moet een afzonder-partijen) met eigen motiveringen. Voor elke partij moet een afzonder-
lijke strategie worden ontwikkeld.lijke strategie worden ontwikkeld.

De acceptatie van een modificatie of substitutie is minder complex.De acceptatie van een modificatie of substitutie is minder complex.
DaaromDaarom is voor elke uitwerking in figuur 139  is voor elke uitwerking in figuur 139 ++2-132-13,, onderzocht onderzocht
of een toepassing als autonome modificatie of substitutie van be-of een toepassing als autonome modificatie of substitutie van be-
staande bouwdelen of bouwcomponenten zinvol is. Op deze wijzestaande bouwdelen of bouwcomponenten zinvol is. Op deze wijze
wordt eerder praktijkervaring opgedaan.wordt eerder praktijkervaring opgedaan.

Bij een echte innovatie moet naar externe factoren worden gezocht.Bij een echte innovatie moet naar externe factoren worden gezocht.

De geïndustrialiseerde funderingswijze is een autonome toepassing
van het bouwdeel fundering. De funderingswijze speelt in op het
dreigende tekort aan bouwvakkers door de hoeveelheid arbeid op
de bouwplaats te reduceren (circa 30-45% ten opzichte van een tradi-
tionele uitvoering +3-52,). Belangrijker is echter dat de geïndustrialiseer-
de funderingswijze beter aansluit bij de maatnauwkeurigheid van
andere geprefabriceerde bouwdelen. Als het tekort aan bouwvakkers
groter wordt, neemt ook het aandeel van geprefabriceerde bouwdelen
toe, waardoor de toepassingskansen voor de geïndustrialiseerde
funderingswijze toenemen.

Doordat de geïndustrialiseerde funderingswijze in zijn geheel door
een grondverzetbedrijf wordt verzorgd is substitutie van het bouwdeel
fundering mogelijk. Er is alleen sprake van een volledige substitutie
indien ook de constructieve toetsing ten behoeve van de bouwvergun-
ning onder de totaalopdracht van het grondverzetbedrijf valt, vergelijk-
baar met werkwijze bij bekistingsplaatvloeren waar de producent
ook de constructieve berekening levert.
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persoonlijkpersoonlijk Aanleidingen / doelstellingen

praktischpraktisch

I Productie: geïndustrialiseerde prefabricage ACE’sLITE

II Constructie: gesteunde drukstaaf Dragende sandwich-wand

III
Organisatie: aanspreken op

verantwoordelijkheden
Gedeeltelijk prefab fundering

IV Bouwmarkt: acceptatie Best-of-Both combinatie-vloer

V Uitwerking: korte³þlange termijn ontwikkeling Constructief dakvlak

VI Ontwerp: vormgevingsvrijheid ....

bouwwijze ACE’s

VII Integratie: van vakgebieden

VIII Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze

IX I-F-D: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

X Maatvoering: in-één-keer-goed

XI .... 

ontwerpbeginselen

methodischmethodisch
"Meer doen met een programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een leidend concept"

mono-disciplinairmono-disciplinair multi-disciplinairmulti-disciplinair

matrix-scanmatrix-scan 4 4.  Samenhang ontwerpbeginsel IV: BOUWMARKT: ACCEPTATIE met de andere onderdelen   (codes in de
matrix-scan zie pagina 2-18).

De aansluitingsmogelijkheden op de gangbare detaillering dient
in een prestatie-eis te worden vastgelegd. Alle betrokken partijen
(organiserende, ontwerpende, uitvoerende en controlerende partijen)
moeten ervan worden overtuigd dat de geïndustrialiseerde funderings-
wijze (onder andere qua sterkte, stijfheid, vormgevingsvrijheid) beter
presteert dan een traditionele fundering.

Als de geïndustrialiseerde funderingswijze een volledige substitutie
is, kan het bouwbedrijf een traditionele fundering alsnog vervangen
door de geïndustrialiseerde fundering (mits het grondverzetbedrijf
een compleet product levert en snel kan leveren met halffabrikaten
op voorraad). Hierdoor is het bouwbedrijf in de beginfase de belang-
rijkste "klant". De vereenvoudigde organisatie +1-53, is hierbij een
belangrijk argument +2-161,.

2.2.2.4 2.2.2.4 uitwerking (korte uitwerking (korte »º»º lange termijnontwikkeling) lange termijnontwikkeling)

Bij een nieuw bouwproduct kunnen drie toepassingsfasen worden
onderscheiden:

‘ initiële faseinitiële fase met modellen (schaalmodel, prototype of proefproject);

‘ kleinschalige fasekleinschalige fase met referentieprojecten en beperkte productie-
faciliteiten;

‘ succesrijke fasesuccesrijke fase met productie in bouwstromen in een optimaal
afgestemde en goed renderende productiefaciliteit.
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De drie fasen scheppen specifieke condities, die van invloed zijn op
de ontwikkeling van een nieuw product. De acceptatiekans van een
nieuw product neemt toe, indien vanaf het begin rekening wordt
gehouden met condities uit elk van de drie fasen.

In de initiële faseinitiële fase worden schaalmodellen (maquettes), modellen
op ware grootte (prototypen) en/of praktische modellen (proefprojec-
ten) vervaardigd.

Deze modellen dienen twee verschillende functies. Zo is het ontwerp-
model essentieel als materiële, drie-dimensionale voorstelling van
de doorgaans twee-dimensionale ontwerpschetsen en -tekeningen
van een nieuw product. Het presentatiemodel vervult een belangrijke
rol bij het overtuigen van derden als verduidelijking van een complexe
oplossing.

Het model is veelal een vereenvoudigde voorstelling, omdat beoogde
productiefaciliteiten nog niet beschikbaar zijn, om hoofdzaken van
bijzaken te onderscheiden of omdat niet alle details bekend zijn.
Een ontwerpmodel kan onvolledig zijn omdat dat een ontwerper
niet in de weg staat om door bestudering tot andere inzichten te
komen. Daarna kan een ontwerpmodel worden aangepast of ver-
nieuwd. Bij de interpretatie van een ontwerpmodel is verbeeldings-
kracht belangrijk, mooiheid is van ondergeschikt belang.

Omdat een presentatiemodel in de regel een onvolledige weergave
is, moet veel aandacht worden besteed aan de esthetische kwaliteit
en duidelijkheid van het presentatiemodel. Vaak wordt hierbij onder-
schat dat een geïnteresseerde toeschouwer niet op de hoogte is van
specifieke vooronderstellingen, zodat het model anders wordt geïnter-
preteerd. Zo worden bijvoorbeeld op termijn oplosbare tekortkoming-
en van een presentatiemodel niet onderkend. En in plaats van een
verheldering kan een model ook een onvolledig beeld oproepen
doordat specifieke aanpassingen noodzakelijk zijn (figuur 364 +3-33,)
of doordat de indruk wordt gedomineerd door de situatie, die op
zichzelf geen enkele relatie heeft met de feitelijke merite van het proto-
type. Niet zelden is de introductie juist bemoeilijkt door een verkeerde
keuze van een prototype of proefproject. Slechts in uitzonderingsgeval-
len is een ontwerpmodel ook geschikt als presentatiemodel.

De betekenis van het model in de initiële fase is mij pas duidelijk
geworden na enkele ongelukkig gekozen modellen:

‘ zo is de fundering, in het kader van een prijsvraag, als model
op ware grootte op de Bouwvakbeurs Zuid-Laren getoond, zie
figuur 154. Om de opbouw van het model te vereenvoudigen
is er destijds voor gekozen om betonelementen van hout te maken.
Waarschijnlijk omdat de fundering niet goed aansloot op het voor-
stellingsvermogen van bezoekers en omdat het een model op
ware grootte is, hadden de meeste vragen betrekking op de be-
weegredenen voor een "houten fundering";
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figuurfiguur 154 154.  Maquette van de funderingswijze op
ware grootte, waarbij zowel echte materialen als
modellen van hout zijn toegepast.

‘ bij de realisatie van een proefproject zijn direct al belangstellenden
toegelaten. Maar omdat nog geen routine was opgedaan met
het monteren van grote betonelementen met een minigraver en
omdat de vorm van de betonelementen niet optimaal was, is de
efficiënte funderingswijze niet optimaal uit de verf gekomen, figuur
355 +3-29, en 358 +3-31,;

‘ in het grootschalige proefproject +3-25,, zijn de beton-
elementen in een carrouselsysteem van een fabriek
voor bekistingsplaten geproduceerd. Hierbij is de bo-
ven- en onderzijde van de betonelementen enigszins
schuin om betonelementen uit de bekisting te kunnen
trekken (figuur 133 +1-102,). Hierdoor staan de beton-
elementen niet recht op de stelcomponenten (figuur
392 +3-50,). De scheefstand heeft een marginale invloed
op het onderzoek naar de organisatorische mogelijkhe-
den van de funderingswijze. Als demonstratieproject
(presentatiemodel) roept de scheefstand onnodige
vragen op.

In de initiële fase zijn de kosten van het nieuwe product
nauwelijks belangrijk. Een prototype of proefproject wordt
doorgaans gerealiseerd met veel enthousiasme van be-
trokkenen, aangevuld met subsidiëring. Wel moet in de
initiële fase een indicatie van de bouwkosten worden ge-
maakt, maar hierin zitten nog zoveel onzekere factoren,
dat de indicatie vrijwel altijd het gewenste niveau haalt.

De kleinschalige fasekleinschalige fase is de meest onderschatte fase van een nieuw
bouwproduct. In de kleinschalige fase wordt het bouwproduct op
beperkte schaal voor derden toegepast. De projecten in deze fase
zijn geen modellen (maquettes, prototypen of proefprojecten), maar
referentieprojecten.

In de kleinschalige fase is er doorgaans nog onvoldoende volume
om een eigen productiefaciliteit te ontwikkelen. De intensieve bege-
leiding, kenmerkend voor het prototype of proefproject is bij dit volume
niet meer uitvoerbaar. Enthousiasme alleen is nu niet meer voldoende,
subsidies zijn in het algemeen ontoereikend en een eventueel prijs-
voordeel speelt een ondergeschikte rol.

Referentieprojecten zijn noodzakelijk om de vele beslissers in het
toepassingstraject te overtuigen van de kwaliteit op langere termijn.
Dit kost veel tijd. Hierbij geldt: "Experimenten zijn prachtig, maar
alleen wanneer anderen ze uitvoeren." [Westra-2000]. +2-50,

Bouwkosten zijn van ondergeschikt belang bij referentieprojecten.
Want zelfs als het lukt om een substantiële reductie van de bouwkosten
te realiseren, dan nog weegt dit nooit op tegen de mogelijke risico’s
(met gevolgschade) +2-53,. En omdat het evident is dat een nieuw
bouwproduct een betere prijs/kwaliteit verhouding heeft, hoeft dit
in de kleinschalige fase niet benadrukt te worden. Beslissers moeten
met andere argumenten worden overtuigd +2-54,.
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initiële fase kleinschalige fase succesrijke fase

soort
projecten

schaalmodel, prototype of
proefproject als presen-
tatie- ofof ontwerpmodel

referentieprojecten bouwstroom

kenmerken

‘ veel enthousiasme;
‘ mogelijk door subsidies;
‘ ontwerp- en presentatie-

model strikt scheiden

‘beperkte productiefaciliteit;
‘vaak vergeten fase;
‘cruciaal in de ontwikkeling;

‘ renderende productie-
faciliteit;

‘goede logistiek, marke-
ting en organisatie

vraagstel-
ling in ont-
werpfase

‘ hoe kan het ontwerp wor-
den verbeterd ?

‘ hoe kunnen anderen wor-
den geïnteresseerd ?

‘hoe zijn de ideeën in be-be-
staandestaande productie-facilitei-
ten te verwezenlijken ?

‘hoe ziet het uiteindelijke
product er uit en wat is
daarvoor benodigd
(luchtkasteel bouwen)?

invloed
van de
bouw-
kosten op
het
ontwerp

‘ bouwkosten worden ge-
schat, praktische waarde
is gering;

‘ project gestuurd door
enthousiasme / subsidie

‘bouwkosten: onbelangrijk;
‘kosten van risico’s (op

lange termijn) wegen niet
op tegen mogelijke bespa-
ringen

‘bouwkosten zijn cruciaal;
‘ zonder toegevoegde

waarde is een miniem
prijsverschil bepalend

risico’s foutieve interpretatiefoutieve interpretatie van
modellen

onvoldoendeonvoldoende projecten,
gecompliceerde projecten

oneigenlijke of
onvolledige toepassing
door anderenanderen

tabel 23tabel 23.  Aandachtspunten in de drie fasen van een nieuw bouwproduct.

Een nieuw bouwproduct kan alleen door deze fase komen, indien
het daadwerkelijk geproduceerd kan worden (doorgaans in een be-
staande productiefaciliteit, eventueel met eenvoudige aanpassingen
en voor- of nabewerkingen). Dit kan soms betekenen dat er (aanzien-
lijke) wijzigingen in het oorspronkelijke concept moeten worden aan-
gebracht. Om deze reden moet al in het ontwerp worden geantici-
peerd op de realiseerbare details in de kleinschalige fase. De klein-
schalige fase is de cruciale fase voor een nieuw bouwproduct. Het
merendeel van de, in het verleden ontwikkelde bouwmethoden, is
in de kleinschalige fase gesneuveld. In het artikel "de teloorgang
van een bekroonde uitvinding" in het blad Hout&Toelevering (2/2000)
onderschrijft H. Van Drogenbroek dit met zijn ondervindingen: "Een
kozijn van gerecycled materiaal, energiezuinig en innovatief, sterk
prijsconcurrerend, bovendien beschermd door een Europees octrooi;
dat moet lukken denk je dan. Marktintroductie op de bouwbeurs
in Utrecht, rijen vol potentiële klanten. De uitvindersbeurs in Genève,
die het idee beloonde met een gouden medaille en een hoop inter-
nationale belangstelling. Om geaccepteerd te worden, moet eerstOm geaccepteerd te worden, moet eerst
de kwaliteit bewezen worden. Je moet een geloofwaardige garan-de kwaliteit bewezen worden. Je moet een geloofwaardige garan-
tie kunnen geventie kunnen geven." ...... "Tien jaar na dato: een octrooi rijker, een
ton, heel veel arbeid en een illusie armer. En jaarlijks 10.000 gulden
taxe, in april weer. Veel gezien veel geleerd, veel mensen gesproken.
Mensen uit het vak met know how en ervaring, die me aanmoedig-
den en er toekomst in zagen. Maar uiteindelijk helpt niemand,
geen geld, geen tijd, geen behoefte."
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persoonlijkpersoonlijk Aanleidingen / doelstellingen

praktischpraktisch

I Productie: geïndustrialiseerde prefabricage ACE’sLITE

II Constructie: gesteunde drukstaaf Dragende sandwich-wand

III
Organisatie: aanspreken op

verantwoordelijkheden
Gedeeltelijk prefab fundering

IV Bouwmarkt: acceptatie Best-of-Both combinatie-vloer

V Uitwerking: korte³þlange termijn ontwikkeling Constructief dakvlak

VI Ontwerp: vormgevingsvrijheid ....

bouwwijze ACE’s

VII Integratie: van vakgebieden

VIII Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze

IX I-F-D: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

X Maatvoering: in-één-keer-goed

XI .... 

Ontwerpbeginselen

methodischmethodisch
"Meer doen met een programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een leidend concept"

mono-disciplinairmono-disciplinair multi-disciplinairmulti-disciplinair

matrix-scan 5matrix-scan 5.  Samenhang UITWERKING: KORTE - LANGE TERMIJN ONTWIKKELING met de andere onderdelen  (codes in de
matrix-scan zie pagina 2-18).

De keuze van een referentieproject moet zorgvuldig worden genomen.
Een kleine fout of foutieve interpretatie kan in deze fase desastreuze
gevolgen hebben. Een voorbeeld is het Roften-systeem: "In de jaren
1969 en 1970 werd een project van 140 woningen in Ruthin, Clwyd
(Wales), gebouwd voor een groep minder draagkrachtigen. De
woningen bleken slecht ge ï soleerd (voorzieningen voor dubbele
beglazing waren niet gebruikt, de isolatiedikten in de gevels en
het dak waren veel te klein). De bewoners konden de stookkosten,
die als gevolg van de energiecrisis in 1972 enorm opliepen, niet
meer opbrengen en kregen last van condens en schimmelvorming
in de woning als gevolg van onvoldoende verwarming. De proble-
men werden verergerd, door het feit dat men zich warmde aan
alles wat er maar voor handen was, zoals kaarsen en petroleum-
kachels, die een hoop waterdamp produceerden. Na een aantal
jaren werd na veel gezondheidsklachten tot sloop besloten.

Tot grote verwondering van de sloper waren de stalen frames nog
geheel intact en konden ze zonder schade ontmanteld worden.
Vervolgens werden ze opgeslagen om te zijner tijd opnieuw te ge-
bruiken ....." [Delsing-1989]. Dit praktijkvoorbeeld zal de ontwerper
ongetwijfeld meer vertrouwen hebben gegeven in zijn product, omdat
hij weet dat het falen niet aan een tekortkoming van het bouwsysteem
te wijten is en omdat de ruggengraat van het bouwsysteem (de stalen
frames) zich goed hebben gehouden. Nochtans is deze oneigenlijke
toepassing funest gebleken voor het betreffende bouwsysteem.
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figuurfiguur 155 155.  Een goed referentieproject: 36 A+ wo-
ningen-Etten-Leur. Hier zijn de wensen van bewo-
ners centraal gesteld. "Toepassing van het A+ con-
cept is ingeleid door woningmarktonderzoek van de
opdrachtgever. Hieruit blijkt wat de meeste klanten
willen: ruime, aanpasbare woningen met een ver-
trouwd gezicht.." "..Via dunne afneembare vloerpla-
ten kunnen de bewoners de leidingen later altijd ver-
leggen of nieuwe milieusparende voorzieningen aan-
brengen." Vragen over bouwkosten worden terecht
afgedaan met "niet duurder dan de traditionele wo-
ning".

In de succesrijke fasesuccesrijke fase heeft het nieuwe bouwproduct een voldoende
grote omzet, zodat een optimale productiefaciliteit kan worden ontwik-
keld. De productie is in deze fase volledig afgestemd op het beoogde
product. In deze fase zijn er klanten die vertrouwen in het bouwproduct
hebben. Nu spelen bouwkosten wel een belangrijke rol. Indien het
bouwproduct geen duidelijke toegevoegde waarde biedt, is een mi-
niem verschil in bouwkosten bepalend in het beslissingsproces.

In het verleden zijn bouwproducten vaak uitsluitend
ontwikkeld voor de succesrijke fase. Maar door proble-
men in de initiële of kleinschalige fase zijn deze waarde-
volle nieuwe bouwproducten gesneuveld voordat ze zich
feitelijk konden bewijzen [Pioneers - 1996]. Daarom moet
in het ontwerp met de randvoorwaarden uit alle fasen
rekening worden gehouden.

In de succesrijke fase is kennisoverdracht belangrijk. Maar
hierin schuilt het gevaar, dat andere ontwerpers en ver-
werkers een onvolledige of oneigenlijke toepassing reali-
seren. Het hiervoor beschreven voorbeeld van het Roften-
systeem, laat zien dat een enkel foutief project desastreuze
gevolgen kan hebben voor de verdere toepassing van
het nieuwe product. Vanwege een gevoel van erkenning
dat anderen eindelijk de kwaliteiten van het nieuwe
product inzien, is het in deze fase verleidelijk om zoveel
mogelijk projecten te realiseren. Toch is een zorgvuldige
afweging van projecten essentieel.

De onderkenning van de drie toepassingsfasen van een
nieuw product zijn verwerkt in ontwerpbeginsel V:

UUITWERKINGITWERKING:: Het ontwikkelen vanHet ontwikkelen van een nieuw product een nieuw product
vereistvereist een visie voor de applicatie op lange termijn, een visie voor de applicatie op lange termijn,
alsook een visie voor een mogelijke realisatie op kortealsook een visie voor een mogelijke realisatie op korte
termijn, realiseerbaar met bestaande productiefaciliteitentermijn, realiseerbaar met bestaande productiefaciliteiten
(eventueel aangepast en/of met voor- of nabewerking).(eventueel aangepast en/of met voor- of nabewerking).
BijBij de korte-termijnuitwerking moet een zorgvuldige de korte-termijnuitwerking moet een zorgvuldige
afweging worden gemaakt tussen realistische mogelijk-afweging worden gemaakt tussen realistische mogelijk-
heden en realisatie van het uiteindelijk gewenste bouw-heden en realisatie van het uiteindelijk gewenste bouw-
product. Want als in de korte-termijnuitwerking te veelproduct. Want als in de korte-termijnuitwerking te veel
concessiesconcessies worden gedaan, is er een grote kans dat worden gedaan, is er een grote kans dat
het beoogde resultaat nooit van de grond komt. Maarhet beoogde resultaat nooit van de grond komt. Maar
als in de kleinschalige fase geen of onvoldoende prakti-als in de kleinschalige fase geen of onvoldoende prakti-

sche referentieprojecten worden getoond, die ook als zodanig doorsche referentieprojecten worden getoond, die ook als zodanig door
derdenderden worden geïnterpreteerd, wordt de kwaliteit niet bewezen worden geïnterpreteerd, wordt de kwaliteit niet bewezen
en is de kans van slagen van het nieuwe bouwproduct minimaal.en is de kans van slagen van het nieuwe bouwproduct minimaal.

De verstrekkende consequenties van het verloop in de initiële, klein-De verstrekkende consequenties van het verloop in de initiële, klein-
schalige en succesrijke fase maken het noodzakelijk om vroegtijdigschalige en succesrijke fase maken het noodzakelijk om vroegtijdig
te anticiperen op zowel condities van prototypen, proefprojectente anticiperen op zowel condities van prototypen, proefprojecten
en referentieprojecten als op condities van het uiteindelijk gewensteen referentieprojecten als op condities van het uiteindelijk gewenste
resultaat. resultaat. 

Prototypen, proefprojecten en referentieprojecten moet met grotePrototypen, proefprojecten en referentieprojecten moet met grote
zorgvuldigheid worden gekozen.zorgvuldigheid worden gekozen.
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In de geïndustrialiseerde fundering zijn industrieel vervaardigde half-
fabrikaten voorzien, die geproduceerd kunnen worden in een stan-
daard productieproces voor geprefabriceerde betonelementen. Omdat
de bekisting relatief duur is, is er voor gekozen om het lage beton-
element zodanig vorm te geven, dat dit element met een hulpstuk
in de bekisting voor het hoge betonelement geproduceerd kan worden
(figuur 66 +1-49,). In de bekisting kunnen separatieschotjes worden
aangebracht (figuur 124 +1-96,), zodat geprefabriceerde betonelemen-
ten voor referentieprojecten kunnen worden gemaakt. Het op lengte
zagen van voorgefabriceerde halffabrikaten wordt pas in een latere
fase toegepast.

Ook alle andere componenten kunnen in bestaande productiefacili-
teiten worden ondergebracht. Het uitzetten van de betonelementen
op de bouwplaats wordt in eerste instantie met gangbare middelen
gerealiseerd. Hierdoor is de geïndustrialiseerde fundering met beperk-
te aanpassingen direct toepasbaar +1-96,.

2.2.2.5 2.2.2.5 ontwerp (vormgevingsvrijheid)ontwerp (vormgevingsvrijheid)

Het ontwerp van een woning is een opgave met onvolledige en tegen-
strijdige gegevens +2-11, waardoor het integreren van functionele,
esthetische en subjectieve eisen, het maken van een goed ontwerp,
een complexe opgave is. Extra randvoorwaarden, vanwege de bouw-
wijze, moeten worden geminimaliseerd:

de bouwwijze moet de behoeften van een woning vervullen .....

de woning moet de behoeften van een gebruiker vervullen .....

Dit heeft geleid tot ontwerpbeginsel VI:

OONTWERPNTWERP::

Idealiter is de invloed van de funderingswijze in het Idealiter is de invloed van de funderingswijze in het VOORLOPIGVOORLOPIG

ONTWERPONTWERP alleen op de achtergrond aanwezig. Want ook zonder alleen op de achtergrond aanwezig. Want ook zonder
specifiekspecifiek technische beperkingen is het maken van een goed technische beperkingen is het maken van een goed
ontwerp al een complexe opgave.ontwerp al een complexe opgave.

Wanneer het voorlopig ontwerp is afgerond, worden de tech-Wanneer het voorlopig ontwerp is afgerond, worden de tech-
nischenische mogelijkheden en beperkingen van de bouwwijze op mogelijkheden en beperkingen van de bouwwijze op
het ontwerp geprojecteerd en wordt het voorlopig ontwerp ophet ontwerp geprojecteerd en wordt het voorlopig ontwerp op
een meer efficiënte wijze uitgewerkt. Doorgaans zijn er bij heteen meer efficiënte wijze uitgewerkt. Doorgaans zijn er bij het
uitwerken vanuitwerken van het voorlopig ontwerp nog mogelijkheden om het voorlopig ontwerp nog mogelijkheden om
het ontwerp enigszins bij te stellen, afhankelijk van de voorkeurs-het ontwerp enigszins bij te stellen, afhankelijk van de voorkeurs-
afmetingen van de bouwwijze. Deze bijstellingen c.q. wijzigingenafmetingen van de bouwwijze. Deze bijstellingen c.q. wijzigingen
hebbehebben dan voornamelijk betrekking op de exacte positie vann dan voornamelijk betrekking op de exacte positie van
rramen en deuren, de exacte maatvoering, et cetera. Echter inamen en deuren, de exacte maatvoering, et cetera. Echter in
die situaties waarbij het bijstellen c.q. wijzigen niet gewenst is,die situaties waarbij het bijstellen c.q. wijzigen niet gewenst is,
dient de bouwwijze voldoende flexibel te zijn om het oorspronke-dient de bouwwijze voldoende flexibel te zijn om het oorspronke-
lijke geplande ontwerp integraal te realiseren.lijke geplande ontwerp integraal te realiseren.
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figuurfiguur 156 156.  Vroeger sloten gemetselde
bouwwerken naadloos aan aan de be-
bouwingsvorm ....

figuurfiguur 157 157.  ..... maar in nieuwbouw-
wijken is dit een uitzondering, waar-
door op nagenoeg elke hoek van de
straat een stedelijke restruimte ontstaat.
De restruimte kan worden omgevormd
tot een coherent stadsbeeld, indien de
aansluiting van twee woonblokken ook
daadwerkelijk wordt ontworpen en de
vormgevingsvrijheid wordt benut.

Dit ontwerpbeginsel heeft als referentie de bebouwing in figuur 156.
De panden zijn opgebouwd uit metselstenen met vaste afmetingen.
Toch laat de bebouwingsvorm zich ogenschijnlijk in elke vorm
kneden. 

Het initiële ontwerp van deze panden werd niet beïnvloedt door
de vaste afmetingen van de steen. De keuze van de metselsteen
was in het initiële ontwerp hoogstens relevant voor de kleur en struc-
tuur van het wandoppervlak. Bij latere uitwerking van het ontwerp
werd echter wel terdege rekening gehouden met de afmetingen
van de metselstenen. Het ontwerp werd dan vaak bijgesteld, afhanke-
lijk van de lagen- en strekkenmaat. Het initiële ontwerp bleef echter
maatgevend. Indien de lagen- en strekkenmaat niet uitkwam, werd
de afmetingen van stenen aangepast. Dit uitgangspunt is ook toege-
licht bij ontwerpbeginsel I: geïndustrialiseerde prefabricage +2-44,.

De referentie in figuur 156 is uitsluitend een voorbeeld van wat moge-
lijk is indien een bouwwijze een grote vormgevingsvrijheid biedt.
Deze vormgevingsvrijheid is in principe nog aanwezig in de huidige
bouwmethoden (met metselwerk). Maar bij het merendeel van de
hedendaagse woningbouwprojecten wordt naar mijn mening onvol-
doende gebruik gemaakt van deze vormgevingsvrijheid (figuur 157).
In de huidige woningbouwprojecten worden veel kansen onbenut
gelaten om naast aantrekkelijke huizen ook een aantrekkelijke straat

of wijk te realiseren.

Ondanks dat flexibiliteit en aanpasbaarheid in het citaat op pagina
2-53 "pseudo-succesfactoren" worden genoemd, wordt in het proef-
ontwerp toch een grote waarde toegekend aan de vormgevingsvrij-
heid. Op pagina 1-88 is de vormgevingsvrijheid van de funderings-
wijze expliciet benadrukt. Het ontwerpen van een geïndustrialiseerde
funderingswijze, die de mogelijkheden biedt om een ontwerp volledig
af te stemmen op de architectonische, stedenbouwkundige en functio-
nele wensen, is gedurende het gehele ontwerpproces een fascinatie
gebleven. Daarbij ben ik van mening dat de vormgevingsvrijheid
in de toekomst belangrijker wordt omdat het zwaartepunt van de
Nederlandse bouwmarkt langzaam van nieuwbouw- naar renovatie-
projecten verschuift. De grens van het uitdijen van steden wordt
geleidelijk aan bereikt, terwijl er op steeds grotere schaal stadsdelen
vervangen moeten worden. Bij renovatie- en stedelijke nieuwbouwpro-
jecten komen relatief weinig rechthoekige kavels voor.

Vormgevingsvrijheid wordt ook belangrijker, omdat: "toenemende
vrije tijd en welvaart maken dat een op het individu gerichte cultuur
de boventoon voert. Bewoners willen specifieke woonwensen
gehonoreerd zien" [arTB-1998, +2-23,] en omdat bewoners meer
waarde hechten aan een, op het individu aangepaste, inrichting
van de woonomgeving +2-31,.

De vormenvrijheid van de geïndustrialiseerde funderingswijze is
naar mijn mening eveneens van belang om de acceptatiekansen
van de funderingswijze te vergroten. Want hoewel op een bouwbedrijf
een traditionele fundering nog kan uitwisselen met de geïndustriali-
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persoonlijkpersoonlijk Aanleidingen / doelstellingen

praktischpraktisch

I Productie: geïndustrialiseerde prefabricage ACE’sLITE

II Constructie: gesteunde drukstaaf Dragende sandwich-wand

III
Organisatie: aanspreken op

verantwoordelijkheden
Gedeeltelijk prefab fundering

IV Bouwmarkt: acceptatie Best-of-Both combinatie-vloer

V Uitwerking: korte³þlange termijn ontwikkeling Constructief dakvlak

VI Ontwerp: vormgevingsvrijheid ....

bouwwijze ACE’s

VII Integratie: van vakgebieden

VIII Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze

IX I-F-D: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

X Maatvoering: in-één-keer-goed

XI .... 

Ontwerpbeginselen

methodischmethodisch
"Meer doen met een programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een leidend concept"

mono-disciplinairmono-disciplinair multi-disciplinairmulti-disciplinair

matrix-scan 6matrix-scan 6.  Samenhang ontwerpbeginsel VI: ONTWERP: VORMGEVINGSVRIJHEID met de andere onderdelen (codes
matrix-scan zie pagina 2-18).

seerde fundering +2-57,, zijn de acceptatiekansen groter, indien de geïndus-
trialiseerde funderingswijze direct al onderdeel uitmaakt van de uitwerking
van het voorlopig ontwerp. Hiertoe is het van belang dat ook ontwerpers
de funderingswijze appreciëren.

In BOUWWIJS-1997 is vermeld: "Bij architecten en gebruikers is er een
grote angst voor eenvormigheid. Juist de aanzetten die in het verleden
zijn gegeven bevestigen het beeld dat met traditionele technieken (bijna)
alles mogelijk is, maar met vernieuwende niet". Met name de aanduiding
bouwsysteem stuit bij ontwerpers op een grote weerstand. De negatieve
bijklank van de aanduiding -systeem bij ontwerpers heeft als mogelijke
achtergrond dat het bouwen met standaard afmetingen en standaard
componenten te zeer als een keurslijf wordt ervaren. Het ontwerpen
ontaardt dan in een soort puzzelen. Vanwege de negatieve associaties
wordt in plaats van de aanduiding -systeem de aanduiding funde-
ringswijze (of bouwwijze) gehanteerd. Op pagina 3-77 worden de
verschillen tussen de aanduidingen -wijze, -systeem en -methode
nader toegelicht.

2.2.2.6 2.2.2.6 integratie (van vakgebieden)integratie (van vakgebieden)

Op pagina 2-34 is aangegeven dat de integratiegraad voor alle
delen van de woningbouw laag is. Hieruit is de lering getrokken dat
de kwaliteit structureel kan worden verbeterd, indien de verantwoorde-
lijkheden eenduidig worden gedefinieerd (ontwerpbeginsel III -
Organisatie: aanspreken op verantwoordelijkheden +2-46,). In deze
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paragraaf worden een tweetal achtergronden voor de lage integratie-
graad besproken, teneinde hieruit lering te kunnen trekken voor nieuw
te ontwikkelen componenten.

Bij bestudering van meer en minder geïntegreerde activiteiten zijn
twee, elkaar versterkende argumenten opgemerkt, de historische
context van een detail of werkwijze en de beperkte continuïteit van
het bouwproces.

2.2.2.6.1 2.2.2.6.1 historische contexthistorische context

De lage integratiegraad heeft vaak een historische achtergrond. Het
voorbeeld op pagina 2-36 onderstreept dit. In dit voorbeeld is een
relatie gelegd tussen activiteiten ten behoeve van het aanbrengen
van wapeningsstaven en ten behoeve van pijpen voor elektrische
leidingen in een betonnen vloer met de wijze waarop beide activiteiten
in de woningbouw hun intrede deden. Naast pijpen voor elektrische
leidingen zijn er in de woningbouw nog diverse andere toegevoegde
functies, vooral als gevolg van de wens om het comfort te verhogen,
aangestuurd door nieuwe technologische mogelijkheden. De histori-
sche context van deze toevoegingen is in de werkwijzen en detaillering-
en van de woningbouw nog duidelijk herkenbaar. De hedendaagse
werkwijzen en detaillering zijn opgezet in een tijd met relatief goedko-
pe arbeid. De mobiele kraan bestond nog niet, alle bouwonderdelen
werden handmatig (eventueel op een kruiwagen) verplaatst. De buiten-
muur was steens gemetseld. Het bouwfysisch comfort speelde nog
geen grote rol. De hierbij toegepaste massieve wand was niet bestand
tegen vochtdoorslag. Bij een toenemende behoefte aan wooncomfort
is in Nederland de spouwmuur ontwikkeld door tussen de beide stenen
een geventileerde ruimte (de spouw) te creëren. De spouw voorkomt
niet dat het vocht door de buitenste stenen dringt, maar lost het pro-
bleem op -vochtplekken aan de binnenzijde- dat hierdoor ontstaat.
Deze aanpak is symptomatisch voor de technologische ontwikkeling
van een breed aanvaard model. Want de afnemers wensen geen
ander, beter product, maar hetzelfde product zonder de nadelen
+2-52,. Voor de spouwmuur betekent dit dat er destijds geen gebruik
is gemaakt van de mogelijkheid om de bestaande materialen te ver-
vangen (die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het vocht-
transport door de wand). Ook is er niet voor gekozen om de oorzaak
weg te nemen (de regen die op de wand komt), bijvoorbeeld door
een gebouwvorm met grote overstekken. Dat er destijds ook andere
oplossingen mogelijk waren, blijkt uit de ontwikkeling in landen met
een andere bouwtraditie. Zo is bijvoorbeeld in Duitsland een extra
laag aan de buitenzijde toegevoegd, waardoor de vochtindringing
wordt tegengegaan. Op zichzelf is deze vergelijking interessant, omdat
Duitsland tot deze technologische oplossing kwam met als referentie
het vakwerkhuis met leem invullingen. Het stucwerk tegen de buiten-
zijde van een gemetselde wand sluit hier goed op aan. In Nederland
is waarschijnlijk voor de spouwmuur gekozen teneinde hetzelfde
uiterlijk van een gemetselde wand te behouden. Oplossingen, zoals
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figuurfiguur 158 158.  Model van een gevelsteen, in ontwikkeling bij MBI BETON A.J. van
der Meijden b.v. De steen is primair afgestemd op de esthetische en waterkerende
functie in een buitenspouwblad. Hierbij blijft het uiterlijk van metselwerk gehand-
haafd, maar is veel minder materiaal benodigd en is demontage mogelijk en zijn
scheuren in metselwerk uitgesloten. Maar omdat de steen niet overeenkomt met
het archetype van een baksteen (geen "vraag uit de markt") en omdat andere de-
tails gebruikt moeten worden (geen "infrastructuur"), zal de introductie in de bouw-
markt niet eenvoudig zijn. 

een ander materiaal voor steen en voeg, eventueel in combinatie
met een andere vorm van de stenen zijn niet ontwikkeld, of zijn niet
door de markt opgenomen.

Later, toen de warmteweerstand belangrijker werd, heeft de isolatie
zijn intrede gedaan. Deze isolatie is simpelweg in de spouw geplaatst.
Ook nu zijn mogelijkheden om isolatie en vochtkering in de buitenste
laag stenen te integreren niet onderzocht of geaccepteerd, terwijl
de buitenste laag stenen slechts een beperkte constructieve functie
vervult. Hierdoor kan constructie, isolatie, vochtkering en uiterlijk
worden gecombineerd (bijvoorbeeld figuur 158).

Zwart-wit beschouwd heeft de spouwmuur nu van binnen naar buiten
een afzonderlijke:

‘ esthetische schijf (stucwerk);

‘ dragende schijf (binnenste metselwerk);

‘ isolerende schijf;

‘ vochtwerende schijf (ventilerende spouw, die de gebrekkige water-
dichtheid van het buitenspouwblad compenseert);

‘ esthetische en waterwerende schijf (buitenste metselwerk).

Technische installaties (voor verwarming, elektra, warm- en koudwater,
gas, ventilatie, et cetera) waren in de beginfase beperkt tot een gemet-
selde schoorsteen (overigens nu nog het enige steenachtige kanaal
in de woningbouw). Pas later zijn de technische installaties opgenomen
in reeds bestaande bouwkundige principes. Dit verklaart voor een
deel waarom deze installaties door aparte onderaannemers worden
aangebracht. Het ontwerp en de berekening wordt in de woningbouw
doorgaans ook door de uitvoerende installateur gemaakt, hoewel
dit qua aard van de werk-
zaamheden veel beter aansluit
bij een technisch adviseur
(constructeur). In eerste instan-
tie zijn alle installaties als op-
bouwleidingen op de wanden
bevestigd. Later, bij een toene-
mend vertrouwen in de levens-
duur van de installatie is de
leiding in een sleuf geplaatst,
die in de gemetselde muur
wordt gehakt of gefreesd.
Voor water- en elektraleiding-
en is het wegwerken al gerui-
me tijd gemeengoed.

Aan- en afvoerbuizen van de centrale verwarming worden sinds een
vijftal jaren op grote schaal in de vloer weggewerkt. De geleidelijke
invoering van de installaties in een bestaande bouwmethode verklaart
waarom er nooit een specifieke oplossing is gecreëerd om de leiding-
en op structurele wijze in het bouwproces te integreren.
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Het successievelijk invoeren van ad hoc oplossingen heeft er toe geleid
dat in de loop der tijd een veelheid van op zichzelf staande materialen
en specifieke maatregelen is toegevoegd. Soms lijkt het wel of het
uit elkaar rafelen van deelproblemen, het afzonderlijk oplossen van
deze deelproblemen en het vervolgens weer in elkaar vlechten van
de resultaten in de woningbouw tot een ware kunst is verheven. Dit
geldt zowel voor ontwerpende als uitvoerende aspecten. Het integreren
van funkties wordt daarentegen al snel als complex beoordeeld. Deze
complexiteit is vooral ingegeven door het tweede argument: beperkte
continuïteit.

2.2.2.6.2 2.2.2.6.2 beperkte continuïteitbeperkte continuïteit

De personele samenstelling wijzigt per bouwproject. Elk bouwproject
wordt weer met andere partijen doorlopen, zoals organiserende en
financierende partijen (principaal, bouw-managementbureau, hypo-
theekverstrekkers, bouwbedrijven, et cetera), uitvoerende partijen
(bouwbedrijven, onderaannemers, et cetera), ontwerpende partijen
(architecten, constructeurs, diverse adviseurs, et cetera), toeleverende
partijen (toeleverende industrie, bouwmaterialenhandel, et cetera)
en controlerende partijen (lokale en centrale overheden). Bovendien
kent elk bouwproject een andere uitwerking op detailniveau. Hierdoor
zijn geen twee bouwprojecten hetzelfde. Het bouwproces kan bij
een steeds wisselende samenstelling van partijen alleen goed functio-
neren indien een min of meer bekend traject wordt doorlopen. Dit
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traject is in gedragsregels en wettelijke voorschriften vastgelegd. Indien
een van de betrokkenen, of een derde partij, een wijziging in het
bekende traject wil doorvoeren, vereist dit overleg met veel andere
deelnemers aan het bouwproject. Dit is op zich al lastig, omdat de
winstmarges in de bouw in het algemeen laag zijn, waardoor de
ruimte om te experimenteren en om risico te lopen klein is. Verder
is het effect van een experiment klein. Want een volgend project heeft
doorgaans weer een geheel andere samenstelling en beïnvloedbaar-
heid. Hierdoor moet het overleg weer geheel opnieuw worden
opgestart. De kansen om in deze context een grensoverschrijdende
nieuwe technologische mogelijkheid in de bouwmarkt te introduceren
nemen sterk af bij een toenemende complexiteit. Het is daarom niet
verwonderlijk dat een aanpassing vooral binnen de eigen discipline
wordt gezocht, met name in de vorm van een aanvulling op het eigen
product (substitutie of modificatie). Als dit een praktische, maar ge-
brekkige oplossing oplevert, vormt dit voor anderen een extra handi-
cap voor de introductie van een betere, maar meer complexe oplos-
sing.

Niet alleen op detailniveau en tijdens de uitvoering is er sprake van
een slechte integratiegraad, ook in de ontwerpfase worden adviseurs
(zoals constructeur, installateur, adviseur brandveiligheid) pas inge-
schakeld nadat het ontwerp gereed is. Hierbij is de ontwerper door-
gaans in onvoldoende mate betrokken bij de bouwkundige conse-
quenties van technische toevoegingen en wijzigingen. Doorgaans
zal de constructeur als eerste het ontwerp "bewerken". Vervolgens
zal de installateur zijn installaties intekenen op een onderlegger,
aangeleverd door de ontwerper. Hierdoor moeten op de bouwplaats
regelmatig strijdigheden tussen leidingverloop en constructieve ele-
menten worden opgelost. Een ander gevolg is dat de architectonische
uitgangspunten door latere toevoegingen als balken en naden in
het plafond, afmetingen van constructieve delen, dakdoorvoeren,
bliksemafleiders, regenpijpen, gevelroosters, et cetera onderuit worden
gehaald. Deze (technische) toevoegingen en bewerkingen worden
bijna uitsluitend op technische en financiële gronden beslist.

Het invullen van de bouwkundige tekeningen door een installateur
heeft echter ook nog een andere consequentie. Want voor de uitvoe-
ring betekent dit doorgaans dat er geen goede oplossingen gemaakt
kunnen worden. Hierdoor moet er eerst een goede muur worden
gemaakt, waarin sleuven voor leidingen worden gefreesd, die daarna
weer zo goed mogelijk gerepareerd moet worden, met vaak achteraf
toch nog scheurvorming, omdat de wand plaatselijk een andere
opbouw heeft gekregen.

2.2.2.6.3 2.2.2.6.3 ontwerpbeginsel ontwerpbeginsel VIIVII

In dit onderdeel van de documentatie is uitgebreid aandacht besteed
aan de historische context omdat de bouwwereld zich niet realiseert,
dat dit de voornaamste reden is waarom activiteiten door onderaanne-
mers worden verzorgd en waarom veel details een verzameling niet-
geïntegreerde elementen zijn +2-34,.
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Deze argumenten vormen de basis voor ontwerpbeginsel VII:

IINTEGRATIE VAN VAKGEBIEDENNTEGRATIE VAN VAKGEBIEDEN::

bij het ontwikkelen van een bouwdeel of bouwcomponent moetbij het ontwikkelen van een bouwdeel of bouwcomponent moet
naar een totaaloplossing worden gezocht. Onvermijdelijk wordennaar een totaaloplossing worden gezocht. Onvermijdelijk worden
hierinhierin bestaande werkwijzen en detailleringen geïntegreerd. bestaande werkwijzen en detailleringen geïntegreerd.
Bij het overnemen van werkwijzen en detailleringen moet explicietBij het overnemen van werkwijzen en detailleringen moet expliciet
wordworden onderzocht of een hogere integratiegraad mogelijk isen onderzocht of een hogere integratiegraad mogelijk is

Evenals ontwerpbeginsel I is dit ontwerpbeginsel in wezen een "open
deur". Toch is dit ontwerpbeginsel in het onderhavige ontwerpproces
zinvol gebleken, omdat de gewenning aan gangbare werkwijzen
en detailleringen dermate hoog is, dat de beperkingen niet afdoende
worden herkend (beroepsblindheid). Ondanks de evidentie van dit
ontwerpbeginsel heeft de expliciete aandacht een grote invloed gehad
(met name op het onderdeel "dragende sandwich-wand" en "construc-
tief dakvlak"). In de documentatie "Ontwerp van een geïndustriali-
seerde fundering" is de invloed van dit ontwerpbeginsel weliswaar
minder nadrukkelijk aanwezig, maar is toch een van de aanleidingen
voor de geïntegreerde isolatie in het hoge betonelement, het gebruik
van de graafmachine als transport- en montagemiddel in de bouwput,
de grondaanvulling als bekistingssteun, de prefab vloerelementen
als bekistingssteun, et cetera.

2.2.2.7 2.2.2.7 maatvoering (in-één-keer-goed)maatvoering (in-één-keer-goed)

Bij traditionele bouwmethoden wordt de maatvoering eerst grof vast-
gelegd, en vervolgens in een aantal stappen verfijnd. In de documen-
tatie wordt deze wijze van maatvoeren aangeduid als "van-grof-naar-
fijn"-maatvoeren. Dit principe vormt de basis voor de meeste bouw-
kundige details van traditionele bouwmethoden. Aan deze wijze van
maatvoeren kleven twee nadelen:

‘ het maatvoeren kost relatief veel tijd. Dit is toegelicht op pagina
1-82, waar de wijze van maatvoeren bij een traditionele bouwwijze
is beschreven. In tabel 13 +1-85, is aangegeven hoe vaak de maat-
voering moet worden uitgezet;

‘ de wijze van maatvoeren werkt onnauwkeurigheden in de hand.
Zo kunnen plaatselijke verschillen in een wand of vloer van circa
50 mm nog worden getolereerd, omdat de relatief grote maatafwij-
king met een dekvloer en stuclaag nog kan worden weggewerkt.
Het wegwerken is doorgaans een cosmetische oplossing, waardoor
onder andere kasten vaak niet goed aansluiten aan de wand.

De traditionele funderingsmethode moet wel gebruik maken van
de "van-grof-naar-fijn"-maatvoering, omdat er bij aanvang van de
bouwactiviteiten op de bouwplaats zelf nog geen vaste referentiepun-
ten zijn +2-125,. De contour van de fundering wordt dan eerst ruim
uitgegraven en daarin worden de randkisten voor het betonnen balken
geplaatst. Als er gedurende het bouwproces meerdere vaste punten
zijn gecreëerd, kan van hieruit de maatvoering worden gecontroleerd.
Bij traditionele bouwmethoden is het gebruikelijk dat de positie van
een vast element wordt gebruikt voor de maatvoering van er opvolgen-
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persoopersoonlijknlijk Aanleidingen / doelstellingen

praktischpraktisch

I Productie: geïndustrialiseerde prefabricage ACE’sLITE

II Constructie: gesteunde drukstaaf Dragende sandwich-wand

III
Organisatie: aanspreken op

verantwoordelijkheden
Gedeeltelijk prefab fundering

IV Bouwmarkt: acceptatie Best-of-Both combinatie-vloer

V Uitwerking: korte³þlange termijn ontwikkeling Constructief dakvlak

VI Ontwerp: vormgevingsvrijheid ....

bouwwijze ACE’s

VII Integratie: van vakgebieden

VIII Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze

IX I-F-D: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

X Maatvoering: in-één-keer-goed

XI .... 

Ontwerpbeginsels

methodischmethodisch
"Meer doen met een programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een krachtig concept"

mono-disciplinairmono-disciplinair multi-disciplinairmulti-disciplinair

matrix-scan 8matrix-scan 8.  Samenhang MAATVOERING: IN-ÉÉN-KEER-GOED met de andere onderdelen  (codes in de matrix-scan zie
pagina 2-18).

de elementen, waarbij echter ook de horizontale en/of verticale maat-
onnauwkeurigheid wordt overgenomen.

Bij een bouwwijze met grote componenten zijn voorzieningen nodig
om de componenten op de bouwplaats te ondersteunen. Hierbij
is het niet gewenst om grote componenten eerst grof neer te zetten
en ze later weer te verplaatsen omdat er relatief dure hijswerktuigen
worden ingezet. Ook het toevoegen van elementen om de maatnauw-
keurigheid te corrigeren is bij grote componenten niet gewenst daar
montageactiviteiten op de bouwplaats geminimaliseerd moeten wor-
den +2-39, en +2-40,. Om deze reden zijn waar mogelijk kant-en-klare
componenten toegepast, die "in-één-keer-goed" worden geplaatst.

Door nieuwe meetsystemen +1-98, zijn thans op de bouwplaats geen
vaste punten vereist. Een 3D-meetsysteem kan de eigen positie bepa-
len met behulp van enkele vaste punten binnen het zendbereik van
het 3D-meetsysteem. Deze punten kunnen enkele honderden meters
van de bouwplaats verwijderd zijn. Als de positie van het 3D-meetsys-
teem bekend is, kan de x-, y- en z-coördinaat met een nauwkeurigheid
van +/- 2 mm worden aangegeven.

Nieuwe meettechnieken, nauwkeurige kant-en-klare componenten,
minimale bouwplaatsactiviteiten en beschikbare hijswerktuigen vormen
de ingrediënten van ontwerpbeginsel X:
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6 Niet alleen de functie van het programma van eisen verandert; het
programma van eisen moet een dynamisch document zijn, waarbij nieuwe
inzichten worden opgenomen en onderwerpen worden uitgediept. Hierbij is
het gebruik van een programma van eisen afhankelijk van de complexiteit
van de ontwerpopgave. Bij een minder complexe opgave is het opstellen
van een programma van eisen vaak niet noodzakelijk.

MMAATVOERINGAATVOERING::

Grote maatvaste componenten worden tijdens de montage directGrote maatvaste componenten worden tijdens de montage direct
op de gewenste verticale en horizontale positieop de gewenste verticale en horizontale positie gebracht. De gebracht. De
positie kan onder andere met een 3D-meetsysteem worden be-positie kan onder andere met een 3D-meetsysteem worden be-
waakt.waakt. Indien de positie van de component tijdens de verdere Indien de positie van de component tijdens de verdere
bouwactiviteiten wordt geconsolideerd, neemt het aantal maat-bouwactiviteiten wordt geconsolideerd, neemt het aantal maat-
voeringsstappen af. voeringsstappen af. 

In plaats van een In plaats van een "van-grof-naar-fijn""van-grof-naar-fijn"-maatvoering, is een -maatvoering, is een "in-één-"in-één-
keer-goed"keer-goed"-maatvoering nagestreefd, waarbij met minder arbeid-maatvoering nagestreefd, waarbij met minder arbeid
voor maatvoering een hogere maatnauwkeurigheid wordt gereali-voor maatvoering een hogere maatnauwkeurigheid wordt gereali-
seerd.seerd.

Dit ontwerpbeginsel is in de geïndustrialiseerde fundering toegepast
(+2-38, en +1-62,).

2.2.3 2.2.3 meer doen met een programma van eisenmeer doen met een programma van eisen
In de matrix in figuur 139 +2-13, zijn in de onderste rij drie onderdelen
toegevoegd, die een belangrijke rol spelen in het totale ontwerpproces.
Slechts één van deze onderdelen "meer doen met een programma
van eisen" heeft betrekking op het ontwerpproces van de geïndustriali-
seerde fundering en is in de documentatie nader toegelicht. De andere
onderdelen "gesynchroniseerd individueel ontwerpen (de relatie
tussen ontwerp/schaalniveaus en het uitwerken van deelontwerpen)"
en "belang van een leidend concept" drukken voornamelijk een
stempel op de andere multi-disciplinaire uitwerkingen in het totale
ACE’s-ontwerpproces. De relatie met het ontwerpproces van de geïn-
dustrialiseerde fundering is marginaal, waardoor deze onderdelen
in de documentatie niet verder zijn uitgewerkt.

"Meer doen met een programma van eisen" komt voort uit de realise-
ring, dat de functie van het programma van eisen6 verandert door
nieuwe inzichten tijdens het ontwerpen.

Het signaleren van deze veranderende functie heeft er toe geleid
dat in het onderhavige ontwerpproces drie categorieën condities
zijn onderscheiden. Een ordening van het programma van eisen,
door het onderscheiden van de drie categorieën condities, heeft hier
tot een beter gestructureerd proces geleid en heeft als katalysator
bij het genereren van ontwerpaanleidingen gewerkt.

De beschrijving van het onderdeel "meer doen met een programma
van eisen" is beperkt gehouden tot hoofdlijnen en de eigen interpreta-
tie hiervan. Nadrukkelijk wordt gesteld dat in de documentatie geen
algemeen toepasbare methode is nagestreefd, hoewel de bijzondere
invloed op het onderhavige ontwerpproces een diepergaande be-
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persoonlijkpersoonlijk Aanleidingen / doelstellingen

praktischpraktisch

I Productie: geïndustrialiseerde prefabricage ACE’sLITE

II Constructie: gesteunde drukstaaf Dragende sandwich-wand

III
Organisatie: aanspreken op

verantwoordelijkheden
Gedeeltelijk prefab fundering

IV Bouwmarkt: acceptatie Best-of-Both combinatie-vloer

V Uitwerking: korte³þlange termijn ontwikkeling Constructief dakvlak

VI Ontwerp: vormgevingsvrijheid ....

bouwwijze

ACE’s

VII Integratie: van vakgebieden

VIII Duurzaamheid: meer dan alleen materiaalkeuze

IX I-F-D: Industrieel, Flexibel + Demontabel bouwen

X Maatvoering: in-één-keer-goed

XI .... 

Ontwerpbeginselen

methodischmethodisch
"Meer doen met een programma van eisen"
"gesynchroniseerd individueel ontwerpen"

"belang van een leidend concept"

mono-disciplinairmono-disciplinair multi-disciplinairmulti-disciplinair

matrix-scan 9matrix-scan 9.  Samenhang MEER DOEN MET EEN PROGRAMMA VAN EISEN. met de andere onderdelen  (codes in de matrix-
scan zie pagina 2-18).

schouwing binnen de context van een ontwerptheoretische studie
van waarde zou zijn.

De beschrijving in het onderdeel "De beschrijving in het onderdeel "meer doen met een programmameer doen met een programma
vanvan eisen eisen"" heeft uitsluitend betrekking op de bijzondere invloed heeft uitsluitend betrekking op de bijzondere invloed
van de ordening van het programma van eisen op het ontwerpprocesvan de ordening van het programma van eisen op het ontwerpproces
vanvan de geïndustrialiseerde fundering. de geïndustrialiseerde fundering. Met de uiteenzetting in de
documentatie van het onderdeel "meer doen met een programma
van eisen" wordt het doorlopen ontwerpproces verduidelijkt, door
aan te geven op welke wijze het ontwerpproces van de geïndustriali-
seerde fundering is beïnvloed.

Een programma van eisen is een verzameling van condities, zoals
eisen, wensen, aandachtspunten, uitgangspunten en randvoorwaar-
den, waarmee in het ontwerp rekening moet worden gehouden.
Het programma van eisen heeft doorgaans een functionele opbouw.
De condities zijn dan geordend naar ruimten (of naar gebouwfuncties).

Het programma van eisen is op zichzelf beschouwd een checklist
van condities. Maar een programma van eisen heeft ook een meer-
waarde. Want tijdens het opstellen en/of bestuderen van het
programma van eisen kan vrij associëren tot ontwerpaanleidingen
inspireren.
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figuurfiguur 159 159.  "Wat voor soort afbeelding wordt in de
lijst geplaatst?...." (geconditioneerde conditie).

Deze meerwaarde van het programma van eisen wordt bevorderd
met een ordening van het programma van eisen, waarbij de condities
zijn gecategoriseerd en verschillende wijzen van gebruik zijn onder-
scheiden. Als categorieën condities zijn subjectieve,subjectieve, objectieveobjectieve en
geconditioneerdegeconditioneerde condities onderscheiden. Als wijzen van gebruik
zijn sturendesturende en toetsendetoetsende condities onderscheiden.

De onderscheiden categorieën van condities zijn ontleend aan een
lezing op de Didactiekdag 1992 van ir. Lex Kerssemakers [Didactiek-
dag-1992]. Hij maakt in een programma van eisen onderscheid
in:

‘ de objectieve conditie (ook concrete, reële, eenduidige of harde
conditie genoemd),

‘ de subjectieve conditie (ook wel aangeduid als meerduidige
conditie) en

‘ de niet-uitgesproken conditie, in de documentatie aangeduid
met geconditioneerde conditie.

De drie categorieën condities zijn in de lezing verduidelijkt met een
voorbeeld, opgenomen in tabel 24, waarbij 15 condities voor het
ontwerp van een schilderijlijst zijn geordend. 

Het opsommen van de condities in tabel 24 (hoe evident sommige
aspecten ook mogen overkomen) verhoogt het inzicht in de onder-
delen die gevarieerd kunnen worden. Dit geeft soms een verrassende
kijk op het ontwerpprobleem, zoals weergegeven in enkele voorbeel-
den in de derde kolom.

In een programma van eisen komen doorgaans alleen subjectieve
en objectieve condities voor. De condities zijn dan geordend naar
functie of naar ruimte. Er wordt in de regel geen onderscheid gemaakt
in subjectieve en objectieve condities, deze staan meestal in willekeuri-
ge volgorde in het programma van eisen.

De geconditioneerde condities zijn, in tegenstelling tot de subjectieve
en objectieve condities, normaliter niet in een programma van eisen
te vinden. Toch spelen deze condities een belangrijke rol bij het ont-

werpen. De geconditioneerde condities vloeien voort
uit de altijd aanwezige latente kennis en ervaring van
de ontwerper. Ieder ontwerp wordt zelfs voor een belang-
rijk deel hierdoor bepaald, zonder latente kennis en erva-
ring is het maken van een ontwerp onmogelijk. Gecondi-
tioneerde condities worden onder andere bepaald door
de culturele bagage van de ontwerper (bijvoorbeeld:
"Het kantoor van de directeur komt op de bovenste etage
van een gebouw, terwijl de ruimte direct achter de por-
tiersloge eenvoudiger gemotiveerd kan worden"), de

technische bagage van de ontwerper (bijvoorbeeld: "de materiaalkeuze
van een ontwerp hangt sterk af van de kennis van de toepasbare
materialen" maar ook "de detaillering van bouwkundige tekeningen
met de computer worden mede bepaald door de bibliotheek van
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15 condities voor het ontwerp van een
schilderijlijst

Conditie

Subjectief objectief geconditioneerd

1
wat voor soort afbeelding zal in de lijst
worden geplaatst?

ieder heeft een eigen, speci-
fieke afbeelding voor ogen

2

welke afmeting heeft de ingesloten prent
( impliciet: welke afmetingen heeft de
lijst?

A-3 formaat

3

wat voor zwaarte heeft de lijst? (onder-
scheid in visuele zwaarte en gewicht van
de lijst)

"ondergeschikt aan
de prent in de lijst"

intuïtief denkt nagenoeg nie-
mand aan een betonnen lijst

4
in welke kleuren moet de lijst worden ge-
maakt?

"geen opzichtige
kleuren gebruiken"

5 welke materialen worden gebruikt?
aluminium, be-

staande profielen

6
hoe wordt de lijst gemaakt? (bijv. hand-
matig of geheel machinaal)

de ontwerper heeft ongetwij-
feld een bepaalde productie-

methode in gedachten

7 wat mogen de maximale kosten zijn? i 10,= / stuk

8 in welke omgeving komt de lijst te hangen?
"makkelijk passend
in diverse interieurs"

wordt de lijst wel
opgehangen?

9
hoe lang is de beoogde levensduur van de
lijst?

vaak wordt er onbewust voor
de eeuwigheid ontworpen

10
welke eisen zijn er voor het onderhoud van
de lijst?

"makkelijk in onder-
houd"

11 moet de lijst demontabel zijn?
demontabel,

zonder uitsteek-
sels

12
moet de afbeelding achter glas of juist
niet?

2 mm ontspie-
geld glas

13 hoe is de ophanging van de lijst?

bijv. schroef in de muur /
schilderijhaak aan een

draadje / vrijhangend aan
plafond / vrijstaand op

onderstel

14
wat is de seriegrootte van de lijst?" ("in wel-
ke aantallen wordt de lijst geproduceerd?") 10.000 stuks

15 wat voor uitstraling moet de lijst hebben? vaak onbewust een gegeven

tabeltabel 24 24.  De subjectieve, objectieve en geconditioneerde condities worden toegelicht met een eenvoudig ontwerp
voor een schilderijlijst. Voor dit niet zo bijster gecompliceerde ontwerp kunnen tenminste 15 verschillende condities
worden geformuleerd [Didactiekdag-1992].

het programma") en het referentiekader van de ontwerper (bijvoor-
beeld: "een voordeur draait altijd naar binnen, terwijl een schuif-
of roldeur ook mogelijk is". Geconditioneerde condities worden ook
door associaties bepaald (bijvoorbeeld: "betonnen kano’s zullen
zinken, omdat beton met massieve doorsneden en zware bouwdelen
wordt geassocieerd, terwijl men niet opkijkt bij het drijfvermogen
van een stalen tanker, hoewel het soortelijk gewicht van staal bedui-
dend hoger is dan dat van beton").
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De wijze waarop de drie categorieën condities (subjectieve, objectieve
en geconditioneerde condities) het ontwerpresultaat beïnvloeden
verschilt per ontwerpfase. Het expliciteren van de specifieke bijdrage
in een ontwerpfase leidt tot een beter gestructureerd proces en bevor-
dert het gebruik van impliciet opgeslagen informatie in een regulier
programma van eisen. Deze specifieke bijdrage is voor de drie catego-
rieën condities onderzocht in de zes ontwerpfasen die in het
onderhavige ontwerpproces zijn onderscheiden, te weten:

‘ probleemstelling;
‘ analyse;
‘ programma van eisen;
‘ ontwerpvarianten;
‘ uitwerking;
‘ evaluatie.
Voor elke categorie condities (subjectieve, objectieve en geconditio-
neerde condities) is onderzocht in welke ontwerpfase het zwaartepunt
ligt en op welke wijze de conditie wordt gebruikt (sturende of toetsende
conditie), zie ook tabel 25 en 26.

Het zwaartepunt van de subjectieve conditiessubjectieve condities ligt bij probleemstelling
en analyse. Condities als "degelijk", "eenvoudig uitvoerbaar", "grote
vormgevingsvrijheid", "zo veel mogelijk fabrieksmatig", et cetera zijn
sterk persoonsgebonden (een andere ontwerper verbindt er vaak
een andere inhoud aan). Hoewel ze meervoudig geïnterpreteerd
kunnen worden, zijn deze subjectieve condities van groot belang
om de context van een ontwerpopgave te beschrijven. Hierbij moet
worden gerealiseerd dat de afwegingen zelf bij het opstellen van
deze condities belangrijker zijn dan het resultaat van de afwegingen.
Door het doorlopen van dit proces ("het afwegen") is het zich inleven
in de specifieke probleemstelling ("zich het probleem eigen maken")
wat gemakkelijker. Vanwege de sterke persoonsgebondenheid worden
subjectieve condities bij voorkeur door de ontwerper zelf aangedragen.

Het concretiseren van de subjectieve condities (bijvoorbeeld: "wat
versta jij nou precies onder vormgevingsvrijheid ?") vereenvoudigt
het ordenen van de vele aspecten, die een ontwerpopgave richting
kunnen geven. Daarnaast zetten de subjectieve condities aan tot
een betere analyse en eventueel nader onderzoek van specifieke
aspecten uit de ontwerpopgave. Subjectieve condities kunnen daar-
naast ook een bijdrage leveren in de communicatie tussen een gebrui-
ker / opdrachtgever en ontwerper om de werkelijke achtergronden
van een ontwerpopgave te doorgronden.

Als het schetsontwerp is gemaakt (maar eigenlijk al nadat de condities
op papier staan) spelen subjectieve condities geen grote rol meer.
Het toepassingsgebied ligt hierdoor voornamelijk bij de ontwerpfasen
"probleemstelling" en "analyse". Door de meervoudige interpretatie-
mogelijkheid van de subjectieve condities, kunnen veel ontwerpbeslis-
singen achteraf weer worden goedgepraat. Hierdoor is de relevantie
in de latere ontwerpfasen beperkt. Dit is ook de reden waarom een
subjectieve conditie alleen als sturende conditie is gebruikt.
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omschrijving zwaartepunt *) opsteller

subjectievesubjectieve
conditie

conditie, betrekking hebbend op en
uitgaand van de persoonlijke

zienswijze of smaak

Conditie is altijd meervoudig inter-
pretabel.

creatief  hulpmiddel bij aanvangaanvang van het
ontwerpen

als de persoonlijke invulling van het
ontwerpen richting wordt gegeven

ontwerper

communicatief  hulpmiddel bij aanvangaanvang van
het ontwerpen

om de eigenlijke condities te doorgronden 

gebruiker en
ontwerper,

liefst los van
elkaar

objectieveobjectieve
conditie

conditie, bepaald door de feiten, niet
beïnvloed door eigen gevoel of door

vooroordelen

hoewel het een dynamische conditie
is, is deze altijd eenduidig

kwantificeerbaar

sturend  hulpmiddel bij aanvangaanvang van het
ontwerpen

om (deel-)oplossingen te genereren en uit
te werken gebruiker,

aangestuurd
door ontwerpertoetsend  hulpmiddel bij uitwerkinguitwerking van het

ontwerpen

om (deel-)uitwerkingen te selecteren en
evalueren

geconditio-geconditio-
neerdeneerde
conditie

conditie, waarvan niet beseft wordt
dat deze een belangrijke rol speelt

tijdens het ontwerpen

deze conditie vormt het referentie-
kader van de ontwerper en wordt

vaak nog tijdens het ontwerpen "be-
dacht" en belangrijk gemaakt

creatief  hulpmiddel bij aanvang van het
ontwerpen

om (deel-)oplossingen te genereren
ontwerper

 *) Het is evident dat condities het gehele ontwerp beïnvloeden en bepalen. De zwaartepunten die in deze kolom
zijn aangeduid hebben uitsluitend betrekking op de condities die op schrift zijn vastgelegd in een programma van

eisen.

tabel 25tabel 25.  Overzicht van de subjectieve, objectieve en geconditioneerde condities.

Bij objectieve conditiesobjectieve condities ligt het zwaartepunt juist bij het uitwerken
van ontwerpvarianten. En in tegenstelling tot de subjectieve conditie,
waarbij het nadenken over de conditie belangrijker is dan het uiteinde-
lijke resultaat, is bij de objectieve conditie vooral het resultaat belang-
rijk. Hierdoor doet het er niet toe wie de objectieve condities opstelt.
Soms kunnen ze zelfs beter door een ander dan de ontwerper worden
aangedragen: Vooral bij een meer complexe ontwerpopgave is de
gebruiker (onder begeleiding van de ontwerper) beter in staat om
de objectieve condities te beschrijven dan de ontwerper zelf.

Objectieve condities zijn op twee verschillende wijzen toegepast:
sturend of toetsend. Als een conditie toegepast is om een ontwerpbe-
slissing te genereren of te motiveren is dit een sturende objectieve
conditie genoemd. Daarnaast is de objectieve conditie ook gebruikt
om de waarde van een ontwerp(-variant) te beoordelen. Deze toepas-
sing is aangeduid als toetsende objectieve conditie. De sturende objec-
tieve condities zijn vooral aangewend in de ontwerpfasen "analyse",
en "ontwerpvarianten". De functie van de condities is hier wezenlijk
anders dan bij "uitwerking" en "evaluatie", waar toetsende objectieve
condities een rol spelen.
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7 Omdat de toekomstige gebruiker beter op de hoogte is van de moge-
lijkheden kost het opstellen van objectieve eisen minder moeite dan wanneer
een ontwerper deze opstelt. Bijvoorbeeld wanneer het ontwerp betrekking
heeft op een bedrijfspand met bijzondere industriële processen kunnen ob-
jectieve condities beter door derden worden opgesteld. Bij een ontwerp voor
een woning zijn specifieke eisen van de toekomstige gebruiker evenwel min-
der van belang, omdat de verkoopbaarheid van een woning een belangrijke
rol speelt +2-50,.

In het onderhavige ontwerpproces zijn enkele onderdelen van het program-
ma van eisen opgesteld aan de hand van gesprekken met "toekomstige ge-
bruikers". Zo zijn er objectieve condities opgetekend uit gesprekken met de
machinist van een graafmachine +2-146, en met de producent van gespoten
polystyreenschuim +2-187,.

Probleemstelling
Analyse

Programma van eisen
Ontwerpvarianten

Uitwerking
Evaluatie
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ep

un
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subjectievesubjectieve
conditieconditie

sturend objectievesturend objectieve
conditieconditie

toetsendtoetsend
objectieve conditieobjectieve conditie

geconditioneerdegeconditioneerde
conditieconditie

tabeltabel 26 26.  Toepassing van subjectieve, objectieve en geconditioneerde condities
gerelateerd aan de zes onderscheiden ontwerpfasen.

Geconditioneerde conditiesGeconditioneerde condities zijn voornamelijk van belang in de ont-
werpfasen "analyse" en "ontwerpvarianten". Wanneer geconditioneerde
condities in een programma van eisen voorkomen, zijn dit altijd
sturende condities.

Het ordenen van de condities in een programma van eisen volgens
de drie genoemde categorieën leidt tot een vereenvoudiging van
een niet-routinematige ontwerpopgave. Ook kan hierdoor met meer-
dere personen gelijktijdig aan het programma van eisen worden
gewerkt. De opdrachtgever, toekomstige gebruiker of adviseur is
hierbij behulpzaam bij het benoemen of beschrijven7 van objectieve
condities. Ook kan het soms zinvol zijn dat een opdrachtgever, toe-
komstige gebruiker of adviseur ook subjectieve condities beschrijft.
Deze condities worden dan niet in het programma van eisen opgeno-
men, maar gebruikt om de communicatie tussen ontwerper en
opdrachtgever / toekomstig gebruiker / adviseur te verbeteren. Bespre-
king van deze subjectieve condities geeft meer inzicht in de eigenlijke
bedoelingen van de opdrachtgever / gebruiker en ontwerper. Als
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figuurfiguur 160 160.  Ontwerp van een kartonnen stoel,
waarbij conventies voor materiaalkeuze, het aantal
en de vorm van de poten, de vlakke zitting zijn los-
gelaten [ontwerp: Thierry Meijers - 1994].

de bedoelingen helder zijn geformuleerd zijn de subjectieve condities
minder belangrijk.

Ook de ontwerper kan, onafhankelijk van de opdrachtgever / toekom-
stig gebruiker, subjectieve condities vastleggen. Want behalve het
verhelderen van de communicatie geven de subjectieve (maar vooral
ook de geconditioneerde en in mindere mate de objectieve) condities
aanleiding tot vrije associaties, vanwaaruit ontwerpaanleidingen
gevonden kunnen worden. Indien de inspiratie bij aanvang van het
ontwerp ontbreekt, kan het beschrijven van subjectieve condities ont-
werpaanleidingen geven. Met name het daadwerkelijk opschrijven
van de subjectieve condities werkt verhelderend. Als er in de beginfase
van het ontwerp voldoende duidelijkheid is over de wensen van de
opdrachtgever en er zijn voldoende ontwerpaanleidingen voor handen
kan het beschrijven van subjectieve condities volledig achterwege
blijven.

Behalve de hiervoor genoemde argumenten leidt het ordenen van
het programma van eisen in subjectieve en objectieve condities tot
een ingekrompen lijst met harde condities, die gebruikt is bij de eva-
luatie van ontwerpvarianten.

Geconditioneerde condities komen normaliter niet voor in een pro-
gramma van eisen. Naar deze condities moet specifiek worden ge-
zocht. In het onderhavige ontwerpproces zijn de geconditioneerde
condities beschreven om meer ontwerpaanleidingen te genereren.
Bij een niet-routinematige ontwerpopgave probeer ik na-
genoeg altijd minimaal vier geconditioneerde condities
expliciet te beschrijven. Alleen indien er in de beginfase
van een ontwerp voldoende ontwerpaanleidingen voor
handen zijn, wordt het beschrijven van vier geconditioneer-
de condities overgeslagen.

Door de vanzelfsprekendheid (de geconditioneerde con-
ditie) onder woorden te brengen, gekoppeld aan de vraag-
stelling of er afgeweken kan en mag worden van deze
vanzelfsprekendheid, wordt de eigen creativiteit bevorderd.
Dit is in het bijzonder van belang bij een ontwerpopgave
waarbij de latente kennis en ervaring een grote rol spelen,
bijvoorbeeld doordat er veel bekende voorbeelden zijn
(zoals bij woningbouw) of veel routinematigheden (zoals
toepassing van de traditionele bouwmethode).

Ook bij het ontwerpen van meubels speelt de latente
kennis en ervaring een grote rol. Zo wordt doorgaans
intuïtief voor een relatief licht materiaal als hout, kunststof,
aluminium en soms staal gekozen. Waarschijnlijk heeft
dit als achtergrond dat meubels verplaatst moeten kunnen
worden. Wanneer goed over dit aspect wordt nagedacht
("speelt de verplaatsbaarheid bij dit specifieke meubel
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figuurfiguur 161 161.  Een citaat van J.Westra onderstreept
dat geconditioneerde condities tot ontwerpaanlei-
dingen kunnen leiden: "Nadenken over de prestatie
van een kozijn kan leiden tot de constatering dat het
in de gebruikelijke toepassing overbodig is" [Westra-
2000]. Het nadenken over de prestaties van het ko-
zijn kan dan leiden tot het weglaten van het kozijn
("structural glazing"), maar zelfs ook tot het weglaten
van de gehele gevel (voorbeeld Nederlandpaviljoen
- Expo2000, ontwerp: MVRDV).

wel een rol?") kan dit er toe leiden dat er -in een specifieke toepassing-
een balie van beton in plaats van van hout, metaal of kunststof moge-
lijk is (zoals ontworpen door Architectenbureau Mecanoo in de entree
en kantine van de Faculteit Economie en Management te Utrecht).

Een andere vanzelfsprekendheid zijn de vier poten onder een stoel.
De eerste jaars workshop van Bouwkunde-studenten in 1994, waarbij
in drie dagen een stoel van karton is ontworpen en gerealiseerd,
toont dat er opmerkelijke resultaten bereikt worden als enkele vanzelf-
sprekende referentiebeelden kunnen worden losgelaten (figuur 160).

De onderkenning van de impact van een geconditioneerde conditie
en een kritische attitude (met vragen als "is dit wel zo?", "kan het ook
niet anders?", "welke vóóronderstelling ligt hieraan ten grondslag?")
zijn ook in het ontwerpproces van de geïndustrialiseerde fundering
diverse malen aanleiding geweest tot een wending in het ontwerppro-

ces. Zo is op pagina 2-134 beschreven dat bij een funde-
ring de elementen op elkaar moeten worden gestapeld,
om een goede afdracht van de belastingen te verwezenlij-
ken. De onderkenning van deze geconditioneerde condi-
tie vormde de aanleiding om het ontwerp van de funde-
ringswijze juist van boven naar beneden op te bouwen.

En op pagina 2-186 is de materiaalkeuze van de beton-
nen stelcomponent toegelicht. Als geconditioneerde con-
ditie is de keuze voor het materiaal beton opgemerkt
(sterk en duurzaam). Maar omdat een steltegel uitsluitend
tijdens de uitvoering wordt belast, is hout een betere
materiaalkeuze voor de steltegel (zelfs als dit hout na
enige tijd vergaat), omdat een stelcomponent van hout
goedkoper is, lichter is en beter te bewerken en verwerken
is, dan een stelcomponent van beton.

Diverse andere geconditioneerde condities van de geïn-
dustrialiseerde funderingswijze zijn weergegeven in de
tabellen 54 +2-132,, 56 +2-147,, 60 +2-166, en 64 +2-183,
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2.32.3  noodzaak van een andere funderingswijzenoodzaak van een andere funderingswijze
De maatnauwkeurigheid van de gangbare funderingsmethoden wordt
beïnvloed door enkele moeilijk controleerbare omstandigheden op
de bouwplaats +2-125,. Hierdoor kunnen de mogelijkheden van indus-
trieel geproduceerde grote componenten niet altijd optimaal worden
benut. Deze constatering vormde de aanleiding voor een onderzoek
naar de bruikbaarheid en/of aanpasbaarheid van bekende en minder-
bekende funderingsmethoden. Ten behoeve van dit onderzoek is
een inschatting gemaakt voor de gewenste maatnauwkeurigheid
van de fundering voor toepassing in de bouwwijze ACE’s. De wijze
waarop destijds de gewenste maatnauwkeurigheid van de fundering
is bepaald, is in de hiernavolgende paragraaf weergegeven. Hierbij
moet worden opgemerkt dat het onderzoek naar de opbouw, afme-
tingen en materiaalkeuzen van de wand voor de bouwwijze ACE’s
op dat tijdstip nog niet was afgerond. Het ontwerpproces van de
hoge sandwichwand liet nog diverse mogelijkheden open, waardoor
aan de ontwerpberekening van de maatnauwkeurigheid enkele arbi-
traire aannamen ten grondslag liggen (met name voor de afmetingen
van de wandcomponenten en de manier waarop twee wandcompo-
nenten op de bouwplaats worden gekoppeld). Vanwege deze aanna-
men is de uitkomst van de ontwerpberekening geen absolute conditie.
De ontwerpberekening in de hiernavolgende paragraaf geeft echter
wel de orde van grootte van de gewenste maatnauwkeurigheid aan.

De inschatting van de gewenste maatnauwkeurigheid is vervolgens
gebruikt in het onderzoek naar de bruikbaarheid en/of aanpasbaar-
heid van de verschillende funderingsmethoden +2-86,. 

In dit onderzoek is gezocht naar een funderingswijze, die aansluit
bij de doelstellingen van het totale ontwerp. Deze doelstellingen zijn
in tabel 16 +2-21, weergegeven. Hiertoe zijn bestaande funderings-
methoden niet uitsluitend op de horizontale en verticale maatnauwkeu-
righeid onderzocht. Elke funderingsmethode is beoordeeld op zestien
kenmerken om een beeld te krijgen van de toepassingsmogelijkheden
bij de totale bouwwijze.

2.3.1 2.3.1 inleidinginleiding
Op pagina 1-8 is toegelicht dat de maatnauwkeurigheid van een
traditionele funderingsmethode is afgestemd op de aanpassings-
mogelijkheden van de hedendaagse bouwmethoden (woningen met
dragende wanden van gemetselde bakstenen of gelijmde kalkzand-
steenelementen). In tabel 27 +2-83, is deze verticale maatnauwkeurig-
heid gekwantificeerd met het eigen criterium dat deze maatafwijking
in 2 à 3 lagen van de wand (schoon metselwerk met een voeg van
12 mm ± 4 mm of lijmwerk met een lijmnaad van 2 mm ± 1 mm)
gecorrigeerd moet kunnen worden. De maximale verticale maatafwij-
king voor de bovenzijde van de betonnen balk is arbitrair op 150
mm per m’ gesteld. Deze maatafwijking kan bij een traditionele funde-
ring worden opgevangen met 5 lagen vuil metselwerk, bijvoorbeeld
door een aanpassing van de dikte van de voeg, door een variatie



2.82        2.82        

figuur 162figuur 162.  Een maatafwijking van 1 mm ten gevol-
ge van een hoogteverschil f^ van de bovenzijde van
de fundering geeft een naad van 5½ mm aan de
bovenzijde van de component (Rc = 6600 mm en
bc = 1200 mm). Met de parameters in deze figuur
is de ontwerpwaarde voor de toelaatbare maatafwij-
king van de fundering bepaald.

in de afmetingen van de stenen of door het weglaten of toevoegen
van een extra laag stenen in het metselwerk onder peil.

Zoals uit de praktijk bekend, betekent dit dat de verticale maatnauw-
keurigheid van een traditionele fundering uitstekend voldoet voor
wanden van gemetselde bakstenen of gelijmde kalkzandsteen-
elementen. Want de maximale verticale maatafwijking van de beton-
nen balk is voldoende groot zodat hieraan zelfs onder extreem slechte
omstandigheden op de bouwplaats nog voldaan kan worden. En
de maximale verticale maatafwijking van het metselwerk onder peil
is voldoende groot, zodat een metselaar, die "aan een draad" werkt,
hieraan makkelijk kan voldoen.

Maar of de maatnauwkeurigheid van het metselwerk
onder peil (of van de kim) ook voldoet bij de toepassing
van de grote, industrieel vervaardigde componenten
wordt sterk in twijfel getrokken. Hiertoe is de maximale
maatafwijking bepaald waarbij de bouwwijze ACE’s zon-
der improvisaties toegepast kan worden. Deze bouwwijze
maakt gebruik van elementen met een breedte van 1,2
meter. Meerdere van deze elementen worden (samen
met kozijnen, leidingen en dergelijke) in een werkplaats
verwerkt tot een wandcomponent. Deze wandcomponen-
ten wordt op de bouwplaats gemonteerd. De wand-
component heeft een maximale breedte van 3,6 meter,
zodat de wandcomponent nog juist over de weg getrans-
porteerd kan worden. De hoogte van de wandcomponent
is in principe gelijk aan de afstand tussen peil en dak-
rand. Bij deze grote afmetingen van de wandcompo-
nenten zijn er nog maar een beperkt aantal verticale
voegen. Correctie van een maatafwijking van de funde-
ring is hierbij zeer beperkt mogelijk. 

De maatnauwkeurigheid van de fundering moet worden afgestemd
op de maatnauwkeurigheid van de industrieel vervaardigde elemen-
ten, opdat de voordelen van de bouwwijze ACE’s optimaal worden
benut. Hoewel de samenstelling van de wandelementen ten behoeve
van de bouwwijze destijds nog niet bekend was, is toch een inschatting
gemaakt van de gewenste maatnauwkeurigheid van de fundering.
De gewenste verticale maatnauwkeurigheid van de bovenzijde van
de fundering is in deze paragraaf bepaald met de volgende uitgangs-
punten (figuur 162):

‘ als maximale hoogte en kleinste breedte van een wandcomponent
is respectievelijk Rc = 6,6 m en bc = 1,2 m aangehouden;

‘ de tolerantie van de breedte (c]) van de wandcomponent is
+/-1mm;

‘ de maximale scheefstand (cp) van de wandcomponent is +/-1
mm. Dit is gelijk aan een maximale hoekverdraaiing van +/-0,05
graden;

‘ de naad tussen twee componenten heeft als breedte Rnaad = 10
mm.
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tabeltabel 27 27.  Aangehouden ontwerpwaarden voor de
verticale maatafwijkingen van de bovenzijde van de
betonnen balk en de bovenzijde van het metselwerk
onder peil bij een traditionele funderingsmethode.

Voor de bepaling van de gewenste nauwkeurigheid van
de fundering is verder een aanname noodzakelijk voor
de wijze waarop twee componenten zijn gekoppeld:

‘ de verbindingen tussen de wandcomponenten worden
op de bouwplaats gelijmd met toepassing van een
veer en groef (figuur 162, doorsnede a-a);

‘ de tolerantie van groef (g]) en veer (v]) is +/-0,5 mm;

‘ de koppeling komt tot stand door een veer met een
breedte (Rv) van 30 mm in een groef (Rg) van 15 mm;

‘ het contactvlak (Rk) is minimaal 5 mm.

Voor de maatafwijking van de veer in de beide groeven
kan worden aangehouden:

/(g];links² + v]² + g];rechts²) = /(0,5² + 0,5² + 0,5²) = 0,85 mm.

Om meer inzicht in de verschillende invloeden op de maatafwijking
van de bovenzijde van de fundering te verkrijgen, is deze hierna
drie keer berekend. Als eerste is de maximale horizontale maat-
afwijking (f]) bepaald onder de aanname dat de bovenzijde van
de fundering volledig vlak is (f^ = 0) en dat de wandcomponent geen
hoekverdraaiing ondergaat (cp = 0). Vervolgens is de invloed van
de scheefstand van de wandcomponent bepaald (cp = +/- 1 mm).

Daarna is de invloed van de verticale maatafwijking van de fundering
(f^) berekend.

De eerste twee benaderingen hebben geen directe praktische waarde.
Deze benaderingen zijn toch in de documentatie opgenomen, omdat
beiden het inzicht in het aandeel van de afzonderlijke aannamen
op de totale maatnauwkeurigheid vergroten. 

Als eerste is de horizontale maatafwijking van de fundering (f]) onder-
zocht, onder de aanname dat de verticale maatafwijking van de
bovenzijde van de fundering gelijk aan nul is (f^ = 0) en dat de wand-
component geen hoekverdraaiing ondergaat (cp = 0).

De maximaal toelaatbare waarde van de verkortingverkorting van de fundering
(f]) wordt verkregen indien de beide wandcomponenten elkaar raken:

Rnaad =  /(2 @ c]² + f]²)  met Rnaad = 10 mm en c] = 1 mm is:

f] = /{10 ² - 2 @ 1²} = 9,9 mm,

Hierbij mag de breedte van de veer niet te groot zijn, anders kunnen
de wandcomponenten elkaar niet raken. Dit betekent dat voldaan
moet worden aan de voorwaarde:

2 @ Rg - (Rv + /(2 @ g]² + v]²))  > 0

2 @ 15 - 30 - /(2 @ 0,5² + 0,5²) = 0,9 . . . . . . . . . . . . . . . . > 0

Dit betekent dat er nog een zeer kleine speling in de groef over blijft
indien de naad volledig gesloten wordt. De ondergrens van de hori-
zontale maatnauwkeurigheid is in deze situatie 9,9 mm per component
met een breedte van 1200 mm, dus . . . . . . . f] > -8,2 mm/m’
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De maximaal toelaatbare waarde van de verlenging verlenging van de fundering
(f]) is bereikt als er aan beide zijden nog juist voldoende lijmvlak
(Rk) is. f] is afhankelijk van de lengte van de veer (Rc), de tolerantie
van de veer (v]), de naad tussen de componenten (Rnaad) en van de
tolerantie van de beide componenten (c]):

Rv - Rnaad - 2 @ Rk $ /(c]² + c]² + v]² + f]²), dus

f] # / {(30 - 10 - 2 @ 5)² - 1² - 1² - 0,5²} =

f] # 9,9 mm per 1,2 m, . . . . . . . . . . . . . . f] < + 8,2 mm/m’. 

De gewenste horizontale maatnauwkeurigheid van de fundering
bij een volledig vlakke bovenzijde is: . . . . f] = +/- 8,2 mm/m’.

In deze berekening is de eventuele scheefstand van de component
(cp) niet in rekening gebracht. De invloed van de scheefstand op
de vereiste maatnauwkeurigheid is aanzienlijk omdat hiervoor een
vergrotingsfactor geldt. Een geringe hoekverdraaiing aan de onder-
zijde van een component heeft namelijk tot gevolg dat de bovenzijde
zijdelings verplaatst met een vergrotingsfactor Rc/bc. De verplaatsing
{Rc/bc@ cp} is twee keer in de onderstaande formule aanwezig, omdat
de verbinding met twee onafhankelijke wandcomponenten wordt
gemaakt. Voor de verlengingverlenging van de fundering (f]) geldt:

Rv - Rnaad - 2 @Rk $ /(2 @ c]² + 2 @{Rc/bc@ cp}² + v]² + f]²)

Bij een breedte (bc) van 1,2 m en een hoogte (Rc) van 6,6 m heeft
de vergrotingsfactor de waarde 5,5. De maximale horizontale maat-
nauwkeurigheid van de fundering (onder de aanname dat de boven-
zijde van de fundering volledig vlak is) wordt nu berekend met:

f] < /{(30-10-2@5)² -2@1² -2@{6,6/1,2@1}² -0,5²} = 6,1 mm/ 1,2 m,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f] < 5,1 mm/m’

De ondergrens van de horizontale maatnauwkeurigheid van de funde-
ring is bereikt indien de naad (Rnaad) is gesloten. Voor de verkorting verkorting
van de fundering (f]) geldt:

Rnaad =  /(2 @ c]² + 2 @{Rc/bc@ cp}² + f]²), dus

f] > - /{ 10² -2@1² - 2 @{6,6/1,2 @1}² } = - 6,1 mm per 1,2 m,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f] > - 5,1 mm/m’.

De maximale horizontale maatafwijking van de fundering inclusief
scheefstand van de wandcomponenten (maar wel bij een volledig
vlakke bovenzijde) is: . . . . . . . . . . . . . . . f] = +/- 5,1 mm/m’.

Vervolgens is de combinatie van de horizontale maatnauwkeurigheid
van de fundering (f]), de verticale maatnauwkeurigheid van de funde-
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ring (f^) en de scheefstand van de wandcomponent (cp) beschouwd.
Voor de bovengrens bovengrens geldt dan:

Rv - Rnaad - 2 @Rk $  /{2@c]² +2@(Rc/bc @ cp)² +v]²+ f]²+2@(Rc/bc @ f^)²}

Met deze berekening is een indicatie van de ontwerpwaarde voor
de maatnauwkeurigheid van de fundering bepaald. Daarom is de
horizontale maatnauwkeurigheid van de fundering (f]) gerelateerd
aan de verticale maatnauwkeurigheid van de fundering (f^):

f] =a @ f^ . Ingevuld in de vergelijking:

f^ < /[{(30-10-2@5)² -2@1² -2@{6,6/1,2 @ 1}² -0,5²}/{2@(6,6/1,2)² +a²}]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f^ < /[37,25 / (60,5 +a ²)]

Ook hier is de ondergrens van de horizontale maatnauwkeurigheid
van de fundering bereikt indien de naad (Rnaad) wordt gesloten. Voor
de ondergrens ondergrens geldt dan:

Rnaad=  /(2 @ c]² + 2 @ {Rc/bc @ cp}² + f]² + 2 @ (Rc/bc @ f^)²} 

Ingevuld, en met de verhouding f] =a @ f^ geeft dit:

f^ > - /[{ 10² - 2 @ 1² - 2 @ {6,6/1,2 @ 1}² } / {2 @ (6,6/1,2)² +a ²}]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f^</[37,5 / (60,5 +a ²)]

Met f] = f^ (a = 1) . . . . . . . . . . . . . f] = f^ = +/- 0,8 mm/m’

Ook is de maatnauwkeurigheid bepaald onder de aanname dat
een verandering in de verticale of horizontale maatnauwkeurigheid
van de fundering ongeveer dezelfde invloed heeft:

f] / f^= a = /(2 @ (Rc/bc)²) = 7,78

Hieruit is afgeleid:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f^ = +/- 0,5 mm/m’

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en f] = +/- 3,6 mm/m’

De horizontale maatnauwkeurigheid uit deze benaderingswijze
(f] = +/- 3,6 mm/m’) kan makkelijk worden gerealiseerd. De veer
en groefverbinding tussen de wandcomponenten biedt hiertoe vol-
doende ruimte.

Aan de verticale maatnauwkeurigheid van de fundering wordt echter
een zeer zware eis gesteld (f^ = +/- 0,5 mm/m’). Deze zware eis
is grotendeels het gevolg van de vergrotingsfactor bij de hoge en
relatief smalle wandcomponenten.
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2.3.2 2.3.2 analyse bestaande funderingsmethodenanalyse bestaande funderingsmethoden
In de vorige paragraaf is de verticale maatnauwkeurigheid voor de
bovenzijde van de fundering vastgesteld op +/- 0,5 mm/m’. In de
volgende paragraven zijn bestaande funderingsmethoden hierop
getoetst. Maar omdat de maatnauwkeurigheid niet het enige criterium
is om de bruikbaarheid bij de bouwwijze ACE’s te toetsen, zijn ook
andere criteria in de beoordeling betrokken. Hierdoor zijn de bestaan-
de funderingsmethoden op zestien kenmerken beoordeeld (tabel
28). Behalve deze zestien kenmerken zijn er nog diverse andere ken-
merken denkbaar, waarop een funderingsmethode beoordeeld kan
worden, zoals de voorbereidingstijd, de constructieve prestatie, de
duurzaamheid en dergelijke. De beoordeling is echter niet verder
uitgebreid, omdat de onderlinge verschillen tussen de funderings-
methoden met de zestien kenmerken in tabel 28 adequaat in beeld
kunnen worden gebracht. Ook geven de zestien kenmerken voldoende
informatie om de bruikbaarheid van een funderingsmethode ten
behoeve van de bouwwijze ACE’s te toetsen.

Bij elke funderingsmethode is ook een morfologisch schema weerge-
geven. Dit schema is gebaseerd op het SADT-schema in figuur 36
+1-30,, en moet de onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen
de beoordeelde funderingsmethoden verduidelijken.

De beoordeling op de zestien kenmerken is bij elke funderingsmethode
in een afzonderlijke tabel weergegeven. Hierbij is elke funderings-
methode eerst summier beschreven en met foto’s en/of tekeningen
geïllustreerd. De foto’s en/of tekeningen geven doorgaans een goede
indruk van een funderingsmethode, zodat de beschrijving beperkt
is gehouden. De beschrijving van een funderingsmethode is tevens
gebruikt om de waarderingen voor de zestien kenmerken nader toe
te lichten. 

Nadat alle funderingsmethoden zijn beschreven, zijn de waarderingen
bijeengevoegd in overzichtstabel 50 +2-124,. In tabel 66 +2-190, zijn
deze waarderingen opnieuw weergegeven, waarin ook de waardering-
en van de geïndustrialiseerde fundering zijn toegevoegd.

De funderingsmethoden zijn beoordeeld op een bipolaire schaal
van - - - tot +++ [met als stappen - - - / - - / - / 0 / + / ++ / +++].
Benadrukt wordt dat de waardering geen absolute kwalificatie kan
zijn. De waardering heeft namelijk alleen een betekenis in de onder-
linge vergelijking. De indeling in een schaal van - - - tot +++ is
uitsluitend bedoeld om een meer objectieve afweging tussen verschil-
lende funderingsmethoden te kunnen maken.

Bij elk kenmerk is aan de funderingsmethode, die als beste is beoor-
deeld, een maximale waardering (+++) toegekend. Een +++ in
de tabel betekent dus niet dat de betreffende funderingsmethode
op dit kenmerk perfect is. Deze waardering heeft alleen een betekenis
voor de betreffende funderingsmethode ten opzichte van andere
funderingsmethoden. De waardering van de andere funderingsmetho-
den is vervolgens gerelateerd aan deze maximale waardering. Als
de onderlinge verschillen slechts klein zijn, is aan de funderingsmetho-
de met de allerlaagste beoordeling geen slechtste waardering (- - -)
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 geschikt voor fundering op staal
 geschikt voor fundering op palen
 horizontale maatnauwkeurigheid

 verticale maatnauwkeurigheid
 aantal betrokken partijen

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats
 totale bouwsnelheid

 mogelijkheid bij onregelmatige fundering
 geschikt voor woningbouwproject

 geschikt voor de utiliteitsbouw
 "last-minute" wijzigingen door architect

 "last-minute" wijzigingen door loodgieter
 mogelijkheid doorvoeren van leidingen

 vermijden van koudebruggen
 totale bouwkosten

 huidig marktaandeel

tabeltabel 28 28.  Zestien kenmerken waarmee de toepas-
baarheid/aanpasbaarheid van bestaande funde-
ringsmethode is geëvalueerd.

toegekend. Dit zal namelijk snel tot verkeerde interpretatie leiden.
Bij minder belangrijke verschillen is de bandbreedte van de beoorde-
ling naar de onderzijde overeenkomstig verkleind. Dit uitgangspunt
gaat ten koste van de objectiviteit, maar verbetert de duidelijkheid
van het overzicht. Omdat het overzicht tot ontwerpuitgangspunten
moet leiden is aan die duidelijkheid van het overzicht een hogere
prioriteit toegekend.

De eerste twee kenmerken in het overzicht "Geschikt voor een funde-
ring op staal" en "Geschikt voor een fundering op palen" hebben
betrekking op gebruiksmogelijkheden.

Daarna is de maatnauwkeurigheid van de fundering in twee afzonder-
lijke kenmerken beoordeeld. Er is onderscheid gemaakt tussen de
"verticale maatvoering" (de maatnauwkeurigheid van de HOOGTE

van de bovenzijde ten opzichte van peil) en de "horizontale maatvoe-
ring" (de maatnauwkeurigheid van de POSITIE van de fundering in
het referentievlak op peilhoogte).

In de inleiding is toegelicht dat de beoordeling van de maatnauwkeu-
righeid bij een toepassing met gelijmde elementen verschilt van de
beoordeling bij een toepassing met grote bouwcomponenten. Hoewel
de vergelijking tussen de funderingsmethoden specifiek is bedoeld
voor een toepassing met grote bouwcomponenten is in de tabel ook
de beoordeling van een toepassing met gelijmde elemen-
ten opgenomen met een dubbele beoordeling (.../...).
De dubbele beoordeling geeft een beter beeld van funde-
ringsmethode. De eerste waarde in een dubbele beoorde-
ling heeft altijd betrekking op een toepassing met grote
bouwcomponenten. De tweede waarde heeft altijd betrek-
king op een toepassing met gelijmde elementen.

Een ander kenmerk is het "aantal betrokken partijen".
Dit zijn de partijen die door een bouwbedrijf moeten wor-
den aangestuurd om een fundering te realiseren. Dit ken-
merk is een indicatie voor de moeilijkheidsgraad van plan-
ning en organisatie voor het bouwbedrijf.

De funderingsmethoden zijn ook op het kenmerk "hoeveel-
heid arbeid op de bouwplaats" beoordeeld. Dit is indirect
een indicatie voor de kwaliteit omdat de omstandigheden
op de bouwplaats maar in beperkte mate beheerst kunnen
worden. Weersinvloed en grondgesteldheid spelen een
grotere rol naarmate er meer arbeid op de bouwplaats
wordt verricht.

Een kenmerk dat hiermee samenhangt is de "totale bouw-
tijd". Dit is de tijdsduur die ligt tussen de eerste activiteiten
op de bouwplaats en het volledig voltooien van de funde-
ring. Dit kenmerk is afzonderlijk beoordeeld, omdat een
afname van de arbeid op de bouwplaats niet automatisch tot een
kortere bouwtijd hoeft te leiden. Ook het aantal betrokken partijen
en de organisatiemogelijkheden zijn van invloed op dit kenmerk.
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Het volgende kenmerk "mogelijkheid bij onregelmatige fundering"
geeft aan in welke mate de funderingsmethode geschikt is voor korte
funderingsbalken, aansluitingen onder een willekeurige hoek,
funderingen onder gekromde wanden, funderingen met variërende
aanlegbreedte en dergelijke.

Het kenmerk "geschikt voor woningbouwproject" is sterk gerelateerd
aan het vorige kenmerk, echter de condities zijn minder extreem
(geen ronde wanden en alleen loodrechte aansluitingen).

Het kenmerk "geschikt voor de utiliteitsbouw" toetst of de funderings-
methode voordelen biedt bij regelmatige funderingen (lange wanden
en mogelijkheid tot standaardisering).

Bij het kenmerk " ‘last-minute’ wijzigingen door architect" is de funde-
ringsmethode beoordeeld in een situatie waarbij de maatvoering
op bouwtekeningen tot enkele dagen voor de werkelijke uitvoering
nog (regelmatig) wordt gewijzigd.

Bij het kenmerk " ‘last-minute’ wijzigingen door loodgieter" is de funde-
ringsmethode beoordeeld op de mogelijkheden om leidingen (bijvoor-
beeld riolering) op de bouwplaats te wijzigen. Dit betreft zowel de
diameter als de positie van de leidingen. Ook is het doorvoeren van
een "vergeten" leiding beoordeeld.

Bij het kenmerk "mogelijkheid doorvoeren van leidingen" is beoordeeld
hoeveel moeite het kost om een leiding daadwerkelijk door te voeren.
Dit is een wezenlijk ander kenmerk dan het voorafgaande kenmerk.
Bij dit kenmerk wordt bijvoorbeeld een doorvoering door een prefab
betonbalk positief beoordeeld, omdat een voorziening voor een spa-
ring (tijdens de productie) en het doorvoeren van de leiding door
de sparing (op de bouwplaats) gemakkelijk is. Dezelfde funderings-
methode wordt daarentegen bij het vorige kenmerk negatief beoor-
deeld, omdat voor een "vergeten" sparing een dure en tijdrovende
betonboring nodig is.

Bij het kenmerk "vermijden van koudebruggen" is beoordeeld of koude-
bruggen naar de ondergrond (via binnenspouwblad en/of vloer)
gemakkelijk vermeden kunnen worden.

Bij het voorlaatste kenmerk "totale bouwkosten" zijn de funderings-
methoden beoordeeld op de bouwkosten. Deze vergelijking beperkt
zich niet alleen tot de betonnen balk. Het begrip fundering wordt
breed geïnterpreteerd, zoals dit in figuur 4 +1-9, is toegelicht. Hierdoor
is een beter onderling vergelijk tussen de funderingsmethoden moge-
lijk is.

In het laatste kenmerk "huidig marktaandeel" wordt aangegeven in
welke mate de funderingsmethode in de praktijk wordt toegepast.
De beoordeling is niet gebaseerd op absolute aantallen, maar op
het marktaandeel bij relevante bouwprojecten (dus bij gebouwen
waarbij de beschouwde funderingswijze een zinvolle toepassing is).
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 geschikt voor fundering op staal +++
 geschikt voor fundering op palen +++
 horizontale maatnauwkeurigheid - -/+

 verticale maatnauwkeurigheid - -/+
 aantal betrokken partijen - - -

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats - - -
 totale bouwsnelheid - - -

 mogelijkheid bij onregelmatige
fundering

++

 geschikt voor woningbouwproject ++
 geschikt voor de utiliteitsbouw ++

 "last-minute" wijzigingen door architect +++
 "last-minute" wijzigingen door

loodgieter
+++

 mogelijkheid doorvoeren van
leidingen

+++/- -

 vermijden van koudebruggen - -
 totale bouwkosten 0

 huidig marktaandeel +++

tabeltabel 29 29.  Beoordeling traditionele funderings-
methode (zowel fundering op palen als fundering op
staal.

figuur 163figuur 163.  Opbouw van een traditionele fundering
met stroken, waarbij de fundering volledig is gemet-
seld. Deze uitvoering wordt niet veel meer toegepast
[tek: Jellema 2].

figuurfiguur 164 164.  Traditionele fundering met een gewa-
pend betonstrook. De werkvloer onder de fundering
wordt om prijstechnische redenen vaak vervangen
door PE-folie [tek: Jellema 2].

2.3.2.1 2.3.2.1 traditionele fundering (stroken / balken)traditionele fundering (stroken / balken)

Aanvankelijk kende de traditionele fundering een volledig
gemetselde opbouw. Hierbij is de gemetselde "wand" aan
de onderzijde verbreed om de gewenste aanlegbreedte
te realiseren. Omdat de uitvoering vrij arbeidsintensief
is, wordt deze vorm thans niet veel meer toegepast. De
onderste lagen zijn nu vervangen door de in-het-werk-
gestorte betonnen strook of balk. Bij een traditionele fun-
dering op staal is de breedte van de strook aangepast
aan de gewenste aanlegbreedte. De hoogte is doorgaans
150 à 300 mm. Bij een traditionele fundering op palen
is de betonnen balk circa 400 × 600 mm² [b×h], maar
afmetingen en wapening zijn sterk afhankelijk van con-
structieve eisen. Op de betonnen strook of balk zijn enkele
lagen stenen of blokken gemetseld (metselwerk onder
peil) waarop een vrijdragende vloer kan worden opgelegd.

De funderingsmethode volgens figuur 164 en 165 wordt
in de huidige praktijk vaak toegepast (waardering markt-
aandeel +++) en is geschikt voor nagenoeg elke
gebouwvorm. In de beoordeling is om deze reden een
positieve waarde ingevuld waar de gebouwvorm belangrijk
is. Het maken van onregelmatige funderingen vraagt wel
vrij veel extra arbeid en gaat ten koste van de inzetbaar-
heid van de bekisting. Hierdoor is de waardering op het kenmerk
"mogelijkheid bij onregelmatige fundering" wat beperkt gebleven
(++). De traditionele funderingsmethode is goed toepasbaar in zowel
woningbouw- als utiliteitsbouwprojecten (++). 

Zoals in de inleiding is uiteengezet, is de maatnauwkeurig-
heid beperkt, maar voor een traditionele bouwmethode
wel ruim voldoende. Bij een bouwmethode met grote,
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figuur 165figuur 165.  Fundering op palen [tek: Jellema 2].

gelijmde elementen is een kim nodig; met deze toevoe-
ging wordt de vereiste maatnauwkeurigheid verkregen
(waardering - -/+). De maatnauwkeurigheid van de kim
is met betrekking tot de maatnauwkeurigheid voor een
bouwwijze met industrieel geproduceerde grote elementen
onvoldoende (waardering - -/+). Omdat zowel de hori-
zontale als de verticale maatvoering met een metselkoord
worden uitgezet, is aan beide kenmerken dezelfde waar-
dering toegekend.

Bij het kenmerk "aantal betrokken partijen" is een lage
waardering toegekend aan de traditionele funderings-
methode. Dit wordt verklaard doordat er vrij veel vaklie-
den (of onderaannemers) separaat worden ingezet (+1-54,

en +1-56,). Dit betekent dat een bouwbedrijf veel moet
organiseren en coördineren. Hierdoor scoort deze funde-
ringsmethode eveneens slecht op de kenmerken "hoeveel-
heid arbeid op de bouwplaats" en "totale bouwtijd". Op-
gemerkt moet worden dat dit niet zozeer geldt voor de
netto bouwtijd. Maar omdat er verschillende vaklieden

bij betrokken zijn, is het niet
mogelijk om alle activiteiten
direct achter elkaar uit te voe-
ren. In de planning moet een
uitloopperiode worden aan-
gehouden tussen de activitei-
ten van twee disciplines. Het
is in de praktijk niet mogelijk
om de werkzaamheden voor
de traditionele fundering
aaneensluitend in te plannen.
Een gevolg van de versnip-
perde bouwactiviteiten is ook,
dat er relatief veel improduc-
tieve uren ontstaan door op-
starten, opruimen en voorbe-
reiden/instrueren bij de wat
kleinere bouwprojecten.

De waardering op het ken-
merk "vermijden van koude-
bruggen" is zeer matig (- -).
Weliswaar kan het metsel-
werk op een laag glasschuim
worden geplaatst, maar dit
stuit in de praktijk toch vaak
op (uitvoeringstechnische,
constructieve en financiële)
problemen en wordt derhalve
weinig toegepast.

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen fundering op staal, zie pagina 2-91

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipaal heipaal+
manchet boorpaal putten,

poeren e.d.
prefab

funderin
grondver-
betering "op staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houten
delen

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton niet metsel-

werk

prefab
korf in-situ vlechten lokale bij-

legwapenin koppelwapening niet

voorzien in door bekisting in fundering opnemen over betonbalk
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk
onder peil

prefab
element sponning in balkrooster niet

afsluitlaag (zand,
schelpen e.d.) of deels niet aanvullen, verdichten, folie en

isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op zand
(in-het-werk-gestort) niet

graafmachine niet

diversen

tabeltabel 30 30.  Morfologisch schema voor de traditionele fundering [fundering opop
palenpalen].
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figuur 166figuur 166.  Traditionele fundering op staal (referen-
tiedeel van proefproject "Bedrijvengebouw-Nuenen").

De traditionele funderingswij-
ze maakt gebruik van gang-
bare bouwmaterialen, die
doorgaans door een bouw-
materialenhandel binnen
enkele dagen worden gele-
verd. De benodigde materia-
len worden pas op de bouw-
plaats verwerkt. Hierdoor kun-
nen tekeningen nog worden
aangepast zolang op de
bouwplaats nog geen aan-
vang is gemaakt met het werk.
Daarom is aan het kenmerk
" ‘last-minute’ wijziging door
architect" een maximale waar-
dering toegekend (+++).

Bij het kenmerk " ‘last-minute
wijziging door loodgieter" kan
worden opgemerkt dat de
exacte positie van leidingen
bij een traditionele fundering
vaak op het werk definitief
wordt vastgelegd. Aan dit ken-
merk is een maximale waar-
dering toegekend (+++).

Bij het kenmerk "mogelijkheid
doorvoeren van leidingen" kan
geen eenduidige waardering
worden gegeven, omdat dit
voor een doorvoering door metselwerk geheel anders is dan voor
een doorvoering door de betonbalk. De doorvoering door metselwerk
kan overal worden gemaakt. Dit is met een maximale waardering
gehonoreerd (+++/- -). Maar als de leiding door de betonnen balk
of sloof gaat, is een beduidend lagere waardering toegekend (+++/-
 -). Een doorvoering door de betonnen balk of sloof eist vrij veel extra
arbeid. Het gebruik van de bekisting wordt nadelig beïnvloed (korte
afschrijving) en het aanbrengen van prefab wapening wordt bemoei-
lijkt. De lokale randvoorwaarden (als bijvoorbeeld riool-
en funderingshoogte) bepalen of een doorvoering in het
metselwerk onder peil gemaakt kan worden.

2.3.2.22.3.2.2  funderingsbekisting van wapening omkleedfunderingsbekisting van wapening omkleed
met foliemet folie

Onder de productnaam Pecafil heeft Omnia-plaatvloer
b.v. uit Coevorden een verloren bekistingsmethode ontwik-
keld voor de fundering op staal en de fundering op palen.
De detaillering komt sterk overeen met de detaillering
van een traditionele fundering. Bij de Pecafil-funderings-

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen, zie pagina 2-90 fundering op staal

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipaal
heipaal met

manchet
boorpaal

putten,
poeren

prefab
fundering

grondver-
betering

"op staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houten
delen

stalen
elementen

draad en
folie

isolati
e-

prefab
beton

niet
metsel-
werk

prefab korf in-situ vlechten
lokale

bij-
koppelwapening niet

voorzien in door bekisting in fundering over betonbalk
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk onder
peil prefab element sponning in balk-

rooster niet

afsluitlaag (zand, schelpen
e.d.) of deels aanvullen niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op zand
(in-het-werk- niet

graafmachine niet

diversen

tabel 31tabel 31.  Morfologisch schema voor de traditionele fundering [fundering op staalop staal].
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figuurfiguur 167 167.  De Pecafil-bekisting blijft na het storten
van de betonmortel aanwezig (verloren bekisting)
[foto: Omnia].

figuurfiguur 168 168.  In de bekistingskorf wordt een (prefab)
wapening aangebracht. De onderzijde kan met folie
worden afgedekt, zodat hier geen werkvloer nodig
is [foto: Omnia].

 geschikt voor fundering op staal +++

 geschikt voor fundering op palen +++

 horizontale maatnauwkeurigheid - - -/+

 verticale maatnauwkeurigheid - - -/+

 aantal betrokken partijen - - -

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats - -

 totale bouwsnelheid - -

 mogelijkheid bij onregelmatige
fundering

+++

 geschikt voor woningbouwproject ++

 geschikt voor de utiliteitsbouw ++

 "last-minute" wijzigingen door architect +++

 "last-minute" wijzigingen door
loodgieter

+++

 mogelijkheid doorvoeren van
leidingen

+++/- -

 vermijden van koudebruggen - -

 totale bouwkosten +

 huidig marktaandeel - -

 tabeltabel 32 32.  Beoordeling fundering met bekisting van
wapeningsstaal, omkleed met kunststoffolie.

methode worden stalen of houten bekistingselementen
vervangen door een verloren bekisting van wapenings-
staal omkleed met een stevige kunststof folie. Pecafil
wordt op maat vervaardigd en als korf geleverd. De kor-
ven worden na het storten niet verwijderd (verloren bekis-
ting).

Bij een fundering op staal wordt de bekisting gevormd
door twee afzonderlijke L-vormige stroken (standaard
hoogte 0,15 - 0,20 - 0,25 m). De bodem wordt bedekt
met een folie in de standaard breedte van 0,40 of 0,80
m. De bekisting kan ook worden toegepast als randkist
van grote oppervlakten (bijvoorbeeld funderingsplaat,
figuur 170). De Pecafil-bekisting kan door één persoon
worden geplaatst. De afzonderlijke delen worden verbon-
den met binddraad (verwerkt met een draadkniptang).
Door de eenvoudige bewerkbaarheid kan de bekisting
goed bij onregelmatige funderingen worden toegepast.
De Pecafil verloren-bekisting levert ten opzichte van tradi-
tionele bekistingsmethoden een beperkte besparing op,
voornamelijk door een kleine reductie van de benodigde
manuren.

Bij een fundering op palen worden u-vormige korven
geleverd met een standaardlengte van 2,4 meter. De
hoogte en breedte is afhankelijk van de gewenste balk-
afmetingen (waarbij 2 × de korfhoogte + korfbreedte
minimaal 1,05 m en maximaal 1,8 m is). Hierbij kan
met speciale hoekdelen een hoekafwerking of beëindiging
worden gemaakt.

Aan de bovenzijde van de korf wordt een koppelframe
aangebracht, dat voor een extra versteviging zorg draagt.
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figuurfiguur 169 169.  Pecafil is toepasbaar in zowel de wo-
ningbouw als de utiliteitsbouw [foto: Omnia].

Tevens kan hiermee de juiste
korfhoogte worden bepaald.
De stevige folie op de onder-
grond maakt een werkvloer
overbodig. Een goed geëgali-
seerde ondergrond is afdoen-
de. 

Door het gebruik van folie (op
zowel de bodem als in de be-
kisting) zal de kwaliteit van de
betonbalk wat toenemen,
aangezien er minder vochtver-
lies zal zijn. De mortel droogt
hierbij minder snel uit. En
doordat de bekisting enigszins
doorzichtig is, kan het ont-
staan van grindnesten direct
worden gesignaleerd. Hier-
door is het mogelijk dat de
vorming van een grindnest
nog met een trilnaald kan
worden voorkomen. De werk-
zaamheden bij toepassing van
Pecafil als verloren bekisting
vertonen veel gelijkenissen
met de werkzaamheden bij de
traditionele funderingsmetho-
de. In de tabel zijn de meeste
kenmerken dan ook hetzelfde
beoordeeld. In de beschrijving
worden daarom alleen de ver-
schillen ten opzichte van de traditionele funderingsmetho-
de toegelicht.

Hoewel een bekisting uit wapeningsstaal en folie aanzien-
lijk minder vormvast is, is aan de horizontale en verticale
maatnauwkeurigheid toch dezelfde waardering toegekend
als aan de traditionele fundering. Dit komt doordat de
maatnauwkeurigheid niet door de betonnen balk wordt
bepaald, maar door het metselwerk onder peil. En bij
het aanbrengen van het metselwerk onder peil is de maat-
nauwkeurigheid van de betonnen balk nauwelijks van
invloed.

Bij de kenmerken "hoeveelheid arbeid op de bouwplaats"
en "totale bouwtijd" is een wat hoger waardering toege-
kend, omdat er op de bouwplaats enkele werkzaamheden
zijn vervallen (zoals het ontkisten) of zijn vereenvoudigd
(zoals het op maat maken van de bekisting). Maar het
aandeel van deze werkzaamheden in het totaal is beperkt,
zodat de waardering slechts minimaal is verhoogd.

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen, zie pagina 2-94 fundering op staal

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipaal
heipaal met

manchet
boorpaal

putten,
poeren e.d.

prefab
funderi

grondver-
betering

"op
staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houten
delen

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton

niet
metsel-
werk

prefab korf in-situ vlechten
lokale bij-

legwapening
koppelwapening niet

voorzien in door bekisting in fundering over betonbalk
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk onder
peil prefab element sponning in balk-

rooster niet

afsluitlaag (zand, schelpen
e.d.) of deels aanvullen niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op
zand (in-het-werk- niet

graafmachine niet

diversen

tabeltabel 33 33.  Morfologisch schema met gebruikelijke werkwijze/mogelijkheden voor
de funderingsbekisting van wapeningsstaal omkleed met folie [fundering op staalop staal].
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figuurfiguur 171 171.  Met binddraad en tang wordt de gewenste vorm ver-
kregen. Bij paalkoppen wordt de bodem uit de korf verwijderd
[foto: Omnia].

figuur 170figuur 170.  Bruikbaar bij gebogen, onregel-
matige en complexe bekistingen [foto’s:
Omnia].

Aan het kenmerk "mogelijk-
heid bij onregelmatige funde-
ring" is een maximale waar-
dering toegekend, omdat de
Pecafil-verloren bekisting ge-
makkelijk gebogen en be-
werkt kan worden. Voorbeel-
den hiervan zijn in figuur 170
weergegeven.

Door de vereenvoudiging van
enkele werkzaamheden is
deze funderingsmethode wat
gunstiger beoordeeld bij het
kenmerk "totale bouwkosten".

De waardering bij het ken-
merk "huidig marktaandeel"
is erg laag (- -), maar dit
komt vooral doordat het nog
een vrij nieuwe funderings-
methode is.

Bij de andere kenmerken zijn
er geen relevante verande-
ringen ten opzichte van de
traditionele fundering opge-
merkt.

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen voor fundering op staal, zie pagina 2-93

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwage
n

niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipaal
heipaal

met
boorpaal

putten,
poeren e.d.

prefab
fundering

grondver-
betering

"op
staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houten
delen

stalen
elemente

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton

niet
metsel-
werk

prefab
korf

in-situ vlechten
lokale bij-

legwapening
koppelwapening niet

voorzien in door bekisting in fundering opnemen over
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk
onder peil

prefab
element sponning in balkrooster niet

afsluitlaag (zand,
schelpen e.d.) of deels niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op zand
(in-het-werk-gestort) niet

graafmachine niet

diversen

tabeltabel 34 34.  Morfologisch schema met gebruikelijke werkwijze/mogelijkheden voor
de funderingsbekisting van wapeningsstaal omkleed met folie [toegepast als funde-
ring op palenop palen].
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figuurfiguur 172 172.  De EPS-funderingsbekisting is geschikt
voor onregelmatige funderingsvormen [foto: VBI].

figuur 173figuur 173.  EPS-elementen zijn licht [foto: VBI]. figuur 174figuur 174.  Uitzetten en egaliseren [foto: VBI].

2.3.2.32.3.2.3  EPS-funderingsbekistingen (voor fundering op palen)EPS-funderingsbekistingen (voor fundering op palen)

De EPS-funderingsbekisting is, evenals de voorafgaande funderings-
methode, in wezen slechts een variant op de traditionele fundering.
De EPS-funderingsbekisting is echter alleen bruikbaar bij een fundering
op palen. De houten bekisting bij een traditionele fundering of de
hiervoor beschreven wapening met folie is bij de EPS-funderingsbekis-
ting vervangen door een U-vormig element van (geëxpandeerd) polyst-
yreen (EPS).

Bij de fundering op palen wordt de EPS-funderingsbekis
ting steeds meer toegepast. De belangrijkste voordelen
ten opzichte van een traditionele werkwijze, zijn: eenvoud
van de uitvoering (geen werkvloer benodigd en er hoeft
niet meer ontkist te worden), geringe reductie van bouw-
kosten, beperkte standaardisatie van wapening en bekis-
ting, vereenvoudiging bij het doorvoeren van leidingen,
maar vooral ook het opheffen van koudebruggen.

Er zijn een drietal uitvoeringsvarianten van de EPS-funde-
ringsbekisting. Als eerste heeft VBI verkoop maatschappij
b.v. de PS-funderingsbekisting geïntroduceerd (zie bijge-
voegde foto’s). Pas nadat de PS-funderingsbekisting enigs-
zins door de bouwwereld was geaccepteerd, zijn Unidek
Bouwelementen b.v. en IsoBouw Systems b.v. met een
eigen methode op de markt gekomen. 

Voor beide uitwerkingen geldt dat de bekistingsvorm van VBI verkoop
maatschappij b.v. is gerationaliseerd, waarbij IsoBouw Systems b.v.
naar mijn mening het meest ver is gegaan. IsoBouw Systems b.v.
heeft een uitvoering ontwikkeld, waarin voor de zijkanten eenvoudige,
onbewerkte EPS-platen gebruikt kunnen worden. De onderplaat wordt
op eenvoudige wijze uit een standaard plaat gesneden, waarbij het
snijverlies gering is en weer volledig gerecycled wordt. Op de bouw-
plaats heeft deze uitwerking het voordeel dat de demontabele zij-
wanden het plaatsen van de geprefabriceerde wapeningskorven
wat vereenvoudigt.

De werkwijze is bij alle varianten nagenoeg gelijk. Na het uitzetten
van de funderingsstroken wordt de ondergrond geëgaliseerd. Een
werkvloer van stampbeton is bij de EPS-funderingsbekisting niet nodig.
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figuurfiguur 175 175.  Bij de paalkop wordt een sparing in
de bodem gemaakt. De bovenzijde is versterkt met
regels en beugels [foto: VBI].

figuur 176figuur 176.  Werkvolgorde bij een EPS-funderingsbekisting [tekening: VBI].

Op de ondergrond worden voorgevormde EPS-funderings-
elementen geplaatst, waarin of waarop een (geprefabri-
ceerd) wapeningskorf wordt geplaatst. 

De bovenzijde van de EPS-funderingsbekisting wordt ver
sterkt met houten regels. De regels worden opgehangen
met behulp van speciale beugels die tevens de horizontale
druk tijdens het storten opnemen. Aan de onderzijde zijn
piketten of beugels in de grond gestoken om verschuiven
tijdens het storten te verhinderen. Tot slot wordt de bekisting
gevuld met betonmortel.

De EPS-funderingsbekisting is een verloren bekisting. De
EPS-funderingsbekisting heeft daarbij een belangrijke

bouwfysische functie, omdat de isolatie onder de vloer en de isolatie
in de gevel verbonden worden door het isolatiemateriaal van de
funderingsbekisting. Hierbij kan een gesloten isolatieschil worden
gevormd. Aan het kenmerk "vermijden van koudebruggen" is daarom
de maximale waardering (+++) toegekend.

De EPS-funderingsbekisting is in principe alleen geschikt voor een
fundering op palen, omdat hierbij de belasting rechtstreeks vanuit
de balk op de heipalen wordt overgebracht. Voor een fundering

op staal is deze funderings-
methode niet geschikt, omdat
het polystyreen-schuim daar-
bij de belasting moet over-
dragen op de ondergrond.
Hierbij is er bij een onge-
lijkmatige bovenbelasting een
behoorlijk risico op scheur-
vorming van gemetselde
gevels als gevolg van een on-
gelijkmatige zetting. De
ongelijkmatige zetting wordt
nog versterkt doordat EPS een
grote kruipvervorming kent.

De EPS-funderingsbekisting
is bij een fundering op staal
alleen toepasbaar, indien er
een lage gelijkmatige boven-
belasting is. 

Nadat de betonmortel in de
EPS-funderingsbekisting is uit-
gehard zijn de benodigde
werkzaamheden gelijk aan
de werkzaamheden bij een
traditionele funderingsmetho-
de.
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 geschikt voor fundering op staal - -

 geschikt voor fundering op palen +++

 horizontale maatnauwkeurigheid - -/+

 verticale maatnauwkeurigheid - -/+

 aantal betrokken partijen - - - 

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats -

 totale bouwsnelheid -

 mogelijkheid bij onregelmatige fundering +++

 geschikt voor woningbouwproject +++

 geschikt voor de utiliteitsbouw ++

 "last-minute" wijzigingen door architect +++

 "last-minute" wijzigingen door loodgieter +++

 mogelijkheid doorvoeren van leidingen ++

 vermijden van koudebruggen +++

 totale bouwkosten ++

 huidig marktaandeel ++

tabeltabel 35 35.  Beoordeling EPS-funderingsbekisting voor funde-
ring op palen.

figuur 177figuur 177.  Aanbrengen betonmortel [Unidek].

figuur 178figuur 178.  Principedoorsnede [foto: Unidek].

De maatnauwkeurigheid wordt daardoor bepaald door
enkele lagen metselwerk onder peil. Hierdoor is aan de
kenmerken "horizontale maatnauwkeurigheid" en "verticale
maatnauwkeurigheid" dezelfde waardering toegekend
als aan de traditionele fundering.

En omdat de EPS-funderingsbekisting wordt geplaatst
door dezelfde arbeiders, die ook de traditionele bekisting
verzorgen, is aan het kenmerk "aantal betrokken partijen"
dezelfde waardering toegekend.

Het EPS is met eenvoudig handgereedschap te bewerken.
Hierbij moet zorgvuldig worden gewerkt, omdat naden
van elementen koud tegen elkaar aansluiten. Onder ande-
re in figuur 172 is geïllustreerd dat de EPS-funderings-
bekisting een grote vormgevingsvrijheid toestaat. Hierdoor
is aan het kenmerk "mogelijkheid bij onregelmatige funde-
ring" een maximale waardering toegekend.

Bij de kenmerken "hoeveelheid arbeid op de bouwplaats" en "totale
bouwtijd" is de waardering voor de EPS-funderingsbekisting wat hoger
ten opzichte van de traditionele fundering. Dit wordt gemotiveerd
met enkele kleine vereenvoudigingen (zoals het aanbrengen van
de lichte en gemakkelijk bewerkbare bekisting, het vervallen van
werkzaamheden ten behoeve van een werkvloer en ten behoeve
van het ontkisten). Verder verandert er niet veel, waardoor het bouw-
bedrijf nog veel aandacht moet besteden aan het organiseren en
coördineren van werkzaamheden.
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figuur 179figuur 179.  Hoekoplossing [VBI].

figuur 180figuur 180.  Hoekoplossing [foto:
Unidek]. figuur 181figuur 181.  U-vormige elementen [foto's: Unidek].

De EPS-funderingsbekisting
is op korte termijn leverbaar,
zodat de voorbereidingstijd
nagenoeg gelijk is aan de
voorbereidingstijd van de tra-
ditionele funderingsmethode.

Voor het maken van door-
voeringen gelden nagenoeg
dezelfde argumenten als bij
de traditionele fundering.
Alleen op het kenmerk
"mogelijkheid doorvoeren van
leidingen" is een marginaal
betere waardering toege-
kend, omdat in het EPS ge-
makkelijk gaten kunnen wor-
den gemaakt.

Met een mantelbuis worden
de leidingen door de beton-
nen balk gevoerd. Wel be-
moeilijkt dit het aanbrengen

van de prefab wapening enigszins. Een EPS-funderingsbekisting is
gemakkelijk te bewerken. Dit is geïllustreerd met een foto van een
woningbouwproject (Eindhoven, figuur 184). 

De foto laat ook zien dat de nauwkeurigheid van de betonnen balk
aanzienlijk minder is, met name in de kleinere koppelbalken tussen
de brede balk en het woningblok.

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen fundering op staal

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipaal
heipaal

met
boorpaal

putten,
poeren e.d.

prefab
fundering

grondver-
betering

"op
staal"

betonmortel folie niet (zand) schuimbeton

houten
delen

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton

niet
metsel-
werk

prefab
korf

in-situ vlechten
lokale bij-

legwapenin
koppelwapening niet

voorzien in door bekisting in fundering opnemen over
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk
onder peil

prefab
element sponning in balkrooster niet

afsluitlaag (zand,
schelpen e.d.) of deels niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op
zand (in-het-werk- niet

graafmachine niet

diversen

tabel 36tabel 36.  Morfologisch schema EPS funderingsbekisting (fundering op palenop palen).
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figuur 182figuur 182.  Werkvolgorde bij de EPS-funderingsbekisting [fotos: IsoBouw].

figuurfiguur 183 183.  Het lage gewicht van de elementen is soms een
nadeel. Na een najaarsstorm in 1997 moest een groot deel
van de EPS-elementen worden van dit woningbouwproject
worden vervangen. Hierbij zijn enkele elementen circa 100
meter verderop tegen een bouwhek gewaaid.

figuurfiguur 184 184.  EPS-bekisting bij afwijkende balkvor-
men.

Dat lichte bouwmaterialen in
de ruwbouw behalve voor-
delen ook nadelen vertonen,
is geïllustreerd met enkele
foto’s van hetzelfde woning-
bouwproject te Eindhoven na
één van de (relatief lichte)
najaarsstormen in 1997. Een
aantal EPS-elementen is hier-
bij meer dan 100 meter weg-
gewaaid. Maar behalve de
nog niet gebruikte elementen
zijn er ook veel EPS-elementen
verschoven.

Een ander nadeel van de EPS-
funderingsbekisting is dat de
in-het-werk-gestorte beton-
mortel in twee lagen moet
worden aangebracht. In eerste
instantie wordt de EPS-bekis-
ting tot de helft gevuld, als de
eerste stort is aangestijfd, mag
de overige betonmortel tot
aan de bovenrand worden
aangebracht.
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figuur 185figuur 185.  Fundering met EPS-vormdelen, toege-
past bij een fundering op palen. In de tekening is te
zien waar leidingen worden doorgevoerd.

2.3.2.4 2.3.2.4 bekisting met EPS-vormdelenbekisting met EPS-vormdelen

Sinds 1998 brengt Unidek Bouwelementen bv een nieuw type EPS-fun-
deringsbekisting op de markt. De bekisting van geëxpandeerd polysty-
reen [EPS] is hierbij omgedraaid en heeft aan de bovenzijde openingen
waardoor de in-het-werk-gestorte betonmortel kan worden aange-

bracht. De bekisting met EPS-vormdelen is geschikt voor
zowel een fundering op staal als een fundering op palen.

De EPS-vormdelen worden op een verdichte ondergrond
geplaatst. Bij voorkeur wordt gebruikgemaakt van een
geëgaliseerde werkvloer. Als eerste worden de EPS-vorm-
delen op de hoeken en de speciale aansluitdelen ge-
plaatst. Daarna worden de standaard EPS-vormdelen
met een lengte van 1,25 m nauwsluitend tegen elkaar
gelegd. Passtukken worden uit rechte standaard elemen-
ten gezaagd en dienen als laatste te worden aangebracht.
De onderlinge naden tussen de elementen moeten goed
aansluiten.

Wanneer de elementen op de juiste positie staan worden
ze gekoppeld met een koppelstrip in het midden en twee

koppelkrammen in de zijkan-
ten. Koppelstrip en koppel-
kram zijn kunststofwiggetjes,
die in het EPS worden ge-
drukt.

EPS-vormdelen moeten aan
de onderzijde met grond wor-
den gesteund. Hier moet
minimaal 0,3 meter grond
worden aangebracht om
horizontale krachten tijdens
het aanbrengen van beton-
mortel op te kunnen nemen.
Als de grond is aangebracht
zijn EPS-vormdelen voldoen-
de sterk zodat één persoon
de elementen kan belopen
om het storten te vergemak-
kelijken.

Doorvoeringen zijn relatief
gemakkelijk te maken, omdat
het EPS goed bewerkbaar is.
Wel moet rekening worden
gehouden met de aanwezig-
heid van de wapening. Door-
voeringen van leidingen met
een diameter van maximaal
i60 mm kunnen na het uit-
harden van de in-het-werk-
gestorte betonmortel nog

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen, zie pagina 2-102 fundering op staal

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipa
al

heipaal met
manchet

boorpaa
l

putten,
poeren e.d.

prefab
funderin

grondver-
betering

"op
staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houte
n

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton niet metsel-

werk

prefab korf in-situ vlechten lokale bij-
legwapenin koppelwapening niet

voorzien in door bekisting in fundering over
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk onder
peil prefab element sponning in balk-

rooster niet

afsluitlaag (zand, schelpen
e.d.) of deels aanvullen niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op zand
(in-het-werk-gestort) niet

graafmachine niet

diversen

tabel 37tabel 37.  Morfologisch schema voor EPS-vormdelen (fundering op staalop staal).
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 geschikt voor fundering op staal ++

 geschikt voor fundering op palen -

 horizontale maatnauwkeurigheid - -/+

 verticale maatnauwkeurigheid - -/-

 aantal betrokken partijen - - - 

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats -

 totale bouwsnelheid -

 mogelijkheid bij onregelmatige fundering +++

 geschikt voor woningbouwproject +++

 geschikt voor de utiliteitsbouw ++

 "last-minute" wijzigingen door architect +++

 "last-minute" wijzigingen door loodgieter +++

 mogelijkheid doorvoeren van leidingen ++

 vermijden van koudebruggen +++
tabel 38tabel 38.  Beoordeling EPS-vormdelen.

figuurfiguur 186 186.  Er zijn speciale EPS-vormdelen voor de hoeken en om een dragende
binnenwand aan te sluiten op een buitengevelelement. Betonmortel wordt door de
gaten aangebracht, bij voorkeur met een kubel. Een betonpomp is minder geschikt
vanwege de grote belasting tijdens het storten.

figuurfiguur 187 187.  Er is een speciaal stuk om een binnen-
wandelement aan te sluiten op een buitengevelele-
ment. Deze elementen en de hoekpunten worden
eerste geplaatst. De standaard elementen en een
eventueel passtuk sluiten hier op aan.

worden doorgevoerd ter
plaatse van EPS-verbindingen
tussen binnen-en buitenschil.

Bij een fundering op palen
wordt een prefab wapenings-
korf op de werkvloer gelegd.
Daarna worden de EPS-vorm-
delen over de wapeningskorf
geplaatst. De verdere uitwer-
king is hetzelfde als bij de fun-
dering op staal.

De fundering met een bekis-
ting met EPS-vormdelen komt
in veel opzichten overeen met
de hiervoor besproken EPS-
funderingsbekisting. De tabel-
len met waarderingen op de
zestien kenmerken vertonen
daardoor meerdere overeen-
komsten. In deze paragraaf
worden voornamelijk verschil-
len met de tabel voor de EPS-
funderingsbekisting bespro-
ken. Een belangrijk verschil is
het toepassingsgebied. Bij het
kenmerk "geschikt voor funde-
ring op staal" is de waardering (++) toegekend. Het kenmerk "geschikt
voor fundering op palen" is aanzienlijk slechter gewaardeerd (-).
Want hoewel de brochure van Unidek Bouwelementen bv ook details
en beschrijvingen geeft voor een fundering op palen, wordt de funde-
ring met EPS-vormdelen hiervoor toch minder geschikt geacht. Dit
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figuurfiguur 188 188.  Dragende binnenwand, toegepast bij
een fundering op palen. Op de werkvloer wordt de
wapeningskorf gelegd waarna EPS-vormdelen wor-
den geplaatst. Grondaanvulling aan beide zijden tot
de halve hoogte van de vormdelen nemen de hori-
zontale druk op tijdens het storten.

figuur 189figuur 189.  Doorsnede van de
twee typen EPS-vormdelen: bo-
ven voor een dragende binnen-
wand, onder voor een spouw-
muur.

komt omdat de wapeningskorven als eerste worden ge-
plaatst. Op dit tijdstip zijn er nog geen randkisten, waar-
door het exact positioneren van en vormslappe wape-
ningskorf lastig is. Bij het plaatsen van de EPS-vormdelen
kunnen wapeningsstaven en -beugels in het zachte EPS
worden gedrukt, vooral als er weinig ruimte is tussen
wapening en EPS, zie figuur 185. In figuur 186 is te zien
dat het aanbrengen van de betonmortel door de relatief
kleine openingen van 100 × 100 mm2 niet eenvoudig
is. Indien de openingen gedeeltelijk worden versperd
door staven van de wapeningskorf is het moeilijk om
de funderingsbalk goed te vullen en te verdichten.

Bij de kenmerken "maatnauwkeurigheid" is de waardering
overeenkomstig de fundering met een EPS-funderings-
bekisting. Alleen de verticale maatnauwkeurigheid is
lager gewaardeerd (-  -/-), omdat EPS-vormdelen tijdens
het aanbrengen van betonmortel aan de onderzijde
kunnen uitwijken.

Bij het kenmerk "huidig marktaandeel" is een lage waar-
dering (- -) toegekend, omdat de fundering met EPS-

vormdelen nog weinig wordt
toegepast.

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen fundering op staal, zie pagina 2-100

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipaal heipaal met
manchet boorpaal putten,

poeren e.d.
prefab

fundering
grondver-
betering

"op
staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houten
delen

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton niet metsel-

werk

prefab
korf in-situ vlechten lokale bij-

legwapenin koppelwapening niet

voorzien in door bekisting in fundering opnemen over
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk onder
peil prefab element sponning in balkrooster niet

afsluitlaag (zand, schelpen
e.d.) of deels aanvullen niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op zand
(in-het-werk-gestort) niet

graafmachine niet

diversen

tabel 39tabel 39.  Morfologisch schema voor EPS-vormdelen (fundering op palenop palen).
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figfiguur 191uur 191.  In de paalkop is een draadeind gelijmd. Als de moer is gesteld, wordt
hierdoor de manchet ondersteund. De staven in de manchet kunnen vervormen
(verende manchet) Als de prefab balken zijn aangebracht worden de sparing met
mortel gevuld [foto: Prefunko].

figuurfiguur 190 190.  Prefab funderings-
balk met verende manchet, door-
snede ter plaatse van sparing en
paal (met 150<a<170 en
0<b<20) [tek: Prefunko].

 geschikt voor fundering op staal - - -

 geschikt voor fundering op palen +++

 horizontale maatnauwkeurigheid - /++

 verticale maatnauwkeurigheid - /++

 aantal betrokken partijen 0

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats +

 totale bouwsnelheid +

 mogelijkheid bij onregelmatige
fundering

- -

 geschikt voor woningbouwproject +

 geschikt voor de utiliteitsbouw +++

 "last-minute" wijzigingen door
architect

- - -

 "last-minute" wijzigingen door
loodgieter

+++/- - -

 mogelijkheid doorvoeren van
leidingen

++

 vermijden van koudebruggen - -

 totale bouwkosten ++

 huidig marktaandeel -

tabel 40tabel 40.  Beoordeling prefab funderingsmethode.

2.3.2.5 2.3.2.5 prefab funderingsmethodenprefab funderingsmethoden

In Nederland zijn meerdere prefab funderingsmethoden bekend,
die allen onderling grote gelijkenis vertonen. Zo levert van Neerbos
Bouwmaterialen bv de PrefunkoPrefunko-funderingsmethode en Unicom
Nederland bv de nagenoeg identieke PrecomPrecom-funderingsmethode.
Daarnaast worden prefab funderingen onder andere ook door bv
de Ringvaart en IJsselmeerbeton bv geproduceerd. De
voordelen van de prefab funderingsmethode zijn het ver-
beteren van de arbeidsomstandigheden en het verminde-
ren van de kosten door besparingen op materiaal, mate-
rieel en bouwtijd. De balken komen geprefabriceerd op
het werk aan en worden met een mobiele kraan gesteld.
Bekisten, vlechten, storten en ontkisten is niet meer nodig.
Bij een goede afstemming ligt het volledige balkrooster
een paar dagen nadat de laatste heipaal is geslagen
al kant-en-klaar. Met deze methode kan het balkrooster
van 10 à 25 woningen in 2 à 3 dagen aansluitend aan
het heiwerk worden geplaatst.

De verschillende prefab funderingsmethoden wijken van
elkaar af door het type manchet dat op de paalkop wordt
geplaatst. De manchet verzorgt de oplegging van de pre-
fab balk op de paal. De manchetten kunnen van beton,
polystyreen maar ook van karton zijn. Nadat de paal-
manchetten op de juiste hoogte zijn gesteld, worden ze
gevuld met krimpvrije mortel. De verbinding tussen paal
en prefab balk wordt gevormd door een stekeind. Hiertoe
is in de paalkop een gat geboord, waarin het stekeind
is vastgelijmd. Ter plaatse van de stekeinden zijn sparing-
en gemaakt in de prefab betonbalken. Na de montage
worden de sparingen gevuld met krimparme mortel, om
een starre verbinding tussen paal en prefab betonbalk
te maken.
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figuur 192figuur 192.  Balkrooster boven water [Unicom].

figuur 193figuur 193.  Verbindingen prefab funderingsmethode Prefunko [Jellema 2].

Alle prefab funderingsmethoden maken gebruik van geprefabriceerde
betonbalken, die aan beide einden zijn voorzien van inkepingen
("halve balkoverkepingen"), om een balkrooster te maken. Op de
raakpunten van balken ontstaan dan opleggingen, waarbij de boven-

en onderzijde van alle balken op nagenoeg dezelfde
hoogte zit (figuur 192). De afmetingen van de balken
zijn circa 300 × 500 mm², maar ook andere afmetingen
zijn mogelijk. De maximale balklengte is 10 m.

De PrefunkoPrefunko funderingsmethode onderscheidt zich van
andere prefab funderingsmethoden door een paal-
manchet met inveermechanisme. Het inveermechanisme
wordt verzorgd door twee staven in de prefab manchet.
Deze staven worden ondersteund door een draadeind
M20. Dit draadeind vervult tevens de functie van stekein-
de. Het draadeind is vastgelijmd in een gat, dat geboord
is in de bovenzijde van de heipaal. Nadat de lijm is uitge-
hard wordt een stelmoer op de gewenste hoogte ge-
bracht. Deze stelmoer dient als tijdelijke ondersteuning
voor het paalmanchet met de twee verende staven.

Als een prefab balk op verende manchetten wordt gelegd, zullen
de twee staven zodanig vervormen, dat het gewicht van de balk gelijk-
matig over de steunpunten wordt verdeeld. Op deze wijze kunnen
afwijkingen in de peilhoogte van de manchetten en/of in de vlakheid
van de prefab balken tot circa 5 mm worden gecorrigeerd. De belas-
tingen worden daarbij beter over de palen verdeeld. Nadat de prefab
betonbalken zijn geplaatst worden alle sparingen aangegoten met
een gietmortel. Hierdoor wordt de verbinding gefixeerd, waarbij de
belasting niet langer door de stelmoer, maar door middel van contact-
druk op de heipaal wordt overgedragen.

Bij de PrecomPrecom funderings-
methode wordt een andere
methode gebruikt om de be-
lasting op de paalkop over
te dragen. Om de paalkop
wordt een kartonnen bekis-
ting aangebracht.

Deze bekisting wordt met een
roterende laser op hoogte ge-
steld. Vervolgens wordt de
bekisting gevuld met een
krimparme gietmortel. In de
paalkop is een gat geboord,
waarin een wapeningsstaaf
i12 mm is vastgelijmd. Door
-net voor het plaatsen van de
balken- de paalkoppen met
de opstorting te voorzien van
een vlijlaag wordt de belas-
ting gelijkmatig over de hei-
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figuurfiguur 194 194.  Sparingen worden met mortel gevuld (en met
een trilnaald verdicht) [foto: Prefunko].

figuur 195figuur 195.  Voor leidingen worden mantelbuizen in
de prefab balken ingestort [foto: Unicom].

palen verdeeld. Hierbij wordt
een kleine hoeveelheid mortel
door het gewicht van de
betonnen balken weggedrukt.
Ook deze eenvoudige uitvoe-
ring komt de verdeling van de
belasting ten goede, maar
gaat wel ten koste van de
maatnauwkeurigheid. Omdat
de maatnauwkeurigheid bij
prefab funderingsmethoden
toch door het metselwerk
wordt verzorgd, blijven de
nadelige gevolgen beperkt.

Bij de PrecomPrecom funderings-
methode is de verdeling van
de belasting van de prefab
betonbalken niet zo gelijk-
matig als bij de PrefunkoPrefunko fun-
deringsmethode. Maar hier
staat tegenover dat de uitvoe-
ring bij de PrecomPrecom funderings-
methode veel eenvoudiger is,
doordat de betonbalk direct
stabiel ligt. Het op zijn plaats
houden van de prefab balken
is bij de PrefunkoPrefunko funderings-
methode relatief zwaar werk
en ook het volstorten van de
sparingen met betonmortel is
geen gemakkelijke taak.

De prefab funderingsmethode stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid
van het heiwerk. De heipaal mag maximaal +/- 50 mm afwijken.

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen fundering op staal

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipa
al

heipaal met
manchet

boorpaal
putten,
poeren

prefab
funderin

grondver-
betering

"op staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houte
n

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton

niet
metsel-
werk

prefab korf in-situ vlechten
lokale bij-
legwapeni

koppelwapening niet

voorzien in
prefabbalk

door bekisting in fundering opnemen
over

betonbalk
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk
onder peil

prefab
element sponning in balkrooster niet

afsluitlaag (zand,
schelpen e.d.) of deels niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op
zand (in-het-werk- niet

graafmachine niet

diversen

tabel 41tabel 41.  Morfologisch schema voor de prefab funderingsmethode.
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1. Heien van de palen
2. Aangeven van de snelhoogte
3. Kraken van de paalkoppen
4. Boren van gaten in de paalkoppen
5. Inlijmen van pennen in de

boorgaten
6. Aanbrengen van polystyreen kragen
7. Aangieten van krimpvrije mortel

8. Leggen van een hoofdbalk
9. Hoofdbalk, waarbij de sparingen bo-

ven de palen zijn gevuld
10. Hoofd- en gevelbalken, na het monte-

ren van rioolleidingen door installa-
teur

11. Prefab fundering inclusief de begane
grondvloer

figuur 197figuur 197.  Schematische werkwijze bij een van de prefab funderingsmethoden
[tekening: de Ringvaart].

figuur 196figuur 196.  In plaats van een verende manchet kan
een kartonnen manchet om de paalkop worden ge-
plaatst. Met gietmortel wordt hierin een oplegvlak
voor de prefab balk gemaakt [Unicom].

Voor een bouwbedrijf wordt de bouworganisatie op de
bouwplaats bij gebruik van een prefab funderingsmetho-
de enigszins vereenvoudigd. De winst is echter gering,
omdat er toch nog vrij veel onderaannemers moeten
worden aangestuurd. Bovendien moet er in de voorberei-
dingsfase meer tijd worden geïnvesteerd. Een groot
nadeel van prefab funderingsmethoden is hierbij dat
een fout in de voorbereiding doorgaans grote problemen
ten aanzien van de planning geeft. En omdat een kleine
stagnatie grote invloed heeft op de bouwkosten, is het
risico voor het bouwbedrijf betrekkelijk groot. Dit geldt
met name wanneer de tekeningen van een bouwproject
tijdens de voorbereidingsfase nog worden gewijzigd.
Daarom is aan het kenmerk "‘last-minute’ wijziging door
architect" de laagste waardering (- - -) toegekend.

Een ander nadeel is dat onderlinge verbindingen van
de balken als scharnieren moeten worden geschematiseerd. Hierdoor
kunnen de vervormingen wat toenemen (maar met de balkafmetingen
en de wapening kan dit worden gecompenseerd).

Een belangrijk voordeel van prefab funderingsmethoden is dat het
balkrooster al kort na de montage volledig belast kan worden. Tevens
is de funderingsmethode nog nauwelijks afhankelijk van weersomstan-

digheden. En doordat mobie-
le kranen het zware werk
kunnen overnemen, draagt
de funderingsmethode ook
bij aan het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden op
de bouwplaats.

De prefab funderingsmetho-
den zijn uitsluitend toepas-
baar bij een fundering op
palen. Voor een fundering op
staal zijn de prefab funde-
ringsmethoden niet geschikt.

Zoals bij een traditionele fun-
dering wordt de maatnauw-
keurigheid bij de prefab fun-
deringsmethode bepaald
door metselwerk onder peil.
In de tabel is de waardering
bij de "verticale maatnauw-
keurigheid" dan ook niet veel
hoger dan de waardering van
de traditionele funderingen.
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figuurfiguur 198 198.  De prefab funderingsmethode kan boven water
worden toegepast [foto: Unicom].

figuurfiguur 199 199.  Doorsnede over de heipaal met inge-
lijmd stekeind en PS-manchet [tek:Jellema 2].

figuurfiguur 200 200.  Prefab betonnen balk met halve balk-
overkeping op een vlijlaag van krimparme mortel.
De balk wordt met een "stootijzer" in de uitkeping
gemanoeuvreerd [Vroom betonbouw].

Hoewel de "horizontale maatnauwkeurigheid" van de bal-
ken bij de prefab funderingsmethode beter is, is toch de-
zelfde waardering toegekend. Want de horizontale maat-
nauwkeurigheid wordt door metselwerk bepaald door
opnieuw uitzetten van de maatvoering.

Bij het kenmerk "aantal betrokken partijen" is de waarde-
ring hoger dan bij de traditionele fundering. Maar omdat
alleen het produceren en monteren van de geprefabriceer-
de betonnen balken door een andere partij wordt ver-
zorgd, terwijl de partijen voor alle erop volgende werk-
zaamheden (als ook voor het grondwerk) benodigd blij-
ven, is in de tabel bij dit kenmerk de waardering 0 toege-
kend.

Een belangrijk argument voor de prefab funderingsmetho-
de is de tijdwinst en de vermindering van bouwplaatsactivi-
teiten. Zo is het koppensnellen, storten van een werkvloer,
bekisten en vlechten van de wapening niet meer nodig.
Een gedeelte van deze voordelen gaat echter weer verloren
door de montage van de prefab balken. Per saldo is er
toch een behoorlijke tijdwinst te behalen bij het maken
van de fundering. Maar omdat er na het maken van het
balkrooster toch nog veel activiteiten overblijven, zijn de
waarderingen bij de kenmerken "arbeid op de bouwplaats"
en "bouwtijd" slechts verhoogd tot + .

Bij het kenmerk "mogelijkheid bij onregelmatige fundering"
is een lage waardering (- -) toegekend. Want hoewel de
prefab balken in nagenoeg elke afmetingen gemaakt
kunnen worden, is de funderingsmethode alleen toepas-
baar als balken nagenoeg loodrecht op elkaar aansluiten.
Bij andere hoeken zijn specifieke aanpassingen vereist.
Voor kleine projecten (bijvoorbeeld de vrije sectorbouw)
is deze funderingsmethode niet geschikt.
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figuurfiguur 202 202.  Legplan van prefab funderingsbalken
met halve balkoverkepingen [tekening: Jellema 2].

figuurfiguur 201 201.  Prefab element met uitsparingen aan
de bovenzijde voor de bevestiging van wandplaten
[tekening: Unidek volumebouw].

Maar omdat er in de (serie) woningbouw nagenoeg
alleen loodrechte aansluitingen bij de fundering voorko-
men, is het kenmerk "geschikt voor woningbouwprojecten"
met + beoordeeld. In de utiliteitsbouw met een grote
repetitie in balken komt de prefab funderingsmethode
pas echt goed tot zijn recht, zodat hier de waardering
+++ is toegekend.

Met betrekking tot de bouwfysica is er geen enkel verschil
ten opzichte van een traditionele funderingsmethode.
Ook hier kan de koudebrug in het metselwerk wel met
glasschuim (foamglas) worden voorkomen, maar wordt
er in de praktijk niet veel gebruik van gemaakt.

Voor de vele leidingen voor bijvoorbeeld (gescheiden)
riolering, hemelwater-afvoer, et cetera, moeten mantel-
buizen worden ingestort. Gelukkig zijn deze leidingen
allemaal behoorlijk aanpasbaar, zodat kleine maatafwij-
kingen geen problemen opleveren. Hierdoor is het ken-
merk "mogelijkheden doorvoeren van leidingen" met
++ beoordeeld. 

Maar wanneer aanpassingen of wijzigingen in het leiding-
enverloop worden aangebracht nadat de prefab balken
zijn geproduceerd (of bij uitvoeringsfouten), kan dit uitslui-
tend met (dure) betonboringen worden gecorrigeerd.

Vandaar dat het kenmerk "‘last-minute’ wijziging door de loodgieter"
met +++/- - - is gewaardeerd. Indien de leiding echter boven de
betonnen balk (in het metselwerk) of onder de balk geplaatst kan
worden, zijn er weinig problemen (waardering +++/- - -). Bij funde-
ringen op palen, zijn de randvoorwaarden voor het aansluiten van
leidingen meestal dusdanig dat de leidingen door de betonnen balk
gevoerd moeten worden.

Het kenmerk "totale bouwkosten" is met ++ gewaar-
deerd. Dit heeft betrekking op een redelijk beperkt aantal
toepassingsmogelijkheden, waar de prefab funderingsme-
thode goed tot zijn recht komt. Als de beoordeling voor
een gemiddeld project wordt gemaakt valt de waardering
beduidend lager uit.

De prefab funderingsmethode heeft een beperkt markt-
aandeel.

2.3.2.6 2.3.2.6 complete prefab funderingencomplete prefab funderingen

Complete prefab funderingen worden door diverse beton-
fabrikanten geproduceerd. In deze beschrijving zijn alleen
voorbeelden van Oudenallen Betonbouw b.v. en Unicom
Nederland b.v. weergegeven. Complete prefab fundering-
en worden vooral toegepast bij kleine gebouwen, zoals
bergingen, garages en dergelijke, aangezien de afme-
tingen sterk worden beperkt door de transportmogelijkhe-
den. 
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figuurfiguur 203 203.  Complete prefab funderingen met steenspon-
ning, zodat de afgewerkte vloer boven maaiveld en de onder-
zijde van metselwerk onder maaiveld ligt [foto: Oudenallen].

figuur 204figuur 204.  Prefab elementen als complete prefab
fundering [fotos: Unicom].

 geschikt voor fundering op staal - - -

 geschikt voor fundering op palen +++

 horizontale maatnauwkeurigheid +++

 verticale maatnauwkeurigheid +++

 aantal betrokken partijen +++

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats +++

 totale bouwsnelheid +++

 mogelijkheid bij onregelmatige
fundering

- - -

 geschikt voor woningbouwproject - -

 geschikt voor de utiliteitsbouw - - -

 "last-minute" wijzigingen door architect - - -

 "last-minute" wijzigingen door
loodgieter

- - -

 mogelijkheid doorvoeren van leidingen ++

 vermijden van koudebruggen 0

 totale bouwkosten +++

 huidig marktaandeel - -

tabel 42tabel 42.  Beoordeling complete prefab fundering.

De complete prefab fundering is in het overzicht opgeno-
men, om de verschillende funderingsmethoden zo volledig
mogelijk in beeld te brengen. Echter vanwege de geringe
relevantie van deze specifieke methode is de methode
slechts summier beschreven en wordt de beoordeling
niet nader toegelicht.

Wel kan deze funderingsmethode een behoorlijke bespa
ring in tijd en kosten opleveren bij grote projecten met
veel dezelfde funderingen en indien de afmetingen ge-
standaardiseerd zijn. Ook grotere gebouwen kunnen
met deze elementen worden gefundeerd, aangezien de
elementen onderling kunnen worden gekoppeld. Toch
wordt dit vrijwel nooit toegepast. Dit komt vooral omdat
er in de woningbouw veel afwijkende vormen en detaille-
ringen gemaakt moeten worden. Ook het aanbrengen
van (veel) leidingen beperkt de mogelijkheden voor de
wat grotere gebouwen.

Als de complete prefab fundering bij bergingen en gara-
ges wordt toegepast kan dit onder andere de volgende
voordelen opleveren:

‘ door de zware vorstrand en de lage belasting zijn er
meestal maar 3 palen nodig;

‘ bij grote aantallen kunnen de funderingen in zeer korte
tijd worden geplaatst;

‘ een verbetering van de arbeidsomstandigheden op
de bouwplaats;

‘ een schone bouwplaats.

De funderingen worden doorgaans geleverd met een
steensponning (figuur 203).
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figuurfiguur 206 206.  De fundering met verticale prefab be-
tonplaten is vooral geschikt voor erg regelmatige
gebouwen [foto: Haprekon].

De koppeling van de funderingsplaat aan de palen is in principe
hetzelfde als bij de prefab funderingsmethode. In de paal wordt hier-
toe een stekeind vastgelijmd. In de prefab elementen bevinden zich
sparingen, zodat met krimparme gietmortel de verbinding tot stand
kan worden gebracht.

2.3.2.72.3.2.7  fundering met verticale prefab betonplatenfundering met verticale prefab betonplaten

De fundering met verticale prefab betonplaten kent een
drietal varianten. Kenmerkend is dat de eigenlijke belas-
tingoverdracht naar de ondergrond niet door de prefab
betonplaten wordt overgedragen, maar door poeren
of de vloerplaat. De verticale prefab betonplaat wordt
hierbij vooral als grondkering en vorstrand gebruikt. Bij
een geringe bovenbelasting vervullen de prefab beton-
platen vaak wel een dragende functie om de belasting
in de wand over te dragen op de poeren.

figuurfiguur 205 205.  De complete prefab
fundering wordt vooral toegepast
bij bergingen en garages op
palen [tek: Oudenallen].
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tabeltabel 43 43.  Morfologisch schema met gebruikelijke werkwijze/mogelijkheden voor
complete prefab funderingen.
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figuur 207figuur 207.  Kanaalplaat, "los" tegen een staalkolom
geplaatst. De kanaalplaat is toegepast als niet-dra-
gende vorstrand met geprofileerde staalplaten als
gevelafwerking [tekening: Streek].

figuur 208figuur 208.  Verbinding sand-
wich-elementen (boven gevelele-
ment, onder dragende vorstrand
met 1 = aluminiun vulplaatje,
2 = voegband, 3 = kit [tekening:
Streek].

De fundering met verticale prefab betonplaten wordt voor-
al toegepast bij bedrijfshallen en agrarische gebouwen
zoals loodsen, hallen, magazijnen, stallen en dergelijke.

Een eenvoudige uitvoering wordt door Haringsma hout-
en bouwmaterialen bv als Haprekon bouwsystemen aan-
geboden. Bij deze funderingsmethode (figuur 206) worden
rechthoekige prefab betonplaten toegepast, die aan twee
zijden op een poer zijn opgelegd. De prefab betonplaat
is in diverse breedten verkrijgbaar (100-120-140-200-250
of 300 mm) maar is altijd 600 mm hoog. De lengte be-
draagt ca. 3 meter. De prefab betonplaat wordt bij de
beide opleggingen in een ruime u-vormige uitsparing
van een prefab betonkolom geplaatst. Deze u-vormige
uitsparing voorkomt dat de platen kunnen omvallen. De
prefab betonkolom is zelf weer ingeklemd in een prefab
betonpoer. Nadat de afzonderlijke elementen zijn ge-
plaatst, worden de tussenruimten gevuld met een mortel,
waarmee de positie van de prefab platen wordt gefixeerd.

Zoals uit de figuur kan worden afgeleid, is het Haprekon
bouwsysteem goed bruikbaar
bij eenvoudige bouwwerken
met veel repetitie en een
grondgesteldheid, die het ge-
bruik van poeren mogelijk
maakt. Behalve voor funde-
ringen kan het Haprekon
bouwsysteem ook worden ge-
bruikt ten behoeve van een
(waterdichte) kelderwand, bij-
voorbeeld in de agrarische
bouw. Door de specifieke
randvoorwaarden wordt een
kelderwand in de beoorde-
lingen niet meegenomen.

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen fundering op staal

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heip
aal

heipaal met
manchet boorpaal putten,

poeren
prefab

fundering
grond-

ver- "op staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

hout
en

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton niet metsel-

werk

prefab
korf in-situ vlechten lokale

bij- koppelwapening niet

voorzien in door in fundering opnemen over
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk onder
peil

prefab
element

sponning in balkroos-
ter niet

afsluitlaag (zand, schelpen
e.d.) of deels aanvullen niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op
zand (in-het-werk- niet

graafmachine niet

diversen

tabeltabel 44 44.  Morfologisch schema met gebruikelijke werkwijze/mogelijkheden voor
de fundering met prefab verticale betonplaten.



2.112        2.112        

 geschikt voor fundering op staal ++

 geschikt voor fundering op palen -

 horizontale maatnauwkeurigheid -/+

 verticale maatnauwkeurigheid +/++

 aantal betrokken partijen ++

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats +

 totale bouwsnelheid ++

 mogelijkheid bij onregelmatige
fundering - - -

 geschikt voor woningbouwproject - - -

 geschikt voor de utiliteitsbouw +

 "last-minute" wijzigingen door
architect - -

 "last-minute" wijzigingen door
loodgieter - - -

 mogelijkheid doorvoeren van
leidingen - - -

 vermijden van koudebruggen - - - /+++

 totale bouwkosten +++

 huidig marktaandeel +

tabeltabel 45 45.  Beoordeling fundering met verticale pre-
fab betonplaten.

figuurfiguur 209 209.  Bevestiging van de verticale prefab be-
tonplaat aan een prefab poer [tekening: Streek].

figuur 210figuur 210.  Koppeling van een geïsoleerde beton-
plaat aan een stalen kolom, die zich gedeeltelijk
onder maaiveld bevindt [tekening: Streek].

Enigszins vergelijkbaar met het Haprekon bouwsysteem
is de funderingsmethode waarbij Streek wandelementen
of Streek betonpanelen worden toegepast in combinatie
met een staalskelet of speciale prefab betonnen kolom-
men (producent Streek Systeemvloeren bv).

De funderingswijze van Streek Systeemvloe-
ren bv kent meer mogelijkheden als het Ha-
prekon bouwsysteem. Zo kan er onder an-
dere gebruik worden gemaakt van vijf ver-
schillende prefab elementen. Dit zijn:

‘ kanaalplaat met een symmetrische
voorspanning voor eenvoudige bouw-
werken (figuur 207). De kanaalplaat
is 0,14 of 0,22 m breed, 0,58 - 1,18
of 1,2 m hoog en maximaal 9 m lang.
Door de symmetrische voorspanning zijn
de kanaalplaten niet getoogd;

‘ betonplaat 0,14 of 0,2 m breed en 0,75 tot 3 m
hoog. De lengte is maximaal 6,5 meter. De plaat
heeft één gladde zijde (eventueel met uitgewassen
grint);

‘ geïsoleerde betonplaat met ingestorte polystyreen-
platen. De geïsoleerde plaat is 0,14 of 0,2 m breed
en 0,75 tot 3 m hoog. De lengte is maximaal 6,5
meter. De plaat heeft één gladde zijde;

‘ sandwichplaat met twee betonschillen, bijeen gehou-
den door een roestvrijstalen constructie met daar-
tussen 40 of 60 mm isolatie van polystyreen of poly-
urethaan. De sandwichplaat is 0,2 m breed, 0,75
tot 3 m hoog en maximaal 6,5 m lang en heeft één
gladde zijde, eventueel met een afwerking van uitge-
wassen grint, figuur 208;

‘ gewapende funderingsplaat. De plaat of balk wordt
geleverd in vier standaard breedten (100 - 120 -
140 of 200 mm) en zes standaard hoogten (0,50 -
0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,20 of 1,50 meter). De maxi-
male lengte is 7 meter.

In alle elementen (met uitzondering van de kanaalplaten)
worden bevestigingsmaterialen ingestort. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van instortrails, waarmee maatafwij-
kingen van -0,10 tot +0,10 meter kunnen worden ge-
compenseerd. Bij een bevestiging tegen een staalkolom
kan gebruik worden gemaakt van klemverbindingen (Lin-
dapter). In figuur 210 is deze bevestiging getoond. Bij
dit detail moet de staalkolom echter onder het maaiveld
worden doorgezet. Hierdoor komt het onderste deel van
de kolom in een vochtige en oncontroleerbare omgeving,
waardoor de levensduur afneemt. Vanwege de eenvoudi-
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figuur 211figuur 211.  Eenvoudige vorstrand waarmee aan de
eis voor de aanlegdiepte wordt voldaan [tekening:
Prefab beton voor de woningbouw].

ge verbindingen (tussen prefab element en staalkolom en tussen
staalkolom en poer) wordt deze detaillering vaak in de utiliteits- en
agrarische bouw toegepast.

Een betere methode is het gebruik van prefab betonnen kolommen
(of opstortingen van de poeren) zoals getoond in figuur 209. Voor-
waarde is hierbij wel dat in de kolom ook een instortrail is opgeno-
men, zodat een hoogteverschil (bijvoorbeeld van -0,10 tot +0,10
meter) opgevangen kan worden.

Een derde variant van de fundering met verticale prefab betonplaten
is de vorstrand met aan de bovenzijde (loodrecht op de plaat) stek-
einden. Deze vorstranden worden onder andere door Prefab Beton
Vebo b.v. geleverd. De vorstrand wordt hierbij geplaatst in een gegra-
ven sleuf. Nadat beide zijden weer zijn aangevuld met grond wordt
de vloerplaat in het werk gestort. De vorstrand is hierbij tevens de
randbekisting. De stekeinden zorgen hierbij voor een goede verbinding
met de vloer van in-het-werk-gestort beton. 

Bij deze werkwijze wordt de bovenbelasting niet door de vorstrand
overgedragen, maar is de in-het-werk-gestorte vloerplaat de eigenlijke
fundering. De vorstrand heeft alleen een constructieve functie bij
het overbrengen van de bovenbelasting op de vloerplaat. In principe
wordt de vorstrand hierbij alleen gebruikt om aan de voorwaarden
in het bouwbesluit ("aanleg van de fundering is minimaal
0,80 meter") te kunnen voldoen. Maar omdat de vorstrand
niet geïsoleerd is, en bovendien slechts een geringe dikte
heeft, is het twijfelachtig of het eigenlijke probleem (het
voorkomen van ongelijkmatig opvriezen van de fundering)
kan worden voorkomen. 

De vorstrand wordt daarom hoofdzakelijk bij kleine ge-
bouwen (zoals bergingen en dergelijke) toegepast.

In de tabel is de fundering met verticale prefab betonpla-
ten beoordeeld op de zestien kenmerken. Omdat de fun-
deringsmethode alleen geschikt is voor zeer eenvoudige
bouwwerken, zijn de afzonderlijke kenmerken niet nader
toegelicht.
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figuur 212figuur 212.  ALVON holle wanden toegepast als kel-
derwand. Vanwege de specifieke randvoorwaarden,
wordt een kelderwand niet meegenomen in de be-
oordelingen +1-7, [foto: Alvon].

figuur 213figuur 213.  Gekoppelde prefab platen [Alvon].

2.3.2.8 2.3.2.8 fundering met dubbele prefab betonplatenfundering met dubbele prefab betonplaten

Deze funderingsmethode is een onderdeel van een bouwwijze die
door Alvon Bouwsystemen b.v. is ontwikkeld (en wordt aangeduid
als ALVON® holle wand). Hoewel deze bouwwijze nagenoeg niet
(meer) voor funderingen (behoudens kelderwanden) wordt toegepast,
is er hier toch uitgebreid aandacht aan besteed. Dit is gedaan omdat
de ALVON® holle wand op het eerste oog veel overeenkomsten heeft,

met de funderingswijze die in deel 1 is beschreven.

Bij de ALVON® holle wand worden twee gekoppelde
prefab betonnen schillen in het werk gesteld, waarna
de tussenruimte in het werk met betonmortel wordt volge-
stort tot een monolithische constructie. De schillen zijn
60 mm dik. De totale aanlegbreedte is minimaal 250
mm en maximaal 600 mm (oplopend in stappen van
50 mm). De hoogte van de beide schillen is minimaal
300 mm en maximaal 700 mm (oplopend in stappen
van 50 mm). De lengte is maximaal 7,5 meter. Bij hoek-
aansluitingen kunnen de beide schillen onderling in lengte
verschillen.

De schillen worden horizontaal in een malbodem
geproduceerd. De malbodem is 7,5 meter lang en is nauwkeurig
vlak opgesteld. De beide schillen worden apart gestort. Op de mal-
bodem worden drie funderingsschillen naast elkaar gestort. Allereerst
wordt de breedte van de eerste schil vastgelegd, door in de malbodem
een stalen malregel te plaatsen. De lengte van het element kan wor-
den gevarieerd met een ingeplakte strook kunststofschuim. Hierin
wordt de wapeningskorf voor de beide schillen met afstandhouders,
hijshaken en dergelijke geplaatst. Daarna wordt betonmortel aange-
bracht en verdicht door de malbodem in trilling te brengen. Na een
dag is het beton voldoende uitgehard. De verharde schil met de erin
gestorte wapeningskorf wordt vastgeklemd op de malbodem, 180E
gekanteld en boven de ernaast opgestelde malbodem voor de tweede
schil gemanoeuvreerd. Op deze tweede malbodem is al een laag
betonmortel aangebracht, zodat de wapeningskorf in de nog verse
betonmortel kan zakken. Enige tijd wordt de schil, geklemd in de

malbodem, getrild. Daarna wordt de malbodem gelost.
Na nog een dag uitharden wordt het complete element
uit de mal gehaald en in verticale positie opgeslagen.
Met deze productiewijze heeft elke schil aan de zichtzijde
een gladde zijde. Aan de binnenzijde zijn de schillen
opgeruwd, waardoor een betere aanhechting bij verhar-
ding van in-het-werk-gestorte betonmortel wordt verkre-
gen.

De funderingsstrook wordt op de bouwplaats op enkele
poerelementen gesteld. De poerelementen hebben een
buitenmaat van 0,75 ×0,75 m² met daarin een grote
sparing van 0,6×0,6 m² en wegen per stuk circa 0,4 kN.
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figuurfiguur 214 214.  Details voor kelderwand aansluitingen
[tekening: Alvon].

De poerelementen worden in de bouwput rondom een
paalkop gelegd. Hierbij worden enkele poerelementen
op elkaar gestapeld, waarmee globaal de hoogte wordt
bepaald. De poerelementen zijn 0,10 meter dik zodat
een maatnauwkeurigheid van -0,05 tot +0,05 meter ge-
realiseerd kan worden. De grote uitsparing is bedoeld
voor het ondervangen van de onnauwkeurigheden van
de paalkop. Na het stellen van de poerelementen wordt
de sparing gevuld met betonmortel.

Het poerelement dient als ondersteuning van de funde-
ringsstrook, zodat deze snel kan worden gesteld. Door-
gaans is de hoofdwapening al in de schillen aanwezig,
maar er kan eventueel ook wapening in de tussenruimte
worden bijgelegd. Op de funderingshoeken en nabij de
onderlinge aansluitingen van de funderingsstroken moet
in het werk nog wel koppelwapening worden bijgelegd.

Bij een loodrechte aansluiting tussen twee funderingssloven
kan tijdens de productie een sponning in één van de schil-
len worden aangebracht (door in de bekisting een vulstuk
onder de wapening te leggen, zodat de beton zich ter
plaatse van de sponning niet goed aan de wapening kan
hechten). Op de bouwplaats wordt de funderingssloof
met de sponning als eerste geplaatst. Na het stellen wordt
het resterende beton bij de sponning met een zware hamer
weggeslagen. Hierdoor ontstaat een opening in de schil,
waarbij de wapening doorloopt. Vervolgens wordt de
andere funderingssloof geplaatst en wordt koppelwape-
ning ter plaatse van de aansluiting aangebracht. De fun-
dering wordt een geheel als de tussenruimte met beton
is gevuld. Hiertoe moet er eerst een plasticfolie of werk-
vloer van stampbeton worden aangebracht, zodat weglo-
pen en ontmenging van betonmortel wordt voorkomen.

Bij een fundering op staal worden poerelementen achter
elkaar op een geëgaliseerde zandlaag gelegd, zodat een
verbrede voet ontstaat. De sparing in de poerelementen
wordt dan gelijktijdig met de funderingsstroken volgestort.

ALVON® holle wanden worden tegenwoordig nog vooral toegepast
ten behoeve van wanden in de woning- en utiliteitsbouw als onderdeel
van de hoofddraagconstructie. Specifieke toepassingen van de
ALVON® holle wand zijn wanden tegen belendingen, woningscheiden-
de wanden en kelderwanden (figuur 214). Een toepassing als kelder-
wand valt niet onder de definitie van funderingsconstructie +1-7,. Deze
toepassing is daarom niet in de beoordeling meegenomen. Toch
is in figuur 214 de doorsnede van een kelderwand opgenomen aan-
gezien dit de vele toepassingsmogelijkheden van de ALVON® holle
wand onderstreept.
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figuur 215figuur 215.  Fundering/kelder van ALVON-BK-funderingsstro-
ken [foto: Alvon].
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tabel 47tabel 47.  Beoordeling fundering met dubbele pre-
fab betonplaten.

In de afbeeldingen is geïllus-
treerd dat de prefab beton-
schil in verschillende afme-
tingen gemaakt kan worden.
Ook een verschuiving ten op-
zichte van de andere prefab
betonnen schil is mogelijk. In
beide schillen zijn ingestorte
voorzieningen voor leidingen
mogelijk.

In tabel 47 is de ALVON®
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te zien. Een groot bezwaar is
ook dat de gevelisolatie (niet
getekend in figuur 216) niet
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tabeltabel 46 46.  Morfologisch schema voor fundering met dubbele prefab betonplaten.
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figuurfiguur 216 216.  ALVON funderingsstrook met poerele-
menten, gemaakt in de begin jaren ‘80. Voor een
objectieve beoordeling dient dit detail aangepast te
worden aan het huidige Bouwbesluit, weergegeven
in figuur 217 [tekening: Alvon].

figuur 217figuur 217.  Aangepast detail voor de fundering met
dubbele prefab betonplaten, die vergelijkbaar is met
andere funderingsmethoden.

gane grondvloer). Deze koudebrug wordt groter als de
spouwisolatie aan de onderzijde nat wordt door water
onder in de spouw.

Het detail is daarom gewijzigd zoals weergegeven in figuur
217. Hierin is de afmeting van de funderingssloof 400
× 400 mm² en het aanlegniveau 800G peil. Op de funde-
ringssloof wordt circa 200 mm opgemetseld. Deze wijzi-
ging is noodzakelijk om de detaillering te kunnen vergelijk-
en met de detailleringen van andere funderingsmethoden.

De funderingsmethode met ALVON® holle wandelementen
is minder geschikt voor een fundering op staal (waardering
-). Ten opzichte van de traditionele fundering is het relatief
duur om een sloof van 600 mm breed en 200 mm hoog
te maken met daarin enkele wapeningsstaven. Door ge-
bruik te maken van achter elkaar gelegde platen kan de
standaard opbouw worden gebruikt, maar het plaatsen
van 0,4 kN zware elementen is in strijd met de eisen ten
aanzien van arbeidsvoorwaarden (het gewicht van hand-
matig geplaatste elementen is maximaal 0,18 kN). Bij
een fundering op palen zijn ALVON® holle wandelementen
wel geschikt (waardering +). Behalve de grotere afme-
tingen van de betonbalk bij een fundering op palen, komt
dit ook doordat alle benodigde wapening in de betonschil
is ondergebracht.

De maatnauwkeurigheid van de fundering wordt bepaald
door de mogelijkheid om zware poerelementen te stellen,
de tolerantie van de ALVON® holle wandelementen en
het ruwe oppervlak van in-het-werk-gestorte beton. Hierop
komt het metselwerk onder peil. Dit metselwerk verzorgt
de eigenlijke maatnauwkeurigheid. Hierdoor is de waarde-
ring bij het kenmerk "verticale maatnauwkeurigheid" gelijk-
gesteld met de waardering bij de traditionele funderings-
methode. Daarentegen kan de horizontale maatnauwkeu-
righeid behoorlijk worden verbeterd. Aan dit kenmerk
is de waardering +/++ toegekend. 

Omdat de koppeling van de beide schillen maatafwijking-
en toelaat is de waardering voor grote bouwcomponenten
lager (+/++)

Bij het kenmerk "aantal betrokken partijen" is een hogere
waardering toegekend (- -) ten opzichte van de traditionele
fundering omdat het vlechten en aanbrengen van wape-
ning vervalt. Maar omdat de overige werkzaamheden
nog door dezelfde betrokkenen worden uitgevoerd, is
de stijging gering gehouden.

Ten aanzien van de kenmerken "hoeveelheid arbeid op
de bouwplaats" en "totale bouwtijd" is gesteld dat de posi-
tieve effecten van een geïntegreerde wapening teniet wordt
gedaan door extra werkzaamheden voor het plaatsen
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figuur 218figuur 218.  Horizontale details met de koppelingen
van prefab platen [tekening: Alvon].

figuurfiguur 219 219.  Een deel van de bovenbelasting wordt
gecompenseerd door grond te vervangen door een
lichter materieel (hier schuimbeton) [tek: Jellema 2].

van de relatief zware ALVON® holle wandelementen.
Per saldo zijn de beide waarderingen daarom gelijk ge-
houden (- - -).

Aan het kenmerk "mogelijkheden bij onregelmatige
funderingen" is een gemiddelde waardering (0) toege-
kend. Dit komt vooral doordat het productieproces niet
geschikt is voor het maken van korte elementen. Dit wordt
nog versterkt doordat bij een onregelmatige fundering
vrijwel uitsluitend unieke elementen benodigd zijn, die
het productieproces vertragen.

Wanneer het aantal identieke elementen wat toeneemt (bij de kenmer-
ken "geschikt voor woningbouwproject" en "geschikt voor utiliteits-
bouw") is de waardering hoger (+).

Bij het kenmerk "‘last-minute’ wijziging door architect" is de laagste
waardering toegekend (- - -), omdat een wijziging na het produceren
van de elementen tot veel extra werk leidt. Een enkele wijziging zal
al een vertraging van de uitvoering tot gevolg hebben.

Ook aan het kenmerk "‘last-minute’ wijziging door loodgieter" is
de laagste waardering toegekend (- - -), omdat het maken van een
doorvoering op de bouwplaats een betonboring door de beide schillen
vereist.

Het kenmerk "mogelijkheid doorvoer leidingen" is eveneens slecht
beoordeeld (-), omdat bij de productie van beide schillen instortvoor-
zieningen moeten worden aangebracht, die tegenover elkaar moeten
zitten.

Bij het kenmerk "vermijden van koudebruggen" is er geen verschil
met de traditionele fundering (- -), omdat de eventuele voorziening
een onderdeel is van het metselwerk.

2.3.2.9 2.3.2.9 funderfundering met grondvervanging: schuim-ing met grondvervanging: schuim-
beton/geëxpandeerde kleikorrelsbeton/geëxpandeerde kleikorrels

Bij een fundering met grondvervanging door een lichter
materiaal wordt (een gedeelte van) de bovenbelasting
gecompenseerd door verminderde gronddruk. Bij deze
methode kan bij een slechte grondgesteldheid toch een
fundering op staal worden toegepast. Bij de woningbouw
is de dikte van de laag die wordt vervangen circa 0,50
tot circa 2,50 meter. Een grotere laagdikte komt niet vaak
voor, omdat de uitvoering daarbij bemoeilijkt wordt door
het grondwater. Ook de besparing ten opzichte van een
fundering op palen is een belangrijk economisch criterium
bij de keuze voor deze funderingsmethode.

Bij de grondvervanging wordt doorgaans gebruik ge-
maakt van schuimbeton, geëxpandeerde kleikorrels of
EPS-blokken. De EPS-blokken worden vooral in de wegen-
bouw toegepast. Hierbij is de laagdikte van de grondver-
vanging groter omdat er zwaardere machines kunnen
worden ingezet. In de woningbouw komt een grondver-
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figuurfiguur 220 220.  Bij een oprit is de bovenbelasting gere-
duceerd en gedeeltelijk gecompenseerd door grond-
vervanging met EPS [tekening: IsoBouw].

figuur 221figuur 221.  EPS-blokken in een oprit [foto: IsoBouw].

figuurfiguur 222 222.  Grondvervanging door schuimbeton.
Gedeeltelijk verhard schuimbeton is daags na het
storten met een spade verwijderd om de begane
grondvloer te versterken [foto: Voorbij].

vanging met EPS-blokken niet vaak voor. Dit komt omdat er altijd
een risico blijft dat het EPS wordt aangetast door grondverontreiniging
(bijvoorbeeld door aardolieproducten of oplosmiddelen). Bij de wegen-
bouw wordt het EPS daarom "ingepakt", waardoor de aantastingen
-dus de zettingen- beperkt blijven. Een volledige bescherming is echter
niet mogelijk. Hierbij is het risico dat de randen worden aangetast
het grootst. En juist daar is de bovenbelasting in de wegenbouw laag
en bij een woning hoog. Een aantasting van het EPS veroorzaakt
een ongelijkmatige zetting, wat in de woningbouw veelal tot scheurvor-
ming kan leiden. Dit risico is bij de beide andere materialen (schuim-
beton en geëxpandeerde kleikorrels) afwezig, zodat deze wel worden
toegepast in de woningbouw.

Schuimbeton is een verhard mengsel van cement, water, fijne toeslag-,
vul- en hulpstoffen, schuimmiddel en lucht. Per toepassing
kan de hoeveelheid toeslag-, vul- en hulpstoffen variëren.
Het schuimmiddel wordt toegevoegd in plaats van grind.
In de lichtere soorten schuimbeton bedraagt het percenta-
ge luchtporiën tot 70% van het volume. De volumieke
massa is te variëren van 4 tot 16 kg/m³. 

Het basismateriaal voor schuimbeton wordt door een
lokale betonmortelcentrale geleverd. Dit basismateriaal
wordt met een truckmixer naar de bouwplaats gebracht
en daar in een stortbak van een pompinstallatie gestort.
De pompinstallatie verpompt de schuimbetonmortel, waar-
bij het schuim in de pompslang wordt gemengd met het
basismateriaal. Dit menggedeelte in de slang zorgt er
voor dat er een homogeen mengsel ontstaat. Het volume
van het mengsel kan tot 3½-maal zo groot zijn als dat
van het verpompte basismateriaal.
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figuur 223figuur 223.  Aanbrengen van schuimbeton.

figuurfiguur 224 224.  Bij grondvervanging door geëxpandeerde kleikorrels worden twee
bekistingsplaten met balkjes op de juiste plaats en hoogte gebracht. Hieromheen
worden geëxpandeerde kleikorrels aangebracht, waardoor er tussen de beide be-
kistingsplaten een holte ontstaat. Later wordt de holte met betonmortel gevuld, zo-
dat een balkrooster ontstaat. De beide bekistingsplaten blijven dan zitten.

Door de toevoeging van toeslag-, vul- en hulpstoffen is schuimbeton
een vloeimortel met een zelfnivellerende werking. Schuimbetonmortel
vlakt zichzelf uit, hoeft niet te worden verdicht en meestal niet te wor-
den afgewerkt. Een nabehandeling is alleen gewenst als uitdroging

en krimpscheuren moeten worden voorkomen. Hiertoe
kan het oppervlak worden afgedekt met een damp-
remmende folie of dekens. Dikke pakketten worden bij
voorkeur in lagen van maximaal 0,5 meter gestort. Indien
de grondwaterstand erg hoog is, moet er voor worden
gezorgd dat de grondverbetering niet kan opdrijven.
Dit is mogelijk door een goede verdeling van de bovenbe-
lasting, of door schuimbeton met een open celstructuur
toe te passen. Ook kan het schuimpercentage worden
aangepast (zodat de volumieke massa hoger is dan 10
kg/m³).

In figuur 229 +2-123, is te zien dat een fundering met
grondvervanging gemakkelijk toegepast kan worden

bij onregelmatige funderingsvormen. Deze fundering is in drie fasen
gestort (figuur 228 +2-123,). Na het ontgraven en het leggen van de
leidingen is de onderste laag (van 900G tot 450G peil) aangebracht.
Daarna is met kalkzandstenen een "bekisting" gemetseld, die tegelijk
de eerste lagen voor het opgaande gevelwerk vormt. Na een week,
wanneer de eerste laag voldoende verhard is, wordt de tweede laag

gestort (van 450G tot 190G
peil). Het schuimbeton loopt
hierbij uit de onvermijdelijke
gaten in de lagen metselwerk,
waarbij de lekkages met
hoopjes zand worden  ge-
stelpt. De tweede laag is na
enkele dagen voldoende ver-
hard. Op dit moment is het
schuimbeton nog goed met
een spade te verwerken. In
figuur 222 is te zien dat op
enkele plaatsen het schuim-
beton is weggestoken. Hier-
door kan de bovenste laag
met staalvezelbeton plaatselijk
worden versterkt. Een week
later kan deze vloer met staal-
vezelbeton worden gestort.

Geëxpandeerde kleikorrels
worden vervaardigd in een
draaioven. De ronde korrel
heeft een harde roodbruine
micro-poreuze schil en een
kern met cellulaire structuur.
Hierdoor heeft de korrel een
-voor een hard steenachtig
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figuurfiguur 225 225.  De vorstrand kan een dag na het stor-
ten van schuimbeton met een spade worden verwij-
derd [foto: Voorbij].

figuurfiguur 226 226.  Een deel van de bovenbelasting wordt gecom-
penseerd doordat grond is vervangen door geëxpandeerde
kleikorrels [tek: Jellema 2].

geschikt voor fundering op staal +++

geschikt voor fundering op palen - - -

horizontale maatnauwkeurigheid - - -/-

verticale maatnauwkeurigheid - - -/-

aantal betrokken partijen 0

hoeveelheid arbeid op de bouwplaats -

totale bouwsnelheid 0

mogelijkheid bij onregelmatige
fundering

+++

geschikt voor woningbouwproject +++

geschikt voor de utiliteitsbouw -

"last-minute" wijzigingen door architect +++

"last-minute" wijzigingen door
loodgieter

+++/- -

mogelijkheid doorvoeren van leidingen +

vermijden van koudebruggen +++

totale bouwkosten +++

huidig marktaandeel - - -

tabeltabel 48 48.  Beoordeling fundering met grondver-
vanging.

materiaal uitzonderlijk- laag gewicht met hoge isolatie-
waarde. Na het baggeren van de klei en voorbereiden
worden de korrels geëxpandeerd en gebakken in een
draaioven bij een temperatuur van circa 1100EC.

Geëxpandeerde kleikorrels worden aangevoerd in een
silo-auto en door overdruk in het werk geblazen door
middel van slangen. Daarna worden de geëxpandeerde
kleikorrels geëgaliseerd en eventueel met een licht tril-
apparaat verdicht. De toplaag van losse korrels wordt
gestabiliseerd tot korrelbeton door besproeiing met een
mengsel van cement en water ("cementmelk"). Een geringe
cementhoeveelheid is voldoende om het oppervlak be-
loopbaar te maken. De cementmelk kan eventueel ook
in de blaasslang worden geïnjecteerd, waardoor in één
handeling korrelbetonmortel in het werk wordt geleverd.

Bij het gebruik van geëxpandeerde kleikorrels zijn maatregelen tegen
opdrijven niet nodig omdat geëxpandeerde kleikorrels vocht kunnen
opnemen. Hierdoor wordt de volumieke massa van droge geëxpan-
deerde kleikorrels (3,5 kg/m³) verhoogd tot 12,5 kg/m³, dus meer
dan 10 kg/m³.

Bij een fundering met grondvervanging moet er op het schuimbeton
of op de geëxpandeerde kleikorrels nog een betonbalk, -plaat of
-strook worden gecreëerd. Hiermee kunnen puntlasten worden ge-
spreid. Ook kan deze betonconstructie grote verschillen in zettingen
tussen belaste en onbelaste wanden overbruggen, waardoor ook
de maximale zetting wat kleiner wordt.

De fundering met grondvervanging wordt niet veel toege-
past. In bijgaande tabel met beoordelingen op zestien
kenmerken is daarom een lage waardering (- - -) toege-
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figuurfiguur 227 227.  Zelf-nivellerend schuimbeton [Voorbij].

kend aan het kenmerk "huidig marktaandeel". Toch is de fundering
met grondvervanging uitvoerig beschreven in de documentatie, als
ondersteuning van een ongewone uitwerking van de geïndustrialiseer-
de funderingswijze +1-75,.

De fundering met grondverbetering wordt voornamelijk
toegepast om bij een relatief slechte grondgesteldheid
toch een fundering op staal te kunnen toepassen. Daar-
om is aan het kenmerk "geschikt voor een fundering op
staal" een maximale waardering toegekend (+++), terwijl
aan het kenmerk "geschikt voor een fundering op palen"
de laagste waardering is toegekend (- - -).

De maatnauwkeurigheid wordt bepaald door een beton
balk, -strook of -plaat. Deze betonconstructie wordt op
het schuimbeton of op de geëxpandeerde kleikorrels

aangebracht. De maatnauwkeurigheid wordt bepaald door het in-het-
werk-gestorte beton. Deze maatnauwkeurigheid is aanzienlijk minder
dan bij gebruik van metselwerk. Aan de beide kenmerken met betrek-
king tot de maatnauwkeurigheid is daarom een zeer lage waardering
toegekend (- - -/-).

Aan het kenmerk "aantal be-
trokken partijen" is een ge-
middelde waardering (0) toe-
gekend. Want hoewel er geen
metselwerk meer voorkomt,
zijn er toch nog diverse af-
zonderlijke partijen nodig
voor onder andere grond-
werk, aanbrengen van de
grondvervanging, maken van
de randbekisting en storten
van beton (in meerdere
fasen). Voor al deze activitei-
ten is nog vrij veel arbeid op
de bouwplaats noodzakelijk,
zodat aan dit kenmerk een
lage waardering (-) is toege-
kend. En omdat deze activi-
teiten niet aansluitend ge-
pland kunnen worden is aan
het kenmerk "totale bouwtijd"
een gemiddelde waardering
(0) toegekend. Een hoogste
waardering (+++) is toege-
kend aan het kenmerk "mo-
gelijkheden bij onregelmatige
funderingen" en het kenmerk
"geschikt voor woningbouw-
project". Aan het kenmerkt
"geschikt voor utiliteitsbouw"

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen fundering op staal

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipaal heipaal met
manchet boorpaal putten,

poeren
prefab

fundering
grondver-
betering "op staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houten
delen

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekistin

prefab
beton niet metsel-

werk

prefab
korf in-situ vlechten lokale

bij- koppelwapening niet

voorzien in door in fundering over betonbalk
mantelbuis leidingen instorten

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk onder
peil

prefab
element

sponning in balkroos-
ter niet

afsluitlaag (zand, schelpen
e.d.) of deels aanvullen niet aanvullen, verdichten, folie en

isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op
zand (in-het-werk- niet

graafmachine niet

diversen

tabel 49tabel 49.  Morfologisch schema voor de fundering met grondvervanging.
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figuurfiguur 228 228.  Doorsnede van figuur 222 en 229 [te-
kening: Voorbij].

figuurfiguur 229 229.  Overzicht van een fundering met grondvervanging door schuimbeton
[foto: Voorbij].

is een lagere waardering (-) toegekend, omdat fundering
met grondvervanging niet geschikt is voor een hoge ge-
concentreerde belasting.

Bij de kenmerken "‘last-minute’ wijzigingen door architect"
en ‘last-minute’ wijzigingen door loodgieter" is de maxima-
le waardering toegekend (+++) omdat de maatvoering
tot het aanbrengen van de grondvervanging nog onbe-
perkt kan worden gewijzigd. Zelfs als de grondvervanging
al is aangebracht is een aanpassing van de plattegrond
nog gemakkelijk te realiseren (zolang echter de betonbalk,
-strook of -plaat nog niet is gestort).

Hetzelfde geldt voor de ‘last-minute’ wijzigingen door
de loodgieter". Hieraan is echter nog een tweede waarde-
ring gekoppeld (+++/- -), want wanneer de grond-
vervanging eenmaal is aangebracht, leidt een wijziging
tot een grote verstoring van de werkzaamheden.

Ook het kenmerken "mogelijkheid doorvoeren van leiding-
en" is positief beoordeeld (waardering +). De waardering is echter
wat beperkt omdat het exact plaatsen van leidingen (voorafgaand
aan het aanbrengen van de grondvervanging) wat moeilijker is.

Aan het kenmerk "vermijden van koudebruggen" is de maximale
waardering toegekend (+++), omdat de gehele grondvervanging
bijdraagt in de isolatiewaarde naar de ondergrond. Bij gebruik van
schuimbeton kan globaal worden aangehouden dat de isolatiewaarde
van 0,30 meter schuimbeton (met een volumieke massa van 500
kg/m³) overeenkomt met 0,10 meter EPS. Dezelfde isolatiewaarde
wordt met geëxpandeerde kleikorrels bereikt bij een laagdikte van
circa 0,40 meter.

Bij het kenmerk "totale bouw-
kosten" zijn de toepassingen
beschouwd, waarin de funde-
ring met grondverbetering een
alternatief vormt voor de fun-
dering met palen. Bij deze
projecten is een behoorlijk
voordeel te behalen. Zo kan
bijvoorbeeld een fundering op
schuimbeton in vergelijking
met de traditionele fundering
50% in prijs verschillen. Daar-
om is aan dit kenmerk een
maximale waardering (+++)
toegekend.
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tradi-
tionele
fund.

kist van
staven +

folie

EPS - fun-
deringsbe-

kisting

EPS -
vorm-
delen

prefab
funde-
ring

com-
plete
fund.

verticale
prefab
platen

Alvon
holle
wand

grond-
vervan
ging

 geschikt voor fundering op staal +++ +++ - - ++ - - - - - - ++ - +++

 geschikt voor fundering op palen +++ +++ +++ - +++ +++ - + - - -

 horizontale maatnauwkeurigheid - -/+ - - -/+ - -/+ - -/+ - /++ +++ -/+ +/++ - - -/-

 verticale maatnauwkeurigheid - -/+ - - -/+ - -/+ - -/ - - /++ +++ +/++ - -/+ - - -/-

 aantal betrokken partijen - - - - - - - - - - - - 0  +++ ++ - - 0

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats - - - - - - - + +++ + - - - -

 totale bouwsnelheid - - - - - - - + +++ ++ - - - 0

 mogelijkheid onregelmatige fundering ++ +++ +++ +++ - - - - - - - - 0 +++

 geschikt voor woningbouwproject ++ ++ +++ +++ + - - - - - + +++

 geschikt voor de utiliteitsbouw ++ ++ ++ ++ +++ - - - + + -

 "last-minute" wijzigingen - architect +++ +++ +++ +++ - - - - - - - - - - - +++

 "last-minute" wijzigingen- loodgieter +++ +++ +++ +++ +++/- - - - - - - - - - - - +++/- -

 mogelijkheid doorvoeren leidingen +++/- - +++/- - ++ ++ ++ ++ - - - - +

 vermijden van koudebruggen - - - - +++ +++ - - 0 - - - /+++ - - +++

 totale bouwkosten 0 + ++ ++ ++ +++ +++ - +++

 huidig marktaandeel +++ - - ++ - - - - - + - - - - - -

tabel 50tabel 50.  Samenvoeging van tabellen met beoordelingen voor beschouwde funderingsmethoden.

2.3.32.3.3  maatnauwkeurigheid bestaande funderingsmethodenmaatnauwkeurigheid bestaande funderingsmethoden
In tabel 50 zijn de afzonderlijke tabellen van de beschreven funde-
ringsmethoden bijeengebracht. Voor een bouwmethode met grote
industrieel vervaardigde elementen (met een gewenste tolerantie
van 0,5 mm/m’) zijn in dit overzicht in het bijzonder de beide kenmer-
ken met betrekking tot de maatnauwkeurigheid van belang ("horizon-
tale maatnauwkeurigheid" en "verticale maatnauwkeurigheid"). Bij
deze beide kenmerken zijn doorgaans twee beoordelingen weergege-
ven. De eerste waarde heeft betrekking op de bouwmethode met
grote industrieel vervaardigde elementen, de tweede waarde op een
bouwmethode met gelijmde (kalkzandsteen-)elementen. Uit het over-
zicht is af te lezen dat een optimale toepassing van de bouwmethode
met grote industrieel vervaardigde elementen alleen mogelijk is bij
de completecomplete  fundering. Maar bij de kenmerken "mogelijkheid bij
onregelmatige fundering" en "geschikt voor woningbouwproject"
is aan deze funderingsmethode juist een laagste waardering (- - -)
toegekend. Dit betekent dat deze funderingsmethode een beperkt
toepassingsgebied heeft. Daardoor is de complete fundering niet
bruikbaar voor een bouwmethode met grote industrieel vervaardigde
elementen.

Een andere fundering met een redelijke waardering bij het kenmerk
"verticale maatvoering" is de fundering met verticale prefab beton- fundering met verticale prefab beton-
platenplaten. Maar ook deze fundering heeft een zeer beperkt toepassings-
gebied.

De maatnauwkeurigheid van alle andere funderingsmethoden is
voor een optimale toepassing van een bouwmethode met grote indus-
trieel vervaardigde elementen ontoereikend.
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2.3.42.3.4  modificatie van een bestaande funderingsmethodemodificatie van een bestaande funderingsmethode
In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat geen van de onderzochte
funderingsmethoden bruikbaar is bij een bouwwijze met grote indus-
trieel vervaardigde elementen.

Vervolgens is opnieuw naar de onderzochte funderingsmethoden
gekeken, maar nu met de intentie om de gewenste nauwkeurigheid
te realiseren door een funderingsmethode te modificeren of door
een substitutie aan te brengen. Hiertoe zijn de funderingsmethoden
beschouwd, die bij de kenmerken "mogelijkheid bij onregelmatige
funderingen" en "geschikt voor woningbouwproject" beoordeeld zijn
met minimaal ++. Dit zijn:

‘ traditionele fundering;
‘ fundering met verloren bekisting van wapeningsstaal omkleed

met kunststof folie;
‘ EPS-funderingsbekistingen;
‘ bekisting met EPS-vormdelen;
‘ fundering met grondvervanging.

De fundering met grondvervanging wordt niet nader beschouwd,
omdat de bovenzijde van een in-het-werk-gestorte laag schuimbeton
niet nauwkeurig genoeg is. Ook bij de uitvoering met geëxpandeerde
kleikorrels is de bovenzijde van de fundering een in-het-werk-gestorte
strook. Een beperkte substitutie of modificatie is zowel bij schuimbeton
als geëxpandeerde kleikorrels niet gevonden.

Bij de overige funderingsmethoden wordt een in-het-werk-gestorte
betonnen balk gemaakt. Deze funderingsmethoden zijn qua opbouw
gelijk, de verschillen zitten vooral in de (al dan niet verloren) bekisting
van de betonnen balk. Ongetwijfeld kan de maatnauwkeurigheid
van deze vier funderingsmethoden nog worden geoptimaliseerd (waar-
schijnlijk heeft een beter toezicht en extra aandacht aan de maatvoe-
ring al resultaat), maar de gewenste maatnauwkeurigheid van 0,5
mm/m’ wordt met een in-het-werk-gestorte betonnen balk niet realis-
tisch geacht. Dit komt doordat de bekisting tijdens het storten en
het verdichten een weinig kan verschuiven. Ook is een hoge verticale
maatnauwkeurigheid niet haalbaar omdat de stortzijde altijd ongelijk
is.

Hierbij komt dat een hoge maatnauwkeurigheid van een in-het-werk-
gestorte betonnen balk niet altijd kan worden gerealiseerd, omdat
de fundering gemaakt moet worden:

X in soms slechte weersomstandigheden (regen, koude, en derge-
lijke);

X op vaak een matig tot zeer slecht begaanbaar terrein (modder
en dergelijke) en;

X met altijd een beperkt aantal referentiepunten (nog geen vaste,
vlakke bouwdelen, waarop kan worden afgetekend, doorhangende
meetlinten, et cetera).

De maatnauwkeurigheid van de betonnen balk bij de drie funderings-
methoden kan dus alleen grof worden vastgelegd. Pas later kan hierop
(eventueel in een aantal stappen) een verfijning worden aangebracht.
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figuur 230figuur 230.  De omstandigheden op de bouwplaats zijn in belangrijke mate afhan-
kelijk van het weer. Ontoegankelijke terreinen hebben onherroepelijk een neerslag
op de kwaliteit van het werk.

Dit betekent dat de gewenste maatnauwkeurigheid bij de vier funde-
ringsmethoden door het metselwerk onder peil, kimlaag of een andere
toevoeging moet worden gerealiseerd. Ook bij twee andere funde-
ringsmethoden (prefabprefab  funderingsmethode en de fundering met
ALVON© holle wandALVON© holle wand) wordt de maatnauwkeurigheid door metselwerk
of kimlaag verzorgd. Vermoedelijk kan de maatnauwkeurigheid van
metselwerk onder peil en kimlaag worden geoptimaliseerd door
bij het uitzetten gebruik te maken van de mogelijkheden van elektroni-
sche meetapparatuur (roterende lasers, "total station", et cetera, +1-98,).
Maar een betrouwbare maatnauwkeurigheid, die aansluit bij grote
industrieel vervaardigde elementen, is naar mijn mening bij gebruik
van gemetselde elementen niet haalbaar (met name in koude en
natte jaargetijden).

Dit betekent dat opbouw en materiaalkeuze op de betonnen balk
gewijzigd moeten worden. Hiervoor is in deze studie echter niet geko-
zen. Want dat betekent dat er een functie wordt toegevoegd aan
een bestaande oplossing. Op pagina 2-34 is geageerd tegen deze
symptomatische wijze van probleemoplossing. In de eigen ontwerp-
opgave is nu gezocht naar een totaal oplossing, waarin gelijktijdig
ook andere problemen worden beschouwd. Ook andere aanleidingen
en ontwerpbeginselen hebben in deze afweging een rol gespeeld,
zoals verhogen van het kwaliteitsniveau +2-22, en +2-27,, meer fabrieks-
matige productie +2-31, en +2-40,, heldere organisatielijnen +2-46,, opti-
male vormgevingsvrijheid +2-63,, in-één-keer-goed maatvoeren +2-38,

en +2-70, en verbeteren van arbeidsomstandigheden +2-39,.

Deze overwegingen hebben
geleid tot een apart onder-
deel in het totale ontwerp-
proces. Er is onderzocht of,
in plaats van substitutie van
enkele onderdelen, een
bouwdeel fundering kan wor-
den ontwikkeld dat is aange-
past aan de huidige mogelijk-
heden (materialen, materieel
en/of organisatie/automatise-
ring).
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DOELSTELLING :
‘ Ontwikkelen van een nauwkeurigenauwkeurige fun-

deringswijze ten behoeve van een
bouwwijze met grote industrieel gepro-
duceerde elementen, richtlijn verticale
nauwkeurigheid 0,5 mm/m’, horizonta-
le nauwkeurigheid 3,6 mm/m’ ;

‘ die een grote vormgevingsvrijheidgrote vormgevingsvrijheid mo-
gelijk maakt;

‘ met minder arbeidminder arbeid op de bouwplaats;
‘ met minder uren voor maatvoeringminder uren voor maatvoering en

toch een hogere maatnauwkeurigheid;
‘ die minder afhankelijkminder afhankelijk is van de bouw-

plaatsomstandigheden
‘ en met een verbetering van de arbeids-verbetering van de arbeids-

omstandighedenomstandigheden.

tabel 51tabel 51.  Doelstelling bij aanvang: ontwikkelen van
een funderingswijze met dezelfde kenmerken als de
bouwwijze ACE’s: exact, snel en aanpasbaar, zie
ook tabel 16 +2-21,.

2.4 2.4 nauwkeurige fundering met handzamenauwkeurige fundering met handzame
elementenelementen

In grote lijnen is de nauwkeurige funderingswijze met handzame
elementen als volgt tot stand gekomen:

Uit de prestatie-eisen van de fundering is de combinatie van geprefa-
briceerde betonelementen (boven) met in-het-werk-gestort beton
(onder) naar voren gekomen. Vanwege de gewenste vormgevingsvrij-
heid is dit uitgewerkt in een uitvoering met kleine geprefabriceerde
elementen, geplaatst in twee evenwijdige rijen. De kleine geprefabri-
ceerde elementen worden direct op de gewenste positie geplaatst
en tot een balkrooster gevormd door het in-het-werk-gestort beton
dat tussen de rijen wordt gegoten. Het verschuiven van de kleine
geprefabriceerde elementen tijdens het aanbrengen van de in-het-
werk-gestorte betonmortel wordt voorkomen door de grondaanvulling
eerder aan te brengen.

Omdat de praktische uitvoeringsmogelijkheid bij aanvang van het
ontwerpproces niet bekend is, is het uitvoeringsprincipe in een sterk
vereenvoudigde opzet getoetst in een praktijksituatie (werkplaats
Nuenen +3-7,).

Hoewel dit proefproject de praktische uitvoeringsmogelijkheid van
de voorgestelde werkwijze laat zien, zijn er in het proefproject ook
enkele foutieve vooronderstellingen opgemerkt, beschreven in de
evaluatie +2-141,. Ervaringen, opgedaan in dit proefproject, zijn ver-
werkt tot nieuwe uitgangspunten voor de nauwkeurige funderingswijze
met zware elementen +2-145,.

2.4.1 2.4.1 probleemstellingprobleemstelling
Ten behoeve van de bouwwijze met grote industrieel ver
vaardigde elementen wordt een funderingswijze gezocht,
met een verticale maatnauwkeurigheid van circa 0,5
mm/m’ en een horizontale maatnauwkeurigheid van circa
3,6 mm/m’. De verticale maatnauwkeurigheid wordt
gecontroleerd met een rij, waar aan beide uiteinden een
stripje 5,0 mm onder uitsteekt. De meetlengte tussen de
stripjes is 1 meter en de maximale maatafwijking ten op-
zichte van de rij is +5,5 tot -4,5 mm. Op soortgelijke
wijze wordt de horizontale maatnauwkeurigheid gecontro-
leerd.

De verticale maatnauwkeurigheid is afgeleid voor een
recht stuk van de fundering +2-82,. Bij een hoek in het balk-
rooster wordt een grotere verticale maatafwijking toege-
staan. De ontwerpwaarde voor de verticale maatnauwkeu-
righeid is hier arbitrair op +1 tot -1 mm gesteld.

De te ontwikkelen funderingswijze is ontworpen voor de
woningbouw, waar de vormgevingsvrijheid een voornaam
gegeven is +2-63,. Dit is verwoord in ontwerpbeginsel VI -
"Ontwerp: vormgevingsvrijheid": In die situaties waarbij
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het bijstellen c.q. wijzigen van het initiële ontwerp niet
gewenst is, dient de funderingswijze voldoende flexibel
te zijn om het oorspronkelijke geplande ontwerp integraal
te realiseren. Dit betekent dat met de funderingswijze
een reeds bestaand ontwerp gemaakt moet kunnen wor-
den.

De funderingswijze wordt beter afgestemd op huidige
technologische mogelijkheden (organisatie/automatise-
ring en/of materialen/materieel ). Dit betekent onder
andere dat de aangegeven maatvoering bij latere uitvoe-
ringsstappen wordt vasthouden, het principe in-één-keer-
goed. Ook wordt een gedeelte van de werkzaamheden
in een fabriek gerealiseerd, waardoor de hoeveelheid
arbeid op de bouwplaats afneemt, en de funderingswijze
minder afhankelijk is van bouwplaatsomstandigheden.

Ook het verbeteren van arbeidsomstandigheden is van
invloed op het ontwerpproces van de funderingswijze.
Hierbij is het maximale tilgewicht gereduceerd ten opzich-
te van de huidige eisen in de bouw (tabel 52) omdat ver-
wacht wordt dat de norm in de toekomst zal worden aan-
gescherpt. Voor handmatig verwerkte elementen is in
het ontwerp een maximaal gewicht van 180 N aangehou-
den.

Voorafgaand aan het opstellen van een programma van eisen en
het ontwikkelen van oplossingsvarianten, is een analyse gemaakt
van het volledige bouwdeel fundering.

2.4.2 2.4.2 analyseanalyse
De resultaten van de analyse van de fundering op staal en de funde-
ring op palen zijn weergegeven in figuur 231. Deze analyse heeft
de traditionele funderingsmethode als referentie, zoals die in de
woningbouw wordt toegepast +2-89,. De analyse houdt in principe
geen rekening met bekende oplossingen en beschrijft uitsluitend
de eisen direct onder de dragende wand en boven de ondergrond
of hei- of boorpaal. Voor de hei- of boorpaal is wel een bestaande
werkwijze aangehouden. De heipaal wordt met een geringe overlengte
geheid, en het gedeelte dat boven de aangegeven hoogte uitsteekt
wordt weggehakt ("koppen snellen"). Indien gewenst kan de wapening
in dit deel behouden blijven om een koppeling met het balkrooster
tot stand te brengen. Bij boorpalen wordt het in-het-werk-gestorte
beton van de paal tot het uitgegraven niveau aangebracht en wordt
van bovenaf een geprefabriceerde wapeningskorf in de betonmortel
geduwd. Indien gewenst kunnen enkele staven aan de bovenzijde
uitsteken om de koppeling met het balkrooster te verzorgen.

SituatieSituatie OptimaalOptimaal Af te radenAf te raden

Gewicht
Niet met de
hand tillen

Meer dan 25 kg
tillen

Horizontale
afstand tus-
sen tiller en
last

Minder dan
0,25 m Meer dan 0,63 m

Hoogte waar-
op last zich
bevindt

0,75 m boven
de vloer

Hoger dan 1,75
m boven de vloer
of lager dan de

vloer

Frequentie
van tillen

Minder dan 1
keer per 5 mi-

nuten

Meer dan 15 keer
tillen per minuut

Hoek tussen
tiller en last

Last is recht
voor het li-
chaam (0E)

Last is schuin
achter het lichaam

(135E)

Verticale til-
afstand

Minder dan
0,25 m Meer dan 1,75 m

in te zetten  materieel is geregeld in verschillende
CAO's. Per beroepsgroep is het tilgewicht verschil-
lend vastgesteld. In de tabel staat de optimale til-
situatie en wanneer het tillen wordt afgeraden

tabel 52tabel 52.  Tilsituaties [stichting Arbouw].
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figuur 231figuur 231.  Analyse van gangbare funderingen voor de woningbouw: fundering op staal met spouwmuur; fundering
op palen met spouwmuur, (dragende) tussenwand en woningscheidende wand.

2.4.2.1 2.4.2.1 prestatie-eisen aan een funderingprestatie-eisen aan een fundering

In figuur 231 zijn de prestatie-eisen met symbolen aangegeven. Hieruit
blijkt dat de eisen voor de bovenzijde principieel verschillen van de
eisen voor de onderzijde.

Zo moet de bovenzijde van een fundering (aangeduid met v en
u in figuur 231) vooral vlak, op de gewenste hoogte en nauwkeurig
gepositioneerd zijn. De fundering moet hier tevens vormvast zijn,
omdat een klein zakkingsverschil van de fundering al snel tot schade
leidt. Een goede ondersteuning van wand en vloer is essentieel.

De eisen direct onder de wand (v) zijn in principe wat hoger dan
de eisen direct onder de vloer (u), omdat het niveau van de vloer
pas wordt vastgelegd door de dekvloer en/of de druklaag op een
systeemvloer. 

De belasting uit wand en vloer wordt door de fundering overgedragen
op de dragende ondergrond of de hei- of boorpaal. In beide gevallen
is de fundering een constructief element. Bij een fundering op staal
worden verschillen in de bovenbelasting door de fundering vereffend,
om te voorkomen dat lokale zettingsverschillen optreden. Ook in
de dwarsrichting wordt de belasting door de fundering gespreid,
omdat het draagvermogen van de ondergrond beperkt is. De afdracht
van de belasting is afhankelijk van de bovenbelasting, de stijfheid
van de balk en de lokale verschillen van de grondgesteldheid. De
aanlegbreedte van de fundering is doorgaans 400-600 mm. In enkele
gevallen, bij zwaar belaste wanden, is de aanlegbreedte 900-1200
mm. Bij kolommen wordt de fundering lokaal verbreed. De "poer"
is doorgaans een onderdeel van het balkenrooster met afmetingen
1000x1000-1500x1500 mm2.

Bij een fundering op palen wordt de belasting uit de wand en vloer
door de fundering overgebracht op de palen. De reactiekracht van
de palen is afhankelijk van de bovenbelasting, de stijfheid van de
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balk en de specifieke grondgesteldheid onder en rondom de paal
("veerconstante van de paal"). De positie van de palen is afhankelijk
van de structuur van het balkrooster (bij een richtingverandering
in het balkrooster wordt doorgaans een paal geplaatst om wring-
krachten te beperken), de maximale overspanning van de funderings-
balk en soms de maximale draagkracht van de palen. De paalafstand
is meestal 4-6 meter.

Aan de fundering worden weinig esthetische eisen gesteld (alleen
aan de buitenzijde, direct boven maaiveld. Dit gedeelte wordt in
de praktijk met een gemetseld trasraam in de gevel geïntegreerd.
Om een ontwerper keuzemogelijkheden te bieden, dient het gestan-
daardiseerde deel aan de buitenzijde van de fundering niet boven
maaiveld uit te steken.

Aan de onderzijde van de fundering is de positionering veel minder
nauwkeurig dan aan de bovenzijde van de fundering (aangegeven
met h in figuur 231). Hier moet de fundering vooral goed aansluiten
aan de ondergrond (bij een fundering op staal) of aan de bovenzijde
van de paal (bij een fundering op palen) opdat de belasting goed
wordt afgedragen. Aan de onderzijde is daarom een degelijk en
vormvast materiaal gewenst, waarmee het mogelijk is de onregel-
matigheden van de ondergrond te volgen. Want, hoewel de onder-
grond bij een fundering op staal doorgaans wel geëgaliseerd wordt,
blijft het oppervlak relatief onregelmatig. Bij een fundering op palen
is de ondersteuning zelfs zeer onregelmatig, omdat de bovenzijde
van de heipaal doorgaans met een hydraulische knijper wordt verbrij-
zeld teneinde de gewenste hoogte van de paal te realiseren. Bij een
boorpaal wordt de avegaar met mortel uit de grond geduwd en is
de bovenzijde een hoopje betonmortel dat weg wordt geschept totdat
het gewenste niveau is bereikt. Hierbij komt nog, dat het niet mogelijk
is, om tijdens het heien en boren de bovenzijde van de paal nauw-

keurig op dezelfde positie te houden. Gesteld wordt dat
de fundering een afwijking van de horizontale positie
van de paalkop tot circa 250 mm moet kunnen onder-
vangen, zowel in de lengterichting van het balkrooster
als in de dwarsrichting op het balkrooster. De nauwkeu-
righeid in hoogte van de bovenzijde van de boorpaal
of heipaal (na het kraken van de paalkop) is gesteld op
+/- 50 mm.

2.4.2.1.1 2.4.2.1.1 gedeeltelijk prefab funderinggedeeltelijk prefab fundering

Van de gangbare bouwmaterialen (hout, staal, alumi
nium, legeringen, beton, kunststof, natuursteen en steen-
achtige blokken) komen alleen beton en steenachtige
blokken in aanmerking voor gebruik in de fundering.
Ten opzichte van beton en steenachtige blokken vallen
de andere gangbare bouwmaterialen af, onder andere
vanwege:

prijs
per

blok [i]

afmetingen van een
blok i / m3

gipsblokken 6,85 0,64×0,5×0,07 305,=

porisosteen 0,50 0,24×0,14×0,10 149,=

baksteen 0,15 0,21×0,10×0,05 144,=

isolatiesteen 0,41 0,21×0,10×0,14 140,=

cellenbeton 0,82 0,6×0,2×0,05 137,=

Betonsteen 0,35 0,21×0,15×0,083 135,=

kalkzandsteen 0,11 0,21×0,10×0,05 105,=

leemsteen 0,15 0,24×0,115×0,07 77,=

tabeltabel 53 53.  Indicatie van de materiaalkosten van
steenachtige blokken [bouwmarkt, mei 2000, omge-
rekend naar euro].
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8 De materiaalprijzen in het blad Bouwmarkt, actuele prijzen, indexen en
analyses  van 5 mei 2000 (omgerekend naar euro) zijn als referentieniveau
genomen voor de kostenvergelijkingen in de documentatie. De prijzen van
de afzonderlijke blokken zijn in tabel 53 omgerekend tot een prijs per m3

om een vergelijkingswaarde te krijgen. Hoewel betonsteen circa 30% duur-
der is dan kalkzandsteen, wordt in eerste instantie toch van betonsteen uit-
gegaan vanwege de grotere vormmogelijkheden van beton. Dit betekent wel
dat de uiteindelijke vorm een meerwaarde moet bieden. Als het uiteindelijke
ontwerp een redelijk rechthoekige vorm is, moet de materiaalkeuze worden
heroverwogen. (de hier beschreven materiaalkeuze is dan een residu +2-12,)

figuurfiguur 232 232.  Gewenste vorm van de bovenzijde van
de fundering voor: spouwmuur, tussenwand en wo-
ningscheidende wand (indien de maatnauwkeurig-
heid van de wandcomponent bepaald wordt door
de fundering).

‘ hout: beperkte stijfheid, matig geschikt bij wisselend vochtgehalte;
‘ staal: te hoge kosten, matig geschikt bij wisselend vochtgehalte;
‘ aluminium: te hoge kosten, beperkte stijfheid;
‘ legeringen: te hoge kosten;
‘ kunststof: te hoge kosten, beperkte stijfheid;
‘ natuursteen: te hoge kosten, matige bewerkbaarheid;

Alleen de materialen steenachtige blokken en beton zijn
nader beschouwd in de verdere uitwerking van de
prestatie-eisen van de fundering. De prestatie-eisen voor
de bovenzijde van de fundering ("die waterpas, op hoogte,
nauwkeurig gepositioneerd, maatvast en degelijk moet
zijn") sluit goed aan bij de karakteristieken van steenachti-steenachti-
ge blokkenge blokken en prefab betonprefab beton. In tabel 53 is een overzicht
gegeven van materiaalkosten voor de verschillende steen-
achtige blokken, die zijn opgenomen in het blad Bouw-
markt van mei 2000. De gipsblokken en leemsteen zijn
voor een fundering niet bruikbaar, omdat deze niet ge-
bruikt kunnen worden in een vochtige omgeving. Van
de bruikbare steenachtige materialen is kalkzandsteen
het goedkoopste materiaal, gevolgd door betonsteen. Toch is hier
voor betonsteen gekozen, omdat dit materiaal het beste aangepast
kan worden aan een niet-rechthoekige funderingsvorm8. Betonsteen
in een aangepaste vorm is hetzelfde als prefab beton, zodat het ont-
werp van de fundering gebaseerd wordt op het gebruik van prefab
betonelementen.

Maar voor de prestatie-eisen van de onderzijde van de fundering
zijn zowel prefab beton als steenachtige blokken niet goed bruikbaar.
De karakterisering aan de onderzijde ("goed aansluiten aan een on-
effen ondergrond of ongelijkmatig uiteinde van een heipaal") komt
wel goed overeen met de toepassingsmogelijkheden van in-het-werk-in-het-werk-
gestort betongestort beton.

De funderingswijze is daarom een combinatie van prefab en in-het-
werk-gestort beton. Hierbij kan optimaal worden geprofiteerd van
de mogelijkheden van beide materiaalapplicaties. De bovenzijde
van de fundering is het prefab beton. In dit betonelement zijn voorzie-
ningen aanwezig om het in-het-werk-gestort beton door te voeren.
Het in-het-werk-gestort beton vult de ruimte tussen het betonelement
en de ondergrond.



2.132        2.132        

Een ander aspect bij de analyse van de fundering heeft betrekking
op de contour van de bovenzijde van de fundering. De bovenzijde
van de fundering wordt bij het binnenspouwblad van een spouwmuur,
de dragende wand en de woningscheidende wand bepaald door
het peil, aangegeven met a in figuur 231 +2-129,. Bij het buitenspouw-
blad wordt de bovenzijde van de fundering daarentegen bepaald
door de hoogte van het maaiveld, aangegeven met | in figuur 231
+2-129,.

In figuur 232 zijn contouren geschetst indien de maatnauwkeurigheid
van de wandcomponent direct door de fundering wordt vastgelegd.
Om de gewenste contouren met prefab beton te realiseren zijn drie
verschillende prefab vormen nodig. In de figuur is echter alleen de
contour aan de bovenzijde van een fundering op palen getoond.
Dit is voldoende omdat de contour aan de bovenzijde bij een funde-
ring op staal identiek is aan de contour bij een fundering op palen.
Een aparte weergave van de contour bij een fundering op staal is
dan niet nodig. 

Maar de constructieve opbouw van de betonelementen (onder andere
de wapening en de ondersteuningswijze) is bij een fundering op palen
niet gelijk aan de constructieve opbouw bij een fundering op staal.

Dit betekent dat voor de beide funderingstypen ten minste zes verschil-
lende funderingsvormen nodig zijn. Dit aantal zal zelfs nog aanzienlijk
toenemen als ook de aanlegbreedte bij een fundering op staal wordt
beschouwd. Deze aanlegbreedte is afhankelijk van de grondgesteld-
heid en de bovenbelasting en varieert van circa 400 tot 1200 mm.

Het aantal prefab vormen wordt echter sterk beperkt als de fundering
wordt samengesteld uit twee afzonderlijke betonelementen in plaats
van een betonelement met voorzieningen om het in-het-werk-gestort
beton door te voeren. Indien de hoogte-breedte verhouding goed
wordt afgestemd kan eventueel worden volstaan met één prefab
vorm (bijvoorbeeld door het element te kantelen).

2.4.2.1.2 2.4.2.1.2 gescheiden maatvoering voor hoogte en positiegescheiden maatvoering voor hoogte en positie

De maatvoering van de fundering wordt direct al definitief vastgelegd.
Bij de uitvoering hiervan zijn twee problemen voorzien: de geprefabri-
ceerde betonelementen moeten in een oneffen bouwput worden
geplaatst en de exacte maatvoering moet tijdens de uitvoering worden
vastgehouden. Voor het vasthouden van de maatvoering dient een
goede steunconstructie ontworpen te worden.

Bij het vastleggen van de maatvoering moet vooral de bovenzijde
van de geprefabriceerde betonelementen worden beschouwd. Voor
de bovenzijde zijn drie vrijheidsgraden te onderkennen:

‘ in lengterichting van het balkrooster;

‘ in dwarsrichting van het balkrooster en

‘ in de hoogterichting.
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Conditie
Subjectief objectief geconditioneerd

1
toepas-
sing

speciaal voor de bouwwijze ACE’s
uitgaan van een be-
staande werkwijze

voor hei- of boorpaal
en vloeren

oplossing voor fundering op staal en
fundering op palen

2 vloeren
bij vloer op zand en zelf-dragende

vloer bruikbaar

3
Nauw-
keurig-
heid

boven: waterpas, op hoogte, nauw-
keurig gepositioneerd, maatvast,

degelijk
onder: goed aansluiten (op oneffen-

heid)

hei- of boorpaal kan
in positie 0,25 m

afwijken
verticaal 0,5 mm/m’

 horizontaal 3,6 mm/m’

4
materia-
len

boven prefab, onder in-het-werk-
gestort beton

5 uiterlijk
degelijke uitstraling, sterk, vorm-

vast

6
prefabri-
cage

zoveel mogelijk fabrieksmatig
vervaardigde onderdelen, die
eventueel bewerkt worden met
voornamelijk montage op de

bouwplaats

7
duur-
zaamheid

bestand tegen vochtinwerking,
bevriezing

8 sterkte constructieve functie kunnen vervullen

9 ontwerp
grote vormgevingsvrijheid moge-

lijk maken
bestaand ontwerp moet gerealiseerd

kunnen worden
er zijn veel kleine
elementen nodig

10
arbeids-
voor-
waarden

minder arbeid op de bouwplaats

kwaliteit van arbeid verhogen
door minder vuil werk (o.a. wa-

peningvlechten) en minder zwaar
werk

max. tilgewicht 180 N

11 uitvoering realistisch, uitvoerbaar

hoogte-instelling en verticale
positionering scheiden

op korte termijn in de
praktijk tonen

duidelijke verantwoordelijkheid bij
uitvoering

eigen bouwwijze, dus
relatief ingewikkelde
uitvoering is accepta-

bel
12 uitzetten in-één-keer-goed

13 volgorde
van boven naar bene-

den in plaats van
stapelen

14
elemen-
ten

zo min mogelijk verschillende ele-
menten/vormen

15
ontwerp-
proces

voor derden
(documentatie)

tabeltabel 54 54.  Programma van eisen voor de nauwkeurige funderingswijze met handzame elementen, onderverdeeld in
subjectieve, objectieve en geconditioneerde condities.
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Exact positioneren met drie vrijheidsgraden in een oneffen bouwput
is een gecompliceerde activiteit. Bij een staalconstructie, bijvoorbeeld
bij het positioneren van een ligger ten opzichte van een kolom waar
boutgaten moeten corresponderen, wordt het monteren vaak vereen-
voudigd door een stripje op de kolom te lassen. Als de ligger door
dit stripje wordt ondersteund, kan de ligger nog in twee richtingen
schuiven en kunnen de bouten relatief eenvoudig worden aange-
bracht. Hieruit is geconcludeerd dat het aantal vrijheidsgraden van
drie naar twee moet worden teruggebracht. In principe kan elk van
de drie vrijheidsgraden als eerste worden vastgelegd. Maar, evenals
bij een stalen ligger, is het handig als het eigen gewicht van een
te monteren element direct wordt afgedragen zodat elk element in
een horizontaal vlak naar de gewenste positie gemanoeuvreerd kan
worden. Het beperken van de vrijheidsgraden heeft er toe geleid
dat bij het uitwerken van de funderingswijze een scheiding is aange-
bracht in verticale maatvoering (de hoogte van de bovenzijde van
de fundering) en in horizontale maatvoering (de positie van de boven-
zijde van de fundering in twee richtingen).

2.4.3 2.4.3 programma van eisenprogramma van eisen
In tabel 54 is het programma van eisen gegeven zoals dit bij aanvang
van het ontwerpproces is opgesteld. Dit programma van eisen is
gelijktijdig met de analyse ontwikkeld. In de laatste kolom staan enkele
geconditioneerde condities. In elk ontwerpproces wordt getracht mini-
maal vier geconditioneerde condities te beoordelen +2-79,. In dit ont-
werpproces is het bij deze geconditioneerde condities gebleven, omdat
de gegevens uit de analyse en de bewustwording dat een fundering
van boven naar beneden ontworpen kan worden voldoende aankno-
pingspunten hebben geboden bij de verdere uitwerking.

2.4.4 2.4.4 ontwerpvariantenontwerpvarianten
Een van de eerste ontwerpvarianten is weergegeven in figuur 233
en 234. Deze variant is ontwikkeld in de periode dat ook de analyse
is gemaakt. Voor de ontwerpvariant is een geprefabriceerd element
benodigd, dat geproduceerd kan worden op een onderplaat met
daarop ronde verhogingen. Om de ronde verhogingen worden eerst
kokers (van karton of pvc) en twee stroken (van kunststof of hout)
geplaatst. Daarna wordt alleen het onderste gedeelte tot ongeveer
de bovenzijde van de kokers met betonmortel gevuld. Bij het ontkisten
wordt aan het bovenste gedeelte getrokken waarbij de beide stroken
en alle karton- of pvc-kokers in het geprefabriceerde element blijven
zitten. Later worden op de onderplaat met verhogingen weer nieuwe
kokers en stroken geschoven ten behoeve van een volgend element.
In deze opzet wordt het beton na uitharden gepolijst zodat de onderzij-
de van het element vlak en glad wordt. Daarna wordt het element
onder een soort vandiktebank gevoerd om een constante hoogte
te realiseren. Op de bouwplaats wordt het element in omgekeerde
positie nauwkeurig gesteld, waarna in-het-werk-gestort betonmortel
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figuurfiguur 233 233.  Een van de eerste ontwerpvarianten
voor een geprefabriceerd betonelement (zie ook fi-
guur 234), waarbij de ruimte onder het geprefabri-
ceerde element via openingen met in-het-werk-ge-
storte beton gevuld kan worden.

figuurfiguur 234 234.  Praktische toets van een eerste ont-
werpvariant (hier met binnenbekisting, zie ook figuur
233).

door de ronde openingen gegoten kan worden. De ronde
openingen worden tot ongeveer de helft gevuld, zodat
de bovenzijde glad blijft en toch goed wordt ondersteund.

Door de uitwerking van deze variant, is duidelijk geworden
dat er veel verschillende prefab vormen ontwikkeld moeten
worden om op deze wijze een complete fundering te reali-
seren. Zo moet er voor een spouwmuur, een dragende
binnenmuur en een woningscheidende wand een specifiek
element worden ontwikkeld. Elk element moet bovendien
in diverse lengten beschikbaar zijn, om aan de conditie
van vormgevingsvrijheid te kunnen voldoen. Behalve pro-
ductietechnische argumenten geeft een groot aantal ver-
schillende elementen ook logistieke problemen bij de uit-
voering op de bouwplaats (waar juist wordt getracht om
de hoeveelheid arbeid te reduceren).

Hieruit is de conclusie getrokken dat de fundering beter
met twee afzonderlijke prefab elementen gemaakt kan
worden, die in twee evenwijdige rijen worden geplaatst
en waar in-het-werk-gestorte betonmortel wordt tussen
gegoten. Deze conclusie is in de analyse opgenomen
+2-132,.

Vervolgens zijn oplossingen gegenereerd voor een funde-
ring met meerdere evenwijdige rijen met geprefabriceerde
elementen. Dit ontwerpproces is mede gestuurd door een proefproject
voor het onderdeel ACE’sLITE +2-17,. Ten behoeve van dit proefproject
was een redelijk nauwkeurige fundering wenselijk, zodat de ontwerp-
principes direct al in een praktijksituatie getoetst konden worden.
Hierdoor is het ontwerpproces in deze fase sterk beïnvloed door condi-
ties met betrekking tot de (directe) uitvoerbaarheid.

Ten behoeve van het proefproject voor het onderdeel ACE’sLITE is een
nieuwe ontwerpvariant ontwikkeld, weergegeven in figuur 235. Deze
ontwerpvariant is een studie naar het gebruik van
geprefabriceerde elementen met een minimale hoeveel-
heid in-het-werk-gestort beton. De ontwerpvariant is niet
verder uitgewerkt vanwege de vele praktische bezwaren,
als: 

‘ het op hoogte stellen van de tegels is niet nauwkeurig;
‘ de diverse stapelingen (met de toleranties van de be-

tonelementen) leiden tot een onnauwkeurige maatvoe-
ring;

‘ de elementen kunnen gemakkelijk verschuiven voordat
de verbinding met mortel tot stand is gebracht;

‘ alleen kleine horizontale krachten kunnen worden op-
genomen;

‘ de smalle ruimte tussen de betontegels kan niet goed
worden gevuld;

‘ de fundering is erg arbeidsintensief;
‘ .............
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figuurfiguur 235 235.  Detaillering van de eerste uitwerking
voor een gedeeltelijk geprefabriceerde funderings-
wijze met voornamelijk standaard beton-elementen,
zie ook afbeelding237 +2-137,.

figuur 236figuur 236.  Betonnen schuttingplank met grote per-
foraties, referentie voor de ondersteuningselementen
van de nauwkeurige funderingswijze.

Ondanks de onuitvoerbaarheid van dit ontwerp, zijn in
figuur 235 toch al enkele detailoplossingen aanwezig,
die in latere ontwerpvarianten weer terugkomen. Zo is
er onder de binnenmuur isolatiemateriaal in de fundering
aangebracht, waardoor de isolatie in de wand en vloer
een gesloten schil vormt. Ook is er een koppelstaaf tussen
de geprefabriceerde elementen geïntroduceerd, die de
horizontale verschuiving van de losse elementen moet
voorkomen.

De ontwerpvariant in figuur 235 heeft ook duidelijk ge-
maakt dat de hoeveelheid in-het-werk-gestort beton niet
van belang is. Het is veel meer de vraag of er in-het-werk-
gestort beton voorkomt en hoe eenvoudig dit verwerkt
kan worden, dan hoeveel in-het-werk-gestort beton er
voorkomt. Ook de oplossingen om verschuivingen door
de horizontale bekistingsdruk tijdens de uitvoering te
voorkomen zijn nauwelijks afhankelijk van de hoeveelheid
in-het-werk-gestorte betonmortel, wel van de storthoogte
tussen de geprefabriceerde betonelementen.

Daarna is de ontwerpvariant gemodificeerd, zoals weer-
gegeven in figuur 237. Als eerste worden tegels hart-op-
hart circa 1,5 meter gelegd. De tegels worden op een
laagje fijn zand gelegd en met een rubberen hamer
nauwkeurig op hoogte gebracht (vergelijkbaar met de
wijze waarop bestratingen worden gemaakt). De hoogte
van de tegel wordt met een waterpas afgeleid van eerder
geplaatste tegels. Met deze werkwijze kan een goede
maatnauwkeurigheid worden gerealiseerd. De tegel is
echter niet bruikbaar als directe ondersteuning van de
geprefabriceerde betonelementen. Want bij een tegel

die snel op de goede hoogte ligt, wordt er nauwelijks op de tegel
geslagen en is de grond onder de tegel slechts matig verdicht. Maar
de tegel kan wel als referentievlak worden gebruikt voor de betonmor-
tel tussen de tegels. Door met een rechte lat ("rij") over de tegels te
schuiven komt de mortel op dezelfde hoogte als de tegels. In het
getoonde detail wordt vervolgens een betonnen plaat op de mortel

gelegd, waarop de fundering verder wordt opgebouwd.
Deze opbouw bestaat uit twee geprefabriceerde elemen-
ten van 400 × 600 mm2. Deze elementen zijn onder de
buitenmuur op de lange zijde geplaatst. Onder de bin-
nenmuur zijn de elementen op de korte zijde geplaatst,
zodat met één vorm een hoogteverschil in de fundering
kan worden gecreëerd, waarmee alle drie contouren
in figuur 232 +2-131, gemaakt kunnen worden. Omdat
de oplegbreedte aan de bovenzijde van de elementen
onder de binnenmuur onvoldoende is, wordt dit oplegvlak
lokaal breder gemaakt door op enkele plaatsen een steen
tegen het prefab element te lijmen. Nadat de ruimte tus-
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9 Het Chinese ontwerp wordt in belangrijke mate beïnvloed door "Fung
Shui", waarbij oriëntatie en vorm van het dak een belangrijk gegeven is, zo-
dat eerst het dak wordt ontworpen. De begane grond is een afgeleide van
de gekozen dakvorm. In een westers ontwerp wordt doorgaans eerst de
begane grond ontworpen en is de dakvorm een afgeleide van de begane
grond. Deze verschillende aanpak leidt niet tot hetzelfde resultaat. Dit heeft
in zes Chinese bouwprojecten, waaraan ik heb meegewerkt, veel misver-
standen en wederzijdse irritaties opgeleverd.

figuur 237figuur 237.  Aanpassing van het detail in figuur 235
(minder geprefabriceerde betonelementen).

sen de geprefabriceerde elementen gevuld is met in-het-
werk-gestorte betonmortel, is de onderzijde van de steen
omgeven door betonmortel. De lijm vervult hier alleen
een constructieve functie totdat de betonmortel is uitge-
hard. Deze toepassing is onder andere weergegeven in
figuur 303 +3-11,. Bij de geïndustrialiseerde fundering
wordt dit principe nog toegepast bij het kolomblokje +1-23,

en de opvulblokken, figuur 28 +1-22,.

Hoewel de praktische waarde van deze ontwerpvariant
gering is, heeft de ontwerpvariant van opmerkelijke rol
in het ontwerpproces gespeeld omdat hier een essentieel
onderdeel van de funderingswijze wordt geïntroduceerd.
In het detail, getekend in figuur 237, wordt de grondaan-
vulling eerst aangebracht, dus vóór de in-het-werk-gestorte
betonmortel. Hiertoe zijn afstandhouders tussen de gepre-
fabriceerde elementen aangebracht, zodat de elementen
tijdens het aanvullen met grond niet naar elkaar toe kun-
nen bewegen. Omdat de aanvulling de horizontale bekis-
tingsdruk van betonmortel opneemt, is bij deze werkwijze
geen tijdelijke steunconstructie nodig.

In dit detail is ook al aangegeven dat de in-het-werk-ge-
storte betonmortel voor de begane grondvloer (op zand)
gelijktijdig met de fundering kan worden aangebracht.

Omdat de ontwerpvariant specifiek is uitgewerkt voor
het proefproject met een relatief goede grondgesteldheid, is de uitwer-
king voor een fundering op palen in deze fase naar de achtergrond
geschoven. Zonder dat dit verder is uitgewerkt, is aangenomen dat
een fundering op palen gerealiseerd wordt met een geprefabriceerde
wapeningskorf tussen de geprefabriceerde betonelementen.

Ondanks dat de beide ontwerpvarianten (weergegeven in figuur
235 en 237) nog geen oplossingen bieden voor diverse condities
uit het programma van eisen, zijn ze wel een belangrijke schakel
in het ontwerpproces gebleken. Want behalve de hiervoor aangegeven
deeloplossingen, die weer terugkomen in latere ontwerpvarianten,
is bij de beide ontwerpvarianten bemerkt dat de details in wezen
door een stapeling vanaf de ondergrond ontstaan. Dit in tegenstelling
tot de analyse weergegeven in figuur 231 +2-129, waar de fundering
van boven naar beneden wordt geoordeeld. Dit is op het eerste oog
een marginaal verschil, maar in andere ontwerpprojecten is ervaren
dat een andere wijze van benaderen tot andere uitkomsten leidt9.
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Binnen- en
buitenspouwblad

Aansluiting tegen
bestaande muur Onder deurkozijn

figuur 238figuur 238.  Details van de fundering zoals die in het proefproject te Nuenen is gerealiseerd.

De geconditioneerde conditie "van boven naar beneden ontwerpen
in plaats van stapelen" lag dus al impliciet ten grondslag aan de
analyse weergegeven in figuur 231 +2-129,. Deze benaderingswijze
is vervolgens expliciet toegepast op de uitwerkingen van de ontwerp-
varianten. Referentie bij deze uitwerking is de bovenste plank in een
schutting ergens in België (figuur 236 +2-136,), waardoor is ingezien
dat eerst de ondersteuningselementen geplaatst kunnen worden,
terwijl het in-het-werk-gestort beton toch de ruimte onder de geprefa-
briceerde betonelementen vult.

2.4.5 2.4.5 uitwerkinguitwerking
Bij de uitwerking van ontwerpvarianten zijn twee parallelle ontwikkel-
paden bewandeld. Zo is een praktische uitwerking gemaakt voor
het proefproject voor het onderdeel ACE’sLITE met bestaande (bouw)-
materialen en een uitwerking, bedoeld voor de lange termijn, met
speciaal voor de funderingswijze vervaardigde elementen. Details
van de praktische uitwerking zijn getoond in figuur 238 en 239. Deze
uitwerking is voornamelijk gemaakt om de uitvoerbaarheid te onder-
zoeken van het:

‘ plaatsen van slanke geprefabriceerde betonelementen op stel-
componenten;

‘ gieten van in-het-werk-gestorte betonmortel tussen en onder de
betonelementen;

‘ plaatsen van afstandhouders tussen geprefabriceerde betonele-
menten, omdat de grondaanvulling eerder dan de in-het-werk-ge-
storte betonmortel wordt aangebracht, zonder dat de betonelemen-
ten horizontaal verschuiven;

‘ gelijktijdig aanbrengen van in-het-werk-gestorte betonmortel voor
fundering en begane grondvloer.



2.139        2.139        

figuur 239figuur 239.  Doorsnede over het houten raamwerk
in het eerste proefproject van de funderingswijze. In
dit specifieke proefproject is ook een aansluiting te-
gen een bestaande fundering gemaakt.

 
figuur 240figuur 240.  In de praktische toetsing zijn de betonnen stelcomponenten om prakti-
sche redenen vervangen door houten raamwerken, die met stelbouten op hoogte
worden gesteld (met de ratelsleutel, rechts-onder op de linker foto). Op de houten
regels zijn twee rijen met verticale elementen (grindbetontegels) geplaatst. Tussen
de grindbetontegels wordt in-het-werk-gestorte betonmortel "gegoten". De beton-
mortel vult ook de ruimte onder en tussen het houten raamwerk +3-8,.

Omdat de voorbereidingstijd voor het proefproject erg
kort was, is gebruik gemaakt van bestaande grindbeton-
tegels (afmetingen b×h×d 400×600×45 mm3). De stelcom-
ponent is gemaakt van hout vanwege de gemakkelijke
bewerkbaarheid. Nadat het in-het-werk-gestort beton
is uitgehard, is de stelcomponent overbodig geworden,
zodat de duurzaamheidsaspecten van het hout voor het
proefproject niet van belang zijn.

Het proefproject is vanaf pagina 3-7 beschreven, zodat
hier alleen een summiere beschrijving wordt gegeven.
De betontegels worden ondersteund door een houten
raamwerk, zie figuur 294 en 295 +3-8,. Het raamwerk
wordt gesteld met 4 bouten. Hierdoor kan de bovenzijde
van het raamwerk nauwkeurig op hoogte worden ge-
bracht, zie figuur 300 +3-10,.

In figuur 239 is de doorsnede van het houten raamwerk ter plaatse
van een stelbout weergegeven. De grindbetontegels staan rechtop
op dit raamwerk. De afstandhouders tussen de grindbetontegels
zijn vuren latjes, die met een weinig lijm tijdelijk zijn bevestigd totdat
de grondaanvulling de latjes aandrukt.

Hoewel de grindbetontegels vrij zwaar zijn (circa 250-300 N) is de
uitvoering zonder problemen verlopen. Het proefproject heeft aange-
toond dat de opzet in technisch opzicht aan de verwachtingen voldeed.

Tijdens het aanvullen van de grond aan beide zijden is steeds een
draad over de voorzijde van een rij tegels gespannen, zie figuur 300
+3-10,. Bij het aanvullen is geen verschuiving van de tegels waargeno-
men. Ook bij het verdichten
van grond aan de binnenzijde
met een middelzware trilplaat
is geen verschuiving van de
tegels ten opzichte van de
draad waargenomen.

Met betrekking tot de nauw-
keurigheid van de fundering
is het proefproject minder ge-
slaagd. Dit is vooral het ge-
volg van maatafwijkingen van
de gebruikte materialen en
doordat de nadruk voorname-
lijk op de uitvoerbaarheid, en
in veel mindere mate op de
nauwkeurigheid, ligt. Mede
daardoor valt de horizontale
maatnauwkeurigheid tegen,
zie figuur 303 +3-11,. De hori-
zontale maatnauwkeurigheid
moet in de verdere uitwerking
worden verbeterd.
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figuurfiguur 241 241.  Ontwerpvariant met kleine rechtop-
staande elementen op aaneengesloten, op hoogte
gestelde, stelcomponenten (stelbouten zijn hier niet
getekend). In de zijwanden van de rechtopstaande
elementen zitten al plaatselijke verzwakkingen op re-
gelmatige afstanden waardoor het doorvoeren van
leidingen mogelijk is.

figuurfiguur 242 242.  Drie geprefabriceerde betonelementen
(figuur 241). Vanwege het maximale gewicht (180
N) is het hoge element 450 mm lang, het onder-
steuningselement 600 mm lang, en het lage element
900 mm lang.

Het proefproject heeft ook duidelijk gemaakt dat het doorvoeren
van leidingen meer aandacht behoeft. Want ongeveer de helft van
de tijd, benodigd voor het plaatsen van de tegels, is besteed aan
het maken van een drietal doorvoeringen voor hemelwaterafvoeren.

In figuur 240 en vanaf pagina 3-8 is de werkwijze bij het proefproject
met foto’s geïllustreerd.

Gelijktijdig met de voorbereiding en realisatie van het proefproject
zijn uitwerkingen gemaakt met speciale funderingselementen. Enkele
uitwerkingen zijn weergegeven in de figuren 241, 242, 243 en 244.
Hierbij is vooral getracht met "tilbare" onderdelen een beter systeem
op te zetten. Er zijn allerlei pogingen ondernomen om een speciaal
element te ontwerpen dat met een minimum aan beton een maximaal
oppervlakte beslaat.

Om de doorvoeringen van leidingen tot een doorsnede van circa
150 mm mogelijk te maken zijn in het rechtopstaande betonelementen
enkele verzwakkingen van de spiegel gemaakt door middel van een

plaatselijke verhoging van de bekisting (figuur 241). De
bekisting is hier dan maar enkele millimeters dik. Als
er een leiding moet worden doorgevoerd, kan dit gedeelte
van de wand eenvoudig worden weggehakt. Met deze
voorziening kan steeds binnen een afstand van circa
450 mm een doorvoer worden gemaakt. Deze beperking
voldoet in de woningbouwpraktijk, omdat de positie van
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figuurfiguur 243 243.  Voorbeelden van andere uitwerking (nauwkeurige fundering met
handzame elementen).

de doorvoeringen (hoofdzake-
lijk rioleringen, hemelwateraf-
voeren en nutsvoorzieningen)
vaak niet exact vastligt, en een
weinig verschoven kan wor-
den.

Op de plaatsen waar geen
doorvoering vereist is, blijft het
geprefabriceerde element ge-
sloten.

Met deze betonelementen is
vervolgens een detaillering
uitgewerkt voor een fundering
op palen of een fundering op staal, beide in combinatie met een
zelfdragende vloer (figuur 243). Hierbij is een variant uitgewerkt
met een losse console en met een plaatselijke verbreding van het
geprefabriceerde element als ondersteuning van de zelfdragende
vloerelementen. In figuur 243 is ook het vormstuk geïntroduceerd,
waarmee de aanlegbreedte van een fundering op staal aangepast
kan worden aan de constructieve wensen.

2.4.6 2.4.6 evaluatieevaluatie
Het proefproject toont aan dat een funderingswijze met prefab ele-
menten aan de bovenzijde en in-het-werk-gestort beton aan de onder-
zijde mogelijk is. Samen met de speciale elementen, die voor de
nauwkeurige funderingswijze met handzame elementen zijn bestu-
deerd, is een bevestiging gevonden dat met deze opzet zowel een
fundering op palen als een fundering op staal gemaakt kan worden
met ofwel een vloer op zand ofwel een zelfdragende vloer. Het proef-
project heeft getoond dat de beoogde werkwijze praktisch uitvoerbaar
is en dat het combineren van werkzaamheden voor de begane grond-
vloer en fundering voordelen biedt.

De gewenste nauwkeurigheid, dé directe aanleiding voor het ontwerp-
proces, is nog niet getoetst. Aan de hoge eis voor de verticale maat-
nauwkeurigheid van de fundering kan alleen worden voldaan indien
de geprefabriceerde betonelementen aan de boven- en onderzijde
worden gepolijst nadat de krimp grotendeels heeft plaatsgevonden
door de elementen enkele maanden op te slaan. Maar de ervaringen
met het stellen van het houten raamwerk in het proefproject zijn
dermate positief, dat verwacht wordt, dat de hoge eis voor de verticale
maatnauwkeurigheid met gepolijste elementen en enkele verbete-
ringen aan de stelcomponent gerealiseerd kunnen worden. Een van
de belangrijkste verbeteringen is het creëren van een mogelijkheid
om de eenmaal geplaatste elementen na te stellen. Dit moet dan
gebeuren kort voordat de grondaanvulling wordt aangebracht. De
hoge maatnauwkeurigheid is alleen realiseerbaar als de ondergrond
een redelijke draagkracht bezit. Door de gronddruk onder de stelbout
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figuurfiguur 244 244.  Betonnen stelcomponent waarmee een doorgaande horizontale
strook gemaakt wordt.

met een stijf plaatje te verlagen kan het toepassingsgebied worden
vergroot, maar voor een fundering op palen met een zachte boven-
laag moet een andere ondersteuningswijze worden gezocht.

Uit het proefproject is gebleken dat de relatief lage eis voor de hori-
zontale maatnauwkeurigheid niet verwaarloosd mag worden. De
rechtopstaande geprefabriceerde betonelementen moeten bij een
volgende uitwerking beter aansluiten en de afstandhouder moet instel-
baar worden gemaakt om dikte verschillen van de geprefabriceerde
betonelementen op te kunnen vangen.

Met betrekking tot de hoeveelheid en aard van de arbeid op de bouw-
plaats moet de funderingswijze nog in belangrijke mate worden ver-
beterd.

Hoewel de uitvoeringsaspecten van deze methode met relatief bewer-
kelijke betonelementen verre van optimaal zijn, is hier toch nog relatief
lange tijd aan vastgehouden. Dit is vooral veroorzaakt doordat de
grote vormgevingsvrijheid in het programma van eisen is vertaald
in veel kleine, handzame betonelementen.

Deze keuze heeft geleid tot
een geconditioneerde condi-
tie dat het inzetten van een
mobiele kraan voor het mon-
teren van betonelementen
economisch niet haalbaar is
vanwege de vele kleine
elementen. 

Dit in tegenstelling tot de be-
staande prefab funderings-
systemen +2-106, waarbij wel
een mobiele kraan wordt
gebruikt. Maar deze systemen
richten zich vooral op meer
regelmatige gebouwen,
waarbij een beperkt aantal
grote betonelementen worden
geplaatst, terwijl de te ontwik-
kelen funderingswijze zich
vooral op onregelmatige ont-
werpen in de woningbouw
richt. De geconditioneerde
conditie dat de vele kleine

betonelementen handmatig geplaatst moeten worden, omdat gebruik
van een mobiele kraan te duur is, heeft een zwaar stempel op deze
fase van het ontwerpproces gedrukt.

De verreikende invloed van deze zelfopgelegde beperking is pas
echt duidelijk geworden toen tijdens het proefproject de meerwaarde
van een graafmachine is "ontdekt".



2.143        2.143        

10 De directe aanleiding was een observatie tijdens de graafwerkzaamhe-
den voor de fundering van het proefproject. Hierbij moest een hoeveelheid
grond, die al eerder was uitgegraven, worden verplaatst. In de losse grond
stond toevallig een spade, die weggehaald moest worden. Omdat er op dat
moment niemand aanwezig was, besloot de machinist van de graafmachine
de spade zelf weg te zetten. Voorzichtig werd de rand van de graafbak
onder het handvat van de spade geplaatst, zodat de spade naar boven ge-
trokken kon worden, en waardoor de spade aan de graafbak kwam te
hangen. Vervolgens werd de spade, hangend aan de graafbak naar een
andere berg verplaatst en daar weer netjes op het topje van de hoop neer-
gezet. Dit ongebruikelijke schouwspel heeft er uiteindelijk toe geleid dat de
graafmachine niet alleen voor het graven, maar ook voor het transport- en
de montagewerkzaamheden van de fundering is ingezet.

11 Als vervolg op dit ontwerpproces is later een funderingswijze ontwik-
keld met industrieel vervaardigde elementen. In dit kader is het opmerkelijk
dat de funderingswijze met handzame elementen al uitsluitend industrieel
vervaardigde elementen heeft. Dit onderstreept overigens dat het nastreven
van industrieel ontwikkelde bouwcomponenten alleen zin heeft als hierbij
ook andere randvoorwaarden worden gehanteerd +2-31,

Tijdens de graafwerkzaamheden is voor het eerst opgemerkt dat
een minigraver niet alleen zwaar grondwerk kan verzetten, maar
dit ook erg nauwkeurig kan doen 10. Uit gesprekken met de graaf-
machinist kwam naar voren dat het niet eens ongebruikelijk is om
een graafmachine in te zetten voor de montage van zware elementen.
Zo worden bijvoorbeeld grote betonnen rioleringsputten bij riolerings-
werkzaamheden door een graafmachine geplaatst. Ook is het gebrui-
kelijk dat een minigraver zware (gas)buizen met een lengte van zo’n
6 meter op de millimeter nauwkeurig naast de ontgraving positioneert,
waarna een lasser de buizen gasdicht aan elkaar last. Vervolgens
trekt de minigraver de gekoppelde buizen in de ontgraving.

Met deze kennis is de funderingswijze opnieuw uitgewerkt. Hierbij
is de grootte van de betonelementen gerelateerd aan het maximale
hijsgewicht van een minigraver (circa 9,3 kN, figuur 114 +1-81,). De
betonelementen kunnen dan circa 6 á 7,5 meter lang zijn. Deze
lengte is ongeveer gelijk aan de praktische beperkingen van de lengte
tijdens het transporteren en manoeuvreren.

De beslissing, naar aanleiding van de waarnemingen tijdens het
proefproject, om de betonelementen af te stemmen op de mogelijkhe-
den van een graafmachine heeft een cruciale wending aan het ont-
werpproces gegeven11. Toen is ook duidelijk geworden dat de keuze
voor handzame elementen gebaseerd was op de oneigenlijke rand-
voorwaarde (residu) "handzame elementen, omdat het monteren
van veel kleine funderingselementen met een mobiele kraan te
duur zou zijn". Dit is vervolgens vertaald in een beperking van het
gewicht van de elementen.

Hierbij is nog een tweede onjuiste interpretatie gedaan. Want ten
aanzien van arbeidsomstandigheden zijn elementen van 180 N hele-
maal niet gunstig. "Het reduceren van het gewicht van bouwmateria-
len leidt in de praktijk (onder invloed van de arbeidsdruk) tot het
gelijktijdig tillen van meer componenten. Bij veel preventieve maat-
regelen is helaas zichtbaar dat men korte termijneffecten (zwaarder,
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maar eerder klaar) laat prevaleren boven toekomstige voordelen.
Een principieel andere benadering in deze is juist het streven naar
bouwdelen die zo zwaar zijn, dat ze alleen mechanisch verplaatst
kunnen worden. Een bouwmethode met grote componenten is in
dit opzicht beter dan het aanpassen van de traditionele bouw-
methode". [Bouwwijs-1997]

Om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren verdienen zware compo-
nenten (die alleen met een graafmachine geplaatst kunnen worden)
de voorkeur boven lichtere bouwelementen.
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DOELSTELLING :
‘ Ontwikkelen van een nauwkeurigenauwkeurige funde-

ringswijze ten behoeve van een bouwwijze
met grote industrieel geproduceerde elemen-
ten, richtlijn verticale nauwkeurigheid 0,5
mm/m’, horizontale nauwkeurigheid 3,6
mm/m’ ;

‘ die een grote vormgevingsvrijheidgrote vormgevingsvrijheid mogelijk
maakt;

‘ die universeeluniverseel toepasbaar is;
‘ met minder arbeidminder arbeid op de bouwplaats;
‘ met minder uren voor maatvoeringminder uren voor maatvoering en toch

een hogere maatnauwkeurigheid;
‘ die minder afhankelijkminder afhankelijk is van de bouwplaats-

omstandigheden
‘ en met een verbetering van de arbeidsom-verbetering van de arbeidsom-

standighedenstandigheden;
‘ onder andere door de elementen zo zwaar te

maken dan deze alleen met mechanischealleen met mechanische
hijsmiddelenhijsmiddelen geplaatst kunnen worden.

tabel 55tabel 55.  Aangepaste doelstelling voor een nauw-
keurige funderingswijze met zware elementen. Ge-
handhaafde doelstellingen uit tabel 51 +2-127, zijn
met een grijs lettertype aangegeven, toegevoegde
doelstellingen zijn cursief afgedrukt.

2.52.5  nauwkeurige fundering met zware elementennauwkeurige fundering met zware elementen
Nadat in het eerste proefproject, met een sterk vereenvoudigde opzet
van de nauwkeurige funderingswijze met handzame elementen, duide-
lijk was geworden dat het gebruik van handzame elementen op
oneigenlijke condities is gebaseerd, is het ontwerp aangepast. Er
is nu een funderingswijze ontworpen, waarbij een graafmachine
het transport en de montage op de bouwplaats kan verzorgen. Ook
bij dit ontwerpproces zijn twee parallelle paden bewandeld. De prakti-
sche mogelijkheden en beperkingen zijn onderzocht in een proef-
project op het terrein van de TU/e. Ongeveer gelijktijdig zijn details
voor de funderingswijze uitgewerkt ten behoeve van een meer optima-
le toepassing. Maar ook hier heeft het proefproject een grote stempel
op het ontwerpproces gedrukt. Want tijdens de voorbereidingen van
het proefproject werd duidelijk dat de funderingswijze ook eigen
toepassingsmogelijkheden heeft bij traditionele bouwmethoden. Dit
heeft uiteindelijk geleid tot het ontwerp van een efficiënte funderings-
wijze +2-161,.

2.5.1 2.5.1 probleemstellingprobleemstelling
De nauwkeurige funderingswijze met handzame elementen moet
worden veranderd, met als uitgangspunt dat de geprefabriceerde
betonelementen met een graafmachine (of ander mechanisch hijsmid-
del) getransporteerd en gepositioneerd worden.

Want alleen door geprefabriceerde elementen zo zwaar te maken
dat ze uitsluitend met mechanische hijsmiddelen geplaatst kunnen
worden, wordt zware arbeid op de bouwplaats echt voor-
komen. Ook wordt verwacht dat deze aanpassing de rela-
tief arbeidsintensieve uitvoering bij de funderingswijze
met kleine handzame elementen, verbetert.

Een tweede aanvulling op tabel 51 +2-127, is de doelstelling
dat de funderingswijze geschikt is voor een fundering op
palen en een fundering op staal, beide met de mogelijk-
heid om een zelf-dragende vloer en een vloer op zand
toe te passen.

Deze beide veranderingen hebben verder geen invloed
op de overige geformuleerde uitgangspunten. Dus ook
de wens om een grote vormgevingsvrijheid mogelijk te
maken blijft onverminderd gehandhaafd bij de toepassing
van grotere zware elementen.
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figuur 245figuur 245.  Minigraver. De graafbak kan een
hoogte van 3,2 meter bereiken (en dan nog circa
5,0 kN tillen) en in vooruitgestrekte positie ongeveer
4,0 meter ver reiken (en dan 4,0 kN tillen).

figuur 246figuur 246.  Minigraver met een speciaal hulpstuk.

figuur 247figuur 247.  Minigraver met hydraulische schaar om
beton te kraken bij sloopwerkzaamheden.

2.5.2 2.5.2 analyseanalyse
Voor de funderingswijze kan zowel een minigraver als
een graafmachine worden gebruikt +1-80,, elk met speci-
fieke voor- en nadelen. Er is een lichte voorkeur voor
het gebruik van een minigraver. Daarom is de minigraver
uit figuur 245 in de analyse als referentie genomen. De
mogelijkheden van een minigraver zijn opgetekend uit
gesprekken met de machinist van deze minigraver en
de gegevens uit het instructieboekje van de minigraver.
In figuur 113 +1-80, en 115 +1-81, zijn de afmetingen gege-
ven, en in figuur 114 +1-81, is in een grafiek het draagver-
mogen van de graafbak af te lezen. Hieruit blijkt dat de
minigraver circa 4 kN (met een arm van 4,0 m) tot 12
kN (op circa 1,5 m) kan tillen. De cabine met arm kan
dan circa ¾-cirkel naar links of rechts roteren ten opzichte
van de rupsbanden .

Aan de voorzijde van de minigraver zit een schuif om
de stabiliteit tijdens het graven te vergroten. De schuif
wordt opgetrokken als de minigraver zich verplaatst. In
deze positie kan de schuif worden gebruikt bij het trans-
porteren van grote geprefabriceerde elementen. Doordat
de schuif het element tijdens het rijden steunt wordt voor-
komen dat een lang element kan gaan schommelen.

In plaats van de graafbak kunnen speciale hulpstukken
worden bevestigd. Veel minigravers hebben een kleine
hydraulische cilinder aan het uiteinde van de arm, waar-
mee een graafbak wordt los- of vastgekoppeld. Hiermee
kan de machinist bij een andere sleufbreedte snel van
graafbak verwisselen zonder de cabine te verlaten. Maar
ook speciale hulpstukken, als een grondboor in figuur
246 of een betonkraker in figuur 247, kunnen aan de
arm worden bevestigd. Vooral de betonkraker is een
aardige referentie, omdat dit aangeeft dat op termijn
een speciaal roterend hulpstuk kan worden ontwikkeld,
waarmee een vereenvoudigde positionering van een
lang geprefabriceerd betonelement mogelijk is.

2.5.3 2.5.3 programma van eisenprogramma van eisen
Het programma van eisen voor de nauwkeurige funde-
ringswijze met zware elementen is gebaseerd op tabel
54 +2-132,. De ongewijzigd gebleven condities zijn in tabel
56 met een grijs lettertype aangegeven. De vervallen
condities zijn in de tabel doorgehaald en nieuwe condities
zijn cursief afgedrukt.
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Conditie

Subjectief objectief geconditioneerd

1
toepas-
sing

speciaal voor de bouwwijze ACE’s
uitgaan van een be-

staande werkwijze voor
hei- of boorpaal en

vloeren

geschikt voor fundering op staal en
fundering op palen

2 vloeren
bij vloer op zand en zelf-dragende

vloer bruikbaar

3
nauwkeu-
righeid

boven: waterpas, op hoogte, nauw-
keurig gepositioneerd, maatvast,

degelijk
onder: goed aansluiten (op oneffen-

heid)

hei- of boorpaal kan
0,25 m afwijken

4
materia-
len

verticaal 0,5 mm/m’
 horizontaal 3,6 mm/m’

5 uiterlijk
degelijke uitstraling, sterk,

vormvast

6
prefabri-
cage

zoveel mogelijk fabrieksmatig
vervaardigde onderdelen, die
eventueel bewerkt worden met
voornamelijk montage op de

bouwplaats

7
duur-
zaamheid

bestand tegen vochtinwerking,
bevriezing

8 sterkte constructieve functie kunnen vervullen

9 ontwerp
grote vormgevingsvrijheid

mogelijk maken
bestaand ontwerp moet gerealiseerd

kunnen worden
er zijn veel kleine
elementen nodig

10
arbeids-
voor-
waarden

minder arbeid op de
bouwplaats

kwaliteit van arbeid verhogen
door minder vuil werk (o.a.

wapening vlechten) en minder
zwaar werk

max. tilgewicht 180 N

elementen zwaarder dan 1000 N (niet
meer te tillen door 2 personen)

tillen door een mini-
graafmachine is goed-
koper dan het inhuren
van een mobiele kraan

11 uitvoering realistisch, uitvoerbaar

graafmachine inzetten om zware
elementen (maximaal 9,8 kN) te posi-

tioneren en manoeuvreren

op korte termijn in de
praktijk tonen

hoogte-instelling en verticale
positionering scheiden voor eigen bouwwijze,

dus relatief ingewikkelde
uitvoering is acceptabelduidelijke verantwoordelijkheid bij

uitvoering

12 uitzetten in-één-keer-goed

13 volgorde
van boven naar bene-

den in plaats van
stapelen

14
elemen-
ten

zo min mogelijk verschillende
elementen/vormen

15
ontwerp-
proces

voor derden
(documentatie)

tabel 56tabel 56.  Programma van eisen voor de nauwkeurige funderingswijze met zware elementen, gebaseerd op tabel 54
+2-132,.
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figuurfiguur 249 249.  Oplossing voor een dragende binnen-
wand, waarbij een maatvast blok cellenbeton op ge-
prefabriceerde betonelementen is geplaatst.

 
figuur 248figuur 248.  Studie-maquette met 4 funderingsvormen: fundering op palen (+ zelf-
dragende vloer of vloer op zand) en fundering op staal (+ zelfdragende vloer of
vloer op zand). De verticale betonelementen staan op aaneengesloten stelcompo-
nenten. De fundering wordt met hulpstukken verbreed.

2.5.4 2.5.4 ontwerpvariantenontwerpvarianten
In eerste instantie is voortgeborduurd op de elementen, ontwikkeld
voor de nauwkeurige funderingswijze met handzame elementen,
(figuur 243 +2-141, en figuur 244 +2-142,). De elementen worden nu
aaneengeschakeld gedacht, waarbij de maximale lengte in verband
met transport, montage en het positioneren op 7,5 meter is gesteld.

Het maximale hijsvermogen
van de minigraver is circa 10
kN, zodat het eigen gewicht
van de te ontwerpen beton-
elementen maximaal 1,4
kN/m’ is. Dit komt neer op
een betonelement met een
gemiddelde dikte van maxi-
maal 75 mm. Door deze be-
nadering is een link gelegd
met de productie van bekis-
tingsplaatvloeren +1-101,. De
betonelementen voor de fun-
dering worden dan in lange

banen achter elkaar geproduceerd. Evenals bij de produc-
tie van bekistingsplaten kan in de lange bekisting een
maatlijn voor de beëindiging worden geplot. Hier wordt
een separatie geplaatst, zodat in het resterende deel van
de lange bekisting eventueel een volgend element kan
worden vervaardigd. Op deze wijze kan de lengte van
de elementen worden gevarieerd, en kan de fundering
van een onregelmatige plattegrond worden gemaakt.

De mogelijkheid van het zware geprefabriceerde element
is onderzocht in een studie-maquette, weergegeven in
figuur 248. In deze maquette zijn vier verschillende funde-
ringsvormen (met de aansluitingsmogelijkheden) onder-
zocht. Deze maquette is in het ontwerpproces een opmer-
kelijke tussenstap, omdat de geprefabriceerde beton-
elementen op dezelfde betonnen stelcomponenten uit
figuur 244 +2-142, zijn opgelegd. Niet alleen in de ma-
quette maar ook op papier zijn in deze fase veel variant-
oplossingen gezocht, die allemaal op dezelfde betonnen
stelcomponenten zijn opgelegd. Pas enige tijd later is
ingezien dat een continue ondersteuning niet nodig is
en zelfs nadelig werkt. Twee parallel geplaatste beton-
elementen kunnen beter door een kleinere steltegel aan
het begin en een aan het einde van de elementen worden
ondersteund. Achteraf gezien is het merkwaardig dat
zo lang is vastgehouden aan de ondersteuningswijze
van de kleine handzame elementen. Dit onderstreept
hoe gemakkelijk residuen in een ontwerpproces binnen-
sluipen en dat residuen door een ontwerper zelf niet direct
worden onderkend +2-12,.
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figuur 250figuur 250.  Ontwerpvariant van een zware beton-
strook, geplaatst op twee steltegels bij een spouw-
muur, dragende binnenmuur en woningscheidende
wand. De zelfdragende vloer wordt op een console
gelegd. De wapeningsstekken van de console kun-
nen via sleuven in de geprefabriceerde betonele-
menten een verbinding aangaan met het in-het-
werk-gestort beton.

figuurfiguur 251 251.  Ontwerpvariant met een extra element als console en een speciaal element voor de dragende binnen-
muur. Onder is de malbodem van een carrouselsysteem getekend als indicatie hoe de afzonderlijke elementen gepro-
duceerd kunnen worden.

Vervolgens is de stelcomponent ontwikkeld, getekend
in figuur 17 +1-18, en getoond in figuur 71 +1-51,. Voor
de steltegel zijn een beperkt aantal varianten getekend,
die alleen verschillen in de wijze waarop een moer of
schroefhuls wordt ingestort. Omdat het in-het-werk-gestort
beton de steltegel omhult, is er geen opening meer in
de bovenzijde voorzien. Later heeft de steltegel toch weer
een opening aan de bovenzijde gekregen zodat de uitste-
kende wapening van hei- of boorpalen door de tegel kan
worden gevoerd en een verbinding met het in-het-werk-ge-
stort beton gevormd kan worden.

De verticale maatnauwkeurigheid wordt voornamelijk
verzorgd door maatvaste betonelementen. De gewenste
maatnauwkeurigheid is met geprefabriceerde betonele-
menten in principe niet haalbaar. In tabel 18 +2-28, is de
toelaatbare maatafwijking voor geprefabriceerde beton-
elementen gegeven. Hoewel de toelaatbare maatnauwkeu-
righeid een compromis is tussen wat de industrie kan leve-
ren en de bouwpraktijk wil hebben/wil betalen, kan uit
de tabel worden afgeleid dat de beoogde maatnauwkeu-
righeid (0,5 mm/m’) niet kan worden gerealiseerd. Want
enkel de toegestane doorbuiging van een vlak geprefabri-
ceerd element is al 1,4 mm/m’.

De gewenste verticale maatnauwkeurigheid kan echter
toch worden gerealiseerd door het betonelement met
een geringe extra breedte te produceren. Het element
wordt dan na uitharden aan de boven- en onderzijde
gepolijst. Met deze techniek kan de gewenste vlakheid
en verticale maatnauwkeurigheid van geprefabriceerde
elementen worden gerealiseerd.
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in ingestorte strip.
ruim gat (ong. 20 mm)
Injectie−bout (M8) in 100100

figuurfiguur 252 252.  Geprefabriceerde elementen worden
gekoppeld met een ingestorte strip met slobgat.

koppeling, welke tijdens ontkisten wordt verwijderd, zodat staalplaat kan wijken

gezette staalplaat (2 of 3 mm) 6000 x 923,7 mm

2997

200200

200

250

gezette staalplaat (2 of 3 mm) 6000 x 1193,7 mm

32040 60

84,85
60

35

20

10

50 53,85

200

 bestaande carroussel

gezette staalplaat (2 of 3 mm) 6000 x 989,8 mm

190 200

725 475 725525 475

figuurfiguur 253 253.  Verdere uitwerking van het detail in figuur 254 met de nadruk op productiemogelijkheden. Onder zijn
drie verschillende prefab-vormen getekend: 725 mm geïsoleerd element, 525 mm geïsoleerd element en 475 mm
element. Daarboven is de mal met maatvoering vergroot weergegeven.

Complementair aan het polijsten van de boven- en
onderzijde, zijn de stelbouten in het ontwerp van de stel-
component naar de zijkanten verplaatst. Hierdoor kan
elke steltegel na het plaatsen van de geprefabriceerde
betonelementen worden nagesteld.

In de analyse van een fundering weergegeven in figuur
231 +2-129, is de ondersteuning van vloer en wand afzon-
derlijk beschouwd. Vanwege de conditie dat de fundering
in-één-keer-goed wordt geplaatst is de oplegging van
de vloer ook daadwerkelijk gescheiden gehouden van
de oplegging van de wand. Want op pagina 1-62 is toe-

gelicht dat de bovenzijde van alle beschouwde geprefabriceerde
vloertypen niet vlak is, omdat dit een stortzijde van een geprefabri-
ceerd vloerelement is. De wand kan dan niet op de vloer worden
geplaatst, zoals bij een traditionele funderingsmethode gebruikelijk
is, omdat dan de verticale maatbeheersing verloren gaat. Hiertoe
is in de vorm van de geprefabriceerde betonelementen een console
voorzien, zoals onder andere is weergegeven in de maquette van
figuur 248 +2-148,. Ook verschillende vormen van toegevoegde ele-
menten, al dan niet over de volle lengte aanwezig, is onderzocht,
zie onder andere figuur 243 +2-141,, 250 en 251.

In deze fase van het ontwerpproces is ook veel tijd gestoken in het
ontwerpen van een koppeling voor de geprefabriceerde betonelemen-
ten in de lengterichting van het balkrooster. Want doordat geprefabri-
ceerde betonelementen in lange stroken worden geplaatst, is het
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figuurfiguur 255 255.  Om het transport te
vereenvoudigen zijn de elemen-
ten stapelbaar.

figuur 254figuur 254.  Variant, met slechts een vorm voor de
zware betonelementen. Rechts met een isolerend
blok dat de positie van een wand aangeeft.
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figuur 256figuur 256.  Kenmerkende onderdelen van de nauwkeurige fundering, zoals die
voor de nauwkeurige fundering met zware elementen is uitgewerkt.

mogelijk om -ook weer in navolging van bekistingsplaat-
vloeren al de juiste hoeveelheid wapening aan te brengen
tijdens de prefabricage. De koppeling in lengterichting
moet dan een normaalkracht, een dwarskracht en een
moment kunnen overbrengen. De mogelijke oplossing
voor de koppeling is het aanbrengen van wapeningstaven
in het middelste gedeelte dat met in-het-werk-gestorte
betonmortel wordt gevuld. Vanwege de geringe afstand
tussen de geprefabriceerde elementen is het niet goed
mogelijk om de benodigde hoeveelheid boven- en onder-
wapening aan te brengen. Bovendien strookt dit niet met
de randvoorwaarden dat de hoeveelheid arbeid op het
werk tot een minimum wordt beperkt.

Vervolgens is een opbouw getekend met instortvoorzieningen, zoals
instort-rails met allerlei verbindingsstukjes, instort-hulzen, et cetera.
Al deze oplossingen zijn niet geschikt, omdat ze ofwel te duur, te
zwak, te ingewikkeld waren. Ook de krachtoverdracht van de wape-
ningsstaven op de instortvoorziening is hierbij een belangrijk criterium.
Maar de voorwaarde waarop de meeste details sneuvelden, is de
eis dat de voorziening aan beide zijden gelijk moet zijn. Deze eis
is gesteld om te voorkomen dat er bij de productie onderscheid wordt
gemaakt in een linkse en een rechtse aansluiting van betonelementen.
Want als de aansluiting aan beide zijden van een geprefabriceerd
element niet gelijkvormig is,
is er een sterk verhoogde faal-
kans.

Uiteindelijk is er gekozen voor
een stalen strip met slobgat
(figuur 252) dat gedeeltelijk
in het geprefabriceerde ele-
ment wordt ingestort. Omdat
in de strip een slobgat zit, is
er altijd een gemeenschappe-
lijk punt, waar een bout kan
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figuurfiguur 258 258.  Onderzoeksgebouw TU/e (GEO test-
side - Gebouw, Energie en Omgeving). De dragen-
de binnenwanden zijn een proefproject van het on-
derdeel ACE’sLITE. [Foto: Ben Elfrink].

figuur 257figuur 257.  De minigraver wordt behalve voor het
graven ook voor het transporteren, manoeuvreren
en monteren van betonelementen ingezet.

worden gestoken. Nadat de in-het-werk-gestort betonmortel is aange-
bracht en verhard, zijn de strippen en de bout omhuld met beton,
waardoor de verbinding niet meer kan verschuiven.

Een ander onderdeel dat relatief veel aandacht heeft gekregen is
de detaillering van de fundering onder een dragende binnenmuur.
Behalve het vermijden van een koudebrug moet hier ook de maatvoe-
ring worden gehandhaafd. Na diverse detailleringen is uiteindelijk
gekozen voor het afgebeelde principe, waarbij losse elementen met
een zekere isolerende waarde (bijvoorbeeld cellenbeton) op de (lage)
betonelementen worden geplaatst (figuur 254).

2.5.5 2.5.5 uitwerkinguitwerking
De uitgangspunten in figuur 256 zijn verder uitgewerkt en getoetst
in het proefproject op het complex van de TU/e, figuur 258 (Onder-
zoeksgebouw 5,71 × 5,81 m2 en 7,1 m hoog, waarin naast de funde-
ringswijze acht onderzoeksprojecten van de Faculteit Bouwkunde
bijeen zijn gebracht). Dit proefproject is onder andere gekozen omdat
de afmetingen en positie van het gebouw zijn voorgeschreven in
de diverse onderzoeksprojecten. Dit proefproject demonstreert daar-

door dat de fundering een bestaande plattegrond nauw-
gezet kan volgen (conditie vormgevingsvrijheid).

Doordat de uitwerking van de ontwerpvarianten gericht
is op toepassing in het proefproject ligt de nadruk op
de specifieke randvoorwaarden van het onderzoeks-
gebouw. Hierdoor is de detaillering voor de binnenwand
niet verder uitgewerkt en is uitsluitend een fundering op
staal met een vloer op zand uitgewerkt. De uitwerking
voor de fundering op palen met een zelfdragende vloer
is in deze ontwerpfase niet meegenomen. Op de bijgaan-
de tekeningen is de console voor een geprefabriceerde
systeemvloer "vergeten". Dit is pas tijdens de evaluatie
gerealiseerd. De opbouw is daarna niet meer gecorri-
geerd omdat het ontwerpproces door de ervaringen met
dit proefproject een andere richting is ingeslagen +2-161,.

In figuur 256 is de doorsnede van de fundering getekend
met drie geprefabriceerde betonelementen:

‘ hoog betonelement onder het binnenspouwblad;

‘ laag betonelement onder het gemetselde buiten-
spouwblad;

‘ steltegel.
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figuur 259figuur 259.  Doorsnede en productie met standaard inkassingen, waar de betonspiegel nog slechts enkele millimeters
dik is en met glasschuim (Foamglas Perinsul) als koudebrug onderbreking.

figuurfiguur 260 260.  Glasschuim (Foamglas Perinsul - 2) als
koudebrugonderbreking van een fundering, opge-
bouwd uit hermetisch gesloten cellen met wanden
van zuiver glas (l = 0,048 W/mK). Foamglas Perin-
sul is afgewerkt met bitumen voor toepassing in met-
selwerk en funderingen. Het is onbrandbaar, water-
dicht, waterdampdicht, maat- en vormvast en heeft
een redelijke druksterkte (0,45 N/mm2). Afmetingen:
(h×R×b) 50 × 450 × 110, 150 of 190 mm. Soortelijke
massa: 1,65 kN/m3. [tekening: Pittsburgh Corning
Nederland].

figuurfiguur 261 261.  Met de ingestorte strip met slobgat kan nagenoeg elke vorm worden
gemaakt.

In het hoge betonelement is isolatiemateriaal aangebracht
om de isolatieschil van vloer en wand te verbinden. Als
isolatiemateriaal zijn stroken glasschuim (foamglas
Perinsul) gebruikt (figuur 260). De stroken (R×b×h
450×110×50 mm3) worden in de bekisting gelegd, weer-
gegeven in figuur 317 +3-17, en figuur 322 +3-18, vormen
een geheel met het hoge geprefabriceerde betonelement.
Onder het glasschuim is EPS isolatiemateriaal geplaatst.
In deze EPS-strook zijn uitsparingen voorzien, zodat het
beton plaatselijk dikker is, en de betonelementen gelijktij-
dig isoleren en een hogere belasting op kunnen nemen
(vergelijkbaar met de stenen in figuur 303 +3-11,).

In de geprefabriceerde betonelementen is wapening aan-
gebracht. Bij het onderzoeksgebouw is een fundering
op staal toegepast, waarbij twee staven i8 aan de onder-
zijde voldoen tijdens het transport. Maar om de toepas-
singsmogelijkheden bij een fundering op palen te onder-
zoeken is het wapeningspercentage in de geprefabriceerde
betonelementen veel hoger (w0 = 0,4 % met 8 i10 in
de hoge betonelementen en
w0= 0,6 % met 6 i10 in de
lage betonelementen, verdeel-
wapening beiden i6-250).
Deze hoeveelheid wapening
is vooral bedoeld om bij een
daadwerkelijke toepassing te
onderzoeken op welke wijze
de wapening kan worden
aangebracht.

Bij de fundering op staal is
een koppeling door het in-het-
werk-gestorte beton voldoen-
de. Toch zijn de geprefabri-
ceerde betonelementen in het
proefproject aan de kopse zij-
de met elkaar verbonden om
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tegel 200x200x40 mm3

balancerende staaf op opzetstuk met 
ontvanger van roterende laser, zodat 
een persoon stelblokken op hoogte 
kan brengen

opzetstuk, 
passend
in 5/8" 
electrabuis

elektrabuis 5/8" 
insteken voor het 
aanvullen, zodat 
nastellen nog 
mogelijk is

balanceer-
gewicht

figuurfiguur 262 262.  Hulpmiddel voor het op hoogte breng-
en van de steltegel. De staaf, met onder een contra-
gewicht en boven een  ontvanger van een roterende
laser, wordt op de tegel geplaatst. De balancerende
staaf blijft bij het instellen van de hoogte verticaal.
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figuur 263figuur 263.  Hoog geprefabriceerd element met glasschuim, gespoten polystyreen-
strook om de dikte van de betonrand te variëren, ronde inkassingen om leidingen
door te kunnen voeren en tralies voor de verbinding met het in-het-werk-gestort
beton en de stijfheid tijdens transport en montage. Twee staalstrippen zijn gedeel-
telijk ingestort voor de koppeling in lengterichting. Het beton is aan het einde afge-
schuind om een hoekaansluiting te kunnen maken (figuur 261).

te onderzoeken op welke wijze het samenwerkend balk-
rooster bij een fundering op palen kan worden gemaakt.
Voor deze verbinding is een staalstrip ingestort in de ge-
prefabriceerde elementen (zie figuur 263 en 338 +3-22,).
De staalstrip is aan de zijde van het geprefabriceerde
element voorzien van enkele gaten, waar wapeningssta-
ven door worden gestoken. Deze wapeningsstaven zorgen
voor een betere hechting (zodat de striplengte beperkt
blijft). Aan de zijde die uit het geprefabriceerde element
steekt is een slobgat gemaakt. In het slobgat komt een
bout (M10). Op deze wijze is nagenoeg elke funderings-
vorm te maken (figuur 261).

De bout kan -als deze met in-het-werk-gestort beton is
omhuld- niet meer verschuiven, waardoor de verbinding

een trek- en drukkracht kan overbrengen. De drukkracht kan ook
direct door het in-het-werk-gestort beton tussen de geprefabriceerde
elementen worden overgebracht. Hierdoor is in principe maar een
strip per verbinding nodig. Om het aantal bouwfouten te minimalise-
ren zijn de strippen toch zowel aan de bovenzijde als aan de onderzij-
de aangebracht. De doorsnede van de strip is afgestemd op de aan-
wezige wapening in de aangrenzende zone van het geprefabriceerde
element. Voor het proefproject zijn de strippen 8×40 mm2. De totale
lengte is 300 mm, waarvan 90 mm uit het geprefabriceerde element
steekt.

Bij de verbinding is het niet
gewenst dat er een linker- en
een rechter aansluiting is,
omdat dit een grotere faal-
kans geeft. Hierdoor zitten
alle bovenste en alle onderste
koppelstrippen op gelijke
hoogte. Dit betekent dat
steeds twee strippen moeten
vervormen om een bout door
te kunnen steken. De strip
met een doorsnede van 8×40
mm2 moet dan op een af-
stand van 40 mm uit het
betonoppervlak circa 4 mm
doorbuigen. Een 8 mm dikke
strip heeft een te hoge stijf-
heid, zodat de benodigde
vervormingen tijdens het kop-
pelen niet gerealiseerd kun-
nen worden.
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figuurfiguur 265 265.  Volgorde, waarop de inbouw in een be-
staande mal van een carrouselsysteem is aangebracht.
In de 18 meter lange carrousel worden de 8 elementen
gelijktijdig gestort. Zie ook figuur 309 +3-14,.

figuurfiguur 264 264.  Doorsnede met de vereenvoudigde betonele-
menten, toegepast in het onderzoeksgebouw op het TU/e-
complex.

Omdat de strip alleen een trekkracht moet overbrengen
kan de hoge stijfheid worden gereduceerd door de
strip samen te stellen uit dunne stripjes (bijvoorbeeld
met een dikte van 2 mm). In het proefproject zijn per
koppelstrip 4 strippen ontworpen. Bij deze oplossing
is het totale oppervlak voor de krachtoverbrenging
gelijk, maar is de stijfheid met een factor 16 geredu-
ceerd. Indien 8 stripjes met een dikte van 1 mm worden
gebruikt is de stijfheid een factor 64 keer kleiner.

De steltegels zijn geproduceerd in een mal (figuur 72
+1-51,). De steltegel zelf is weergegeven in figuur 71
+1-51,. In de stelcomponenten is een moer ingestort.
Voor het proefproject is een houten bekisting gemaakt,
waarin in de bodem per stelblok drie gaten zijn ge-
boord. In elk gat is een bout geplaatst, waarover een
pvc-buisje van ca. 55 mm is geschoven. Dit buisje zorgt
er voor dat het beton niet aan de bout hecht, zodat
deze na het storten weer kan worden verwijderd. 

Op het pvc-buisje is een carrosseriering geschoven
(om later de belasting van de stelbout wat te spreiden).
Het geheel is vastgezet met een moer. Als het beton
verhard is, wordt de bout losgedraaid, waarbij de moer,
carrosseriering en het buisje in het beton achterblijven.
De steltegels hebben drie stelbouten in plaats van vier,
omdat met drie bouten gemakkelijker een vlak kan
worden gesteld. De breedte is 600 mm, terwijl de geza-
menlijke breedte van twee geprefabriceerde elementen
met tussenruimte 360 mm is. Deze extra breedte is ge-
wenst omdat de betonelementen nog over het oppervlak
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figuur 266figuur 266.  Verdere uitwerking van de hoge en lage betonelementen. Ten opzichte van figuur 263 is de hoeveelheid
beton verminderd, waardoor de elementen gemakkelijker geplaatst kunnen worden en is de positie van de tralies ver-
schoven, waardoor de betonelementen stapelbaar zijn geworden.

van de tegel verschoven worden om een nauwkeurige horizontale
positionering te realiseren.

De geprefabriceerde betonelementen, zoals weergegeven in figuur
266, konden echter in het proefproject niet worden gebruikt omdat
de bekisting niet binnen de beschikbare tijd gerealiseerd kon worden.

Daarom is een sterk vereenvoudigde vorm ontwikkeld, die met betrek-
kelijk eenvoudige middelen gerealiseerd kan worden. Deze vorm
is weergegeven in figuur 264. De wijze waarop deze betonelementen
zijn gemaakt is beschreven vanaf pagina 3-14.
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Werkzaamheden
traditionele stroken

fundering

aantal norm mu

Ontgraven m1 25 0,05 1,3

Uitvlakken zandbed fundering m2 15 0
2,0

Bouwfolie leggen m2 16 0

Stellen, ontkisten randkist hoog 30 cm (hout) m1 43,7 0,15 6,6

Leveren, aanbrengen wapeningsnetten onderin
diam. 8#150, incl. uitleggen tegelstukken kg 65 2,0

Toelevering tegelstukken m2 6

Leveren, aanbrengen wapeningsnetten bovenin
diam. 8#150, incl. ophangen aan randkist kg 65

Beton B35, m3 3,3 0,4 1,3

Beton B35, voor vloer m3 2,6 0,2 0,5

Funderingsmetselwerk kalkz.st.
buiten van 60-/- tot ± 25-/- peil
binnen van 60-/- tot ± peil þ 21,2 m1 × 50
st/m2 dzn

1,1 12 13,2

Stelwerk en maatvoering m2 21,2 0,1 2,1

Specie m3 0,6 0,1 0,1

Aanvullen m1 25 1,0

Totalen manuren 30,0

tabel 57tabel 57.  Gecalculeerd aantal manuren bij een traditionele funderingbij een traditionele fundering.

Met deze vereenvoudigde vorm is de uitvoerbaarheid van de funde-
ringswijze getoetst. Aan de bovenzijde is glasschuim en EPS-isolatie
aanwezig om de koudebrug op te heffen. Daaronder is isolatiemate-
riaal aangebracht om het gewicht te reduceren. In de bekisting zijn
geen verhogingen aanwezig om leidingen door te voeren. Op de
plaatsen waar een leiding wordt verwacht is een extra stukje EPS
in de bekisting gelegd.

In de lage geprefabriceerde betonelementen is isolatiemateriaal ge-
legd om gewicht te besparen.

2.5.6 2.5.6 evaluatieevaluatie
Het proefproject op het TU/e complex heeft aangetoond dat de funde-
ringswijze uitvoerbaar is. De totale fundering, inclusief grondwerk
en begane grondvloer, is gerealiseerd in ruim twee mandagen (±
18 manuren). Als de extra arbeid (1½ manuren voor het ingraven
van een opslagvat) en de extreem lange wachttijd (2 manuren omdat
de truckmixer te laat kwam) in mindering wordt gebracht, betekent
dit dat het aantal manuren ten opzichte van de traditionele funderings-
methode (tabel 57) direct al is gehalveerd. Als hierbij bovendien
in beschouwing wordt genomen dat in de resterende 14½ manuren
zes manieren zijn uitgeprobeerd om de betonelementen op te hijsen
(omdat de hijsvoorzieningen onjuist zijn aangebracht), dat er vier
steltegels opnieuw zijn gesteld en dat een betonelement twee keer
is geplaatst (omdat de koppelstrippen anders zijn uitgevoerd), is het
perspectief voor een bedui-
dende reductie van de arbeid
op de bouwplaats veelbelo-
vend.

Het op hoogte brengen van
de steltegels is goed mogelijk.
Met het handmatig verschui-
ven van de circa 6,5 kN zware
betonelementen is een hori-
zontale nauwkeurigheid van
circa 1 mm gerealiseerd. Voor
het handmatig verschuiven is
een stootijzer gebruikt, gedeel-
telijk zichtbaar op figuur 200
+2-107, en figuur 337 +3-22,.

Tijdens de uitvoering staan de
rechtopstaande betonelemen-
ten stevig op de steltegels van-
wege de vlakke oplegging en
het hoge eigen gewicht. Ook
tijdens het handmatig ver-
schuiven, waarbij de kracht
uit het stootijzer op de onder-
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12 Hieruit is de randvoorwaarde gehaald dat de hoeveelheid isolatie-
materiaal in betonelementen beperkt moet blijven. Pas veel later is ingezien
dat dit een oneigenlijke randvoorwaarde (residu) is, omdat geprefabriceerde
betonelementen tegenwoordig hoofdzakelijk nog met trillingsvrije mortel
worden geproduceerd. De mogelijkheid om de gewenste contour in gespo-
ten polystyreenschuim, als onderdeel van de isolatieplaat in figuur 9 +1-14,,
te maken, is daardoor in latere ontwerpfasen over het hoofd gezien.

zijde van het betonelement aangrijpt, blijven de betonelementen
deugdelijk op de steltegels staan.

Het produceren van de betonelementen in een carrouselsysteem
voor bekistingsplaten is mogelijk. Wel is het productieproces tijdelijk
verstoord doordat de stalen mal te lang op de triltafel stond. Want
doordat bijna de volledige malbodem met EPS is bedekt, komt de
betonmortel niet in beweging12. Het isolatiemateriaal absorbeert
de trillingen van de triltafel, waardoor de betonmortel met een tril-
naald verdicht moet worden. Deze bewerking vergt veel meer tijd,
waardoor de mal het productieproces van de overige mallen in het
carrouselsysteem tijdelijk blokkeert.

De koppeling van de betonelementen is tot stand gebracht met de
gedeeltelijk ingestorte strip. Maar vanwege een krappe voorbereiding-
stijd is een strip van 8×40 mm2 aangebracht. Slechts in een aansluiting
is de beoogde koppeling met 4 strippen van 2×40 mm2 gerealiseerd.

Omdat de 8 mm dikke strip niet gebogen kan worden, is de hoogte
van enkele stelcomponenten aangepast. Hierdoor zijn twee zijwanden
van het onderzoeksgebouw 12 mm hoger gelegd, waardoor de strip-
pen in de hoeken wel boven elkaar komen te liggen. Maar ook het
buigen van 4 strippen met elk een dikte van 2 mm was niet zonder
hulpmiddelen te doen. Bovendien moet bij een verbinding een van
de strippen naar boven en de andere naar beneden worden gebogen.
Hierdoor wordt een van de betonelementen mede door de gebogen
strippen van de aansluitende betonelementen ondersteund. Vanwege
de te hoge stijfheid van de vier strippen met een dikte van 2 mm,
staat het betonelement dan niet meer goed op de stelcomponenten.
Ook het handmatig verschuiven wordt door de ondersteuning van
de strippen nadelig beïnvloed. Hieruit is de conclusie getrokken dat
de beoogde koppeling met uitstekende strippen niet bruikbaar is.

Hoewel het de bedoeling was om de steltegels na het plaatsen van
de betonelementen na te stellen (onder andere om deze reden zijn
de stelbouten aan de buitenzijde van de betonelementen geplaatst)
is dit niet gebeurd. Ook tijdens het aanvullen en mechanisch verdich-
ten van de grond is het eventueel verschuiven van de betonelementen
niet gecontroleerd. De maatvoering is wel enkele dagen na het aan-
brengen van het in-het-werk-gestort beton steekproefsgewijs gecontro-
leerd. Hierbij is in verticale richting een maatafwijking van maximaal
2 mm gemeten (waarin het hoogteverschil van 12 mm is verdiscon-
teerd, dat noodzakelijk is omdat de stalen strippen niet gebogen
konden worden). De maximaal gemeten maatafwijking in het horizon-
tale vlak is 4 mm. Deze maatafwijking wordt voor een belangrijk



2.159        2.159        

deel veroorzaakt door de maatafwijkingen van de betonelementen.
Hieruit is de conclusie getrokken dat de gewenste maatnauwkeurigheid
gerealiseerd kan worden als de maatnauwkeurigheid van de geprefa-
briceerde betonelementen wordt verbeterd door het polijsten van
de boven- en onderzijde.

De koudebrug onderbreking met Foamglas Perinsul is in bouwfysisch
opzicht geslaagd, maar gaat ten koste van de (horizontale) maatnauw-
keurigheid van de betonelementen. In een volgende ontwerpfase
moet hier een betere oplossing voor worden gevonden.

In de geprefabriceerde betonelementen zijn EPS-blokken opgenomen
ten behoeve van doorvoeringen voor leidingen. Omdat er uitsluitend
flexibele mantelbuizen zijn gebruikt, waardoor de elektra en water-
leiding worden ingevoerd, voldoet deze oplossing.

Het aanbrengen van in-het-werk-gestorte betonmortel ging zonder
problemen. Tijdens het verdichten met de trilnaald werd enige hinder
ondervonden van de kleine openingen tussen de tralieliggers, maar
dit heeft nergens echte problemen gegeven. Betonmortel voor de
begane grondvloer (2,6 m3) en de fundering (3,2 m3) is gelijktijdig
aangebracht. Vooral in dit kleine project is het een groot voordeel
gebleken dat het betontransport (samen nog geen volle vracht) gecom-
bineerd kan worden, dat de voorbereidingen voor het storten eenmalig
zijn en dat de vloer en fundering gelijktijdig kunnen worden nabe-
werkt. Tijdens het storten van de betonvloer is de bovenzijde van
de geprefabriceerde betonelementen een weinig met mortel vervuild.
Maar doordat de folie onder de begane grondvloer is doorgezet
over de bovenrand van de betonelementen, zie figuur 346 +3-24,,
kan dit beton na verharden weer gemakkelijk worden verwijderd.

De waarnemingen tijdens de voorbereiding en realisatie van het
proefproject zijn aanleiding voor een wijziging in het ontwerp.

Want tijdens het voorbereiden van het proefproject met de aannemer
voor de fundering (BAN-bouw bv te Nuenen) is naar voren gekomen
dat de werkzaamheden voor het bouwbedrijf beperkt zijn. In dit speci-
fieke project zijn alleen de werkzaamheden voor de begane grond-
vloer door het bouwbedrijf verzorgd. Alle overige activiteiten zijn
in onderaanneming door het grondverzetbedrijf verzorgd.

Uit de gesprekken met het bouwbedrijf blijkt dat de werkzaamheden
voor een traditionele funderingsmethode betrekkelijk complex zijn,
zie ook figuur 76 +1-56,. Vervolgens zijn met het bouwbedrijf de moge-
lijkheden besproken om het gehele bouwdeel fundering in één onder-
aanneming te laten verzorgen. Deze opzet sluit aan bij de huidige
tendensen in de bouwwereld waarbij een bouwbedrijf veel werk uit-
besteedt en zelf vooral de coördinatie verzorgt.

Met de efficiënte funderingswijze kan nu ook de gehele fundering
worden uitbesteed (als verlengstuk van het grondwerk, dat in de regel
toch al volledig wordt uitbesteed). Hieruit is geconcludeerd dat er
goede kansen voor de funderingswijze worden voorzien als de onder-
aannemer alle werkzaamheden voor de fundering kan verzorgen.
In de beoogde situatie zal het bouwbedrijf alleen nog de bouwplanken
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plaatsen en daarop de maatvoering aangeven. Daarna neemt een
gespecialiseerde onderaannemer de uitvoering volledig over. Als
deze het werk enkele dagen later weer verlaat is al het grondwerk
gedaan, is de fundering (inclusief de afvoerbuizen en mantelpijpen)
en ook de begane grondvloer geheel gereed (en is er rondom aange-
vuld en verdicht) en is het terrein weer geëgaliseerd. 

Daarna neemt het bouwbedrijf het werk over en wordt er direct gestart
met de voorbereidingen van het metselwerk vanaf peil-niveau.

Dit ideaalbeeld vormt de referentie in een nieuwe ontwerpfase van
de funderingswijze.
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2.6 2.6 efficiënte funderingefficiënte fundering
Nadat bij de voorbereidingen van het tweede proefproject is waarge-
nomen dat de funderingswijze ook in onderaanneming gerealiseerd
kan worden, is de probleemstelling bijgesteld. De tot dan toe ontwik-
kelde funderingswijze is uitsluitend bedoeld voor de eigen bouwwijze
ACE’s omdat een bredere toepassing niet realistisch werd geacht.
Want de hoge maatnauwkeurigheid wordt bij een traditionele bouw-
methode niet als een voordeel ervaren, aangezien de nauwkeurigheid
van de bestaande funderingsmethoden in de praktijk al voldoende
is. Ook de vlakke bovenzijde, waardoor de kimlaag kan vervallen,
levert maar een beperkt voordeel op omdat de afmetingen van de
gelijmde elementen (4 lagen met kim) zijn afgestemd op de gewenste
verdiepingshoogte in de woningbouw. Dus pas wanneer de nieuwe
funderingswijze een substantieel marktaandeel heeft verworven, wor-
den de afmetingen van de gelijmde elementen aangepast en hoeft
er geen kim meer geplaatst te worden.

Bovendien wordt de praktische mogelijkheid laag ingeschat omdat
de opzet en werkvolgorde van de funderingswijze te veel afwijken
van de huidige bouwpraktijk. In ontwerpbeginsel IV-Bouwmarkt:
acceptatie +2-56, is gesteld dat de introductie van een innovatief bouw-
onderdeel alleen kan slagen als er een duidelijk aantoonbaar voordeel
wordt aangereikt. Een prijsvoordeel of een kortere bouwtijd is volstrekt
ontoereikend. Ook voordelen die door de markt niet als zodanig
worden erkend hebben geen relevantie. Specifiek voor de funderings-
wijze geldt dat het ondoenlijk is om elk geïnteresseerd bouwbedrijf
(of eigenlijk elke bouwploeg) te instrueren hoe een fundering volgens
de nauwkeurige funderingswijze opgebouwd dient te worden.

Maar door de uitvoering van de funderingswijze volledig in onder-
aanneming te laten uitvoeren is de inschatting geheel herzien. Want
nu kan wel aan alle condities van ontwerpbeginsel IV worden voldaan,
met:

‘ Vraag uit de marktVraag uit de markt, met de onderdelen:

# relatief voordeelrelatief voordeel: sterk vereenvoudigde bouworganisatie voor
het bouwbedrijf. Het werk is beter te plannen, zowel in finan-
cieel als uitvoeringtechnisch opzicht (beheersen van de beno-
digde bouw- en voorbereidingstijd). Ook de faalkostenbeheer-
sing is verbeterd;

# compatibiliteitcompatibiliteit: een bestaand ontwerp kan compleet worden
"vertaald";

# eenvoudeenvoud; fundering is een "black box" voor het bouwbedrijf,
dat aan alle bestaande eisen voldoet. De uitvoering wordt
door een gespecialiseerde ploeg van een onderaannemer
verzorgd;

# testbaarheidtestbaarheid: met referentie projecten kan worden getoond,
dat de funderingswijze voldoet aan alle eisen, en dat een
bouwbedrijf op dezelfde manier het werk kan voortzetten;

# zichtbaarheidzichtbaarheid; met nog te realiseren referentieprojecten;
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DOELSTELLING :
‘ Ontwikkelen van een nauwkeurigenauwkeurige funde-

ringswijze ten behoeve van een bouwwijze
met grote industrieel geproduceerde elemen-
ten, richtlijn verticale nauwkeurigheid 0,5
mm/m’, horizontale nauwkeurigheid 3,6
mm/m’ ;

‘ Ontwikkelen van een efficiënteefficiënte funderings-
wijze, die in een arbeidsgang in onderaanne-
ming wordt gerealiseerd;

‘ met een grote vormgevingsvrijheidgrote vormgevingsvrijheid;
‘ die universeeluniverseel toepasbaar is;
‘ ten behoeve van de hedendaagsehedendaagse bouw- bouw-

methodenmethoden;
‘ met minder arbeidminder arbeid op de bouwplaats;
‘ met minder uren voor maatvoeringminder uren voor maatvoering en toch

een hogere maatnauwkeurigheid;
‘ die minder afhankelijkminder afhankelijk is van bouwplaats-

omstandigheden
‘ en met een verbetering van de arbeidsom-verbetering van de arbeidsom-

standighedenstandigheden;
‘ onder andere door de elementen zo zwaar te

maken dan deze alleen met mechanischealleen met mechanische
hijsmiddelenhijsmiddelen geplaatst kunnen worden.

tabel 58tabel 58.  Aangepaste doelstelling voor de efficiënte
funderingswijze. Ten opzichte van tabel 55 +2-145,

zijn de gehandhaafde doelstellingen met een grijs,
de toegevoegde doelstellingen met een cursief en de
vervallen doelstellingen met een doorgehaald letter-
type aangegeven.

‘ aansluitingaansluiting op infrastructuur op infrastructuur. aan de onderzijde wordt gebruik
gemaakt van bestaande hei- of boorpalen. Aan de bovenzijde
wordt de vertrouwde bouwmethoden voortgezet. Leidingen worden
door mantelbuizen doorgevoerd;

‘ organisatie van de marktorganisatie van de markt: een grondverzetbedrijf, dat normaliter
toch al wordt ingeschakeld voor het grondwerk, verzorgt de uitvoe-
ring.

Uit gesprekken met het bouwbedrijf, dat het tweede proefproject
heeft verzorgd, is het belang van de vereenvoudigde bouworganisatie
voor funderingswerkzaamheden duidelijk geworden. Hierna is de
funderingswijze opnieuw uitgewerkt, maar nu specifiek gericht op
een toepassing voor de hedendaagse bouwmethoden. De strenge
conditie met betrekking tot de nauwkeurigheid komt te vervallen,
omdat er bij de gangbare bouwmethoden geen behoefte is aan een
meer nauwkeurige funderingswijze. Dit betekent dat de aandacht
in het ontwerpproces is verschoven van een nauwkeurige funderings-
wijze naar een efficiënte funderingswijze.

De praktische waarde van de efficiënte funderingswijze is getoetst
in een grootschalig praktijkproject, waardoor aannemelijk is gemaakt
dat een onderaannemer alle werkzaamheden onder peil in één ar-
beidsgang kan realiseren. Bij de voorbereiding van het grootschalige

proefproject zijn vervolgens enkele beperkingen opge-
merkt als gevolg van de langere voorbereidingstijd, wat
uiteindelijk heeft geleid tot de laatste ontwerpfase, de
geïndustrialiseerde fundering +2-181,.

2.6.1 2.6.1 probleemstellingprobleemstelling
De probleemstelling van de efficiënte funderingswijze
is een vervolg op de probleemstelling van de nauwkeurige
funderingswijze met zware elementen +2-145,. Een belang-
rijk verschil is echter dat de funderingswijze zich niet
langer richt op een toepassing bij de bouwwijze ACE’s.
De funderingswijze is nu ontworpen voor een brede toe-
passing met gangbare bouwmethoden. Meer specifiek
is dit een gestapelde constructie met een binnenspouw-
blad van gelijmde kalkzandsteenelementen (R×b×h 437
× 100 × 298 mm3, met een lijmlaag van 2 mm) en een
buitenblad van metselwerk (waalformaat R×b×h 210 ×
100 × 52 mm3, lagenmaat 63 mm) . Daartussen zit een
isolatielaag van 100 mm steenwol of EPS en een lucht-
spouw van 30 mm, waardoor de totale wanddikte 330
mm is.

De detaillering is er op gericht dat alle werkzaamheden
onder peil (dus: grondwerk + balkrooster + vloer) door
een klein bouwteam in één arbeidsgang kunnen worden
gerealiseerd.
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2.6.2 2.6.2 analyseanalyse
Tijdens de werkvoorbereiding van het proefproject op het TU/e-
complex is opgemerkt dat, in tegenstelling tot een traditionele funde-
ringsmethode, het bouwbedrijf maar een klein deel van het werk
ook zelf zou gaan uitvoeren. In tabel 57 +2-157, kan worden afgelezen
dat het bouwbedrijf bij een traditionele uitvoering van de fundering
veel werkzaamheden zelf moet verzorgen omdat slechts circa 10%
van de arbeid kan worden uitbesteedt (installatiewerk komt in dit
proefproject nauwelijks voor). De overige arbeidsuren verzorgt het
bouwbedrijf zelf met activiteiten door timmerlieden (circa 40% van
het totaal), metselaars (circa 45% van het totaal) en betonwerkers
(circa 5% van het totaal). Bij de nauwkeurige funderingswijze komen
werkzaamheden van timmerlieden en metselaars niet voor, zodat
voor het bouwbedrijf alleen de bijdrage van betonwerkers overblijft.

Bij de nauwkeurige funderingswijze bestaan de activiteiten vooral
uit het graven van de funderingssleuf, het leggen van folie (afsluit-
strook), het stellen van stelcomponenten, het plaatsen en positioneren
van geprefabriceerde betonelementen, het weer aanvullen van grond
en het aanbrengen van in-het-werk-gestorte betonmortel. Alle werk-
zaamheden, uitgezonderd het leggen van folie, het stellen van stel-
componenten en het aanbrengen van betonmortel, wordt door een
grondverzetbedrijf verzorgd. Dit grondverzetbedrijf is niet alleen in
de bouwwereld, maar ook in de wegenbouw actief. In de wegenbouw
worden activiteiten, die vergelijkbaar zijn met de ontbrekende activitei-
ten, door dit grondverzetbedrijf verzorgd, zoals het stellen van beton-
nen rioleringsbuizen en -putten, het storten van een onderlaag van
beton, et cetera.

Verwacht wordt daarom dat de funderingswijze met marginale aan-
passingen geschikt gemaakt kan worden om alle werkzaamheden
in één arbeidsgang uit te voeren.

Om een heldere scheiding van verantwoordelijkheden te realiseren
(ontwerpbeginsel III +2-48,) worden de activiteiten van de onderaanne-
mer uitgebreid. Idealiter worden alle werkzaamheden tot en met
peil (dus inclusief begane grondvloer) gecombineerd. De installateur
wordt dan door het grondverzetbedrijf aangestuurd omdat de leiding-
en gelijktijdig met de fundering worden aangebracht. Deze leidingen
liggen vooral naast de fundering op een locatie waar de grondaanvul-
ling direct al wordt aangebracht en verdicht.

Ook de in-het-werk-gestorte betonmortel tussen en onder de geprefa-
briceerde betonelementen moet door de onderaannemer voor de
fundering (het grondverzetbedrijf) worden aangebracht. Want wanneer
dit beton door een ander bedrijf, bijvoorbeeld het bouwbedrijf, wordt
aangebracht is het niet duidelijk wie er verantwoordelijk is als de
fundering niet aan een gestelde eis voldoet (voorwaarde uit ontwerp-
beginsel III +2-48,). 

En de activiteiten van de onderaannemer zijn nog verder uitgebreid.
Want het is gewenst om het aanbrengen van in-het-werk-gestorte
betonmortel voor de fundering en de begane grondvloer (bij een
vloer op zand) te combineren. Het storten kan alleen worden gecombi-



2.164        2.164        

neerd als het beton van de begane grondvloer in het takenpakket
van de onderaannemer zit omdat deze ook al verantwoordelijk is
voor het in-het-werk-gestort beton tussen en onder de betonelementen.
Op zich is dit ook een logische opbouw omdat het prepareren van
de ondergrond al tot het takenpakket van het grondverzetbedrijf
behoort.

Ook bij een fundering op palen is het gewenst dat de begane grond-
vloer (een zelfdragende systeemvloer) in het takenpakket van de
onderaannemer zit. Want de zelfdragende systeemvloer is een essen-
tieel onderdeel tijdens de uitvoering van de funderingswijze (zie figuur
83 +1-62,).

Alle gangbare systeemvloeren (geïsoleerde combinatievloer, geïsoleer-
de kanaalplaatvloer of de ribbencassettevloer +1-23,) kunnen worden
toegepast. Bij de efficiënte funderingswijze is er echter een sterke
voorkeur voor de geïsoleerde combinatievloer (figuur 134 +1-103,).
Deze vloer bestaat uit voorgespannen liggers met daartussen PS-ele-
menten. De voorgespannen liggers worden op dezelfde wijze be-
en verwerkt als de betonnen elementen voor de fundering +1-102,.
Deze elementen kunnen ook met de graafmachine worden gemon-
teerd. 

Bij de geïsoleerde combinatievloer is het nu geen nadeel dat er een
druklaag moet worden aangebracht. Want deze druklaag wordt
gelijktijdig met de in-het-werk-gestorte betonmortel voor de fundering
aangebracht, terwijl de randkist van de vloer tijdens het storten ge-
vormd wordt door de geprefabriceerde betonelementen.

Een ander belangrijk pluspunt van de geïsoleerde combinatievloer
is dat dit vloertype een grote vormgevingsvrijheid toestaat zonder
veel voorbereidingstijd.

Het takenpakket van de onderaannemer is in de voorafgaande be-
schrijving voornamelijk op grond van uitvoeringstechnische argumen-
ten bepaald. Maar in de praktijk is het ook gewenst dat de begrenzing
van de verantwoordelijkheden door alle participanten eenduidig
worden herkend. Door de bovenzijde van de ruwe begane grondvloer
(zowel bij een fundering op staal als een fundering op palen) samen
met de geprefabriceerde betonelementen en het maaiveld als begren-
zing van de verantwoordelijkheden voor het bouwdeel fundering
aan te wijzen, is een eenduidige afbakening verkregen. Hierdoor
is het bijvoorbeeld voor een installateur helder welke activiteiten wel
en welke niet tot de opdracht van de onderaannemer voor het bouw-
deel fundering behoren.

In de opzet van de efficiënte funderingswijze worden de werkzaam-
heden door één funderingsteam (één machinist met graafmachine
en één of twee medewerkers) verzorgd, waardoor aan- en afloopver-
liezen worden teruggebracht. Het funderingsteam is een zelf-sturend
team +2-29, die alle activiteiten van derden namens de onderaannemer
coördineert en controleert. In figuur 35 +1-29, is het SADT-schema
(Structured Analysis and Design Techniques) voor de efficiënte funde-
ring op staalop staal weergegeven, waarin de activiteiten zijn benoemd die



2.165        2.165        

leiding

tr
an

sp
or

t m
et

in
/o

nd
er

 b
eg

an
e

gr
on

d 
vl

oe
r 

[m
m

]

do
or

fu
nd

er
in

g 
[m

m
]

water-systemen (koud en
warm leidingwater) buis i50 i50

elektra-systemen kabel i50 i50

gas-systemen buis, slang i63 i63

verwarmings-systemen
buis, slang,
luchtkoker n.v.t. n.v.t.

riolerings-systemen
(gescheiden riool) buis i125 i125

aardkabel (bevestigd aan
wapening) kabel n.v.t. n.v.t.

centrale stofzuiger buis n.v.t. n.v.t.

bel, monitor, video, luid-
sprekers, zonwering, inter-
com, inbraakalarm, brand-
alarm, kamerthermostaat,
home-bus

kabel n.v.t. n.v.t.

telefoon kabel i50 i50

ventilatie, ook kruipruimte
buis, lucht-
koker n.v.t. ~'50×105

luchtbehandeling
buis, lucht-
koker n.v.t. n.v.t.

centrale antenne inrichting kabel i32 i32

inpandige hemelwater-
afvoer buis i110 i110

tabeltabel 59 59.  Door te voeren leidingen +1-42,. Het overzicht
van leidingen is overgenomen uit [BOUWWIJS-1997].

door het funderingsteam moeten worden gecoördi-
neerd en gecontroleerd. 
Dit zijn de activiteiten:
‘ opschonen kavel, met groot materieel [1];
‘ eventueel af- of aanvoeren van grond [2];
‘ eventueel aanbrengen drainage [3];
‘ aanvoeren elementen (container) [4];
‘ leidingen door fundering (installateur) [5];
‘ leidingen onder vloer (installateur) [6];
‘ betonmortel aanvoeren (truckmixer) [7];
‘ in-het-werk-gestort beton voor vloer en fundering

(betonwerkers) [8];
‘ restmaterialen afvoeren (in container) [9].
Dit zijn allemaal activiteiten die goed aangestuurd
en gecoördineerd kunnen worden door iemand die
op het werk aanwezig is en ondertussen een eigen
taak uitvoert.

In figuur 37 +1-33, is het SADT-schema voor de effi-
ciënte fundering op palenop palen weergeven. In dit schema
moeten dezelfde activiteiten als voor een fundering
op staal worden aangestuurd. Bovendien zijn er
nog activiteiten voor:
‘ boorpalen aanbrengen [4];
‘ betonmortel aanvoeren [5]
‘ prefab wapeningskorven aanvoeren [6];
‘ puin afvoeren [7].
Indien heipalen worden gebruikt in plaats van boor-
palen bestaan de extra activiteiten uit:
‘ heipalen aanvoeren [4’];
‘ heien [5’]
‘ koppen snellen [6’];
‘ puin afvoeren [7].

Alle overige activiteiten worden door het funderingsteam zelf uitge-
voerd. Dit betekent dat het funderingsteam een aaneengesloten perio-
de op het werk aanwezig is waarin de gehele fundering wordt
gerealiseerd.

Deze wijze van organisatie en verdeling van werkzaamheden vormt
de basis voor het uitwerken van details voor de efficiënte fundering.

Verder is het nog van belang dat de efficiënte funderingswijze als
een totaal oplossing wordt aangeboden. Dus behalve het aansturen
van sub-onderaannemers moet de onderaannemer ook de enginee-
ring van een fundering kunnen verzorgen (vergelijkbaar met de wijze
waarop in de huidige bouwmarkt bekistingsplaat- en kanaalplaat-
elementen voor vloeren worden aangeboden). Pas dan is er sprake
van een volledige onderaanneming voor het bouwdeel fundering.

De aan te brengen leidingen zijn in tabel 59 geïnventariseerd om
de afmetingen van de inkassingen te bepalen. De afmetingen van
inkassingen wordt afgestemd op de grootste middellijn van de mantel-
buizen ( i125).
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Conditie
Subjectief objectief niet-onderkend

1
toepas-
sing

speciaal voor bouwwijze ACE’s
bruikbaar bij traditionele bouwmethode

uitgaan van een be-
staande werkwijze
voor hei- of boor-
paal en vloeren

geschikt voor fundering op staal en op palen

2 vloeren

bij vloer op zand en zelf-dragende vloer
bruikbaar

vloer door onderaannemer van de fundering (die
dus alle werkzaamheden onder peil verzorgd)

3
nauwkeu-
righeid

boven: waterpas, op hoogte, nauwkeurig ge-
positioneerd, maatvast, degelijk

onder: goed aansluiten (op oneffenheid)

hei- of boorpaal
kan 0,25 m

afwijken

4
materia-
len

verticaal 0,5 mm/m’
 horizontaal 3,6 mm/m’

5 uiterlijk degelijke uitstraling, sterk,
vormvast

6
prefabri-
cage

zoveel mogelijk fabrieksmatig ver-
vaardigde onderdelen, met even-
tuele bewerking en vooral mon-

tage op de bouwplaats

7
duur-
zaamheid

bestand tegen vochtinwerking, bevriezing

8 sterkte constructieve functie kunnen vervullen

9 ontwerp grote vormgevingsvrijheid
mogelijk maken

bestaand ontwerp moet gerealiseerd kunnen
worden

er zijn veel kleine
elementen nodig

10
arbeids-
voorwaar-
den

minder arbeid op de bouwplaats

kwaliteit van arbeid verhogen
door minder vuil werk (o.a.

wapening vlechten) en minder
zwaar werk

max. tilgewicht 180 N 
elementen zwaarder dan 1000 N (niet meer te

tillen door 2 personen)

tillen door minigra-
ver is goedkoper

dan mobiele kraan

11 uitvoering realistisch, uitvoerbaar

graafmachine inzetten om zware elementen
(maximaal 9,8 kN) te positioneren en

manoeuvreren
op korte termijn in
de praktijk tonen

hoogte-instelling/verticale positionering scheiden
duidelijke verantwoordelijkheid bij uitvoering
uitvoering in onderaanneming, slechts één

verantwoordelijke voor alle werkzaamheden
12 uitzetten in-één-keer-goed

13 volgorde alle werkzaamheden in één arbeidsgang
realiseren

van boven naar be-
neden i.p.v.

stapelen

14 elementen
zo min mogelijk verschillende

elementen/vormen

15 leidingen
doorvoeringen voor leidingen (riolering) in prefab

elementen

16
ontwerp-
proces

voor derden
(documentatie)

tabel 60tabel 60.  Het programma van eisen voor de efficiënte funderingswijze is gebaseerd op tabel 56 +2-147,. De ongewij-
zigd gebleven condities zijn met een grijs lettertype aangegeven, vervallen condities zijn doorgehaald en nieuwe con-
dities zijn cursief afgedrukt.

Hoewel de omzettingen van nauwkeurige naar efficiënte funderings-
wijze op detailniveau ogenschijnlijke marginaal zijn, heeft de gewijzig-
de probleemstelling een grote invloed op de funderingswijze. De
nadruk ligt in deze ontwerpfase vooral op organisatorische aspecten,
die onderbouwd moeten worden in een praktijk situatie.
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figuurfiguur 267 267.  Vroege schets van de betontegel in het
detail van figuur 268.

De mogelijkheid om de gehele fundering uit te besteden kan in een
praktijksituatie alleen met een grootschalig proefproject worden onder-
bouwd. Het onderzoeksgebouw uit het tweede proefproject is hiervoor
niet geschikt vanwege het kleinschalige karakter (met slechts acht
betonelementen). Dit project is dermate klein dat het niet opvalt als
het grondverzetbedrijf ook even enkele bedrijfsvreemde activiteiten
verricht. Tevens heeft het onderzoekgebouw een zeer eenvoudige
plattegrond en zijn de funderingsdetails niet representatief voor de
woningbouw.

2.6.3 2.6.3 programma van eisenprogramma van eisen
Het programma van eisen voor de efficiënte funderingswijze is weerge-
geven in tabel 60. Dit programma van eisen is gebaseerd op tabel
56 +2-147,

2.6.4 2.6.4 ontwerpvariantenontwerpvarianten
Bij de efficiënte funderingswijze is weinig aandacht besteed aan het
ontwerpen van de geprefabriceerde betonelementen. De detaillering
van de betonelementen, zoals die voor de nauwkeurige funderingswij-
ze met zware elementen zijn uitgewerkt, worden hier overgenomen.
De gesignaleerde beperkingen van het glasschuim zijn nog niet opge-
pakt. Een oplossing hiervoor is doorgeschoven naar een latere ont-
werpfase +2-187,.

Voor de stelcomponent is wel een nieuwe oplossing uitgewerkt, waar-
van het principe in figuur 268 is geschetst. Dit principe komt overeen
met het principe van de fundering zelf: Aan de bovenzijde een gepre-
fabriceerd betonelement (met een gladde bovenzijde en een instelbaar
aanlegniveau), aan de onderzijde mortel (om onregelmatigheden
in de ondersteuning op te vangen). Het geprefabriceerde element
is nu een betonnen tegel met openingen voor het aan-
brengen van mortel (figuur 267). De openingen zijn over-
genomen van de vorige steltegel. Want bij een fundering
op palen moet in de steltegel een opening worden ge-
creëerd om de wapening uit de hei- of boorpaal door
te kunnen voeren. Deze wapening brengt een verbinding
tot stand tussen de paal en het balkrooster. In de steltegel
in figuur 268 is de opening tevens gebruikt om mortel
onder en naast de betontegel te brengen. Daarnaast is
de opening aangebracht om het gewicht van de tegel
te reduceren, omdat de betontegel handmatig aange-
bracht wordt.

De betonnen tegel is breder gemaakt, zodat op de hoek-
punten van het balkrooster slechts een tegel geplaatst
hoeft te worden (in plaats van twee tegels iets uit de hoe-
ken zoals bij het tweede proefproject, zie figuur 330 +3-21,).

De betonnen tegel wordt op de bouwplaats in een kunst-
stof of kartonnen doos geplaatst. Deze doos heeft een
geperforeerd deel in de bodem, zodat de wapening uit
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figuurfiguur 268 268.  Nieuwe oplossing voor de stelcompo-
nent met: betonnen tegel (omgekeerd vervaardigd,
zodat er een gladde bovenzijde is), kunststof of kar-
tonnen doos en snel-hardende mortel.

figuurfiguur 269 269.  In de tegel van figuur 267 en 268 kan
een deel van een lijmklem worden geklemd om de
tegel snel op hoogte te brengen. Aan de klem zit
een buisje, waarin een staaf met de ontvanger van
de roterende laser past. De ontvanger geeft een sig-
naal als de gewenste hoogte is bereikt. De handma-
tige instelling wordt later vervangen door een set vij-
zels, die rechtstreeks door het 3D-meetsysteem wor-
den aangestuurd.

een paal kan worden doorgevoerd. Met speciale hulpstuk-
ken (figuur 269) wordt de hoogte van de bovenzijde inge-
steld. Later kunnen speciale hulpstukken met vijzels wor-
den gebruikt. Deze vijzels worden rechtstreeks aange-
stuurd door de ontvangers boven de betonnen tegel,
waardoor de hoogte automatisch (en nauwkeuriger) wordt
ingesteld. Als de betontegel op hoogte staat, wordt beton-
mortel, waaraan een versneller is toegevoegd, door de
openingen gegoten totdat de betontegel voor ongeveer
de helft met mortel is omhuld.

De voorzieningen om leidingen door te voeren zijn over-
genomen van de nauwkeurige funderingswijze. Hiertoe
worden verhogingen op regelmatige afstanden in de
bekisting geplaatst. Het beton wordt aangebracht tot
5 à 10 mm boven de verhoging, waardoor inkassingen
met een dunne betonspiegel ontstaan. Als een leiding
moet worden doorgevoerd kan de spiegel worden verwij-
derd.

Omdat bij de evaluatie van het tweede proefproject ge-
bleken is, dat de koppeling met een gedeeltelijk ingestorte

staalstrip niet aan de verwachtingen voldeed, is een nieuwe koppeling
uitgewerkt. Want behalve de te hoge buigstijfheid (dat oplosbaar
is door meerdere dunne strippen toe te passen) past deze wijze van
koppelen niet in de beoogde productiewijze. In figuur 315 +3-16, en
figuur 320 +3-17, is te zien dat voor de strip twee separatieschotjes
geplaatst moeten worden. Deze separatieschotjes moeten deugdelijk
worden vastgezet opdat de betondruk tijdens het storten en trillen
kan worden weerstaan.

Een variant met één separatieschotje is een betere oplos-
sing, omdat de horizontale bekistingsdruk aan beide
zijden van het schotje elkaar compenseren. Hieruit is
de koppeling met flexibele staalkabels ontstaan, waarbij
in de kopse zijde van het betonnen element een licht
gekromde buisje is aangebracht, dat het betonoppervlak
aan de zijkant weer verlaat (figuur 351 +3-27,). Het kunst-
stof buisje wordt tijdens de productie door het separatie-
schotje gestoken. Als het beton is uitgehard, worden de
elementen uit de bekisting gehesen, waarbij het buisje
tussen twee elementen afbreekt. Dit geeft het beeld als
weergegeven in figuur 270.

Vervolgens worden de elementen op de bouwplaats ge-
plaatst en gepositioneerd. Door de verschillende opening-
en van aangrenzende betonelementen wordt een staalka-
bel gevlochten. Deze kabel verbindt dan twee tot acht
betonelementen. Pas als de staalkabel is omhuld met
in-het-werk-gestort beton kan de kabel op trek worden
belast.
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Voor de fundering van het grootschalige proef-
project zijn 155 betonelementen gemaakt met
een totale lengte van 582 m’. De gemiddelde
lengte is 3,85 m. Het kleinste element is 0,31
m lang, het grootste elementen is 6,63 m lang.
Hiervoor is 32,3 m3 beton verwerkt, 2000 kg
wapeningsstaal en 300 instorthulzen M10-60.
De betonelementen zijn in vier transporten
aangeleverd.
De hoeveelheid in-het-werk-gestort beton be-
draagt 34 m3. Er zijn 622 stroken hardboard
(185 m2) gebruikt en 600 m2 pe-folie.
In de betonelementen is ±2 m3 EPS verwerkt.
Om de sparingen voor de koppelingen te ma-
ken zijn 352 stukjes mantelbuis met een geza-
menlijke lengte van 250 m’ verwerkt. Op de
bouwplaats is 300 m’ flexibele staalkabel door
de sparingen gevlochten.
Er zijn 71 stelcomponenten (met 208 m’ vuren
latten en 15 m2 multiplex), 46 kolomblokjes en
200 perkoenpaaltjes verwerkt.
Op de bouwplaats zijn in totaal 316 manuren
(± 40 mandagen) besteed.

tabel 61tabel 61.  Enkele feiten en getallen.

figuurfiguur 270 270.  Met stukjes mantelbuizen i23 mm (fi-
guur 351 +3-27,) zijn uitsparingen gemaakt, zodat
een flexibele staalkabel de losse betonelementen
kan koppelen.

Met de koppeling kan een verbinding onder een willekeuri-
ge hoek worden gemaakt. Er wordt zowel een kabel aan
de bovenzijde als een kabel aan de onderzijde van de
geprefabriceerde betonelementen aangebracht. Hierdoor
kan de verbinding een positief en een negatief moment
overbrengen. De afmetingen van de kabel worden afge-
stemd op de aanwezige wapening in de betonelementen.

2.6.5 2.6.5 uitwerkinguitwerking
De efficiënte funderingswijze is in een grootschalig proef-
project getoetst +3-25,. Dit proefproject is een bestaand
bouwproject met zeven bedrijfshallen met elk een klein
kantoorgedeelte van 2 verdiepingen. De zeven bedrijfshal-
len zijn opgedeeld in een gebouw met drie bedrijfshallen
en een met vier bedrijfshallen (figuur 271).

De fundering van het gebouw met vier bedrijfshallen is
gerealiseerd met de efficiënte funderingswijze. De funde-
ring van het gebouw met de drie bedrijfshallen is op tradi-
tionele wijze uitgevoerd. Omdat de beide funderingen
op dezelfde locatie en onder dezelfde omstandigheden
zijn uitgevoerd, is een vergelijking mogelijk tussen een
traditionele fundering en de efficiënte fundering.

Het ontwerp voor beide gebouwen is eerst volledig uitgewerkt met
een traditionele fundering. Hierdoor toont het proefproject de moge-
lijkheden om een bestaande fundering te "vertalen" in de efficiënte
fundering (figuur 271). In dit specifieke project sluit de achterwand
onder een hoek van 84,3E en 95,7E aan op de zij- en tussenwanden
van de bedrijfshallen. In het gedeelte met kantoren zijn veel korte
funderingsbalkjes voor de toiletruimte, entree en pantry. Elk kantoor
heeft een eigen meterruimte met bijbehorende doorvoeringen door
de fundering. Deze kenmerken bevestigen de vormgevingsvrijheid
van de efficiënte funderingwijze.

Hoewel het gebouw geen woning is, zijn de vele korte, onregelmatige
funderingsstroken, representatief voor toepassing in de
woningbouw. De vele lange wanden maken dat het een
grootschalig project is, zodat de organisatorische aspecten
onderzocht kunnen worden. Het gekozen project is vol-
doende groot, waardoor een bedrijfsvreemde activiteit
meerdere manuren vergt en daardoor zeker opgemerkt
wordt. Ook wordt bij een grootschalig proefproject duide-
lijk of het grondverzetbedrijf alle werkzaamheden (van
uitgraven tot en met het aanvullen en egaliseren) in één
arbeidsgang kan uitvoeren.

Het totale gebouw (hal 4 tot en met 7) is 47,5 meter breed
(circa 11,8 meter per hal). De diepte varieert van 21 tot
24,3 meter. Het proefproject is uitgevoerd als fundering
op staal. Onder twee van de vier bedrijfshallen (hal 6
en 7) is een vaste zandlaag aanwezig op slechts een tiental
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hal 1

hal 2

hal 3

hal 4 hal 5 hal 6 hal 7

kantoor

entree

toilet

gang

traditionele fundering: efficiënte fundering:

figuur 271figuur 271.  Overzicht van het grootschalige proefproject. Links de drie bedrijfshal-
len die met een traditionele fundering zijn gerealiseerd, rechts de vier hallen waar
de efficiënte funderingswijze is getoetst.

centimeters onder maaiveld. Deze zandlaag is uitermate geschikt
als ondersteuning van de stelcomponenten. Maar onder de twee
andere bedrijfshallen (hal 4 en 5) is dit zandpakket ongeveer twintig
jaar geleden afgegraven. Onder dit deel van het gebouw is een
grondverbetering van circa 1,5 meter aangebracht. De bovenzijde
van de grondverbetering is vrij zacht. In dit deel moet de geconcen-
treerde belasting onder de stelbouten over een groter oppervlakte
worden verdeeld.

Als binnenspouwblad van het kantoor zijn gemetselde kalkzandsteen-
blokken toegepast. De verdiepingsvloer is een kanaalplaatvloer,
opgelegd op de kalkzandsteenblokken. De overspanningsrichting
is evenwijdig aan de voorgevel. De bovenverdieping heeft dezelfde
opbouw als de benedenverdieping (binnenspouwblad van gemetselde
kalkzandsteenblokken en kanaalplaten als dak). De voorgevel van
het kantorenblok bestaat uit metselwerk. De inpandige muur tussen
het kantoor en de hal is uitgevoerd als spouwmuur met gemetselde
kalkzandsteenblokken aan beide zijden. De begane grondvloer van
het kantorenblok is een vloer op zand met cementdekvloer.

De vier bedrijfshallen hebben een staalskelet met eigen stabiliteitsvoor-
zieningen (windverbanden). Het dak bestaat uit trapezium platen
met een overspanning van 5 meter (loodrecht op de voorgevel). De
buitengevel van de hal is een stalen gevelplaat met binnendoos,
bevestigd aan kolommen. De onderzijde is tot op ongeveer 1 meter
uitgevoerd als spouwmuur met gemetselde bakstenen aan de buiten-
zijde. Aan de binnenzijde wordt een gemetselde wand van kalkzand-
steenblokken tussen de stalen kolommen geplaatst. De aansluiting
boven de fundering is een spouwmuur, waardoor de hal vrijwel overal
dezelfde aansluitdetails heeft als een woning. De vloer van de hal
is een monolithisch afgewerkte betonvloer (vloer op zand).

Bij de efficiënte funderingswijze wordt de positie van de binnenwand
aangegeven door de hoge geprefabriceerde betonelementen. En
omdat deze binnenwand van de hal tussen de flenzen van de kolom-

men is geplaatst, staan de
kolommen recht boven de
hoge geprefabriceerde beton-
elementen. Dit betekent dat
in de hoge geprefabriceerde
betonelementen ankers moe-
ten worden ingestort om de
staalconstructie te bevestigen.
De ankers worden belast
door de normaalkracht en de
dwarskracht uit de kolom.

De eerste oplossingen voor
de ankers zijn aanpassingen
van de geprefabriceerde be-
tonelementen met ingestorte
draadeinden of schroefhul-
zen. Maar omdat elk van de-
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figuur 272figuur 272.  De evenwijdige zijkanten van het beton-
element worden verkregen door een lat met sleuven
op de bovenzijde (figuur 273) te schuiven. Als het
beton verhard is, wordt de lat verwijderd en kan elke
zijkant een weinig verbuigen De toegepaste beton-
elementen zijn echter niet met dit principe gemaakt.
De zijkanten zijn 2 mm schuin gezet.

figuufiguur 273r 273.  De eerste inbouw van de mal in het carrouselsysteem met in vorm ge-
zette staalplaten is een verdere uitwerking van figuur 253 +2-150,.

ze oplossingen tot een verstoring van het productieproces
leidt, is uiteindelijk gekozen voor een variant, waarbij
de ankers niet in de geprefabriceerde betonelementen
worden opgenomen. Hiertoe wordt het hoge geprefabri-
ceerde betonelement ter plaatse van een staalkolom be-
ëindigd en wordt de tussenruimte tussen twee hoge ge-
prefabriceerde betonelementen vergroot. Op de positie
van de staalkolom kan dan een kolomblokje tussen de
beide hoge geprefabriceerde betonelementen worden
geplaatst, zie figuur 30 +1-23,. Het kolomblokje wordt zo-
danig op de betonelementen opgelegd dat de onderzijde
enkele centimeters in het in-het-werk-gestorte beton komt
(figuur 32 +1-24,) waardoor het kolomblokje een goede
ondersteuning krijgt. Als alle kolomblokjes zijn geplaatst,
kan de positie van de blokjes worden gecontroleerd en
eventueel bijgesteld, waardoor een hoge horizontale en
verticale maatnauwkeurigheid wordt gerealiseerd. In het kolomblokje
bevinden zich sparingen, waar ankers worden doorgevoerd. De mid-
dellijn van een sparing is veel groter dan de middellijn van een anker.
Dit anker is alleen aan de onderzijde gefixeerd door het in-het-werk-
gestort beton. Hierdoor kan de bovenzijde van een anker nog circa
7 mm verschuiven. Dit is ruim voldoende om maatafwijkingen in
de staalconstructie op te vangen.

De geprefabriceerde betonelementen zijn in dezelfde mal als bij het
tweede proefproject geproduceerd. Echter vanwege de grote hoeveel-
heid is de houten randkist, die na het uitharden wordt gedemonteerd,
niet bruikbaar. In plaats hiervan is een inbouw met gezette staalplaten
uitgewerkt om de gewenste profilering aan de betonelementen te
geven. De inbouw in de mal is weergegeven in figuur 273. Deze
inbouw moet "ontkistend" zijn, opdat bij het omhoogtrekken van een
betonelement geen hakende of klemmende delen van de bekisting
voorkomen (bijvoorbeeld langs twee evenwijdige zijkanten). Bij bekis-
tingsplaten wordt dit opgelost door de zijkant enigszins schuin te
plaatsen, waardoor de bekisting naar boven toe enkele millimeters
breder wordt. De inbouw met parallelle zijkanten in figuur 273 is
"ontkistend" omdat de zijkan-
ten van de gezette platen kun-
nen vervormen. De gezette
plaat is 2 à 3 mm dik, zodat
de opstaande rand ruimte kan
maken. Tijdens het storten en
verharden van het beton wor-
den de zijkanten van de bekis-
ting op hun plaats gehouden
door een lat met sleuven,
eventueel in combinatie met
het opvullen van de ruimte
tussen de gezette platen (fi-
guur 272).
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figuurfiguur 274 274.  Gezette staalplaten voor in de mal van
figuur 275. De onderste plaat wordt omgekeerd in
de bovenste plaat gelegd om het gewicht van beton-
elementen te reduceren.

montage principe alle gezette platen van de 1e en 5e strook erin plaatsen, op 7 mm van de zijkanten.
Opgaande stukken (110 mm) van achter elkaar liggende gezette platen vastlassen (lasnaden gladslijpen).

direct ernaast bouten M10-125 h.o.h. 1m 5 mtr op de carrousel lassen (12 stuks aan beide zijden).
Bouten dicht tegen de gezette plaat plaatsen.

alle gezette platen van de 2e en 4e strook plaatsen, op 22 mm van de vorige.
Opgaande stukken van achter elkaar liggende gezette platen vastlassen (lasnaden gladslijpen).

bouten M10-125 h.o.h. ca. 1,5 meter plaatsen.

laatste strook plaatsen, en vastlassen.

Daarna aan de zijkanten staalstrippen 6x6x500 h.o.h. 1500 mm (13 stuks per lengte) vastlassen aan gezette plaat en carrousel wand. Separatie-
schotjes, met een trapezium vorm, worden tijdens het lassen als mal  gebruikt, zodat de opstaande wand "ontkistend" is.
Op de bouten M10-125 wordt een pvc-slang geschoven dat als ondersteuning dient voor een stalen strip 18x6x500 (met een gat rond 12 in het midden).
Deze strip wordt vastgelast aan de beide aangrenzende gezette platen.  Na het vastlassen een moer op de bout draaien, waardoor de gezette platen
op de bodem van de carrousel worden geklemd. De opening tussen de gezetteplaten kan met mortel worden gevuld om de wand stijver te maken.

figuurfiguur 275 275.  Vereenvoudigde inbouw ten opzichte van figuur 273. In de mal van het carrouselsysteem zijn met de
gezette platen van figuur 274 stroken gemaakt. De zijkanten van de gezette platen staan enigszins schuin (2 mm,
hoogte van 110 mm) ten behoeve van het ontkisten.

Met de inbouw worden lange stroken van 18 meter ge-
maakt, waarin betonelementen met variabele lengte wor-
den vervaardigd door separatieschotjes in de stroken
te plaatsen. De separatieschotjes zijn weergegeven in
figuur 276. Een separatieschotje heeft twee openingen,
waar een gekromd buisje, ten behoeve van de koppeling,
kan worden aangebracht, zie onder andere figuur 354
+3-28,. Aan de onderzijde zijn dwarsstrippen geplaatst,
waardoor het element rechtop in de bekisting blijft staan.

Vanwege een krappe voorbereidingstijd is de inbouw
van figuur 273 benaderd met eenvoudigere staalplaten,
weergegeven in figuur 275. Maar ook deze opbouw stuit-
te bij de producent van de bekistingsplaten op praktische
bezwaren, waardoor uiteindelijk is besloten om stalen
strippen van 4×120 mm op de malbodem te lassen. De
strippen zijn aan de onderzijde met een kleine tussenaf-
stand op de bodem van de mal gelast. Daarna is de
bovenzijde van de strippen tegen elkaar getrokken en
vastgehecht.

Hierdoor staan de strippen een weinig scheef, waardoor
de betonelementen uit de bekisting kunnen worden ge-
trokken. De stalen rand in de mal van het carrousel-
systeem, waarin de betonelementen in lange stroken

van 18 meter worden geproduceerd, is weergegeven in figuur 352
+3-27,).

De doorsnede van de betonelementen is weergegeven in figuur 277.
Hierbij is in enkele betonelementen een isolatieplaat opgenomen,
omdat deze elementen anders te zwaar worden voor de minigraver.
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figuurfiguur 277 277.  Vanwege de krappe voorbereidingstijd zijn de betonelementen voor
het grootschalige proefproject op dezelfde wijze als voor het tweede proefproject
gemaakt. Alleen is de hoeveelheid isolatiemateriaal sterk verminderd om proble-
men op de triltafel te voorkomen +2-158,.

figuurfiguur 276 276.  Separatieschotjes, met daarin gaten
voor buisjes t.b.v. koppelingen. Met de sterk afge-
schuinde zijkant kan het separatieschotje met een
wig tegen de zijkant van de mal worden geklemd.

Deze wijze van produceren heeft er toe geleid dat de
boven- en onderzijde van de elementen niet geheel even-
wijdig is met als gevolg dat de elementen niet geheel
rechtop op de stelcomponenten staan, zie figuur 392
+3-50,. In de voorbereiding is dit geaccepteerd omdat het
proefproject zich vooral op organisatorische aspecten
richt. 

De verhogingen in de bekisting, om leidingen door te
kunnen voeren, zijn niet aangebracht. Op verzoek van
de producent zijn de posities aangegeven waar leidingen
in de geprefabriceerde betonelementen moeten worden
doorgevoerd, zie figuur 352 +3-27,. Op deze posities zijn
blokken EPS in de betonelementen opgenomen, zie figuur
354 +3-28,. Op de bouwplaats wordt het EPS verwijderd,
waardoor een gat in het geprefabriceerde element wordt
gemaakt, waar de leiding wordt doorgevoerd.

De stelcomponent is niet uitgevoerd, zoals weergegeven
in figuur 268 +2-168,. Dit komt enerzijds doordat er onvol-
doende tijd was om de bekisting en de grote hoeveelheid steltegels
te vervaardigen. En anderzijds was het vullen van de ruimte onder
de tegel met betonmortel minder eenvoudig dan oorspronkelijk was
ingeschat. Want voor een stelcomponent is ongeveer 0,03 à 0,04
m3 betonmortel benodigd. Voor het hele proefproject is dit circa 2,5
m3 betonmortel (wat overeenkomt met de inhoud van circa 50 krui-
wagens) Alleen al met het rond kruien van de mortel op de bouwplaats
zijn circa 20 manuren gemoeid. Daarenboven moeten nog circa
70 betontegels van 180 N worden verspreid over de bouwplaats.
Deze hoeveelheid en aard van de werkzaamheden komen niet over-
een met de uitgangspunten om de omvang van de arbeid te reduceren
en om de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats te verbeteren.

Hierdoor is de steltegel in het proefproject vervangen door de onder-
steuning weergegeven in figuur 278. Deze ondersteuning is van hout
gemaakt. Aan de onderzijde zijn vier inslagmoeren aangebracht,
waardoor de ondersteuning
met stelbouten op de gewen-
ste hoogte wordt gebracht.
Het gewicht van de ondersteu-
ning bedraagt slechts 35 N.
De beperkte duurzaamheid
van onbehandeld hout in een
wisselend vochtige omgeving
is hier geen bezwaar omdat
de ondersteuning alleen tij-
dens de uitvoeringsfase een
dragende functie vervult. Als
het in-het-werk-gestort beton
onder en tussen de beton-
elementen uitgehard is, neemt
dit de dragende functie over.
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figuur 278figuur 278.  Provisorische ondersteuning van beton-
nen elementen, toegepast in het grootschalige
proefproject, zie figuur 362 +3-32,.

figuur 279figuur 279.  Grootschalig proefproject. De efficiënte funderingswijze is toegepast voor de vier bedrijfshallen op de
voorgrond (hal 4 - 7 in figuur 271 +2-170,). Elke bedrijfshal heeft een eigen kantorenblok. Op de achtergrond liggen
de drie bedrijfshallen met een traditionele fundering. Bij hal 4 en 5 is grondverbetering toegepast (herkenbaar aan
de donker gekleurde grond).

In plaats van met betonmortel is de ondersteuning met
zand gevuld (om te voorkomen dat de ondersteuning
na het stellen kan verschuiven). De ondersteuning is onder
andere weergegeven in figuur 362 +3-32,.

2.6.6 2.6.6 evaluatieevaluatie
Het grootschalige proefproject is bijzonder nuttig geble-
ken omdat dit de organisatorische voordelen van de fun-
deringswijze onderbouwt. Maar tegelijkertijd heeft het
proefproject ook enkele beperkingen aan het licht ge-
bracht die tot wijzigingen in het ontwerp hebben geleid.
De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de
voorbereidingstijd, de stelcomponenten en de koppelstuk-
ken.

In het proefproject is gebleken dat het funderingsteam
de fundering in één arbeidsgang kan realiseren. Hierbij
moet een voorbehoud worden gemaakt voor het voor-
bereidende grondwerk (inclusief grondverbetering) met
groot materieel. Dit grondwerk is in het proefproject door
het bouwbedrijf georganiseerd omdat het grondwerk
voor de traditionele en de efficiënte fundering in één

opdracht is gecombineerd. Het voorbereidende grondwerk is echter
zonder directe aanwijzingen van het bouwbedrijf gerealiseerd terwijl
het funderingsteam tegelijkertijd enkele voorbereidende taken op
de bouwplaats heeft verricht. Hierbij is geen aanleiding gezien om
te veronderstellen dat dit voorbereidende grondwerk op een andere
manier zou worden uitgevoerd indien het funderingsteam het grond-
werk opdraagt.
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Efficiënte
funderingswijze
tabel 69 +3-30, M
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aantal bestede uren 70 246 316

gecorrigeerd met
eenmalige activiteiten

70 185 255

gecorrigeerd met
activiteiten t.b.v.
algemeen grondwerk

56 164 220

traditionele fundering
tabel 70, pagina 3-47

begroot (en gecorrigeerd, zodat de
manuren voor beide funderingen
vergelijkbaar zijn)

±430

tabel 62tabel 62.  Vergelijking arbeid op de bouwplaats. De
manuren voor de traditionele fundering (429 mu -
tabel 70 +3-47,) zijn gecorrigeerd met uren voor be-
tonstorten (11) en aanbrengen krimpvrije mortel (7),
omdat deze activiteiten bij de efficiënte fundering
niet door het funderingsteam zijn uitgevoerd. Het to-
taal is daarna verhoogd (19 manuren voor aan-
brengen wapening en leidingen). Deze uren zijn in
de begroting van de traditionele fundering als on-
deraanneming aangemerkt, terwijl deze activiteiten
bij de efficiënte fundering door het funderingsteam
zijn verzorgd.

Het funderingsteam is al tijdens het voorbereidende grond-
werk begonnen met zijn werkzaamheden, zoals het lossen
van een deel van de geprefabriceerde betonelementen,
het voorbereiden van de stelcomponenten, et cetera. Hier-
uit is opgemaakt dat het goed mogelijk is dat het funde-
ringsteam een gedeelte van het grondwerk, waarvoor
groot materieel benodigd is, door derden laat uitvoeren.
Het funderingsteam is dan zelf op de bouwplaats aan-
wezig om de werkzaamheden aan te sturen, te coördine-
ren en te controleren.

In het proefproject heeft het funderingsteam alle werk-
zaamheden zelfstandig uitgevoerd.

Het funderingsteam heeft de speciale mantelpijpen voor
de doorvoeringen naar de meterruimten en enkele hemel-
waterafvoeren aangebracht. Hierdoor kon de installateur
zijn werkzaamheden in een dag voltooien.

De laatste activiteit, het aanbrengen van in-het-werk-ge-
storte betonmortel, is niet door het funderingsteam uitge-
voerd. Omdat het beton voor de traditionele en de effi-
ciënte fundering gelijktijdig is aangebracht, is dit door
de werknemers van het bouwbedrijf verzorgd. Maar van-
wege de eenvoudige wijze waarop de betonmortel tussen
de geprefabriceerde betonelementen kon worden gegoten,
wordt niet verwacht dat het funderingsteam hier proble-
men mee gehad zou hebben.

In dit project is er geen gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om de vloer en de fundering gelijktijdig te storten
om het risico van schade door regen tijdens het aanbreng-
en van de monolithische vloer te beperken. De monolithische vloer
is pas aangebracht na voltooiing van de staalconstructie (inclusief
gevel- en dakbeplating).

Het funderingsteam bestaat uit een machinist met minigraver en
twee medewerkers. Regelmatig zijn extra medewerkers bijgesprongen,
zie tabel 69 +3-30,. In totaal zijn 316 manuren besteed (tabel 62).
In tabel 69 +3-30, kan worden afgelezen dat 61 manuren het gevolg
zijn van specifieke fouten, die bij een volgend project niet meer kunnen
voorkomen. Dit zijn dus niet de inefficiënte uren van een eerste proef-
project, maar bijvoorbeeld de extra tijd voor het documenteren van
het proefproject, voor het opzoeken van de verkeerd gemaakte hijs-
voorzieningen et cetera. Met deze correctie komt het aantal bestede
manuren in de evaluatie op 255 manuren. In dit aantal manuren
zitten dan nog 35 uren voor specifiek grondwerk, bijvoorbeeld het
aanvullen van grond, egaliseren, het plaatsen van de bouwwater-
en meterkast, et cetera. Deze arbeidsuren worden in tabel 62 bij
de efficiënte funderingswijze in mindering gebracht, zodat de hoeveel-
heid arbeid in de tabel vergeleken kan worden met de hoeveelheid
arbeid voor de traditionele funderingswijze. Bij de traditionele funde-
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ring zijn de arbeidsuren voor aanvullen en egaliseren in een totaalpost
voor het grondwerk ondergebracht.

De arbeidsuren voor de traditionele fundering zijn afgeleid uit tabel
70 +3-47,. De totaalpost die in deze tabel is weergegeven moet met
18 uren worden gecorrigeerd omdat de corresponderende activiteiten
bij de efficiënte funderingswijze niet door het funderingsteam zijn
uitgevoerd. Ook moeten hier nog 19 manuren worden toegevoegd,
omdat het hier arbeidsuren op de bouwplaats betreffen, die in een
totaalpost van een van de onderaannemingen zijn ondergebracht,
terwijl deze activiteiten bij de efficiënte funderingswijze wel door het
funderingsteam zijn verzorgd.

Het resultaat van alle correcties is dat de hoeveelheid arbeid op de
bouwplaats bij de efficiënte funderingswijze qua orde van grootte
is gehalveerd. Dit is dezelfde reductie die bij de evaluatie van het
tweede proefproject is gevonden +2-157,.

De werkzaamheden in het proefproject zijn voornamelijk door een
machinist met minigraver en twee medewerkers uitgevoerd. De twee
medewerkers waren beide nodig omdat de betonelementen door
de wijze van produceren niet rechtop op de stelcomponenten gezet
konden worden, zie figuur 392, +3-50,. Hierdoor is er altijd één mede-
werker geweest die een betonelement vasthield, terwijl de andere
medewerker perkoenpalen aanbracht. Dit in tegenstelling tot de reali-
satie van het tweede proefproject op het TU/e complex, waar één
medewerker het rechtopstaande betonelement kon plaatsen en ver-
schuiven. Op grond van deze ervaringen en doordat de onderzijde
van de beoogde betonelementen later breder is geworden, wordt
verwacht dat een funderingsteam, dat bestaat uit één machinist met
minigraver en één medewerker, de betonelementen bij een volgend
project kan verwerken. Dit team moet dan gedurende ongeveer de
helft van de tijd worden versterkt, onder andere om stelcomponenten
te plaatsen, zodat het aanbrengen van de betonelementen niet stag-
neert.

Omdat een belangrijk gedeelte van de extra activiteiten bestaat uit
het maatvoeren, wordt verwacht dat het aandeel van de extra mede-
werker in belangrijke mate afneemt bij gebruik van een 3D-meetsys-
teem.

Het proefproject op het TU/e complex heeft geleerd dat twee personen
de in-het-werk-gestorte betonmortel bij kleine projecten kunnen aan-
brengen. Ook de in-het-werk-gestorte betonmortel voor het groot-
schalige proefproject is hoofdzakelijk door twee personen aangebracht
(34 m3 in 3 uren). Hieruit kan worden afgeleid dat het funderingsteam
zelfs grote hoeveelheden beton zelfstandig kan verwerken (bij gebruik
van een betonpomp).

Vanwege de specifieke productiewijze, waardoor de betonelementen
niet geheel rechtop op de stelcomponenten staan, is de bereikte maat-
nauwkeurigheid in het grootschalige proefproject niet representatief
voor de funderingswijze.
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figuur 280figuur 280.  Op de bouwplaats zijn vier extra balken
gemaakt om de sterkte van de verbinding te beproe-
ven. De rechtse balk is opgebouwd uit twee lage be-
tonelementen en dient als referentiebalk.

figuurfiguur 281 281.  In het midden van drie balken is een
koppeling met flexibele staalkabels aangebracht. De
kabels zijn gevlochten door de buisjes.

Wel is nu gebleken dat het doorvoeren van leidingen beter
moet worden opgelost. Het corrigeren van ontbrekende
en foutief aangebrachte voorzieningen heeft in dit proef-
project 14 manuren gekost. Dit is bijna 10% van de totale
arbeidstijd van de medewerkers. De specifieke voorzie-
ningen in de betonelementen waren in het proefproject
niet altijd te gebruiken, omdat de hoogte van de doorvoe-
ring bij een afvoerleiding (riolering of hemelwaterafvoer)
onder andere wordt bepaald door het afschot van de
leiding.

De koppeling met flexibele staalkabels is onderzocht door
op de bouwplaats vier extra balken te maken. Deze balken
zijn door C.A.A. Siroen in het Pieter van Musschenbroek-
laboratorium onderzocht [CCO-1999]. De vier balken
(lengte 4,5 meter) zijn gemaakt met lage betonelementen
(figuur 280). Één balk heeft twee doorlopende betonele-
menten. Deze balk heeft geen verbinding met flexibele
kabels en dient als referentiebalk. De drie andere balken
bestaan elk uit vier lage betonelementen. In de kopse
zijde van de betonelementen is tijdens de productie een
buisje ingestort. Op de bouwplaats is een flexibele kabel
door de busjes van de vier betonelementen gevlochten
(figuur 281). De onderzijde van de betonelementen rust op houten
platen, omdat het bij deze balken niet gewenst is dat er in-het-werk-
gestort beton onder de betonelementen komt. De in-het-werk-gestorte
betonmortel tussen de betonelementen is gelijktijdig met het proefpro-
ject aangebracht.

In figuur 282 Is de proefopstelling afgebeeld, waarin de vier balken
in een vierpunts buigproef tot bezwijken zijn belast. Het kracht-ver-
plaatsingsdiagram van de proeven is weergegeven in figuur 283.
Hieruit blijkt dat de koppeling zowel qua sterkte als qua
stijfheid volstrekt tekort schiet. 

De lage sterkte van de koppeling is het gevolg van een
foutief ontwerp doordat de treksterkte van de flexibele
kabel onvoldoende is in vergelijking met de aanwezige
wapening in de betonelementen. Het vergroten van de
middellijn van de flexibele kabel is niet mogelijk omdat
de kabel dan niet meer in de tussenruimte van de beton-
elementen kan worden gevlochten. Een eventuele oplos-
sing om de lage sterkte te verbeteren is het aanbrengen
van meerdere kabels (figuur 285 +2-185,).

Maar in de grafiek van figuur 283 is ook af te lezen, dat
de aanhechting van de flexibele kabel tekort schiet. Want
de grafiek van de drie balken komt in het begin redelijk
overeen met de referentiebalk. In dit deel wordt het
moment in de balk voornamelijk opgenomen door trek
en druk in het in-het-werk-gestort beton. Nadat de maxi-
male trekkracht in het in-het-werk-gestorte beton is over-
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figuurfiguur 282 282.  Proefopstelling (vierpuntsbuigproef)
waarin de verbinding is onderzocht.

figuurfiguur 283 283.  Kracht-verplaatsing grafiek van de vier
onderzochte funderingsbalken. De referentiebalk
heeft de grootste bezwijkkracht. De drie balken, met
een koppeling in het midden, hebben een bedui-
dend lagere stijfheid en sterkte.

schreden valt de belasting sterk terug. Vervolgens wordt
er pas weer belasting opgenomen nadat een grote scheur
in het midden is ontstaan (figuur 282). Dit duidt op het
slippen van de flexibele staalkabels in de buisjes. Een
horizontale tak in twee van de drie grafieken duidt er
op dat er eerst één kabel wordt uitgetrokken en dat de
tweede kabel pas wordt aangespannen als de vloeigrens
van de eerste kabel is bereikt. Na een aanzienlijke ver-
plaatsing bezwijkt de kabel die het eerst is aangespannen.
Nu wordt de belasting door de tweede kabel opgenomen,
waardoor de belasting is gehalveerd. Het einde van de
proef wordt bereikt als ook de tweede kabel bezwijkt.
Uit de wijze waarop de beide kabels in het krachtenspel

meedoen is geconcludeerd dat het toevoegen van kabels om een
hogere bezwijkkracht te krijgen alleen werkt indien eveneens de aan-
hechting in de buisjes wordt verbeterd.

In de grafiek valt, naast het verloop van de kracht, ook de lage stijf
heid van de drie balken op. Deze lage stijfheid is verklaard doordat
de staalkabel een touwkern heeft, waardoor de geslagen draden
meer ruimte hebben om te verschuiven. Een oplossing om een flexibele
kabel te nemen met een stalen kern voldoet niet omdat de kabel
dan niet flexibel genoeg is om de verbinding te realiseren. Hieruit
is de conclusie getrokken, dat een verbinding met flexibele kabels
niet geschikt is voor een fundering op palen.

In het proefproject is de verbinding gebruikt bij een fundering op
staal, waarbij de waarde van de maximale momenten beperkt is.

De houten stelcomponenten, die zijn toegepast om de voorbereidings-
tijd te reduceren, voldeden niet bij een hoge belasting. De oorzaak
is de verandering kort voor de voorbereiding om een zandvulling
in plaats van een mortelvulling binnen in de stelcomponenten aan
te brengen. Als de ruimte tussen de houten delen van figuur 278
+2-174, met betonmortel wordt gevuld, wordt de bovenste balk over
de volle lengte ondersteund. Maar wanneer de betonmortel door
grond wordt vervangen, vervalt deze ondersteuning, en wordt de
hardboardstrook op druk belast. Bij circa 10 van de 71 steltegels

was de belasting op de stelcomponent dermate hoog,
dat de hardboardstrook enige tijd na het plaatsen van
de betonelementen is bezweken. Hierdoor zijn een zes-
tiental betonelementen verzakt. Deze elementen zijn tijde-
lijk verwijderd, en na het herstellen van de doorgezakte
stelcomponent opnieuw geplaatst. Bij de betonelementen
van meer dan 4 meter, die daarna zijn aangebracht,
is er een extra steunpunt in het midden gecreëerd, waar-
door de hoge belasting op de stelcomponenten niet meer
voorkwam. Vanwege de extra activiteiten door deze addi-
tionele steunpunten, het weghalen en opnieuw plaatsen
van zestien (zware) betonelementen, het vasthouden en
plaatsen van perkoenpalen vanwege de scheefstand,



2.179        2.179        

et cetera, is er nog een beduidende reductie van de benodigde
arbeidstijd mogelijk.

Een opmerkelijke waarneming tijdens de uitvoering van het proef-
project was dat de efficiënte fundering geen last had van het ontbreken
van bouwplaatsvoorzieningen, terwijl de traditionele fundering hiervan
wel hinder ondervond. Op pagina 1-93 is uiteengezet waarom de
bouwplaatsvoorzieningen bij het maken van de fundering vaak nog
niet aanwezig zijn en op welke wijze de funderingswijze hierop antici-
peert.

Op pagina 1-93 is uiteengezet hoe een foutieve maatvoering in een
vroeg stadium is ontdekt en hoe deze met betrekkelijk weinig extra
arbeid is hersteld.

In het proefproject is de horizontale en verticale maatvoering nog
door het bouwbedrijf aangegeven op de bouwplanken op de hoeken
van het gebouw. Wanneer een 3D-meetsysteem gebruikt kan worden,
volstaat het aangeven van referentiepunten en het aanleveren van
een digitaal bestand (digitale tekening). Behalve een beduidende
besparing op de arbeidsuren, worden hierdoor ook de faalkansen
verkleind.

De afmetingen van de betonelementen zijn gerelateerd aan de afme-
tingen van de mal van het carrouselsysteem, zie voetnoot 7 +1-101,.
In figuur 275 +2-172,, is de volledige breedte van de mal gebruikt.
Indien een andere wijze van produceren wordt gebruikt, is deze beper-
king niet aanwezig, en is het misschien zinvol om de hoogte van
de betonelementen te wijzigen.

Een ander opmerkelijk residu, dat het gevolg is van de wijze van
produceren en dat gedurende lange tijd in het ontwerpproces aanwe-
zig is geweest, zijn de tralies die gedeeltelijk uit het betonoppervlak
steken en die de koppeling van de parallel geplaatste betonelementen
door aanhechting van in-het-werk-gestort beton tot stand brengen.
Deze tralies zijn klakkeloos overgenomen van bekistingsplaatvloeren,
terwijl de functie hier geheel anders is. Want bij bekistingsplaatvloeren
worden de tralies gebruikt om onder andere de bovenwapening in
een vloer te ondersteunen en geeft de tralie extra stijfheid tijdens
het transport. Deze functies zijn bij de betonelementen voor de funde-
ring niet relevant. Toch is de tralie overgenomen ondanks dat de
tralies tijdens het verdichten de bewegingen van de trilnaald hinderen.

Tijdens de uitwerking van het proefproject is opgemerkt dat de voorbe-
reidingstijd erg lang is. Dit is vooral in de woningbouw een handicap,
omdat het verkrijgen van de benodigde vergunningen relatief veel
tijd vergt. In de periode dat er nog geen bouwvergunning is verstrekt,
kan niet met de productie van geprefabriceerde betonelementen
worden begonnen, omdat dan nog wijzigingen of beperkingen kunnen
worden opgelegd. Maar als de bouwvergunning eenmaal is afge-
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geven, wil een opdrachtgever in de regel dat er snel met het werk
wordt begonnen. Een funderingswijze die in deze periode veel voorbe-
reidingstijd vergt, is dan in het nadeel.

Om deze reden is het ontwerp van de efficiënte funderingswijze
opnieuw tegen het licht gehouden, en is getracht om alle benodigde
elementen op voorhand te produceren. Het idee is hierbij dat de
hoge en lage betonelementen in een lange strook op voorhand wor-
den geproduceerd. Het afkorten van de strook in elementen met
een projectgebonden lengte vindt dan pas kort voor de uitvoering
plaats. De bevindingen in dit proefproject, waarbij de eerste zes mallen
voor 99,0% zijn gevuld, geeft aan dat er bij een productie in lange
stroken relatief weinig afval hoeft te zijn.

Volledige productie op voorhand leidt tot een geïndustrialiseerde
funderingswijze.
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DOELSTELLING :
‘ Ontwikkelen van een nauwkeurigenauwkeurige fun-

deringswijze ten behoeve van een bouw-
wijze met grote industrieel geproduceer-
de elementen, richtlijn verticale nauw-
keurigheid 0,5 mm/m’, horizontale
nauwkeurigheid 3,6 mm/m’ ;

‘ Ontwikkelen van een geïndustrialiseerdegeïndustrialiseerde
funderingswijze, waarbij alle elementen
op voorhand geproduceerdop voorhand geproduceerd kunnen wor-
den;

‘ met de principes van de efficiënteefficiënte fun-
deringswijze, die in één arbeidsgang inin één arbeidsgang in
onderaannemingonderaanneming kan worden gereali-
seerd;

‘ met een grote vormgevingsvrijheidgrote vormgevingsvrijheid;
‘ die universeeluniverseel toepasbaar is;
‘ ten behoeve van de hedendaagsehedendaagse

bouwmethodenbouwmethoden;
‘ met minder arbeidminder arbeid op de bouwplaats;
‘ met minder uren voor maatvoeringminder uren voor maatvoering en

toch hogere maatnauwkeurigheid;
‘ die minder afhankelijkminder afhankelijk is van bouw-

plaatsomstandigheden
‘ en met een verbetering van de arbeids-verbetering van de arbeids-

omstandighedenomstandigheden;
‘ onder andere door de elementen zo

zwaar te maken dan deze ofwel alleenalleen
met mechanische hijsmiddelenmet mechanische hijsmiddelen geplaatst
kunnen worden, dan wel zo licht en
groot zijn dat er niet meer dan 180 N
tegelijkertijd handmatig wordt getild.

tabel 63tabel 63.  Aangepaste doelstelling voor de geïndus-
trialiseerde fundering. Gehandhaafde doelstellingen
ten opzichte van tabel 58 +2-162, zijn met een grijs
lettertype aangegeven. Toegevoegde doelstellingen
zijn cursief afgedrukt, vervallen doelstellingen zijn
doorgehaald.

2.7 2.7 geïndustrialiseerde funderinggeïndustrialiseerde fundering
Bij de analyse van de efficiënte funderingswijze is het nadeel van
een relatief lange voorbereidingstijd opgemerkt. De lange voorberei-
dingstijd, na het verkrijgen van de bouwopdracht of -vergunning,
is voornamelijk het gevolg van het gebruik van geprefabriceerde
betonelementen. Deze elementen worden pas geproduceerd nadat
de opdracht of vergunning definitief is. Daarom is in deze ontwerpfase
een funderingswijze ontworpen, die gebruik maakt van gestandaardi-
seerde elementen of componenten, onafhankelijk van specifieke
projectgegevens.

2.7.1 2.7.1 probleemstellingprobleemstelling
Om de voorbereidingstijd van de efficiënte funderingswijze
van enkele weken terug te brengen naar enkele dagen,
is een funderingswijze met uitsluitend gestandaardiseerde
elementen en componenten gewenst, welke op voorraad
worden geproduceerd. Deze aanpassing van de funde-
ringswijze heeft alleen betrekking op de productiewijze
van de hoge en lage betonelementen; de overige onderde-
len van de efficiënte funderingswijze kunnen nu al op
voorraad worden geproduceerd.

Naast een aanpassing van de betonelementen moet ook
een betere oplossing worden gezocht voor de koppeling
van de afzonderlijke betonelementen (in de lengterichting
van het balkrooster). Tevens moet een betere oplossing
worden gezocht voor het doorvoeren van leidingen. Het
doorvoeren van leidingen heeft in twee proefprojecten
tot improvisaties op de bouwplaats geleid.

Ook de stelcomponent wordt heroverwogen, omdat tot
nu toe elementen met een gewicht van 180 N worden
toegepast. Deze tegels worden op verschillende posities
in het werk aangebracht. De aard van deze werkzaamhe-
den werkt het gelijktijdig tillen van twee, wellicht drie,
tegels in de hand. De relatief lichte steltegel heeft hierdoor
een averechts effect op de arbeidsomstandigheden.

2.7.2 2.7.2 analyseanalyse
In ontwerpbeginsel II: Ge ïndustrialiseerde prefabricage
+2-40,, is de relatie tussen prefabricage en industrialisatie
beschreven. Hierbij is de opbouw "industrialisatie þ ge-
automatiseerde bewerking en assemblage þ gemechani-
seerde montage" toegelicht.

Bij "industrialisatie" worden alle elementen en componen-
ten van de funderingswijze gestandaardiseerd, zodat deze
op voorraad geproduceerd kunnen worden. Dit betekent
dat voor elk onderdeel in het morfologisch schema (tabel
1 +1-12,), een project-onafhankelijke specificatie gemaakt
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moet kunnen worden. Om deze conditie te vervullen moet een aange-
past ontwerp worden gemaakt voor de hoge en lage betonelementen.
Ook de systeemvloer en de paalkop moeten hierbij worden be-
schouwd, om te voorkomen dat deze elementen de uitgangspunten
van de geïndustrialiseerde funderingswijze ondermijnen. De andere
onderdelen in tabel 1 +1-12, kunnen al op voorraad worden gemaakt.
Bij deze onderdelen is de benodigde hoeveelheid het enige project-
afhankelijke gegeven.

Bij "bewerking" wordt zowel naar minimale activiteiten gestreefd,
als naar optimale vormgevingsvrijheid. 

Bij gemechaniseerde montage worden voornamelijk monterende
bouwplaatsactiviteiten nagestreefd.

Voor de hoge en lage betonelementen wordt dit ontwerpbeginsel
toegepast door elementen bij de industriële productie in een lange
bekisting te produceren, waarbij in het element verscheidene functies
zijn ondergebracht. De lange stroken zijn halffabrikaten, die (met
een betonzaag) worden afgekort op de benodigde lengte voor een
specifieke toepassing. Eventueel kunnen andere bewerkingen worden
uitgevoerd, die nodig zijn om een bestaand ontwerp te realiseren.
Bij de hoge en lage betonelementen moet er een goede oplossing
komen voor het doorvoeren van leidingen. Een inventarisatie van
de leidingen, die door de fundering moeten worden gevoerd, is weer-
gegeven in tabel 59 +2-165,. Een leidingen wordt altijd met behulp
van een mantelbuis (een stukje buis met een grotere middellijn dan
de door te voeren leiding) door de fundering gevoerd. De mantelbuis
voorkomt schade door krimp van het in-het-werk-gestort beton en
bij kleine zettingsverschillen doordat de leiding in de mantelbuis enigs-
zins kan verplaatsen. Voor de mantelbuis kan een gat worden ge-
boord, als nabewerking bij het afkorten, of als extra activiteit op de
bouwplaats. Beide oplossingen passen niet in de opzet van de geïn-
dustrialiseerde fundering.

Beter is het om, evenals bij vorige ontwerpen, meerdere zwakke plek-
ken in de betonelementen te creëren. Een zwakke plek kan dan op
de bouwplaats worden ingeslagen om de mantelbuis te plaatsen.
Maar omdat voor de fundering twee betonelementen worden gebruikt,
is het niet meer mogelijk om hiervoor enkele verhogingen in de bekis-
ting aan te brengen. Want de kans dat twee verzwakkingen en op
de gewenste positie en tegenover elkaar zitten is dan minimaal. Vooral
ook omdat de elementen op een willekeurige positie kunnen worden
afgekort.

Bij het grootschalige proefproject is daarnaast ondervonden dat de
afvoerleidingen niet altijd op dezelfde hoogte door de fundering
worden gevoerd. In NEN 3215 ("Binnenriolering in woningen en woon-
gebouwen") staat dat het afschot van verzamelleidingen en grondlei-
dingen ten minste 1:200 en ten hoogste 1:50 moet bedragen (artikel
4.2.4.1 [NEN 3215-1997]). Wanneer de maximale lengte in de
woning op 9 meter wordt gesteld, is het totale afschot ten minste
45 mm en ten hoogste 180 mm.
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Conditie
Subjectief objectief geconditioneerd

1
toepas-
sing

speciaal voor bouwwijze ACE’s
bruikbaar bij traditionele bouwmethode

uitgaan van een
bestaande werk-
wijze voor hei- of

boorpaal en
vloeren

geschikt voor fundering op staal en op palen
binnen enkele dagen na opdracht te realiseren

2 vloeren

bij vloer op zand en zelf-dragende vloer bruikbaar
vloer onderaannemer van de fundering (die dus

alle werkzaamheden onder peil verzorgd)
keuze van paal en systeemvloer moet snelle

uitvoering mogelijk maken

3
Nauwkeu-
righeid

boven: waterpas, op hoogte, nauwkeurig geposi-
tioneerd, maatvast, degelijk

onder: goed aansluiten (op oneffenheid)

hei- of boorpaal
kan 0,25 m

afwijken

4
materia-
len

verticaal 0,5 mm/m’
 horizontaal 3,6 mm/m’

5 uiterlijk
degelijke uitstraling, sterk,

vormvast

6
prefabri-
cage

zo veel mogelijk fabrieksmatig
vervaardigde onderdelen, met
eventuele bewerking en vooral

montage op de bouwplaats

uitsluitend vooraf vervaardigde elementen, met
beperkte nabewerking

7
duur-
zaamheid bestand tegen vochtinwerking, bevriezing

hout onder de
grond verrot

8 sterkte
constructieve functie kunnen vervullen
voldoende wapening voor 95% van de

toepassingen

9 ontwerp
grote vormgevingsvrijheid

mogelijk maken
bestaand ontwerp moet gerealiseerd kunnen wor-

den
er zijn veel kleine
elementen nodig

10
arbeids-
voorwaar-
den

minder arbeid op de bouwplaats

kwaliteit van arbeid verhogen
door minder vuil werk (o.a.

wapening vlechten) en minder
zwaar werk

max. tilgewicht 180 N
elementen zwaarder dan 1000 N (niet te tillen

door 2 personen) 

tillen door minigra-
ver is goedkoper

dan mobiele kraan

11 uitvoering realistisch, uitvoerbaar

graafmachine inzetten om zware elementen (maxi-
maal 9,8 kN) te positioneren en manoeuvreren

op korte termijn in
de praktijk tonen

hoogte-instelling en verticale positionering schei-
den

duidelijke verantwoordelijkheid bij uitvoering
uitvoering in onderaanneming, slechts één

verantwoordelijke voor alle werkzaamheden
12 uitzetten in-één-keer-goed

13 volgorde alle werkzaamheden in één arbeidsgang
realiseren

van boven naar
beneden ipv

stapelen

14 elementen
zo min mogelijk verschillende

elementen/vormen
koudebrugonderbreker toepassen (bijvoorbeeld

van gespoten polystyreen)

15 leidingen
doorvoeringen voor leidingen in willekeurig

afgekorte elementen

16
ontwerp-
proces

voor derden
(documentatie)

tabel 64tabel 64.  Het programma van eisen voor de geïndustrialiseerde funderingswijze is een verdere uitwerking van tabel
60 +2-166,.

2.7.3 2.7.3 programma van eisenprogramma van eisen
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figuurfiguur 284 284.  De betonzaag kan in een module in
een kleine vrachtauto worden ingebouwd. De
vrachtauto wordt achter de container met standaard
betonnen halffabrikaten gepositioneerd. Aan de an-
dere zijde is een tijdelijke transportbaan benodigd
(referentie: figuur 136 +1-104,). Voor het handelen
van betonelementen op de transportbaan, is de
vrachtauto voorzien van een autokraan.

2.7.4 2.7.4 ontwerpvariantenontwerpvarianten
De conditie dat direct na het verkrijgen van de opdracht met de uitvoe-
ring gestart moet kunnen worden, is in eerste instantie extreem door-
gevoerd +1-102,. Hierbij is een oplossing bedacht, waarbij de lange
betonnen halffabrikaten en de andere benodigde elementen in een
40-foots container worden opgeslagen (figuur 135 +1-104,). Direct
na het verkrijgen van de opdracht kan deze container met standaard
inhoud op de bouwplaats worden geplaatst. De betonnen halffabrika-
ten in de container zijn 12 meter lang en worden op de bouwplaats
op lengte afgekort. Hiertoe is een zaagcabine in een vrachtauto ge-
bouwd, die toch al benodigd is voor het vervoer van de minigraver.
De vrachtauto wordt achter de container geplaatst, trekt met een
kraan de betonnen halffabrikaten uit de container en kort deze auto-
matisch op de gewenste lengte af. Aan de zijde van de vrachtauto,
waar de betonelementen eruit komen, wordt een tijdelijke transport-
baan gemaakt. Verder bevat de container, oplegger of vrachtauto
de benodigde bouwplaatsvoorzieningen, zoals generator, bouwkeet,
toilet en dergelijke, zodat de opdrachtgever geen speciale bouwplaats-
voorzieningen hoeft te plaatsen.

De hier beschreven veldwerkplaats is ontwikkeld met de referentie
in figuur 136 +1-104,. Bij de uitwerking zijn meerdere nadelen van
deze werkwijze onderkent (meer arbeidstijd, zowel op de bouwplaats
als in totaal; minder efficiënt zagen, waardoor meer afval ontstaat;
meerdere dubbele handelingen, onder andere door het retourneren
en weer uitsorteren van restanten uit een container; veel ruimte op
de bouwplaats benodigd). Omdat de te behalen tijdwinst gering
is, is deze werkwijze niet uitgewerkt.

In de documentatie wordt nu aangenomen dat de
betonnen halffabrikaten centraal worden opgeslagen,
afgekort en dan pas in een container geplaatst. De beton-
nen halffabrikaten kunnen hier veel langer zijn, bijvoor-
beeld 18 meter zoals bij de productie in het carrouselsys-
teem van bekistingsplaatvloeren.

Het principe om de fundering onder een dragende bin-
nenwand met twee lage betonelementen te maken, en
daarop isolerende blokken te plaatsen +2-151, is nu weer
verlaten. Er is nu een variant met een hoog en een laag
betonelement uitgewerkt, onder andere getoond en be-
schreven in figuur 80 +1-60,.

De zwakke plekken voor de doorvoeringen door de betonelementen
zijn in eerste instantie uitgewerkt met de verhogingen in de kist. De
bovenzijde van de verhoging ligt dan 5 à 10 mm onder het stort-
niveau, waardoor een dunne betonspiegel de inkassing, die hierbij
ontstaat, afsluit. Deze uitvoering is bij de industriële elementen niet
zinvol, omdat er een reeks inkassingen gemaakt moeten worden.
De inkassingen bevinden zich aan de buitenzijde van de fundering
en worden daardoor niet met in-het-werk-gestort beton gevuld. Omdat
de opneembare dwarskracht van de uiteindelijke fundering hierdoor
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figuurfiguur 285 285.  Variant om op een willekeurige positie
een koppeling te realiseren. In het betonelement
wordt over de volledige lengte een buis aangebracht
met speciale gietstukken h.o.h. 400 mm. Door het
laatste gietstuk kan een gesloten kabel worden aan-
gebracht, die met een stift wordt gekoppeld aan de
kabel van het andere betonelement. Als de
resterende ruimte met in-het-werk-gestort beton is
gevuld, kan de kabel een trekkracht opnemen.
(Omdat later gebleken is dat een flexibele kabel niet
bruikbaar is +2-178,, is deze variant voor de verbin-
ding niet geschikt).

sterk afneemt, is deze opbouw niet gewenst. De betonspiegel is vervol-
gens naar de malzijde van het betonelement verplaatst. Dit is gereali-
seerd door de verhogingen tot boven het stortniveau te brengen,
waardoor volledige openingen worden gemaakt, zie figuur 391 +3-45,.
Na het ontkisten wordt aan de malzijde een dunne plaat
(hardboard) toegevoegd, waardoor de opening wordt
afgesloten. Bij deze opbouw wordt de inkassing wel met
in-het-werk-gestort beton gevuld. Vanwege de eis dat
het element "ontkistend" moet zijn, heeft de inkassing
schuine zijkanten, waardoor de hechting van het in-het-
werk-gestort beton wordt verbeterd.

De koppeling van de betonelementen in langsrichting
van het balkrooster is in eerste instantie met flexibele staal-
kabels uitgewerkt. In figuur 285 is een principe beschreven
waarbij in de betonnen halffabrikaten een buis is ingestort
met speciale gietstukken op regelmatige afstanden. Het
koppelstuk kan hier worden aangebracht, ongeacht de
positie waar het betonelement wordt afgekort. Met een
stift wordt dit koppelstuk (gesloten flexibele kabel) aan
het koppelstuk van een volgend betonelement verbonden.
Als het in-het-werk-gestort beton in alle tussenruimten
is verhard, kan de flexibele kabel een trekkracht over-
brengen.

Pas later is duidelijk geworden dat een flexibele kabel
niet geschikt kan zijn voor een verbinding in het balkroos-
ter en is de oplossing +1-20, uitgewerkt. Echter verscheidene
principes uit figuur 285 zijn in deze latere uitwerking be-
houden gebleven.

2.7.5 2.7.5 uitwerkinguitwerking
Omdat de betonnen steltegel een averechts effect heeft op de arbeids-
omstandigheden, is het ontwerp van de stelcomponent heroverwogen.
Hierbij is een nieuwe geconditioneerde conditie opgemerkt. Want
ondanks dat er al in tweede proefprojecten gebruik is gemaakt van
houten stelcomponenten, is er toch steeds weer naar een oplossing
met betonnen elementen gezocht. De gevoelsmatige voorkeur voor
betonnen elementen onder de grond is kennelijk steeds hoger beoor-
deeld dan de rationele verklaring dat de houten elementen alleen
tijdens de uitvoering een functie vervullen, en daarna zelfs volledig
mogen "oplossen". De houten stelcomponenten zijn wel goed genoeg
voor de proefprojecten, maar vreemd genoeg niet voor de beoogde
funderingswijze. Voor de funderingswijze zijn steeds weer betonele-
menten uitgewerkt, waarvan het gewicht met veel moeite tot rond
de 180 N is teruggebracht. Terwijl het voor de hand ligt dat bij het
verspreiden van de zware elementen in de bouwput meerdere
elementen gelijktijdig getild zullen worden.
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figuurfiguur 286 286.  Mortel-silo met een inhoud van circa
4000 liter. De silo heeft een doorstroommenger
waardoor de mortel naar de steltegels gepompt kan
worden [foto: EBC-mix].

figuurfiguur 287 287.  Doorsnede over de stelcomponent ter
plaatse van een paal. Aan elke I-ligger (Î-Ð, Ñ is
een stelvoorziening) is een kunststoffolie (Ò) beves-
tigd. Ook aan de strook (Ó) is een kunststoffolie (Ô)
bevestigd. De folie is overlappend en bedekt de on-
dergrond, waardoor mortel niet in direct contact
komt met grond, terwijl er wel een goede aansluiting
is met de paalkop.

Nadat de geconditioneerde conditie: "een goede funde-
ring is van beton" tijdens de evaluatie van het grootschali-
ge proefproject was onderkend, is de materiaalkeuze
van de stelcomponenten volledig ter discussie gesteld.
Alle gangbare bouwmaterialen (hout, staal, aluminium,
legeringen, beton, kunststof, natuursteen en steenachtige
blokken) zijn beschouwd om tot een rationele optimalisa-
tie van de materiaalkeuze te komen.

Van de gangbare materialen komen alleen hout en kunst-
stof in aanmerking voor de steltegel. Ten opzichte van
hout en kunststof vallen de andere gangbare bouwmate-
rialen af, onder andere vanwege:

‘ staal, beton, natuursteen, steenachtige blokken: zwaar, arbeidsom-
standigheden;

‘ aluminium, staal en legeringen: niet-economisch;

‘ natuursteen en steenachtige blokken: beperkt bewerkbaar.

Omdat hout wat eenvoudiger be- en verwerkt kan worden, en een
hernieuwbare grondstof is, wordt de stelcomponent in eerste instantie
in onbehandeld hout uitgewerkt.

Bij deze beschouwing is ook naar voren gekomen dat het bezwaar
tegen het vullen van de ruimte onder de steltegel, dat geassocieerd
was met veel kruiwagens op de bouwplaats, op oneigenlijke gronden
is gebaseerd. Want steeds vaker worden (mini-)silo’s toegepast (figuur
286). De silo wordt, gevuld met droge materialen, op de bouwplaats
afgeleverd. Vervolgleveringen kunnen geschieden door wisseling
van de silo of door navulling op het project door middel van een
vrachtauto met een autolaadkraan. Uit de droge grondstoffen en
water wordt in de doorstroommenger een mortel gemaakt, die met
een slang kan worden verpompt. Zo kan de stelcomponent op een-
voudige wijze met mortel worden gevuld.

De stelcomponent bestaat uit drie gestandaardiseerde
delen (Î-Ò, Ó-Ô en Õ in figuur 287 en 288), waarmee
verschillende -, - of  -aansluitingen in het balkrooster
gemaakt worden. De vuren bovenregel (Î-38×75×750
mm3) en onderregel (Ï-20×50×750 mm3) van de I-ligger
hebben beide een zaagsnede in langsrichting (b×h 3×15
mm2) op 15 mm van de rand. In de zaagsnede is het
lijf (Ð-3×115×750) gelijmd. De onderregel heeft een
stelvoorziening (Ñ) met stelbouten. Dwars op de zaagsne-
de van de onder- en de bovenregel zijn meerdere sleuven
aangebracht. De sleuven (15×15 mm2) zijn aan beide
zijden op 15, 165 en 215 mm van het einde aange-
bracht. Hierin kan een strook (Ó-15×110×690 mm3) wor-
den geschoven. Indien de strook als ondersteuning dient
wordt hier een losse balk (Õ-38×75×600), met sleuf
(15×15) in langsrichting op 15 mm van de rand, gescho-
ven.
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figufiguur 288ur 288.  Een stelcomponent bestaat uit twee I-liggers met stelbouten (Î-Ñ) en
twee stroken (Ó). (De kunststoffolie, Ò en Ô in figuur 287, is hier niet getekend).
Eventueel kan een derde (en vierde) balkje (Õ) worden toegevoegd bij een -, -
of  -aansluiting in het balkrooster. Deze losse onderdelen worden op de bouw-
plaats in elkaar geklikt tot een stelcomponent. De stroken kunnen op drie posities
in sleuven in de onderrand (Î) en bovenrand (Ï)  worden aangebracht. De boven-
zijde van een I-ligger is vlak en op hoogte gesteld door de stelbouten met blokjes
(Ñ). De ruimte tussen I-liggers, stroken en ondergrond wordt gevuld met snel-
hardende mortel.

De tussenruimte van I-liggers
en stroken wordt gevuld met
snel-hardende mortel tot on-
geveer de helft van de boven-
regel. Hierbij is een kunststof-
folie aan de I-liggers (Ò) en
stroken (Ô) bevestigd (figuur
287). Bij een fundering op
staal vallen de verschillende
kunststoffolies over elkaar en
bedekken de gehele bodem.
Bij een fundering op palen
wordt de kunststoffolie om de
paalkop gevouwen.

Op deze wijze is per steltegel
circa 0,03 tot 0,06 m3 mortel
nodig. De mini-silo in figuur
286 bevat mortel voor circa
100 stelcomponenten, vol-
doende voor drie standaard
woningen, zie tabel 75 +3-56,.

Voor de geïndustrialiseerde fundering is een betere oplossing gezocht
om de koudebrug tussen ondergrond en dragende wand op te heffen.
In het tweede proefproject is hiertoe glasschuim ingestort. Maar door
dit glasschuim is de maatnauwkeurigheid van de betonelementen
betrekkelijk laag. De oplossing, getoond in figuur 391 +3-45, is met
de referentie in figuur 289 ontwikkeld. In tegenstelling tot de referentie,
die betrekkelijk moeilijk is te maken, kan er gemakkelijk een speciaal
element van gespoten polystyreenschuim in de bekisting van de beton-
elementen worden geplaatst, zie figuur 9 +1-14,. De openingen van
het gespoten polystyreenschuim worden tijdens de productie zonder
extra inspanning gevuld met mortel, waardoor zowel een hoge belas-
ting opneembaar is als een redelijke koudebrugonderbreker is verkre-
gen. De condities voor het gespoten polystyreenschuim zijn in overleg
met een fabrikant (van der Heijden Nederland bv) bepaald. Een eerste
inschatting voor de meerprijs van de koudebrugonderbreker in figuur
9 +1-14, is i2,00 à i3,00/m’. De meerprijs voor een woning +3-56,

zonder koudebruggen met de ondergrond bedraagt dan in orde
van grootte i150 à i200 (ten opzichte van circa i500 per woning
bij gebruik van glasschuim).

In de industrieel vervaardigde betonnen halffabrikaten wordt een
standaard hoeveelheid wapening aangebracht. Deze wapening is
zodanig dat in 95% van de toepassingen er geen bijlegwapening
op de bouwplaats nodig is. De eerste indicatie van de gewenste wape-
ning is gebaseerd op het maximale buigende moment, wringende
moment en dwarskracht uit tabel 74 +3-55,. Op pagina 3-58 is vervol-
gens de wapening berekend. Deze toets geeft aan dat het uitgangs-
punt (95% van de toepassingen zonder bijlegwapening) realistisch
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figuurfiguur 289 289.  Element dat de koudebrug opheft van
een dragende muur Dit element vormt de referentie
voor koudebrugonderbreker in de geïndustrialiseer-
de fundering [tek.: Ribéma].

figuurfiguur 290 290.  Horizontale doorsnede: de afmetingen
van de inkassingen en de betondoorsnede zijn aan-
gepast zodat zelfs bij de meest ongunstige positione-
ring van de beide betonelementen, er een buis i110
mm met mantelbuis i125 mm kan worden doorge-
voerd.

is. De definitieve wapening wordt later bepaald aan de
hand van een meer uitgebreide inventarisatie van recent
gerealiseerde funderingen.

In het ontwerp van de geïndustrialiseerde fundering is
de tralie vervangen door een gestandaardiseerd
wapeningsnet, zoals te zien in figuur 11 +1-14,, 12 +1-14,

en 16 +1-17,. De uitstekende wapening verzorgt hier de
koppeling met het in-het-werk-gestort beton, de bevesti-
gingspunten tijdens het transport en de bevestiging van
eventuele bijlegwapening in de balk.

In het derde proefproject zijn geen verhogingen in de
bekisting ten behoeve van het doorvoeren van leidingen
aangebracht, vanwege de beperking om separatieschotjes
te plaatsen. Want als er verhogingen in de bekisting zitten
is de bodem niet vlak en

‘ moeten er verschillende separatieschotjes voorhan-
den zijn, ofwel

‘ moeten er demontabele verhogingen worden toege-
past, ofwel

‘ moet de lengte van de betonelementen worden aan-
gepast aan de positie van de ophogingen, waarbij
op de bouwplaats de afstand tussen twee beton-
elementen in lengterichting zal variëren.

Bij de productiewijze van de geïndustrialiseerde fundering
vervallen deze bezwaren, omdat het betonnen halffabri-
kaat pas later wordt afgekort.

De vorm en de afmetingen van de verhogingen is zodanig
gekozen, dat een mantelbuis i125 mm, met daarin een
leiding i110 mm, kan worden doorgevoerd, onafhank-
elijk van de onderlinge positie van de beide betonelemen-
ten (figuur 290). Voor de diepte waar een leiding kan
worden doorgevoerd is 272 mm beschikbaar, zodat de
diepte van de mantelbuis aangepast kan worden aan
het afschot in de leiding.

Behalve de speciaal voor de funderingswijze ontwikkelde
elementen en componenten moeten ook andere toe-
gepaste onderdelen in het concept van de geïndustriali-
seerde fundering passen. Hierdoor is bijvoorbeeld het
toepassen van heipalen niet gewenst, omdat de heipalen
een relatief lange besteltijd kennen. Bij de geïndustriali-
seerde fundering wordt daarom de voorkeur gegeven
aan boorpalen, met een voorbereidingstijd die aansluit
bij de funderingswijze.
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 geschikt voor fundering op staal +++

 geschikt voor fundering op palen +++

 horizontale maatnauwkeurigheid ++++

 verticale maatnauwkeurigheid ++++

 aantal betrokken partijen ++++

 hoeveelheid arbeid op de bouwplaats +

 totale bouwsnelheid +

 mogelijkheid bij onregelmatige fundering +++

 geschikt voor woningbouwproject +++

 geschikt voor de utiliteitsbouw +++

 "last-minute" wijzigingen door architect - /+++

 "last-minute" wijzigingen door loodgieter +++

 mogelijkheid doorvoeren van leidingen +++

 vermijden van koudebruggen +++

 totale bouwkosten  ++ 

 huidig marktaandeel - - - -

tabeltabel 65 65.  Beoordeling geïndustrialiseerde funde-
ringswijze.

Voor de vloer wordt de voorkeur aan een combinatievloer gegeven
boven de geïsoleerde kanaalplaatvloer en de ribbencassettevloer.
Want bij deze twee laatste vloertypen worden de benodigde vloeren
op specificatie van de klant gemaakt. De combinatievloer daarentegen
kent voorgespannen liggers, die in lange lengten (halffabrikaten)
op voorraad kunnen worden geproduceerd. Kort voor de uitvoering,
worden de halffabrikaten afgekort tot elementen, geheel overeenkom-
stig de ontwerpbeginselen van de geïndustrialiseerde fundering. De
isolatiedelen tussen de voorgespannen liggers ("broodjes") zijn indus-
trieel vervaardigde elementen, die eventueel op het werk op maat
worden gesneden.

2.7.6 2.7.6 evaluatieevaluatie
De geïndustrialiseerde fundering is uitgebreid omschreven en bespro-
ken in deel 1. Hier wordt volstaan met een beoordeling op dezelfde
kenmerken als de andere funderingsmethoden +2-86,, die beoordeeld
zijn op een schaal van - - - tot +++. De beoordelingen zijn in tabel
50 +2-124, verzameld. De beoordeling is geen absolute kwalificatie,
maar is een onderlinge vergelijking tussen de beschouwde funderings-
methoden, waarbij per kenmerk de maximale waardering (+++)
is toegekend aan de funderingsmethode die als beste is beoordeeld.
De waardering van de andere funderingsmethoden is gerelateerd
aan deze maximale waardering. Als de onderlinge verschillen slechts
klein zijn, is aan de funderingsmethode met de allerlaagste
beoordeling geen slechtste waardering (- - -) toegekend,
omdat dit tot ongewenste interpretaties leidt. Bij minder
grote verschillen is de bandbreedte van de beoordeling
naar de onderzijde overeenkomstig verkleind.

In tabel 66 is de beoordeling van de geïndustrialiseerde
funderingswijze toegevoegd aan het totaaloverzicht van
funderingsmethoden (tabel 50 +2-124,). Maar omdat hierbij
een nieuwe funderingsmethode aan het overzicht is toege-
voegd, moet de beoordeling van alle funderingsmethoden
eigenlijk worden herzien, aangezien het mogelijk is dat
de toegevoegde funderingsmethode bij een kenmerk als
beste wordt beoordeeld. Volgens de definitie is dit dan
de maximale waardering (+++) en worden de andere
waarderingen hieraan gerelateerd. Omdat deze herziening
de duidelijkheid niet ten goede komt, is de waardering
van de reeds beoordeelde funderingsmethoden gehand-
haafd en is waar nodig een extra schaalstap (++++)
geïntroduceerd.

In dit overzicht is aan de kenmerken "geschikt voor funde-
ring op staal" en "geschikt voor fundering op palen" dezelfde waarde-
ring toegekend (+++) als aan onder andere de traditionele fundering.
Dit is onderbouwd met uitwerkingen voor deze funderingen in combi-
natie met zowel een vloer op zand als een zelfdragende vloer +1-57,.
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tabel 66tabel 66.  Geïndustrialiseerde fundering ten opzichte van andere funderingsmethoden.
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Aan de beide kenmerken "verticale maatnauwkeurigheid" en "horizon-
tale maatnauwkeurigheid" is een waardering in een nieuwe schaalstap
toegekend (++++), aangezien de nauwkeurigheid ten opzichte
van de complete fundering verbeterd is. De nauwkeurigheid van de
geïndustrialiseerde fundering is aanzienlijk hoger gewaardeerd dan
de andere funderingsmethoden met een goede waardering bij het
kenmerk "huidig marktaandeel". Dit, ondanks dat het polijsten van
de betonelementen bij de geïndustrialiseerde fundering is komen
te vervallen.

Aan het kenmerk "aantal betrokken partijen" is ook een nieuwe schaal-
stap (++++) toegekend, omdat de geïndustrialiseerde fundering
een beperkte reductie geeft ten opzichte van de complete fundering.
De beschrijving van het aantal betrokken partijen is weergegeven
op pagina 1-53. Ook hier is er een aanzienlijke verbetering in vergelij-
king met alle funderingsmethoden die goed scoren bij het kenmerk
"huidig marktaandeel".

Aan het kenmerk "hoeveelheid arbeid op de bouwplaats" en het ken-
merk "totale bouwsnelheid" is
de beoordeling goed (+) toe-
gekend, vooral omdat er ten
opzichte van de complete fun-
dering nog vrij veel arbeid
moet worden verricht. Hoewel
dit niet geheel strookt met de
wens om de bouwplaatsactivi-
teiten te minimaliseren, is dit
naar mijn mening wel het
meest optimale compromis
tussen de eisen voor vorm-
gevingsvrijheid en onafhanke-
lijkheid van de oncontroleer-
bare omstandigheden op de
bouwplaats.

Het onderdeel "totale bouw-
snelheid" is lager ingeschat als
de complete fundering en de
fundering met verticale prefab
betonplaten. Daarom is dit
kenmerk beoordeeld met (+).

In de tabel is bij de kenmerken
"mogelijkheid bij onregelmati-
ge fundering" en "geschikt
voor woningbouw" een verge-
lijkbare waardering toegekend
als bij de EPS-funderingsbekis-
ting (beide met +++). En
omdat het derde proefproject
heeft getoond, dat de beton-
elementen in lange wanden

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
voor fundering op palen zie

pagina 2-192 fundering op staal

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipa
al

heipaal met
manchet boorpaal putten,

poeren
prefab

fundering
grondver-
betering "op staal"

betonmortel folie niet schuimbeton

houte
n

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton niet metsel-

werk

prefab
korf in-situ vlechten lokale bij-

legwapeni koppelwapening niet

voorzien in
prefabbalk

door
bekisting in fundering opnemen over

betonbalk
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk
onder peil

prefab
element sponning in balkrooster niet

afsluitlaag (zand,
schelpen e.d.) of deels niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op
zand (in-het-werk- niet

graafmachine niet

diversen

tabeltabel 67 67.  Morfologisch schema voor de geïndustrialiseerde funderingswijze (fun-
dering op staalop staal).
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en in een divers balkrooster goed tot hun recht komen, is bij het ken-
merk "geschikt voor de utiliteitsbouw" dezelfde beoordeling toegekend
(+++).

Het kenmerk " ‘last-minute’ wijziging door architect" heeft twee
verschillende beoordelingen gekregen. Want als de wijziging wordt
aangekondigd als de betonelementen zijn afgekort, is een wijziging
nog makkelijk mogelijk, maar dit geeft wel een aanzienlijke meerprijs.
De mogelijkheid dat het nog kan is hier wat belangrijker geacht,
waardoor voor dit aspect de waardering (-) is toegekend. Maar als
de wijziging komt als de elementen nog niet zijn afgekort, heeft de
wijziging weinig consequenties. Dit is met (+++) beoordeeld.

Voor leidingen worden altijd mantelbuizen ingestort. De leidingen
worden tijdens het monteren van de betonelementen door de instal-
lateur aangebracht. Op dit tijdstip heeft de installateur nog alle moge-
lijkheden om het leidingenverloop aan te passen. Daarom is zowel
het kenmerk "mogelijkheden doorvoeren van leidingen" en "‘last-
minute’ wijziging door de loodgieter" een maximale waardering,
vergelijkbaar met de traditionele fundering, toegekend (+++).

De bouwfysische aspecten
van de geïndustrialiseerde
fundering worden op hetzelf-
de niveau ingeschaald als de
EPS-funderingsbekisting. Het
kenmerk "vermijden van kou-
debruggen" heeft dezelfde
waardering gekregen (+++).

Bij het kenmerk "totale bouw-
kosten" is als waardering
(++) ingevuld, omdat de fun-
deringswijze ten opzichte van
de complete fundering en de
fundering met verticale prefab
betonplaten lager is inge-
schat.

Bij het kenmerk "huidig markt-
aandeel" heeft het weinig zin
om een waardering voor de
geïndustrialiseerde fundering
toe te kennen. Dit is in de
tabel tot uiting gebracht met
(- - - -).

uitzetten bouwkavels

prepareren bouwplaats

grondverzetten

maatvoeren

dragend maken

werkvloer maken

bekisting maken

wapening aanbrengen

doorvoering creëren

beton storten 

ophogen funderingsbalk

voorbereiden begane 
grondvloer

begane grondvloer maken

aanvullen

voorbereiden wanden

wanden maken

project
activiteiten

werkwijze / mogelijkheden
fundering op palen voor fundering op staal zie pagina 2-191

diverse meetinstrumenten

graafmachine/vrachtwagen niet

graafmachine minigraver

bouwraam hoekplanken piketten niets

heipaal heipaal
met boorpaal putten,

poeren e.d.
prefab

fundering
grond-

ver- "op staal"

betonmortel folie niet schuimbeto
n

houten
delen

stalen
elementen

draad en
folie

isolatie-
bekisting

prefab
beton niet metsel-

werk

prefab
korf in-situ vlechten lokale bij-

legwapening koppelwapening niet

voorzien in door bekisting in fundering opnemen over
mantelbuis leidingen doorvoeren

kubel betonpomp gietmortel niet

metselwerk
onder peil prefab element sponning in balkrooster niet

afsluitlaag (zand, schelpen
e.d.) of deels aanvullen niet aanvullen, verdichten, folie

en isolatie

PS-isolatievloer, geïsoleerde
kanaalplaatvloer of geïsoleerde

betonvloer op
zand (in-het-werk- niet

graafmachine niet

diversen

tabeltabel 68 68.  Morfologisch schema voor de geïndustrialiseerde funderingswijze (fun-
dering op palenop palen).
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de geïndustrialiseerde funderingswijze

theorie in praktijk



Ik kook vandaag.   

Dat kan ik goed.   

Heus, ik weet wel   

hoe dat moet.   

Soep uit een zakje.   

Friet uit een bakje.   

Vlees uit een pakje.   

Boontjes uit blik.   

Een ijsje na.   

En klaar ben ik!   

[bron: Er loopt een liedje door de lucht, versjes voor beginnende lezers, E van Os/J. Jutte



deel 3: 

toetsing van ontwerp-toetsing van ontwerp-
beslissingenbeslissingen
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figuurfiguur 291 291.  Het opgepoetste imago in de bouw-
wereld: na duidelijk voorsorteren een andere weg
inslaan, om toch op de oude voet door te kunnen
gaan.

voorwoordvoorwoord
Op pagina 2-3 en volgende zijn voorbeelden van oneigenlijk taalge-
bruik gegeven, waaruit blijkt dat een eenduidige definitie van termen
in de documentatie gewenst is. Maar niet alleen in de documentatie,
ook in de bouwwereld moet er zorgvuldiger worden omgaan met
terminologie. In de bouwpraktijk is communicatie een van de belang-
rijkste knelpunten. Door verkeerd gehanteerde of verkeerd begrepen
begrippen ontstaan regelmatig misverstanden. [SBR-1999]. Onzorg-
vuldig taalgebruik is een belangrijke bron van communicatieproble-
men bij concrete projecten.

Maar onzorgvuldig taalgebruik (en met name opgeklopt taalgebruik)
is op lange termijn ook schadelijkschadelijk voor de gehele bedrijfstak. Want
doordat vakbladen vol staan met leuzen als innovatie en industrialisa-
tie, maar ook kreten als duurzaamheid en flexibiliteit, wordt de sugges-
tie gewekt dat de bouwwereld met een grote inhaalslag bezig is. Ogen-
schijnlijk wordt de achterstand van de bouw op echt geïndustrialiseerde
bedrijfstakken in snel tempo ingelopen. Er zijn voldoende aanmelding-
en voor stimuleringsprogramma’s, de waardering voor deze aanmel-
dingen is hoog. Maar het is de producent zelf die het industrieel-,
innovatief-, flexibel-, aanpasbaar-, modulair-, groen- of duur-
zaam-etiket op een bestaand geprefabriceerd product of op een kleine
wijziging op een bestaande werkwijze plakt. Dit etiket dient vaak een
promotioneel doel; het heeft geen inhoudelijke betekenis.
Op zichzelf kan het geen kwaad dat de bouwwereld met
geplatteerd taalgebruik het eigen imago probeert op te
poetsen. In een tijd vol technologische innovaties (vooral
in de chemische en elektronische industrie) en gebruiks-
voorwerpen met verbluffende mogelijkheden, die betaal-
baar zijn dankzij mondiale massaproductie, zijn innovatie-
ve, industriële en duurzame producten nodig om niet te
ver achterop te geraken.

Kwalijk is dat de bouwwereld door vergulde taalgebruik
ook zelf is gaan geloven dat het goed gaat, terwijl er in
wezen maar een kleine verandering optreedt. Leuzen als:
"Bouwend Nederland blijkt heel innovatief te denken"
[AANNEMER-1998], "IFD-Bouwen krijgt vaste voet aan
de grond, dat is duidelijk na het eerste programmajaar"
[IFD-1999], leiden de aandacht af van de noodzaak tot
echte industrialisatie en innovatie, waarvoor een veel grotere omme-
zwaai nodig is.

Doordat bijvoorbeeld een haakje op een boormachine en een verrijd-
bare tafel om lood op te snijden worden genomineerd voor een inno-
vatieprijs, wordt er zand in de eigen ogen gestrooid. De conclusie
van het CBS "Steeds meer bedrijven in Nederland doen aan onder-
zoek en ontwikkeling. Nederland loopt daardoor de achterstand
in research & development (R&D) in op de koplopers van Europa"
[CBS-1996] is voor de bouw voorbarig. Want deze conclusie is geba-
seerd op een enquête onder bedrijven, waarin het innovatieve gehalte
door een bedrijf zelf is beoordeeld. 
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De opmerking in dit rapport dat "de bouw slechts een gering aandeel
in de innovatie-uitgaven heeft" is in dit licht verontrustend, maar
wordt in de bouwwereld niet in deze mate ervaren. Noodkreten dat
het percentage van de omzet, dat in de bouwwereld aan innovaties
wordt besteed, laag is [Bouwwijs-1997] worden weggewuifd met
bombastische productomschrijvingen.
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1 Aanduidingen tussen [ en ] zijn literatuurverwijzingen. Waarden tussen +
en , verwijzen naar een paginanummer

overzicht deel 3overzicht deel 3
In deel 1: beschrijvingen van de funderingswijze van de documentatie
van het proefontwerp "Ontwerp van een geïndustrialiseerde fundering"
is een morfologische, procedurele en functionele beschrijving van
het eindresultaat van het ontwerpproces (de geïndustrialiseerde funde-
ringswijze) weergegeven.

In deel 2: documentatie van het ontwerpproces is het oorspronkelijk
geplande ontwerpproces (een nauwkeurige funderingswijze voor
de eigen bouwwijze ACE’s) en het in werkelijkheid uitgevoerde ont-
werpproces (een efficiënte funderingswijze met industrieel vervaardigde
elementen en componenten voor de hedendaagse bouwmethoden)
beschreven. Hierbij wordt de context van de totale ontwerpopgave
voor de bouwwijze ACE’s geschetst (de directe aanleiding voor het
ontwerp van een andere funderingswijze) en worden de achtereenvol-
gend gezette stappen van het ontwerpproces beschreven: nauwkeurige
fundering met handzame elementen +2-127, ( nauwkeurige fundering
met zware elementen +2-145, ( efficiënte fundering +2-161, ( geïndustri-
aliseerde fundering +2-181,1. Dit ontwerpproces wordt hierbij als voor-
beeld van een iteratief ontwerpproces gebruikt. Bij een interactief
ontwerpproces wordt het gehele ontwerpproces over gedaan, indien
een belangrijke conditie door voortschrijdend inzicht verandert. Over
doen van het gehele ontwerpproces is nodig om te voorkomen dat
een residu het ontwerpresultaat omlaaghaalt.

In dit derde deel: toetsing van ontwerpbeslissingen zijn meerdere
toetsingen opgenomen. Met de beschrijvingen van proefprojecten,
inventarisatie van referentieprojecten, constructieve en bouwfysische
berekeningen, kostenevaluatie, weergave van gehanteerde definities,
overzicht van publicaties ten behoeve van kennisoverdracht, et cetera
is de validiteit van ontwerpbeslissingen onderzocht en onderbouwd.

De uitvoerbaarheid van de nieuwe funderingswijze is in meerdere
proefprojecten onderzocht +vanaf 3-7, :

‘ werkplaats te Nuenen +3-7,;
‘ onderzoeksgebouw op het TU/e-complex +3-13,;
‘ bedrijvengebouw te Nuenen +3-25,;
‘ proefproductie (Pieter van Musschenbroeklaboratorium) +3-42,.
In het proefproject bedrijvengebouw te Nuenen +3-25, is tevens de
vereenvoudiging van de bouworganisatie onderzocht.

De orde van grootte van de funderingskosten, gebaseerd op gegevens
uit de gerealiseerde proefprojecten, is onderzocht vanaf pagina 3-47.

Vanaf pagina 3-55 is een bescheiden inventarisatie gemaakt van
recent gerealiseerde woningbouwprojecten. Met de gegevens uit deze
inventarisatie zijn de aantallen betonelementen, vloerelementen en
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stelcomponenten van een standaard fundering +3-56, bepaald. De
inventarisatie is tevens gebruikt om ontwerpwaarden te bepalen voor
constructieve berekeningen, zoals het bepalen van de standaardwape-
ning +3-58, van de industrieel vervaardigde betonelementen.

Op pagina 3-65 Is de laagste binnenoppervlaktetemperatuurfactor
berekend met een driedimensionaal koudebrugprogramma (van
een fundering onder een spouwmuur met een geïsoleerde kanaalplaat-
vloer).

Vanaf pagina 3-69 zijn de belangrijkste definities van de documentatie
beschreven, terwijl vanaf pagina 3-79 de gehanteerde criteria voor
een proefontwerp zijn toegelicht. Hier is tevens de structuur van de
documentatie onderbouwd.

De diverse publicaties en presentaties +3-85, geven de overdrachtsvor-
men weer van verworven kennis door het proefontwerp.
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figuurfiguur 292 292.  Schematische opbouw van het eerste
proefproject. De dragende binnenwanden zijn een
proefproject voor het onderdeel ACE’sLITE.

3.1 3.1 praktijktoetsing door proefprojectenpraktijktoetsing door proefprojecten
In het ontwerpproces is er een sterke interactie tussen ontwerpen
op papier en toetsingen in de praktijk. Al in een vroeg stadium is
getracht om onderdelen van het ontwerp in een praktijksituatie te
onderzoeken. Een nadeel van deze werkwijze is de fixatie op een
specifieke uitwerking en toepassing, waardoor mogelijke andere
toepassingen onderbelicht worden of zelfs niet onderkend worden.

Een ander nadeel is de beperkte mogelijkheid tot experimenteren,
omdat de toepassing in de praktijksituatie ook werkelijk gebruikt
moet kunnen worden.

Ondanks deze nadelen is er een sterke voorkeur voor werkelijk ge-
bruikte toepassingen (naast schaalmodellen), omdat dit de vrijblijvend-
heid van een uitwerking uitsluit. De toets, dat het echt moet werken,
geeft een extra toegevoegde waarde aan een proefproject.

De hiervoor genoemde nadelen van de ontwerpwijze zijn niet zwaar-
wegend, omdat deze nadelen in volgende ontwerpfasen op papier
kunnen worden onderkend en hersteld.

De ontwerpwijze met werkelijk gebruikte toepassingen drukt een zwaar
stempel op het doorlopen ontwerpproces. In de beschrijving van het
ontwerpproces kan worden afgelezen dat de evaluatie na elk proefpro-
ject de aanleiding vormde om het ontwerpproces voort te zetten in
een nieuwe richting.

3.1.1 3.1.1 eerste proefproject: werkplaats-Nueneneerste proefproject: werkplaats-Nuenen
In het eerste proefproject is het ondersteuningselement (figuur 244
+2-142,) onderzocht waarop rechtopstaande betonelementen (figuur
241 +2-140,) worden geplaatst. Hierbij gaat het vooral om het toetsen
van de mogelijkheid om de ondersteuningselementen met stelbouten
op hoogte te brengen en om de betonnen tegels rechtopstaand op
de stelcomponenten te plaatsen. Ook is de uitvoeringswijze getoetst,
waarbij eerst de grondaanvulling is aangebracht. De grondaanvulling
neemt hierbij de horizontale bekistingsdruk van de in-het-werk-gestorte
betonmortel tijdens de uitvoering op. Om deze uitvoerings-
aspecten te toetsen is de fundering van een werkplaats
te Nuenen (figuur 292 en 293) gerealiseerd (september
‘96). De details van dit proefproject met een fundering
op staal zijn weergegeven in figuur 238 +2-138, en figuur
239 +2-139,. Op pagina 2-141 zijn enkele conclusies naar
aanleiding van dit proefproject beschreven.

Omdat de voorbereidingstijd van het proefproject beperkt
is, zijn enkele aanpassingen aan de oorspronkelijke opzet
noodzakelijk. Zo is het betonnen ondersteuningselement
vervangen door een houten stelvlonder. Er is voor hout
gekozen omdat dit materiaal eenvoudig bewerkt kan wor-
den en omdat het hout alleen een functie tijdens de uitvoe-
ring vervult. Na uitharden van het in-het-werk-gestort
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figuur 294figuur 294.  Stelvlonder van onderaf gezien (houten
vlonder met bout en inslagmoer).

figuurfiguur 295 295.  Stelvlonder met maatvoering voor de
koppeling aan een volgende stelvlonder.

figuurfiguur 296 296.  Aanvang van het werk met alle stel-
vlonders.

figuur 293figuur 293.  Werkplaats te Nuenen.

beton heeft het ondersteuningselement geen constructieve
functie meer en mag het zelfs volledig vergaan.

De hoogtemaatvoering van een stelvlonder wordt vastge-
legd met vier stelbouten. De stelbouten worden in- of
uitgedraaid om de bovenzijde op de gewenste hoogte
te brengen. Door deze stelvoorziening staat het ondersteu-
ningselement tijdens de uitvoering als het ware "op poot-
jes".

Stelvlonders zijn gemaakt uit stroken underlayment (figuur
239 +2-139,, 294 en 295). In de boven- en onderzijde
zijn vier stroken (19×2440 mm2, breedte boven 75 mm,
onder 50 mm) aangebracht.

De bovenste en de onderste strook worden op afstand
gehouden door klossen van underlayment (60×19× 150
mm³, hart-op-hart 400 mm). De vier stroken worden
onderling verbonden door klossen van underlayment
(60×19×250 mm³, hart-op-hart 400 mm).

In de onderste strook zijn vlak bij de klossen gaten ge-
boord. In de gaten zijn in de onderste strook inslagmoe-
ren geplaatst (figuur 294). Het gat in de bovenste strook
is groter, zodat de stelbout in de inslagmoer van bovenuit
met een ratelsleutel op hoogte gebracht kan worden
(figuur 240 +2-139,).

Omdat de standaard lengte van een plaat underlayment
2440 mm bedraagt, zijn er in eerste instantie 9 stelvlon-
ders met een lengte van 2440 mm gemaakt. Vervolgens
zijn deze stelvlonders op de gewenste lengte afgekort
en zijn hoekverbindingen voorbewerkt, zodat op de bouw-
plaats alleen montageactiviteiten overblijven.

Omdat de stelvlonders zijn opgebouwd met underlayment
stroken, is de maatnauwkeurigheid van de stelvlonders
beperkt. Maar omdat het proefproject bedoeld is om de
mogelijkheden en beperkingen van de uitvoeringswijze
te toetsen, is de beperkte maatnauwkeurigheid geaccep-
teerd.

In het proefproject is de "verloren bekisting" van de eigen-
lijke funderingsloof om praktische redenen met standaard
betontegels (sier- of grindbetontegels b×d×R = 400 ×

600 × 45 mm³) gemaakt, met een massa van 25 à 30
kgf per stuk. Voor deze afmetingen is gekozen omdat
hiermee het gewenste funderingsprofiel met één formaat
tegel verkregen wordt (figuur 238 +2-138,). De betontegels
aan de binnenzijde van de werkplaats zijn rechtop
geplaatst, terwijl de tegels aan de buitenzijde 90E zijn
gekanteld. Het hoogteverschil dat hierbij ontstaat maakt
het mogelijk dat het metselwerk van het buitenspouwblad
onder het maaiveld komt te liggen, terwijl het binnen-
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figuurfiguur 298 298.  Vlonders waarop de grindbetontegels worden
geplaatst ......

figuurfiguur 297 297.  Positie van de grindbetontegels. In de
tekening is de positie van de hemelwaterafvoeren
niet voorzien. Dit heeft tijdens de uitvoering tot
improvisaties geleid.

figuurfiguur 299 299.  Positie van de stelvlonders. Aan de lin-
kerzijde is de bestaande bebouwing. Hier zijn halve
stelvlonders gebruikt (figuur 296).

spouwblad op peilhoogte komt. Tussen de twee rijen
betontegels zijn afstandhouders geplaatst. Deze afstand-
houders zorgen er voor dat de betontegels ten opzichte
van elkaar niet kunnen verschuiven, als er aan beide zij-
den van de funderingsstrook grond wordt aangevuld,
voordat de tussenruimte met betonmortel is gevuld.

Voor deze afstandhouders zijn houten klosjes (b×h×R =
30 × 20 × 150 mm³) gebruikt. Aan de onderzijde ligt de
afstandhouder los op de stelvlonder. De klosjes aan de
bovenzijde moeten tijdelijk blijven hangen, totdat de zand-
aanvulling de beide betontegels tegen elkaar drukt. De
afstandhouders aan de bovenzijde kunnen snel worden
aangebracht doordat er steeds een losse strook hardboard
(b×d×h = 40×3×350 mm³) tussen twee betontegels is
gezet. Deze hardboardstrook is 50 mm korter dan de
betontegel, zodat boven het hardboard een soort gaffelop-
legging ontstaat. In de klosjes (b×h×R = 30 × 20 × 150
mm³), die worden gebruikt voor de bovenste afstandhou-
ders, is een zaagsnede in de lengterichting aanwezig.

In de zaagsnede is een strookje hardboard gelijmd (b×h×R
= 3 × 30 × 200 mm³). Doordat dit hardboardstrookje
50 mm langer is dan het houten klosje (zie onder andere
figuur 300, waar een afstandhouder los op de betontegel
ligt), kan het stukje hardboard in de opening tussen twee
betontegels worden gestoken. Hierdoor blijft de afstand-
houder direct hangen, en kunnen de betontegels en af-
standhouders snel worden "gemonteerd".
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2 De scepsis kwam nadrukkelijk tot uiting toen de aannemer de "bekis-
ting" kwam controleren aan het einde van de eerste werkdag. Tijdens de
controle bleek dat er nog niets was geregeld om het in-het-werk-gestort
beton aan te brengen. Volgens afspraak zou de aannemer deze werkzaam-
heden op maandagochtend uitvoeren. Maar omdat de aannemer geen ver-
trouwen had, dat het in-het-werk-gestort beton tussen en onder de beton-
tegels gegoten kon worden, was het storten niet ingepland voor die maan-
dagochtend. Hierdoor heeft de aannemer op zaterdagmiddag om ongeveer
16.00 uur alles nog moeten organiseren (beton bestellen, betonwerkers bel-
len), zodat het in-het-werk-gestort beton toch nog op maandagochtend
aangebracht kon worden.

   
figuurfiguur 300 300.  Met een ratel-sleutel en waterpas wordt de bovenzijde van de stelvlonder op hoogte gesteld. Hierop zijn
in totaal 95 grindbetontegels geplaatst. Tussen de tegels zijn afstandhouders (onder en boven) geplaatst. De betonte-
gels zijn "aan de draad" op de stelvlonders geplaatst (N.B. Op een tegel ligt een afstandhouder met hardboardstrook
gelijmd in een zaagsnede). Vormgevingsvrijheid is in beperkte mate aanwezig. De positie en vorm van de fundering
lag hier van te voren vast en is volledig gevolgd.

Door de afstandhouders kan de fundering direct na het plaatsen
van de prefab onderdelen al worden aangevuld. Deze zandaanvulling
is nodig om de "bekisting" voldoende stabiliteit te geven tijdens het
aanbrengen van de betonmortel.

Om de smalle oplegvlakken (45 mm) aan de bovenzijde te vergroten,
zijn kalkzandsteenklinkers hart-op-hart 400 mm geplaatst. Deze kalk-
zandsteenklinkers zijn tijdelijk aan de betontegels gelijmd, zodat ze
tijdens het storten blijven hangen, zie figuur 303 en 304. Als het in-het-
werk-gestort beton tussen de grindtegels is verhard, is de onderzijde
van de kalkzandsteenklinkers goed ingebed in het beton van de funde-
ring. Omdat de kalkzandsteenklinkers na het verharden van het in-het-
werk-gestort beton rechtstreeks door dit beton worden ondersteund,
vervult de lijmverbinding na de uitvoering geen constructieve functie
meer.

Tijdens de realisatie bleek de werkwijze effectief, vooral ook omdat
alle werkzaamheden tot aan het peil in slechts 25 manuren zijn vol-
tooid.

De aanvankelijke scepsis van de aannemer met betrekking tot de
stabiliteit van de "bekisting" tijdens het storten van het beton bleek
geheel ongegrond2. Dit is nadrukkelijk aangetoond tijdens het verdich-
ten van de grondaanvulling met een zwaar trilapparaat. Ter controle
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figuur 301figuur 301.  De bouwploeg .........

   
figuur 303figuur 303.  Het doorvoeren van hemelwaterafvoeren leidt tot improvisaties. Ongeveer de helft van het aantal manuren
voor het plaatsen van betontegels is besteed aan activiteiten om hemelwaterafvoeren door te voeren. Nadat de betonte-
gels zijn geplaatst is de grond aan de binnenzijde aangevuld en mechanisch verdicht met een trilplaat (figuur 302).
De bovenzijde van de tegels is vlak en is gebruikt als geleiding voor het uitvlakken van de aanvulling. 
Gelijktijdig met het prepareren van de vloer (egaliseren en folie, isolatie, afstandblokjes en (krimp)wapening neerleg-
gen) zijn kalkzandsteenklinkers aangebracht om een breder oplegvlak te realiseren. De klinkers zijn tijdelijk geklemd
tot de montagekit is uitgehard. De folie onder de vloerisolatie is over de rand van de betontegels gevouwen, zodat
eventuele betonspatten op de bovenrand van de betontegels later gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

figuur 302figuur 302.  ... en het werk, circa 20 manuren later.

was er boven de tegels een draad gespannen (zie onder
andere figuur 300) om een eventuele horizontale verschui-
ving zichtbaar te maken. Tijdens het verdichten is echter
geen verplaatsing waargenomen.

De gerealiseerde werkwijze heeft twee bijkomende voor-
delen: Omdat de binnenzijde al voor het aanbrengen
van betonmortel weer is aangevuld is het storten van de
fundering en de vloer (op zand) tegelijkertijd uitgevoerd.
Dit is vooral bij een klein project een voordeel. Voor het
proefproject te Nuenen betekende dit dat er in plaats van
twee keer een half gevulde truck-mixer nu maar één
vrachtwagen (met 7 m³ beton) besteld hoefde te worden.
Een nog belangrijker voordeel was dat er maar een keer
een betonstortploeg georganiseerd hoefde te worden,
waardoor de wachttijden en aan- en afloopverliezen zijn
gereduceerd.

Vanzelfsprekend verdwijnen deze voordelen nagenoeg
volledig bij een bouwproject van enige omvang.

Een groot nadeel bleek de verstoring door de hemel-
water-afvoeren. In de fundering was hiervoor geen specia-
le voorziening opgenomen, waardoor dit nogal wat impro-
visatie vergde tijdens de uitvoering. Behalve veel extra
arbeidsuren, gaat dit ook ten koste van de kwaliteit van
het werk. Deze ervaring onderstreept nog eens dat dit
in een prefab systeem niet acceptabel kan zijn.
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figuurfiguur 304 304.  Begane grondvloer kort voordat de in-
het-werk-gestorte betonmortel wordt aangebracht.

figuurfiguur 305 305.  In-het-werk-gestorte betonmortel voor het balkrooster en de begane grondvloer is gelijktijdig aange-
bracht. De betonmortel is rechtstreeks met een truckmixer aangebracht in circa vier manuren.

Een ander groot nadeel was de arbeidsbelasting door
het sjouwen van de relatief zware betontegels.

Voor een toepassing door bouwbedrijven is deze uitwer-
king in het geheel niet geschikt. De ontwerpinspanningen
dienen er juist op gericht te zijn om de onaantrekkelijke,
zware arbeid op de bouwplaats te reduceren. Het ligt
ook in de lijn der verwachtingen dat in de komende jaren
de ARBO-bepalingen ertoe zullen leiden dat het toegesta-
ne tilgewicht van bouwelementen wordt verminderd, zodat
de hier toegepaste detaillering op termijn onbruikbaar
zal zijn.
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figuurfiguur 307 307.  Fabriek te Breda waar betonelementen
voor bekistingsplaatvloeren worden vervaardigd. In
het midden is een extra niveau, waar mallen kunnen
worden "geparkeerd" (indien het productieproces
stagneert, zie ook figuur 131 +1-101, en 350 +3-26,).
Hier is de inbouw in de mal aangebracht.
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figuurfiguur 306 306.  Fundering van het onderzoeksgebouw op het
TU/e-complex. In figuur 258 +2-152, is dit onderzoeksgebouw
getoond vlak voordat de buitenafwerking is aangebracht.

3.1.2 3.1.2 tweede proefproject: onderzoekgebouw-TU/etweede proefproject: onderzoekgebouw-TU/e
complexcomplex

3.1.2.1 3.1.2.1 aanleidingaanleiding

Direct nadat het eerste proefproject was voltooid, deed zich een nieuwe
mogelijkheid voor om de funderingswijze aan een praktijktest te onder-
werpen. Samen met prof.ir. P.H.H. Leijendekkers van de studierichting
Installatietechniek van de Faculteit Bouwkunde is eind 1996 een project
opgestart om op het TU/e-complex een tijdelijk onderzoeksgebouw
te realiseren. Dit onderzoeksgebouw is de GEO test-site (Gebouw,
Energie en Omgeving) genoemd en is een onderdeel van het DUBO-
park op het TU/e-complex. In dit tijdelijke gebouw zijn een aantal
innovatieve installatie-technische systemen, waaronder het energiedak,
in een praktijksituatie onderzocht. In december 1996 is besloten om
het gebouw als een proefproject van het onderdeel ACE’sLITE te realise-
ren. In januari 1997 is ook het funderingsconcept in het onderzoeks-
project betrokken. Na een voorbereiding van twee maanden is de
fundering op 8 en 10 maart 1997 gerealiseerd.

Het gebouw heeft een rechthoekige vorm met 8 geprefabriceerde
betonelementen (figuur 306): vier hoge betonelementen (twee van
5,07 meter en twee van 5,11 meter lang), en vier lage betonelementen
(twee van 5,57 meter en twee van 5,67 meter lang).

De beoogde vorm van het geprefabriceerde betonelement
in figuur 266 +2-156, is vanwege de korte voorbereidingstijd
niet uitvoerbaar. De vorm is benaderd met rechte beton-
elementen (figuur 264 +2-155,).
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figuur 308figuur 308.  Overzicht van de mal (3×18 m²). Hierin
zijn vier stroken gemaakt (twee van 725 mm en
twee van 475 mm breed). De lengte van de stroken
is 11,38 meter.

figuur 309figuur 309.  Doorsnede over een deel van de
carrousel, zie ook figuur 265 +2-155,.

figuur 310figuur 310.  De stroken en separatieschotjes zijn ge-
maakt van bekistingsmultiplex. In de onderplaat
wordt nog een stalen strip (2×10 mm²) gelijmd,
waarover een rubber profiel wordt geklemd.

Vanwege de grote overeenkomsten met een bekistings-
plaatvloer is de productie van de geprefabriceerde beton-
elementen ondergebracht bij Dycore Verwo Systems bv
te Breda. Hiertoe is een inbouw geplaatst in een speciale
mal van het carrouselsysteem, die beschikbaar is voor
bijzondere producten. De inbouw in de mal is gemaakt
van bekistingsmultiplex, omdat dit materiaal gemakkelijk
bewerkbaar en glad is. De inbouw in de carrousel is aan-
gebracht op 21, 24 en 25 februari 1997. Hierbij is de
speciale mal in een stelling in het midden van de fabriek
geparkeerd. Deze stelling is in het lopende bandsysteem
aanwezig om stagnaties in het productieproces op te
vangen (figuur 307). Op 26 februari 1997 is de beton-
mortel in de mal aangebracht. Op 7 maart 1997 zijn
de geprefabriceerde betonelementen naar het TU/e com-
plex vervoerd.

Opmerkelijke ontwerp- en evaluatieoverwegingen van
dit proefproject zijn vanaf pagina 2-152 beschreven.

3.1.2.2 3.1.2.2 productie betonelementenproductie betonelementen

De opbouw van de mal voor de fundering is weergegeven
in figuur 265 +2-155, en figuur 309. Om de gewenste
vlakke zijkanten van de betonelementen (de latere boven-
en onderzijde) te krijgen, is een inbouw in de mal van
het carrouselsysteem aangebracht. Vanwege de krappe
voorbereidingstijd en de mogelijke verstoring in de fabriek
bij een afwijkend product is besloten alle benodigde ele-
menten tegelijkertijd te produceren. Dit verklaart de grote
hoeveelheid bekistingsmateriaal op de foto’s voor slechts
een achttal elementen.

In de stalen mal zijn vier lange banen met een lengte
van 11,38 m’ gecreëerd. In elke lange baan zijn twee
betonelementen vervaardigd. Voor de zij- en tussenwan-
den van de lange banen zijn randen van betonmultiplex
gemaakt met elk een lengte van 2,44 m’. Het rechtop-
staande deel van de rand heeft een doorsnede van
18×175 mm2. Dit rechtopstaande deel is bevestigd op
een onderplaat (met doorsnede 10×136 mm2). De verbin-
ding tussen het rechtopstaande deel en de onderplaat
is versterkt met vuren klossen (50×50×175 mm3, hart-op-
hart 600 mm). In de onderplaat is een zaagsnede in
lengterichting gemaakt. In deze zaagsnede is een stalen
strip (2 × 10 mm²) bevestigd. De lengte van de stalen
strip is groter dan de lengte van een onderplaat, waar-
door de losse randen recht achter elkaar komen te liggen.
De losse randen zijn onderling gekoppeld door een hori-
zontaal vuren klosje, dat aan de achterzijde is vastge-
schroefd (dit is onder andere het bovenste klosje in figuur
310).
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figuurfiguur 312 312.  De bout is aan de onderzijde vast ge-
last. De lange stroken zijn met klosjes op de mal ge-
klemd. Op de achtergrond is een rand van de lange
baan getoond, die met behulp van de bout op de
stalen mal is geklemd.

figuur 311figuur 311.  Aanpassing van de stalen mal: De lan-
ge stroken zijn bevestigd met behulp van bouten die
zijn vastgelast op de bodem van de mal.

Op de stalen strip is een klein u-vormig rubber profieltje
geschoven. Dit rubber profieltje creëert een uitsparing
aan de onderzijde van de geprefabriceerde elementen,
waarin tijdens de uitvoering hardboard stroken geschoven
kunnen worden (Deze hardboardstroken scheiden de
grondaanvulling en het in-het-werk-gestort beton, zie
ook figuur 265 +2-155,).

De randen zijn met bouten aan de stalen mal van het
carrouselsysteem bevestigd. De bouten, M10-200 hart
op hart 1 meter, zijn met de boutkop aan de malbodem
gelast (figuur 312). In deze figuur is tevens weergegeven
hoe de randen op de malbodem worden geklemd. Tussen
de lange stroken in de mal zijn separatieschotjes geplaatst.
In elk van de zestien separatieschotje zitten twee sleuven.
Door elke sleuf is een stalen strip gestoken. De strip heeft
een doorsnede van 8×40 mm2 en is 300 mm lang. Één
strip is samengesteld uit vier strippen van 2 mm. Met deze
strippen worden de betonelementen op de bouwplaats
onderling gekoppeld.

In de bekisting zijn in totaal 44 blokken glasschuim (foam-
glas Perinsul 450×110×50 mm3) gelegd, waarmee de
koudebrug wordt gereduceerd. Bij enkele blokken foam-
glas steekt een instortanker M10 uit, dat in het beton wordt
ingestort. De instortankers worden later als hijsvoorziening
gebruikt. In de definitieve toepassing worden de instort-
ankers gebruikt om opwaartse en horizontale krachten
op de bovenbouw af te dragen op de fundering.

Op de bodem van de mal zijn polystyreenstroken (350×60
mm2, standaard 2 meter lang) gelegd. Deze stroken heb-
ben geen bouwfysische functie, maar zijn daar neergelegd
om gewicht te reduceren in verband met het transporteren
en monteren van de betonelementen op de bouwplaats.

Aan de bovenzijde van de hoge elementen is een in dikte
variërende isolatiestrook geplaatst. Deze isolatiestrook
is gemaakt met een onderplaat van polystyreen (b×d×R
= 250× 10×2000 mm3). Op deze onderplaat zijn polysty-
reenblokken (b×R×d = 150×200×50) gelijmd. Deze samen-
gestelde isolatiestrook sluit aan tegen het glasschuim en
vormt hiermee de koudebrugonderbreking. Door de sa-
mengestelde isolatiestrook worden tevens verstevigingen
in het geprefabriceerde betonelement gevormd, zodat
een hogere bovenbelasting kan worden opgenomen.
Op enkele plaatsen zijn polystyreenschijfjes (i150, 50
mm dik) op de 350 mm brede polystyreenstrook gelijmd
(zichtbaar in figuur 315, onderzijde foto). Ter plaatse van
het schijfje komt geen beton, zodat hier later een opening
gemaakt kan worden om een mantelbuis door te voeren.
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figuurfiguur 313 313.  Alle langsranden en separatieschotjes
bijeen .....

figuur 314figuur 314.  ....en achter elkaar gelegd.

figuur 315figuur 315.  Acht geprefabriceerde betonelementen
zijn gelijktijdig gestort. Op de bodem zijn polysty-
reenplaten gelegd om gewicht te reduceren. De ron-
de polystyreenschijfjes onder andere onder op de
foto zijn sparingen voor leidingen. Met de balkjes
bovenop zijn de tralieliggers vastgemaakt. figuur 316figuur 316.  Uit klepjes van de stortmachine valt betonmortel.

De geprefabriceerde elementen zijn voorzien van een
hoog wapeningspercentage (8 staven i 10 in de vier
hoge elementen en 6 staven i 10 in de vier lage betonele-
menten. De verdeelwapening is i6 hart-op-hart 250 mm.
Bovendien zijn nog twee tralieliggers toegevoegd, waar-
door er per element 6 extra staven i8 zijn opgenomen.
Deze wapening is niet benodigd voor de fundering van
het onderzoeksgebouw. Deze hoeveelheid wapening is
bedoeld om te onderzoeken of er een hoog wapenings-
percentage mogelijk is bij een fundering op palen.

Zoals in figuur 265 +2-155, is weergegeven, komen de
tralieliggers van het hoge en het lage betonelement dicht
bij elkaar te liggen. Hierbij is een vaste afstand van de
tralieligger tot de buitenzijde van het beton gewenst. Deze
vaste afstand is gerealiseerd door de bovenste staaf van
de tralieliggers vast te maken aan de dwarsbalkjes op
de lange stroken.

De lange stroken zijn in het productieproces van bekis-
tingsplaatvloeren gevuld met beton (sterkteklasse mini-
maal B25). De stortmachine heeft 23 klepjes die elk ca.
12,5 cm breed zijn, waaruit de betonmortel valt. Bij de
productie van bekistingsplaten worden de klepjes automa-
tisch gestuurd, waardoor er geen betonmortel ter plaatse
van de uitsparingen valt. Omdat voor de betonelementen
geen besturingsprogramma beschikbaar is, zijn de klepjes
afzonderlijk bediend (figuur 317).

De productie van de betonelementen is volgens planning
gerealiseerd. Maar bij het trillen van de betonmortel zijn
onvoorziene problemen ontstaan. Dit is veroorzaakt door
de grote hoeveelheid polystyreen in de bekisting. Op
enkele kleine stroken na is de gehele bekistingsbodem
bedekt met polystyreen. Omdat polystyreen de trillingen
van de triltafel onvoldoende doorgeeft, wordt de beton-
mortel nauwelijks verdicht.
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figuur 317figuur 317.  Aanbrengen van betonmortel. Op de foto is het glasschuim te zien dat aan de bovenzijde van de hoge
elementen is ingestort.

 
figuur 318figuur 318.  Door de afzonderlijke bediening van de stortma-
chine is de bekisting ongelijkmatig gevuld. De triltafel is ver-
volgens niet in staat om de betonmortel voldoende te
spreiden.

figuurfiguur 320 320.  Twee separatieschotjes tussen twee ge-
prefabriceerde betonelementen (de rechter is wat
slechter zichtbaar, omdat er betonmortel op ligt).
Begin- en einddetails zijn identiek. Elke koppelstrip
is in een uitsparing in het separatieschotje geplaatst.

figuur 319figuur 319.  De mal met betonmortel.
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figuurfiguur 321 321.  Prefab-elementen bij aanvang van het
werk. De elementen zijn gelost met een vrachtwagen
met een eigen kraan, die normaliter stenen trans-
porteert.

figuurfiguur 322 322.  Liggereinde van een hoog betonele-
ment met koppelstrip en het ingestorte glasschuim.
Het ruwe oppervlak duidt op de matige verdichting
maar geeft wel een goede hechting met in-het-werk-
gestort beton.

Het verdichten vormt bij deze betonelementen een extra probleem,
omdat de mortel niet automatisch is opgebracht, maar door een
afzonderlijke bediening van de stortmachine. Hierdoor is de bekisting
ongelijkmatig gevuld. Door de separate bediening van de stortmachi-
ne, ligt er soms te veel betonmortel en op andere plaatsen te weinig

betonmortel. In een normale situatie is dit geen bezwaar,
aangezien de betonmortel zich snel op de triltafel ver-
plaatst. Maar doordat bij de productie van deze beton-
elementen betonmortel op polystyreenplaten ligt, is de
triltafel niet in staat de mortel horizontaal te verplaatsen.
De betonmortel is vervolgens handmatig verspreid en
verdicht, wat relatief veel tijd vergde. Omdat er elke 8
minuten een nieuwe mal verwerkt moet worden, ontstond
er een behoorlijke stremming voor de normale productie
van bekistingsplaten. Pas na ongeveer een half uur was
de betonmortel in de bekisting voldoende verspreid en
verdicht, zodat de bekisting in de klimaatkamer geplaatst
kon worden. 

Deze verstoring komt in een meer definitieve vorm niet meer voor,
aangezien er dan maar weinig polystyreen wordt toegepast. De beton-
elementen zullen dan een betere verdichting (en kwaliteit) krijgen.

Tijdens de productie is enigszins afgeweken van het ontwerp. Zo zijn
abusievelijk instorthulzen in plaats van instortankers besteld. De maxi-
male belasting op de instorthulzen is beperkt, waardoor deze niet
als hijsvoorziening tijdens het monteren kunnen worden gebruikt.
Bij het monteren van de betonelementen is nu een hijsstrop gebruikt,
die om de betonelementen of om een staaf van de tralieligger is
aangebracht.

Ook de gedeeltelijk ingestorte koppelstrippen, zijn niet
volgens ontwerp gerealiseerd. Doorkruist door bureaucra-
tische bestelprocedures zijn de staalstrippen pas daags
voor de productie van de betonelementen voorzien van
slobgaten. Hierbij is de samengestelde koppeling (4 strip-
pen van 2 mm), vervangen door één strip van 8 mm,
waardoor in plaats van 128 strippen met een dikte van
2 mm, er 4 strippen van 2 mm en 31 strippen van 8 mm
benodigd zijn.

Een andere afwijking is het gevolg van een foutieve plaat-
sing van de bovenste sparingen in de separatieschotjes
voor de hoge betonelementen. Zoals in figuur 266 +2-156,

is weergegeven, zijn de bovenste koppelstukken in de
hoge en de lage betonelementen op dezelfde hoogte
getekend. Bij het maken van de separatieschotjes is echter
steeds dezelfde mal gebruikt, waardoor de afstand van

de sparing tot de betonrand overal 23 mm is. De bovenste koppelstrip-
pen in de hoge betonelementen zijn hierdoor te hoog geplaatst, en
kunnen op de bouwplaats niet meer door in-het-werk-gestort beton
worden omhuld, zie figuur 336 +3-22,. Tijdens de uitvoering is nog
getracht om de hoeken alsnog met betonmortel te vullen, weergegeven
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figuur 323figuur 323.  Liggereinde van een laag
betonelement.

figuurfiguur 324 324.  Het terrein bij aanvang van het werk
(9.30 uur).

in figuur 343 +3-24,. Maar dit is niet gelukt omdat de vloeibaarheid
van de in-het-werk-gestorte betonmortel met een plastificeerder is
verbeterd. De vloeibare betonmortel wordt aan de onderzijde steeds
weggedrukt, waardoor de hoek niet gevuld kan worden.

Omdat er behalve de bovenste koppeling ook enkele extra wapenings-
staven op de hoeken van de fundering in de ruimte tussen
de betonelementen zijn gelegd, is de constructieve functie
van de bovenste koppelstrippen in deze specifieke toepas-
sing beperkt en is er geen andere corrosiebescherming
meer aangebracht.

De te hoge positie van de bovenste koppelstrip in de hoge
betonelementen heeft ook een nadelig effect op de onder-
breking van de koudebrug. Aan beide einden van de hoge
betonelementen kan nu geen glasschuim worden aange-
bracht, zie figuur 322. Een doorlopende koudebrugonder-
breking is hierdoor niet gerealiseerd.

Het transport van de betonelementen naar de bouwplaats
is zonder problemen verlopen. Dit transport is verzorgd
door een vrachtwagen die normaliter metselstenen vervoert. Deze
vrachtwagen heeft een hijskraan met een klem om een pallet stenen
te lossen. Gebleken is dat de klem voldoende grip op de zijkant van
een betonelement heeft, waardoor de vrachtauto de betonelementen
zonder hulp kan afladen.

De steltegels zijn vervaardigd in het Pieter van Musschenbroek labora-
torium op de wijze die beschreven is op pagina 1-50.

3.1.2.3 3.1.2.3 monteren van de geprefabriceerde betonelementenmonteren van de geprefabriceerde betonelementen

Op 8 maart 1997 zijn de acht betonelementen gemonteerd. Deze
werkzaamheden zijn door één minigraver met machinist en één mede-
werker gerealiseerd in totaal 6½ uren (van 9.30 uur tot 16.00 uur).
In deze 13 arbeidsuren zijn de funderingssleuven uitgegraven, de
betonelementen gesteld en afgewerkt, de grondaanvulling aange-
bracht, en de grond aan de binnenzijde verdicht. Ook
is een opslagvat voor een van de latere onderzoeksprojec-
ten geplaatst (figuur 339 +3-22,).

Omdat in de betonelementen instorthulzen in plaats van
instortankers zijn verwerkt, is het niet verantwoord geacht
om de hijsogen te gebruiken voor de montage van de
betonelementen op het TU/e-complex. Er is daarom
gebruik gemaakt van hijsstroppen. Tijdens de montage
zijn diverse manieren uitgeprobeerd om een betonelement
op te hijsen. Uiteindelijk is gebleken dat dit het gemakke-
lijkste gaat als de hijsstrop aan de tralie van het betonele-
ment wordt vastgemaakt waarbij de positie van het element enigszins
wordt gecorrigeerd door twee lijmklemmen aan de bovenzijde, zie
figuur 332 +3-21,. De laatste drie betonelementen zijn op deze wijze
gemonteerd.
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figuurfiguur 327 327.  De minigraver heeft de sleuf ge-
maakt.........

figuur 326figuur 326.  Om 16.00 is het grondwerk en het monteren van
de betonelementen gereed. In elke hoek is een doorvoering
met een flexibele mantelbuis gemaakt, zodat waterleiding-
slang,  elektra- en datakabels kunnen worden doorgevoerd.

figuur 325figuur 325.  Overzicht om ongeveer 14.00 uur.

figuurfiguur 328 328.  .....en de hoogte van de steltegels is
bepaald......

Hierdoor is er geen goed beeld verkregen van de montagesnelheid.
Het monteren van het eerste betonelement heeft (inclusief uiteenlopen-
de voorbereidende werkzaamheden en maatvoering) zo’n 3 uren
geduurd, in de erop volgende 3½ uren zijn de andere zeven elementen
geplaatst. En omdat de hijsvoorzieningen niet gebruikt konden worden,
zijn acht geprefabriceerde betonelementen op zes verschillende manie-
ren aan de graafarm van de minigraver gehangen.

Voordat een betonelement is gemonteerd is de onderzijde bewerkt.
Want doordat de bevestiging in de bekisting met schroeven is ge-
maakt, zijn er uitstulpingen in de onderzijde ontstaan. Op plaatsen
waar een steltegel komt zijn de uitstulpingen met een beitel weggehakt.
Hierdoor hebben de uitstulpingen nauwelijks effect op de maatnauw-
keurigheid van de fundering.

Tijdens de uitvoering blijkt dat de koppelstrippen, die op gelijke hoogte
zitten zodat er geen linkse en rechtse aansluitingen zijn, niet gebogen
kunnen worden. Want nadat het hoge betonelement in de zuidgevel
en het hoge betonelement in de noordgevel zijn geplaatst blijkt dat
het hoge betonelement in de oostgevel geheel op de strippen van
de andere betonelementen hangt.
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figuurfiguur 331 331.  ..........en afgedekt met afsluit-
folie..........

figuurfiguur 333 333.  ..... De minigraver zet dit element op
de steltegels. Met een "stootijzer" wordt het element
exact gepositioneerd en met vier bouten aan de
andere betonelementen gekoppeld  ..........

figuurfiguur 334 334.  ...... Daarna wordt het lage betonelement
opgehaald........

figuurfiguur 329 329.  ....zodat de steltegels met stelbouten op de
exacte hoogte gesteld kunnen worden......

figuurfiguur 330 330.  .....de steltegels worden met grond
gesteund.....

figuur 332figuur 332.  ..waarna het hoge betonelement wordt
opgehaald.   .....

Vervolgens is het hoge betonelement in de oostgevel weg-
genomen en zijn de vier stelcomponenten in de oost- en
westgevel opnieuw gesteld. De bovenzijde van deze vier
stelcomponenten is 12 mm hoger geplaatst, zodat de
koppelstrippen niet meer gebogen hoeven te worden.

Een nadeel is dat de bovenzijde van de hoge beton-
elementen geen horizontaal vlak meer vormt. Dit is in
deze specifieke toepassing acceptabel, omdat het verschil
van 12 mm tussen de twee elementen tijdens de montage
van de bovenbouw alsnog opgelost kan worden door
uitvulplaatjes onder de wandelementen in de noord- en
de zuidgevel te plaatsen. De ruimte tussen de uitvulplaatjes
wordt met glaswol opgevuld.

Één van de 32 koppelstrippen is uitgevoerd als een samen-
gestelde koppeling met vier strippen van 2 mm dik.

Maar ook bij deze samengestelde strip was het niet ge-
makkelijk om een blijvende vervorming van 4 mm op
een afstand van 30 mm uit het beton te realiseren. Met
een speciaal hulpgereedschap is dit wel mogelijk. Toch
is dit geen bruikbare oplossing omdat de twee koppelstrip-
pen dan te ver uitwijken.
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figuurfiguur 335 335.  ..........en als dit betonelement op dezelfde wijze
is geplaatst en gekoppeld, worden drie wiggen tussen de tra-
lies geduwd. Daarna worden hardboardstroken aan de
onderzijde aangebracht en wordt de grond aan beide zijden
gelijkmatig aangevuld.

figuurfiguur 336 336.  De koppelstrip in het hoge beton-
element zit te hoog, waardoor de strip niet met
betonmortel wordt omhuld.

figuurfiguur 337 337.  Tussen de tralies is een wig geduwd, waardoor
de onderlinge afstand van de betonelementen niet kleiner kan
worden. De grondaanvulling moet er voor zorgen dat de
onderlinge afstand ook niet meer groter kan worden.

figuurfiguur 338 338.  De hoeken zijn tijdelijk gedicht met hardboard
stroken. Ook aan de onderzijde zijn hardboardstroken ge-
bruikt om de gewenste holte onder de betonelementen te
realiseren.

figuurfiguur 339 339.  Onder het onderzoekgebouw is een
twee meter hoog opslagvat ingegraven (de warmte-
buffer voor het energiedak). Deze werkzaamheden
staan los van de montage van de fundering, maar
tonen wel de veelzijdigheid van de minigraver.

Hierdoor wordt het aanbrengen van de bout
door de opening van de twee samengestelde
strippen wat moeilijker. Maar het grootste be-
zwaar is dat de beide koppelstrippen door het
aandraaien van de moer op elkaar worden ge-
klemd, waardoor een van de twee betonelemen-
ten alsnog op het andere betonelement gaat
hangen en de maatnauwkeurigheid onzeker
wordt.
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figuurfiguur 340 340.  Eerst is de grond onder de vloer
geëgaliseerd.

figuur 341figuur 341.  Vervolgens is een laag pvc-folie gelegd
en is de omranding voor het opslagvat gemaakt.

figuur 342figuur 342.  Op de folie zijn isolatieplaten gelegd en
is een licht krimpnet geplaatst.

3.1.2.4 3.1.2.4 betonmortel aanbrengen tussen betonelementenbetonmortel aanbrengen tussen betonelementen

Op 10 maart 1997 is het beton tussen en onder de betonelementen
gegoten en is de begane grondvloer gemaakt. De werkzaamheden
zijn door twee werknemers van het bouwbedrijf uitgevoerd van 7.30
uur tot 10.00 uur.

Hiertoe is de grond geëgaliseerd waarop een laag PE-folie (0,2 mm)
is gelegd. Vervolgens is een omranding van spaanplaat gemaakt,
waarmee een sparing voor het opslagvat is gecreëerd. Op de folie
zijn polystyreenplaten (100 mm) gelegd, en is een wapeningsnet
(i8 <250) neergelegd.

De betonelementen met grondaanvulling vormen een
vormvast geheel, waarin de betonmortel gemakkelijk
gestort kan worden. In het proefproject te Nuenen was
al aangetoond dat het storten geen problemen geeft,
dit is hier nogmaals onderstreept. De betonmortel is direct
vanuit de truckmixer in de sleuf gegoten. Hierbij is een
schuin geplaatste plaat gebruikt (figuur 343). De
betonmortel voor de vloer is direct hierna aangebracht
en afgewerkt.

Een saillant detail tijdens het aanbrengen van de beton-
mortel is, dat het wachten op de truckmixer (die ongeveer
een uur te laat arriveerde) evenveel tijd in beslag neemt
als het aanbrengen van de betonmortel voor de fundering
en de vloer zelf. Dit onderstreept het belang van een ge-
combineerde stort voor vloer en fundering bij kleine
bouwwerken.

Enkele dagen later is de maatvoering gecontroleerd, door
de hoogte op tien plaatsen te meten ten opzichte van een
referentiepunt. Hierbij is het hoogteverschil van 12 mm,
tussen oost- en westgevel enerzijds en noord- en zuidgevel
anderzijds, verdisconteerd. De maximaal gemeten maat-
afwijking ten opzichte van het referentiepunt bedraagt
2 mm. Ook in het horizontale vlak is de maatvoering
steekproefsgewijs gecontroleerd. Op 10 locaties is de
afstand tussen de binnenrand van de betonelementen
gemeten. De maximaal gemeten maatafwijking bedraagt
hier 4 mm. Deze maatafwijking is voor een belangrijk
gedeelte veroorzaakt doordat de betonelementen niet
recht zijn en doordat blokken glasschuim tijdens de pro-
ductie van de betonelementen enigszins verschoven zijn.

Tevens is op drie locaties een kuil direct naast de fundering
gegraven. Deze kuilen, gelegen aan de achterzijde (de noordzijde)
van het gebouw zijn gegraven om visueel te kunnen controleren of
de holte onder de betonelementen gevuld is. Bij deze steekproeven
zijn geen onregelmatigheden opgemerkt aan de buitenzijde van de
fundering (zoals verwacht mocht worden, omdat de gehele sleuf gevuld
is met betonmortel, dat slechts op drie plaatsen in de holte is gegoten).
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figuurfiguur 343 343.  Als de truckmixer eindelijk is gearriveerd wordt de betonmortel gestort en met een trilnaald verdicht. De
vloeibaarheid is met een plastificeerder verbeterd, waardoor de betonmortel op slechts....

figuurfiguur 346 346.  Het resultaat een uur na aanvang van het
storten.

figuurfiguur 344 344.  ..... drie plaatsen in de holte gegoten
wordt......

figuur 345figuur 345.   ....waarna de vloer is gestort.
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figuur 347figuur 347.  Drie bedrijfshallen met traditionele fun-
dering op staal en grondverbetering zijn als referen-
tie gebruikt.

figuurfiguur 348 348.  Overzicht van het project op industrieterrein "Spegelt" te Nuenen, met drie bedrijfshallen met een
traditionele fundering op staal (voorgrond) en vier bedrijfshallen met de efficiënte funderingswijze (achtergrond,
nagenoeg gereed om gelijktijdig de betonmortel aan te brengen).

3.1.3 3.1.3 derde proefproject: bedrijvengebouw-Nuenenderde proefproject: bedrijvengebouw-Nuenen

3.1.3.1 3.1.3.1 aanleidingaanleiding

Bij de voorbereidingen van de werkzaamheden voor de fundering
van het onderzoekgebouw zijn de kansen van een vereenvoudigde
bouworganisatie opgemerkt. Deze mogelijkheden zijn besproken
met het bouwbedrijf BAN Bouw bv, waarna besloten is om een nieuw
proefproject uit te voeren met de nadruk op de vereenvoudigde bouw-
organisatie.

In dezelfde periode treft het bouwbedrijf voorbereidingen
voor een project met zeven bedrijfshallen met een funde-
ring op staal. De zeven bedrijfshallen zijn in twee afzon-
derlijke gebouwen ondergebracht. Elke bedrijfshal heeft
een grote ruimte, die als werkplaats en/of magazijn ge-
bruikt kan worden en een gedeelte met kantoren, zie
figuur 271 +2-170,.

Om een vergelijking met de traditionele fundering moge-
lijk te maken is besloten om bedrijfshal 1-3 met een tradi-
tionele fundering uit te voeren en bedrijfshal 4-7 als groot-
schalig proefproject van de efficiënte funderingswijze.
Voor beide gebouwen heeft het bouwbedrijf de bouwplan-
ken met maatvoering geplaatst en de grondverbetering,
die benodigd is voor de bedrijfshallen 1-5, georganiseerd.
Opmerkelijke ontwerp- en evaluatieoverwegingen van
dit proefproject zijn beschreven vanaf pagina 2-169.
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figuur 350figuur 350.  In de speciale mal met een dikke
bodem zijn stalen strippen gelast, zodat twee banen
met een breedte van 725 mm en drie banen met
een breedte van 500 mm zijn verkregen. De banen
zijn 18 meter lang. Deze mal is 7 keer gebruikt.

figuurfiguur 349 349.  Uitwerking voor de vier bedrijfshallen met elk een kantoorgedeelte. Hiervoor zijn 155 geprefabriceerde
betonelementen en 71 stelcomponenten benodigd. Het bestaande ontwerp, gebaseerd op een traditionele
bouwmethode, is in deze uitwerking exact gevolgd. 

3.1.3.2 3.1.3.2 productie betonelementenproductie betonelementen

De betonelementen zijn geproduceerd door Dycore Verwo
Systems bv in de fabriek voor bekistingsplaten te Breda
in de periode 25 augustus - 19 september 1997. Hiertoe
is dezelfde mal van het carrouselsysteem gebruikt als
bij het vorige proefproject. Deze speciale mal wijkt alleen
af van de andere mallen in het carrouselsysteem doordat
de bodem een dikkere staalplaat heeft. De dikkere mal-
bodem maakt het mogelijk om stalen objecten vast te
lassen (zoals de bout in figuur 312 +3-15,).

Voor de productie van de geprefabriceerde betonelemen-
ten zijn in de mal stalen strippen (4×120 mm2) gelast,
waarmee vijf banen met een lengte van 18 meter zijn
gecreëerd. Er zijn twee banen voor hoge betonelementen
(725 mm breed) en drie banen voor lage betonelementen
(500 mm breed). Tussen de betonelementen bevinden
zich steeds twee stalen strippen met een tussenruimte
van circa 4 mm, zodat de volledige 2997 mm brede mal
is gevuld. De stalen strippen zijn aan de bovenzijde tegen
elkaar getrokken en vastgehecht, waarmee een "ontkisten-
de" mal is gemaakt. De scheefstand van de stalen strippen
is 2 mm over 120 mm (± 1E).
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figuurfiguur 351 351.  In de mal kan overal een separatie-
schotje worden geplaatst. Door dit separatieschotje
kunnen twee buisjes worden gevoerd. Elk buisje
vormt een uitsparing om op de bouwplaats een
flexibele kabel door te voeren. In de mal zijn ronde
polystyreendelen gelijmd, waar later een gat kan
worden gemaakt t.b.v. het doorvoeren van leiding-
en.

figuur 352figuur 352.  De mal in figuur 350, is zeven keer gebruikt om alle betonelementen voor het proefproject te produceren.
Deze figuur toont ook dat, bij een juiste verdeling van de elementen, de carrouselbodem efficiënt gevuld kan worden
(hier is bij de eerste zes storten een gebruiksgraad van gemiddeld 99,0% gerealiseerd).

De benodigde elementen zijn daarna gerangschikt om
een optimale benutting van de mal te krijgen (figuur 352).
Hierbij zijn zes volledige mallen gevuld met een gemiddel-
de bezettingsgraad van 99,0%. De twee resterende banen
in de zevende stort zijn gebruikt om betonelementen te
vervaardigen, waarmee de koppeling met flexibele staal-
kabels is getoetst. Hiervoor zijn 12 lage betonelementen
van 2,25 meter en 2 lage betonelementen van 4,5 meter
vervaardigd. Deze elementen zijn op dezelfde wijze en
omstandigheden samengevoegd tot een balk en in het
laboratorium beproefd +2-177,.

Het separatieschotje bestaat uit twee staalplaatjes van
4 mm. In de rechtopstaande staalplaatjes zijn twee ronde
gaten aangebracht, waar een stukje mantelbuis, i23 mm-
600 mm lang, wordt doorgevoerd. De mantelbuis creëert
een uitsparing zodat op de bouwplaats een flexibele kabel
kan worden doorgevoerd. Het separatieschotje is in de
mal vastgezet met een wig tegen de strippen aan de zij-
kanten.

In de hoge betonelementen is aan de bovenzijde een poly-
styreenplaat (40×200 mm2) ingestort. Bij betonelementen
langer dan 5 meter is een tweede plaat (40×250 mm2)
aangebracht om gewicht te besparen.
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figuurfiguur 353 353.  De eerste stort in de stalen mal (op 29
augustus 1997). In de mal zijn separatieschotjes,
isolatiestroken, wapening, mantelbuisjes en enkele
ronde polystyreen schijven aangebracht. De mal is
daarna in het productieproces van de bekistingspla-
ten opgenomen, waar de tralieliggers zijn toege-
voegd en betonmortel is aangebracht.

figuur 354figuur 354.  Separatieschotjes aan het begin van de
lange baan. De separatieschotjes zijn vastgeklemd
met een wig.

Er zijn geen standaard voorzieningen aanwezig om lei-
dingen door te voeren. Daar waar leidingen moeten wor-
den doorgevoerd zijn ronde plaatjes polystyreen (i150)
in de mal gelijmd.

In de betonelementen is dezelfde wapening aangebracht
als bij het vorige proefproject: 8 i 10 in de hoge elemen-
ten en 6 i 10 in de lage betonelementen met verdeel-
wapening i6 hart-op-hart 250 mm. De twee tralieliggers
leveren 6 staven i8 per element.

Het produceren van de vele betonelementen is mogelijk
gebleken. Maar voor het opbouwen van de bekisting
en het produceren van elementen is meer tijd benodigd
dan oorspronkelijk was voorzien. Hierdoor zijn de beton-
elementen later geleverd en is de planning voor de werk-
zaamheden op de bouwplaats bijgesteld.

Het uitstel van de werkzaamheden op de bouwplaats
is met name veroorzaakt doordat het uit de mal halen
van betonelementen veel tijd en kracht vergde. Hierdoor
is het ontkisten van de laatste storten buiten het productie-
proces van de bekistingsplaten gehouden. Als gevolg
kunnen de betonelementen alleen uit de mal worden
gehaald als het productieproces stil ligt. De omlooptijd
van de mal is verhoogd van 2 dagen voor de eerste stor-
ten naar 4 dagen voor de latere storten.

Het moeizame ontkisten blijkt onder andere uit figuur
364 +3-33,. Dit betonelement is uit de mal gehaald door
aan de tralie te trekken (afbeelding133 +1-102,), waarbij
de wapeningsstaaf kapot is getrokken en het beton is
gescheurd.

3.1.3.3 3.1.3.3 monteren vanmonteren van de geprefabriceerde beton- de geprefabriceerde beton-
elementenelementen

De werkzaamheden voor de fundering van het bedrijven-
gebouw zijn uitgevoerd tussen 5 september en 7 oktober
1997. Een overzicht van de werkzaamheden is weergege-
ven in tabel 69 +3-30,. In deze periode zijn in totaal 316
manuren besteed. De totale periode is relatief lang omdat
de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats
drie weken is vertraagd als gevolg van de te late levering
van de betonelementen. Deze verschuiving gaf aanvanke-
lijk problemen bij het grondverzetbedrijf vanwege ver-
plichtingen met andere opdrachten. Hierdoor zijn de
werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden om
als overwerk uitgevoerd (tussen 17.00 en 21.00 uur en
op zaterdag). Uit tabel 69 +3-30, is afgeleid dat circa 35%
van de arbeidstijd in een blok van 3 uren of minder is
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figuurfiguur 355 355.  Nadat de eerste en de tweede levering
van de betonelementen zijn afgeladen, ligt de om-
geving van de bouwplaats bezaaid met circa 50
betonelementen. Hierdoor wordt de bewegingsvrij-
heid van de minigraver beperkt en heeft het zoeken
van een specifiek element relatief veel tijd gekost (dit
is nog versterkt doordat diverse labels met codering-
en gedeeltelijk waren ingestort).

figuurfiguur 356 356.  Enkele grote betonelementen zijn met
een graafmachine afgeladen.

uitgevoerd. Als gevolg hiervan zijn er naar verhouding vrij veel uren
verloren gegaan door opstarten en opruimen. Een andere consequen-
tie is dat er in totaal acht verschillende personen aan het werk zijn
geweest, terwijl er oorspronkelijk een funderingsteam van 3 personen
beschikbaar was. De veelvuldige wisselingen in het funderingsteam
versterken de inefficiëntie als gevolg van de relatief korte
werkdagen. Ook is er door de veelvuldige wisselingen
in onvoldoende mate geprofiteerd van repetitie effecten
bij de werkzaamheden op de bouwplaats.

Een aspect dat bij de voorbereiding van het proefproject
over het hoofd is gezien, betreft het afladen van de beton-
elementen. Omdat de acht (...) betonelementen in het
voorafgaande proefproject zonder problemen met de
eigen kraan van de vrachtauto zijn afgeladen, is het trans-
port bij dit proefproject onderschat. Hierdoor is de eerste
levering op een normale vrachtauto aangevoerd en door
de aanwezige minigraver afgeladen. Maar omdat de
betonelementen voor de minigraver te hoog op de vracht-
auto liggen heeft dit relatief veel tijd gekost (2¼ uur voor
circa 25 betonelementen). Vervolgens heeft de vrachtwa-
gen een tweede lading in Breda opgehaald. In de tussen-
liggende tijd is het niet mogelijk om een mobiele kraan
te organiseren. Wel is er een zwaardere graafmachine
gekomen, die de tweede vracht in circa 1¾ uren heeft
afgeladen. Omdat het afladen van de beide vrachten
niet goed was voorbereid, lag de omgeving van de bouw-
plaats bezaaid met betonelementen, waardoor ook deze
graafmachine meer tijd nodig had.

Bij de derde vracht (10 dagen later) was het opnieuw niet
mogelijk om een vrachtauto met eigen kraan te gebruiken.
Deze levering is met een mobiele kraan afgeladen. Deze
mobiele kraan heeft hier ongeveer 1½ uur (3 manuren)
over gedaan. Omdat de levering beter is voorbereid zijn
de betonelementen direct al dicht bij de positie gelegd,
waar ze verwerkt worden. De laatste levering is met een
vrachtauto met eigen kraan afgeladen. Deze levering
is door de chauffeur (zonder hulp) in circa 1½ uur afge-
laden.

Omdat de betonelementen in willekeurige volgorde verspreid liggen,
kost het in het begin veel tijd om een specifiek element te vinden.
Dit is extra moeilijk, omdat diverse labels, waarop de codering van
de betonelementen staat, gedeeltelijk in het beton zitten.
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activiteiten + bijzonderheden
(periode 5 september tot en met 7 oktober 1997)

o.a. Extra
ivm 1e

project

extra werk 

mini-
graver hulp

mini-
graver hulp

vr. 5 sept.   -Betonelementen zijn in plaats van vrijdag pas zaterdag geleverd. Ook is het grondwerk
(door een defecte graafmachine) niet af. Dit is zaterdag-ochtend afgemaakt. Het grondwerk, dat
nog moet worden gemaakt, is juist dat deel van het project, waar de eerste betonelementen ge-
plaatst gaan worden. Maar omdat de beide kantoorblokken identiek zijn, zijn deze gewisseld, zodat
zaterdag toch gewerkt kan worden. De uren voor overleg over de wijzigen in het montage-schema
en het aanpassen van de montage-tekeningen zijn als extra uren opgenomen. Hierdoor zijn er op
vrijdag alleen enkele lijnen voor het ontgraven afgetekend. Deze werkzaamheden horen echter bij
het grondwerk, zodat deze in de laatste kolom zijn geplaatst

3 1

za 6 sept.   -2¼ uren lossen van de eerste vrachtwagen met betonelementen met de minigraver. Deze
is hiervoor niet geschikt (betonelementen moeten van te grote hoogte worden getild). 3 grote beton-
elementen zijn met een grote graafmachine (aanwezig voor de grondverbetering) gelost. Omdat
het lossen van de wagen tot de levering van de betonfabrikant behoort, zijn deze uren als extra
aangemerkt. De tweede vrachtwagen met betonelementen is in circa 1¾ uur met een grote graaf-
machine gelost (eveneens als extra uren voor het 1e project aangemerkt). Er zijn sleuven uitgegra-
ven (circa 2 uren þ grondwerk). De rest van de dag zijn 23 betonelementen geplaatst (gem. 4 per
uur, inklusief het plaatsen van de stelcomponenten en het vrijhakken van de hijspunten in de hoge
betonelementen)

7,5 22
10 +

2 2 2

ma 8 sept.   -Ontgraven (2 uren þ grondwerk), stelcomponenten gezet, foto’s maken. Weinig beton-
elementen gesteld. 8,5 9,5 4 2 2

do 11 sept.   -Uitsluitend hijsankers vrijgehakt en foutieve maatvoering (achterwand) hersteld. 2 + 4

vr 12 sept.   -Overdag stelcomponenten gesteld, daarna 12 betonelementen gesteld, gemiddeld 4/uur 3,5 12

za 13 sept.   -Ongeveer 25 stuks betonelementen gesteld. 9 27

ma 15 sept.   -11 stelcomponenten gesteld. 6

di. 16 sept.   -Diverse afspraken (ca. 2.5 uur), plastic halen (1 uur), derde vrachtwagen lossen (1½ uur
met mobiele kraan), 1 uur staalkabels aanbrengen. Daarna 10 betonelementen gesteld, plaatsen
van de betonelementen verloopt moeizaam.

3 7
2½ +
2½

wo 17 sept.   -16 betonelementen gezet in 3,5 uur, waarvan 8 hele zware betonelementen (gem. 4,6
betonelementen per uur). 3,5 7

do 18 sept.   -Maar 6 betonelementen geplaatst (Dycore levert vrijdag niet). Funderingssleuven (tus-
senwand en rechter eindwand) gegraven (1 uur þ grondwerk), ca 1 uur kunststofbuisjes afgesne-
den (þ levering betonelementen).

1,5 3 1 1 1

vr. 19 sept.   -9 stelcomponenten gesteld met nogal wat hindernissen (batterij laser niet opgeladen,
batterij ontvanger vervangen) en toch slechts gem. 13 minuten per stelcomponent benodigd voor
maatvoeren, graven en stellen. ‘s-Avonds 9 betonelementen gezet in 3 uur.

3 7

za 20 sept.   -Geen betonelementen meer beschikbaar. Alleen grond aangevuld met hardboardplaat-
jes en folie. Staalkabels aangebracht (7 uur). - 21

ma 22 sept.   -Vierde vracht geleverd (gelost door vrachtauto met kraan) Overdag (5 uren) ophang-
punten vrijgehakt, buisjes afgesneden en stenen bij de zware betonelementen bijgelegd. Later 20
betonelementen gezet in 3,5 uur (gemiddeld 5,7 betonelementen per uur).

4 11 5

vr 26 sept.   -Grond geëgaliseerd voor foto’s door fotograaf. 2

za 27 sept.   -Meterkastdoorvoeringen aangebracht, 4 regenpijpen t.b.v. instortingen bij entree aange-
bracht (þ installateur). grond rondom aangevuld (5 uren þ grondwerk). Afstandhouders tussen de
betonelementen aangebracht. Omdat de doorvoeringen niet op de goede plaats zitten 4 stuks
gaten gehakt (3 uren).

2 5,5 5 12

ma 29 sept.   -11 doorvoeringen geboord i.v.m. foutieve positie. Blokjes opgehaald (TU/e -1 uur)
10+

1
di 30 sept.   -4 pvc-buizen geplaatst þ installateur. Grond geëgaliseerd voor foto’s. 1 blokje voor
staalconstructie geplaatst, maar dit is gestaakt omdat er geen gereedschap was om tralies te knip-
pen en blokjes te stellen.

4,5 2,5

za 4 okt.   -37 stuks kolomblokjes gesteld. Circa 1 uur grond aangevuld (þ grondwerk) 10 19 1 1
zo 5 okt.   -Laatste 10 kolomblokjes gesteld (totaal gemiddeld 0,7 uur per blokje). Het stellen van de
blokjes heeft relatief veel tijd gekost, omdat de betonelementen niet op hoogte staan door foutieve
stelcomponenten.

2,5 2,5

ma 6 okt.   -Handmatig grond aangevuld in 2 hallen. In circa 3 uur de 8 ankers naast de roldeuren
gesteld. Later grond met minigraver aangevuld in 2 hallen en de wanden rondom (2 uren). 8,5 2

di 7 okt.   -Beton gestort van circa 8.00 tot 10.30 uur. Totaal zo’n 34 m3 gestort met gemiddeld 2½
personen en betonpomp (0,18 mu/ m3) door BAN-Bouw (þ p.m., apart in de begroting). Tijdens
het storten zijn foto’s gemaakt. Aansluitend is de traditionele uitvoering gestort met 30 m3 in circa
1,30 uur (ook met 2 personen en betonpomp). Voor het maken van de kolom-opstortingen moes-
ten ze hier een dag later terugkomen.

p.m.
(6) 2,5

Totalen manuren  56 164 61 14 21

tabeltabel 69 69.  Werkoverzicht, onderverdeeld in uren voor uitvoering in onderaanneming, uren voor activiteiten die alleen
in het eerste project voorkomen en de uren voor extra werk.
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figuur 357figuur 357.  Omdat de onderzijde van het betonele-
ment niet haaks is en de steltegel niet voldoet bij
zware belasting, moet een element worden vastge-
houden tot de houten paal ("perkoenpaal") is aange-
bracht. Op de foto is ook het label met de codering
te zien, dat aan de tralie is gebonden [Foto: Ben
Elfrink].

figufiguur 358ur 358.  Het vrijhakken van de hijsvoorziening heeft circa 15 manuren gekost.
Bij twee betonelementen is het instortanker te dicht aan het oppervlak geplaatst,
waardoor dit is afgebroken.

In de betonelementen zijn instortankers voorzien om het
monteren te vergemakkelijken. Maar de kunststof schotel,
waarmee een instortanker tijdens de productie aan de
mal is vastgezet, is bij diverse betonelementen onder het
betonoppervlak verdwenen. Hierdoor heeft het vrijhakken
van instortankers veel tijd gekost (circa 15 manuren). Bij
twee betonelementen ligt het instortanker te dicht aan
het betonoppervlak, waardoor deze ankers niet gebruikt
kunnen worden.

Het afladen van de betonelementen en het prepareren
van de hijsvoorzieningen heeft ongeveer 10% van de totale
arbeidstijd gekost. Hieruit is de conclusie getrokken dat
het aanvoeren van de betonelementen in een latere versie
geheel anders moet worden georganiseerd +1-102, en
dat in plaats van speciale ingestorte voorzieningen beter
gebruikt kan worden gemaakt van de uitstekende tralie
als aangrijpingspunt bij het hijsen.

De scheefstand van de betonelementen is een andere
misrekening bij de montage. Deze scheefstand wordt voor
een gedeelte veroorzaakt doordat de onderzijde niet recht-
hoekig is. De ontkistende zijkant tijdens het productie-
proces (2 mm over 120 mm) resulteert bij de hoge beton-
elementen in een afwijking van 12 mm aan de bovenzijde.
De werkelijke scheefstand is nog groter omdat de (houten)
stelcomponent bij de zwaarbelaste opleggingen niet vol-
doen +2-178,. De scheefstand van de betonelementen in
dit proefproject heeft een ernstige reductie van de stand-
zekerheid tot gevolg. Dit in
tegenstelling tot de betonele-
menten voor de fundering van
het onderzoeksgebouw op het
TU/e-complex, die direct al
degelijk op de stelcomponen-
ten stonden. Om de veiligheid
te waarborgen is in dit proef-
project een perkoenpaal naast
elk betonelement geplaatst,
om te voorkomen dat de
betonelementen kunnen om-
vallen (zie figuur 365 +3-33,).
Hierdoor zijn er in dit proef-
project wel steeds twee mede-
werkers benodigd om een be-
tonelement te plaatsen.
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figuur 359figuur 359.  Een koord op de bouwplanken geeft de
positie van de betonelementen boven de houten
stelcomponenten aan.

figuur 360figuur 360.  Met roterende laser en ontvanger wordt
de hoogte van de stenen globaal bepaald.

figuur 361figuur 361.  Met een ratelschroevendraaier wordt de
bovenzijde van de stelcomponent exact ingesteld.

figuurfiguur 362 362.  De houten stelcomponenten zijn vol-
doende sterk om de betonelementen te dragen.
Maar doordat de binnenruimte met grond is gevuld
in plaats van snel verhardende betonmortel zijn
enkele zwaarder belaste stelcomponenten toch be-
zweken.

De onjuiste detaillering van de stelcomponenten, de
schuine onderzijde van de betonelementen en de schade
aan de betonelementen door het ontkisten, hebben er
toe geleid dat in het grootschalige proefproject geen hoge
maatnauwkeurigheid is gerealiseerd.

Op zich is dit niet verwonderlijk en niet hinderlijk, omdat
het grootschalige proefproject opgezet is om de bouw-
organisatie te toetsen, waarbij er in de voorbereiding
concessies zijn gedaan ten aanzien van de maatnauwkeu-
righeid.

De uiteindelijk gerealiseerde maatnauwkeurigheid, is
qua orde van grootte gelijk aan de maatnauwkeurigheid
van de drie bedrijfshallen met een traditionele fundering.
Hierdoor toont het proefproject dat de funderingswijze,
ondanks de genoemde tegenvallers en verkeerde inschat-
tingen, een alternatief kan zijn voor de traditionele funde-
ringsmethode. Want na voltooiing van de funderingswerk-
zaamheden is op nagenoeg alle betonelementen een
muur gemetseld, waarbij de maatafwijkingen in de onder-
ste mortelvoeg, met een dikte van circa 15 mm, is gecom-
penseerd. 

Met betrekking tot het eigenlijke doel van het proefproject,
het onderzoeken van de vereenvoudigde bouworganisatie
van alle werkzaamheden onder peil, is het proefproject
positief beoordeeld.

Dit geldt zeker voor het bouwbedrijf dat, nadat het bouw-
terrein bouwrijp is gemaakt, op geen enkele wijze meer
betrokken is geweest bij de totstandkoming van de funde-
ring tot het moment dat de betonmortel tussen de beton-
elementen kon worden gegoten.

Voor het grondverzetbedrijf is de bouworganisatie echter
complexer geworden. Het grondverzetbedrijf heeft bij
de totstandkoming van deze fundering met vijf andere
partijen samengewerkt:

-1- Het bouwbedrijf. De bouwplanken op de hoeken van
de hallen en de kantoren zijn door medewerkers van
het bouwbedrijf geplaatst. De onderzijde van een bouw-
plank is de peilhoogte. Op de bouwplanken is de maat-
voering afgetekend. Deze activiteiten zijn afgerond voor-
dat de funderingswerkzaamheden zijn begonnen.

-2- De producent van de betonelementen.

-3- Een lokaal grondverzetbedrijf. Dit bedrijf heeft het
bouwterrein met groot materieel bouwrijp gemaakt en
de grondverbetering onder de bedrijfshallen 4 en 5 aan-
gebracht. Dit werk is in dit proefproject door het bouwbe-
drijf in één opdracht voor het grondwerk voor het gehele
project (bedrijfshallen 1 - 7) opgedragen. De aansturing
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figuurfiguur 364 364.  Het ontkisten heeft soms zijn sporen
nagelaten. De tralie van dit lage betonelement is op
drie plaatsen kapotgetrokken. Het beton is ge-
scheurd, maar dit heeft tijdens de uitvoering geen
problemen gegeven [Foto: Ben Elfrink].

figuur 365figuur 365.  Naast elk betonelement is een perkoenpaal aan-
gebracht.

figuurfiguur 363 363.  Omdat de onderzijde niet haaks is,
staan de elementen niet recht op de stelcomponen-
ten [Foto: Ben Elfrink].

op de bouwplaats voor de hallen 4-7 is verzorgd door
het funderingsteam, die de werkzaamheden voor de fun-
dering deels gelijktijdig heeft uitgevoerd.

-4- De installateur. Deze heeft leidingen voor hemelwater
afvoer en riolering aangelegd (aangestuurd door het fun-
deringsteam). De mantelbuizen voor de leidingen naar
de meterruimte zijn door het funderingsteam verzorgd.
De installateur heeft zijn werkzaamheden in minder dan
een dag afgerond.

-5- De betonmortelcentrale. Betonmortel is met truckmixers
aangevoerd en met een betonpomp van de betoncentrale
gestort. De opdracht en aansturing zijn verzorgd door
het bouwbedrijf, dat ook de betonmortel heeft verwerkt.

Het aanbrengen van de betonmortel is bij het bouwbedrijf
ondergebracht, omdat dit gecombineerd is met het aan-
brengen van de betonmortel voor de drie bedrijfshallen
met de traditionele funderingsmethode. Uit dit proefproject
(en uit het proefproject op het TU/e-complex) blijkt echter,
dat het gieten en verdichten van betonmortel een uitermate
eenvoudige activiteit is, waarvoor geen specialistische
bouwvakkers benodigd zijn.
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figuurfiguur 366 366.  Op de hoeken van hallen en kantoren
zijn bouwplanken geplaatst, met daarop de maat-
voering.

figuur 367figuur 367.  De betonelementen worden met de
minigraver getransporteerd en gepositioneerd.

figuurfiguur 368 368.  De minigraver heeft aan het einde van de graafarm een
haak, waaraan een hijskabel kan worden bevestigd [Foto: Ben Elfrink].

figuurfiguur 369 369.  Entree van kantoorblok met
sparingen voor doorvoeringen naar de
meterruimte.

Hierdoor kan het aanbrengen van betonmortel ook door
de onderaannemer van de fundering worden verzorgd,
waardoor de verantwoordelijkheden tussen bouwbedrijf
en onderaannemer duidelijker worden gescheiden.

Behoudens de activiteiten van de vijf hiervoor genoemde
partijen zijn alle overige activiteiten door het funderings-
team in één arbeidsgang gerealiseerd.

Van de vijf genoemde activiteiten zal alleen het uitzetten
van de maatvoering buiten de opdracht van de onder-
aannemer voor de fundering blijven. Het uitzetten van
de maatvoering is een activiteit waarvoor het bouwbedrijf
de verantwoording moet blijven dragen. De overige activi-
teiten (betonelementen bestellen, bouwrijp maken met
groot materieel van een lokaal grondverzetbedrijf, leiding-
en aanbrengen en betonmortel aanbrengen) zullen uitein-
delijk door de onderaannemer voor de fundering worden
aangestuurd. Het funderingsteam op de bouwplaats is
in staat deze activiteiten te coördineren en te controleren.

Hoewel de bouworganisatie van de onderaannemer voor
de funderingswerkzaamheden complexer is geworden,
geeft de totale bouworganisatie van onderaannemer
en bouwbedrijf een positief beeld. Vooral de mogelijkheid
van de onderaannemer om de werkzaamheden ten be-
hoeve van de funderingswijze in één arbeidsgang te
realiseren is een belangrijk pluspunt ten opzichte van
de traditionele funderingsmethode.
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figuur 370figuur 370.  Aanbrengen van stelcomponenten. Eerst zijn blokken globaal op hoogte gesteld met behulp van een ro-
terende laser. Hierop is de houten stelcomponent (hier een speciale stelcomponent voor enkele kleine betonelemen-
ten, zie figuur 373 +3-37,) geplaatst. De stelcomponent is gevuld en de bovenzijde wordt met behulp van een roterende
laser op hoogte gesteld. Daarna is de stelcomponent afgedekt met folie en is het betonelement geplaatst (hier het
kleinste betonelement) [Foto: Ben Elfrink].

Bij aanvang van het proefproject is verondersteld dat de werkzaamhe-
den door een funderingsteam dat bestaat uit één machinist met mini-
graver en één (eventueel twee) medewerkers gerealiseerd kunnen
worden (omdat een funderingsteam van deze omvang voldoende
was om het proefproject op het TU/e-complex te realiseren). Uit de
gegevens in tabel 69 +3-30, kan echter worden opgemaakt, dat voor
de totale fundering 316 manuren (70 manuren door de machinist
van de minigraver en 246 manuren door de diverse medewerkers)
is besteed. Dit komt neer op een gemiddeld bezetting van de funde-
ringsploeg van één machinist met minigraver en 3½ medewerkers.
Het aantal bestede manuren in tabel 69 +3-30, is echter niet geheel
representatief aangezien er specifieke fouten kunnen worden aangewe-
zen, die in een eventueel volgend proefproject niet meer voorkomen.
In de tabel is aangegeven dat de totale hoeveelheid manuren gecor-
rigeerd kan worden met 61 manuren. 



3.36        3.36        

figuur 371figuur 371.  Overzicht, kort voordat de betonmortel wordt aangebracht.

De gecorrigeerde uren zijn:

-17 manuren voor het documenteren van het proefproject;

-10 manuren voor het vrijhakken van hijspunten;

-12½ manuren om de lading met betonelementen te lossen;

-6 manuren om maatvoering te herstellen (fout op bouwplanken);

-15½ manuren om sparingen voor leidingen te corrigeren.

Het vrijhakken van hijspunten is in het overzicht in tabel 69 +3-30,

niet volledig omdat dit bij aanvang van de werkzaamheden niet is
genoteerd. Bij de latere werkzaamheden is gevonden dat het bewerken
van een hijspunt gemiddeld 10 minuten heeft geduurd. Als deze norm
op het totale project wordt geëxtrapoleerd, levert een verbetering
van de hijsankers een reductie van 15 manuren op.

Het aanbrengen van de tijdelijke voorzieningen (perkoenpaaltjes)
heeft in het proefproject veel extra tijd gekost. Hierdoor is het positione-
ren altijd door twee personen verzorgd. Uit de resultaten van het
proefproject op het TU/e-complex is afgeleid dat het positioneren
van betonelementen met een rechte onderzijde door één medewerker
verzorgd kan worden. Vooral omdat in de latere uitwerking van de
betonelementen de onderzijde verbreed is van 90 naar 200 mm
zal op termijn één medewerker voldoende zijn. De totale tijd voor
het plaatsen van de 155 betonelementen is ongeveer 30 uren geweest.
Indien alle betonelementen direct stabiel op de stelcomponenten
kunnen worden geplaatst, kan de hoeveelheid arbeid met circa 30
manuren worden gereduceerd.

In het proefproject zijn verder enkele stelcomponenten onder de belas-
ting van de betonelementen bezweken, waardoor 12 betonelementen
zijn verwijderd en een tweede keer zijn geplaatst. In het proefproject
blijkt dat een element aan het einde van het proefproject in ongeveer
10 minuten is geplaatst. Voor het weghalen, verplaatsen en herstellen
van de stelcomponent wordt daarom 15 minuten per betonelement
aangehouden, waardoor een correctie van 3 manuren reëel is geacht.
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figuurfiguur 372 372.  Ten behoeve van een kolom van het
staalskelet wordt een speciaal kolomblokje aange-
bracht. De ankers in het kolomblokje steken aan de
onderzijde uit en worden later in het beton ingestort.
Het schotje dat de opening afsluit wordt op zijn
plaats gehouden door grondaanvulling.

figuurfiguur 373 373.  De fundering, enkele dagen voordat de betonmortel tussen de betonelementen wordt gegoten. De lei-
dingen zijn aangebracht, de betonelementen zijn aangevuld, alleen de kolomblokjes (ondersteuning van het staal-
skelet) moeten nog worden aangebracht.

Een laatste correctie is aangebracht, omdat bij de opval-
lende funderingswijze relatief veel tijd is gemoeid met
gesprekken met passanten en belangstellenden. Dit waren
doorgaans relatief korte gesprekken.

Hierdoor is deze verstoring niet in de registratie van de
arbeidsuren opgenomen. Alleen de langere gesprekken
(van 1 uur of meer), zijn als specifieke aanloop-effecten
aangemerkt en afzonderlijk in het werkoverzicht weergege-
ven. Toch is een correctie gerechtvaardigd omdat op het
industrieterrein diverse andere bouwprojecten werden
gerealiseerd, waardoor er erg veel gesprekken hebben
plaatsgevonden. Deze onjuistheid in het overzicht van
de bestede uren is gecorrigeerd door gemiddeld 10 minu-
ten per dag in mindering te brengen. Dit komt neer op
circa 10 manuren.

De gesprekken met passanten en belangstellenden zijn
nadrukkelijk niet aangemerkt als verloren uren, omdat
deze gesprekken in belangrijke mate hebben bijgedragen
aan de verdere ontwikkeling en positiebepaling van de
funderingswijze.

De totale correctie is hierdoor geschat op circa 110 manuren, waar-
door de totale hoeveelheid manuren op 66 voor de machinist van
de minigraver en 140 voor de diverse medewerkers komt. De bezetting
van het funderingsteam komt hiermee gemiddeld op één machinist
met minigraver en 2,1 medewerkers.

Tijdens het plaatsen van de betonelementen is een foutieve positie
van de bouwplanken aan de achterzijde opgemerkt +1-93,. Dit is aan
het licht gekomen doordat de totale lengte van de vier betonelementen
in de wand in figuur 348 +3-25, niet correspondeerde met de maatvoe-
ring op de bouwplanken. Bij het nameten bleek dat de achterwand
circa 0,5 meter verschoven moest worden ten opzichte van de aange-
geven positie op de bouwplanken. De extra werkzaamheden zijn
vervolgens voornamelijk door de minigraver verricht (nieuwe funde-
ringsstrook uitgraven) en zijn beperkt gebleven tot 6 manuren.
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figuurfiguur 374 374.  Als de fundering aan beide zijden is
aangevuld kan betonmortel in de opening worden
gegoten.

figuur 375figuur 375.  De betonpomp heeft gedurende het
storten steeds op dezelfde positie gestaan [Foto: Ben
Elfrink].

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is opge-
merkt dat de funderingswijze betrekkelijk weinig bouw-
plaatsvoorzieningen nodig heeft, dit in tegenstelling tot
het gedeelte van het proefproject dat met een traditionele
funderingswijze is gerealiseerd +1-93,.

Het doorvoeren van de leidingen door de geprefabriceer-
de betonelementen is niet goed mogelijk gebleken. Er
zijn meerdere oorzaken, waarom een leiding niet kon
worden doorgevoerd. Één reden is dat de installateur
de leidingen niet exact op tekening heeft gezet. Zoals
het bij een traditionele funderingsmethode gebruikelijk
is, is het leidingverloop ook hier op de bouwplaats nog
gewijzigd. Zo is de hemelwaterafvoer oorspronkelijk

buiten het gebouw gepland. Maar omdat de bedrijfshallen 6 en 7
met de achterzijde op de perceelsgrens zijn geplaatst is op de bouw-
plaats "ontdekt" dat dit niet mogelijk is, waardoor de hemelwaterafvoer
inpandig is aangelegd. Hiervoor moeten extra sparingen in de beton-
elementen worden gemaakt.

Een andere noodzaak voor hakwerk op de bouwplaats is een sparing
die niet op de productie tekening is verwerkt en een polystyreenschijf
ten behoeve van een sparing die in de fabriek niet is aangebracht.

De derde noodzaak voor hakwerk zijn maatafwijkingen van de polysty-
reenschijven. Hierdoor zitten de sparingen in twee betonelementen
niet recht tegenover elkaar en is de overmaat van de sparing (i150
mm voor een mantelpijp van i125 mm) onvoldoende. Hierbij moet
ook in beschouwing worden genomen dat de leidingen niet altijd
op de goede hoogte zitten omdat er bij het maken van de productie-
tekeningen geen rekening is gehouden met het benodigde verval
in de leidingen.

Bij een traditionele funderingsmethode geven deze wijzigingen door-
gaans geen problemen op de bouwplaats. In het grootschalige proef-

project zijn in totaal 15½ manuren besteed (5% van de
totale arbeidstijd) aan het herstellen of creëren van spa-
ringen. Deze ervaring heeft er toe geleid dat in de
geïndustrialiseerde funderingswijze een voorziening is
ontworpen, waardoor op elke locatie een leiding met
verval kan worden doorgevoerd.

3.1.3.4 3.1.3.4 betonmortebetonmortel aanbrengen tussen en onderl aanbrengen tussen en onder
de betonelementende betonelementen

Op 7 oktober 1997 is de betonmortel tussen de betonele-
menten gegoten. Er is in totaal 34 m3 beton aangebracht
(gemiddeld 0,12 m3/m’). Aan dit beton, met sterkteklasse
B25, is een plastificeerder toegevoegd, waardoor de vloei-
baarheid is verbeterd.

Het beton is met een betonpomp verwerkt. De betonpomp
is op afstand bediend door de chauffeur van de beton-
pompwagen, op aanwijzingen van de betonstorter die



3.39        3.39        

figuurfiguur 376 376.  De hydraulische arm met slang wordt
hier na het storten door de chauffeur opgevouwen
[Foto: Ben Elfrink].

figuurfiguur 377 377.  De betonpomp wordt op afstand bediend door de
chauffeur van de vrachtauto, terwijl een medewerker van het
bouwbedrijf de slang stuurt en een tweede medewerker de
mortel met een trilnaald verdicht. Gedurende enige tijd heeft
een derde medewerker geholpen [Foto: Ben Elfrink].

figuurfiguur 378 378.  Achterwand van bedrijfshallen 4-7 di-
rect na het aanbrengen van de betonmortel. De be-
tonmortel voor de vloer wordt hier aangebracht als
de staalconstructie gereed is.

figuur 379figuur 379.  Aansluitend is de betonmortel voor de
traditionele funderingswijze aangebracht [Foto: Ben
Elfrink].

de betonmortel in de opening tussen de betonelementen
"giet". Enkele meters daarachter zorgt een tweede beton-
storter met een trilnaald voor het verdichten van de beton-
mortel. Gedurende ongeveer de helft van de tijd heeft
een derde betonstorter geholpen, die de bovenzijde van
de betonmortel glad heeft afgewerkt.

Tijdens het storten blijkt dat de betonmortel over een grote
horizontale afstand weg kan vloeien. Zo is bijvoorbeeld
de slang van de betonpomp op het hoekpunt in figuur
377 net zo lang vast gehouden tot de betonmortel tot
de bovenzijde van het buitenste betonelement is gestegen.
Dit duurt behoorlijk lang, omdat de betonmortel in twee
richtingen ver weg kan vloeien. De gewenste storthoogte
(de bovenzijde van de buitenste betonelementen) is pas
bereikt nadat de betonmortel in beide richtingen circa
15 meter is weggevloeid. Omdat de betonmortel vervol-
gens met een trilnaald is verdicht, mag worden verwacht
dat de betonmortel zich goed onder de betonelementen
heeft verspreid.



3.40        3.40        

figuurfiguur 380 380.  Achterzijde van de vier bedrijfshallen
met staalskelet. Op de hoge betonelementen wordt
tussen de kolommen een 2 meter hoge wand ge-
metseld [Foto: Ben Elfrink].

figuurfiguur 381 381.  De kolom is met vier ankers aan de
fundering bevestigd. De ruime gaten in het kolom-
blok vergemakkelijken het plaatsen van de kolom.
Als de kolom is ondersabeld, kunnen de ankers niet
meer bewegen [Foto: Ben Elfrink].

figuurfiguur 382 382.  Ingang van hal 5. De begane grondvloer is niet
gelijktijdig met de fundering gestort, omdat dit gecombineerd
zou worden met de monolytische betonvloer in de bedrijfshal-
len. De planning is later veranderd en de vloeren zijn alsnog
apart gestort [Foto: Ben Elfrink].

3.1.3.5 3.1.3.5 staalskelet en afbouwenstaalskelet en afbouwen

Nadat de funderingswerkzaamheden zijn afgerond is het staalskelet
geplaatst. Het staalskelet kan direct op de kolomblokjes worden
geplaatst, omdat de kolomblokjes in tegensteling tot de betonelemen-
ten wel exact zijn gepositioneerd. Want de kolomblokjes zijn pas
"opgehangen" (zie figuur 372 +3-37,) nadat de betonelementen zijn

geplaatst, en de grond is aangevuld. Omdat de maat-
nauwkeurigheid van de betonelementen onvoldoende
is voor het staalskelet, is de maatvoering voor de kolom-
blokjes opnieuw bepaald. Dit is in tegenspraak met een
van de oorspronkelijke uitgangspunten (in-één-keer-goed)
van de funderingswijze. De extra maatvoering is hier
noodzakelijk om het staalskelet te kunnen plaatsen

Bij het plaatsen van de staalkolommen kunnen de ankers
(M16) in alle richtingen +/- 7 mm verschuiven (in de
sparing met een middellijn van 30 mm). Dit is ruimschoots
voldoende om de maatafwijkingen van de staalconstructie
te compenseren. Hierdoor is het plaatsen van de staalcon-
structie gemakkelijker dan bij een traditionele fundering.

Het staalskelet is niet op maar boven de kolomblokjes
geplaatst, omdat een standaard detaillering met een tus-
senlaag van krimpvrije mortel tussen kolomplaat en ko-
lomblokje (ondersabelen) is aangehouden bij de maat-
voering van het skelet en bij alle aansluitingen. Hierdoor
kan de kolomvoet niet direct op de bovenzijde van de
kolomblokjes worden geplaatst hoewel dit qua nauwkeu-
righeid en vlakheid mogelijk is.

Tussen de kolommen van het staalskelet zijn muren van
kalkzandstenen (hoogte 2 meter) gemetseld. Deze muren
zijn op de hoge betonelementen geplaatst. Ook de wan-
den van de kantoren zijn gemetseld met kalkzandstenen.
De buitengevel van de kantoren bestaat uit gemetselde
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figuur 383figuur 383.  Gebroken puin (onderlaag voor vloer op zand) is direct na het staalskelet aangebracht [Foto: Ben Elfrink].

betonstenen. De buitengevel van de bedrijfshallen heeft een gemetsel-
de plint. Dit metselwerk is op de lage betonelementen geplaatst. Het
aanbrengen van stelprofielen is in vergelijking met de traditionele
funderingsmethode wat moeilijker omdat er geen nagels in de gepre-
fabriceerde betonelementen kunnen worden geslagen.

Bij de realisatie van het grootschalige proefproject is gebleken dat
de stap van een klein proefproject (TU/e-complex) naar een grootscha-
lig proefproject groot is en onverwachte knelpunten aan het licht
brengt. Door onderschattingen en onbekendheden is het project niet
verlopen zoals op voorhand is verwacht. Dit geldt met name voor
de maatnauwkeurigheid. Want hoewel de aandacht van dit proefpro-
ject op de toetsing van de vereenvoudiging van de totale bouworgani-
satie is gericht, is het toch teleurstellend dat de maatnauwkeurigheid
van de nieuwe funderingswijze niet hoger is dan die van de traditioneel
gefundeerde bedrijfshallen.

Het grootschalige proefproject is een belangrijke schakel in het ont-
werpproces van de funderingswijze, omdat hieruit verbeteringen (onder
andere stelcomponenten, doorvoeren van leidingen, hijsvoorzieningen)
zijn afgeleid. Daarnaast is het een goede basis om gericht met deskun-
digen uit de praktijk over voor- en nadelen van de funderingswijze
te discussieren.
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figuurfiguur 384 384.  Eerste model waarmee de mogelijkhe-
den van het doorvoeren van leidingen is onderzocht.

figuurfiguur 385 385.  Het eerste model is op de betonnen
stelcomponenten geplaatst om de standzekerheid te
beoordelen.

De resultaten van deze gesprekken zijn in volgende uitwerkingen
verwerkt. De gesprekken met deskundigen uit de praktijk dienen bij
voorkeur gericht te zijn op een concrete uitwerking omdat de mentali-
teit in de bouwwereld uiterst wantrouwend is tegenover onbekende
methoden. In dit grootschalige proefproject blijkt dit onder andere
uit de overbodige ondersabeling van stalen kolommen en doordat
de vloer op zand in de kantoren niet gelijktijdig met de fundering
is gestort. Later is de vloer alsnog apart gestort. De werkelijke motive-
ring om de betonvloer niet gelijktijdig te storten is waarschijnlijk het
creëren van een mogelijkheid om de fundering te herstellen "als het
fout mocht gaan".

3.1.4 3.1.4 proefserie betonnen halffabrikatenproefserie betonnen halffabrikaten
Om de uiteindelijke vorm te kunnen beoordelen en te kunnen demon-
streren, zijn in maart-oktober 2000 enkele modellen op ware grootte
gemaakt. Het eerste model, getoond in figuur 384, is gebruikt om

het doorvoeren van de leidingen te onderzoeken. Door
dit model zijn ook de mogelijkheden ingezien om met
gegoten polystyreenschuim een uitsparing over de gehele
lengte te creëren. In deze uitsparing, zichtbaar in figuur
391 +3-45,, kunnen haarspelden worden gestoken zodat
op elke locatie een verbinding tot stand kan worden ge-
bracht.

Vervolgens is de koudebrugonderbreker met dit model
verder uitgewerkt en zijn de mogelijkheden van gestan-
daardiseerde wapening onderzocht.

In figuur 386 is de houten mal getoond, waarin de model-
len in het Pieter van Musschenbroeklaboratorium zijn
gemaakt. In de figuur is een vulstuk geplaatst. Hierdoor
kan zowel het hoge als het lage betonelement met dezelf-
de mal worden gemaakt.

De onderdelen in figuur 388 zijn in gespoten polystyreen-
schuim ontworpen. Maar omdat hiervoor een speciale
aluminium mal gemaakt moet worden, zijn de onderdelen
voor de modellen van polyurethaanschuim gemaakt.
Het bovenste deel van de koudebrugonderbreker, waarin
gaten zijn gemaakt om de "betonnen staafjes" te vormen,
is nu nog apart van het onderste deel gemaakt. Wanneer
de koudebrugonderbreker met gespoten polystyreen-
schuim wordt gemaakt, worden de beide onderdelen
als een geheel gemaakt. In figuur 387 en 389 zijn de
twee standaard wapeningsnetten getoond.

Bij de vervaardiging van de modellen is het onderste
wapeningsnet (figuur 387) eerst in de houten mal gelegd.
Daarna zijn twee stroken polystyreen om de verhogingen
van de mal geklemd. De beide stroken zijn gefixeerd door
de verticale staven van het onderste wapeningsnet (figuur
390-linksboven). Vervolgens is de koudebrugonderbreker
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figuur 386figuur 386.  Mal waarin de proefstukken zijn vervaardigd. Door
een vulstuk in de mal te plaatsen kan het lage betonelement
worden gemaakt [Foto: Ben Elfrink].

figuurfiguur 387 387.  Onderste wapeningsnet [Foto: Ben
Elfrink].

figfiguur 388uur 388.  Modellen voor onderdelen van
gespoten polystyreenschuim. Boven en onder is de
koudebrugonderbreker. De twee stroken in het mid-
den worden in de mal gelegd om sparingen in
langsrichting te creëren [Foto: Ben Elfrink].

figuurfiguur 389 389.  Bovenste wapeningsnet [Foto: Ben
Elfrink].

in de mal gelegd en is het bovenste wapeningsnet op de verhogingen
gelegd (figuur 390-rechtsboven). Het bovenste wapeningsnet omsluit
de polystyreenstroken, zodat deze tijdens het storten blijven zitten.
Daarna is de betonmortel in de mal aangebracht (figuur 390-links
onder).

Tijdens het storten moet de betonmortel goed worden verdicht om
de uitsparingen in de koudebrug onderbreking goed te vullen. In
het laboratorium is de betonmortel met een trilnaald ver-
dicht. In een industrieel proces wordt de mal op een tril-
tafel verdicht waardoor een betere verdichting wordt ge-
realiseerd. In modellen die daarna zijn gemaakt, is gebruik
gemaakt van zelfverdichtende betonmortel. Dit is gedaan
omdat zelfverdichtende betonmortel beter aansluit bij
een mal met veel uitsparingen. Ook is zelfverdichtende
betonmortel gebruikt omdat momenteel veel betonbedrij-
ven overgaan op uitsluitend zelfverdichtende betonmortel.
Want bij gebruik van zelfverdichtende betonmortel, worden
de arbeidsomstandigheden in de fabriek sterk verbeterd.

Bij het eerste proefmodel dat met zelfverdichtende beton-
mortel is gemaakt, waren de gaten van de koudebrug-
onderbreking slechts gedeeltelijk gevuld, doordat tijdens
het storten lucht was ingesloten. De mogelijkheid dat lucht
ingesloten kan worden was in de voorbereiding onder-
kend. Er zijn toen echter geen speciale voorzieningen
getroffen omdat aangenomen werd dat de lucht in de
gaten via de naad tussen polyurethaanschuim en de rand
van de mal kan ontsnappen. Maar tijdens het storten is
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figuurfiguur 390 390.  Mal (zonder vulstuk) met alle onderdelen. Linksboven met het onderste wapeningsnet en de beide poly-
urethaanstroken ten behoeve van de uitsparingen in langsrichting. Rechtsboven met de koudebrugonderbreker en het
bovenste wapeningsnet (gezien vanaf de andere zijde). Op de onderste foto’s: vullen met betonmortel [Foto’s: Ben
Elfrink].

gebleken dat het isolatiemateriaal (door de horizontale bekistingsdruk)
vast tegen de rand van de mal wordt aangedrukt, waardoor lucht
in de diverse uitsparingen toch wordt ingesloten. Hierdoor is de koude-
brugonderbreking voor de betonelementen die daarna zijn gestort
aangepast door elke uitsparing te voorzien van een ontluchtingsgat
(i5 mm). Deze eenvoudige aanpassing is voldoende om alle uitspa-
ringen gevuld te krijgen, zodat de gewenste betonnen staafjes verkre-
gen worden.

De twee betonelementen die met een koudebrugonderbreking met
ontluchtingsgaten zijn geproduceerd tonen dit aan.
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figuurfiguur 391 391.  Betonelement na het ontkisten. De
dunne plaat (hardboard) moet hier aan de malzijde
van het betonelement nog worden toegevoegd.

In figuur 391 is het hoge betonelement getoond dat in de getoonde
mal op de foto’s is vervaardigd.

Dit hoge betonelement is uit de mal gehaald door de zijkanten te
demonteren. Hierdoor bleven er alleen nog schuine ("ontkistende")
vlakken over. Toch was het niet gemakkelijk om de bodem van de
mal met de verhogingen te lossen. Pas nadat met een
rubberen hamer hard op de randen van de verhogingen
was geslagen, liet de mal los van het betonelement en
zakte de kist naar beneden. De oorzaak van het moeizame
ontkisten is het krimpen van de betonmortel tijdens het
uitharden met gelijktijdig uitzetten van de houten mal
doordat het hout vocht opneemt van de betonmortel. Deze
drukkracht met met een relatief groot contactoppervlak
tussen beton en hout resulteert in een grote wrijvings-
kracht. Wanneer het betonelement door het slaan met
de rubberen hamer een weinig verschuift verdwijnt de
wrijvingskracht door de trapeziumvorm van de verhoging-
en. Overigens is de mal tijdens het loskloppen geen enkele
keer beschadigd. De getoonde mal is in totaal vijf keer
gebruikt en is na het storten telkens weer in elkaar gezet
zonder schade door het ontkisten.

Het klemmen van de betonelementen om de verhogingen
is vervolgens besproken met een fabrikant van geprefabri-
ceerd beton (Geelen beton-Wanssum). Uit deze gesprek-
ken is geconcludeerd dat het klemmen bij een stalen kist geen proble-
men oplevert, mits de holte in elke verhoging met een vormvast mate-
riaal wordt opgevuld. Indien de verhogingen niet kunnen worden
ingedrukt, komt het betonelement door het krimpen van beton enigs-
zins los van de mal. Om dit te vergemakkelijken wordt de afschuining
van de verhogingen vergroot.
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Werkzaamheden traditionele stroken fundering

aantal
arbeid materialen

onder-
aannemer

norm manuren norm prijs norm prijs

Uitvlakken zandbed fundering m2 178 0,05 8,9

Bouwfolie leggen m2 195 0,02 3,9 0,15 29

Stellen, ontkisten randkist hoog 30 cm (hout) m1 692 0,15 103,8 0,94 653

Leveren, aanbrengen wapeningsnetten onderin diam.
8#150, incl. uitleggen tegelstukken kg 

1050 0,94 991

Toelevering tegelstukken m2 178 0,24 42

Leveren, aanbrengen wapeningsnetten bovenin diam.
8#150, incl. ophangen aan randkist kg 

1050 0,94 991

Beton B35, gestort m.b.v. pomp (103%) m3 54,9 0,2 11,0 68,40 3755

Pompkosten (giek 32 m’) m3 54,9 8,25 453

Opstortingen / ankerbouten, levering ankers in staal-
constructie st  

Stellen, storten opstortingen 35×35×55 cm st 43 1,25 53,8

Leveren, plaatsen wapeningskorven in opstortingen st 43 16,51 710

Beton B25 m3 3 68,40 205

Afschrijving bekisting st 43 4,72 203

Stellen ankerbouten op plaat toegeleverd door staalleveran-
cier st 

43 0,5 21,5

Krimpvrije mortel m2 43 0,15 6,5 3,54 152

Funderingsmetselwerk incl w.m.p.:
buiten van 60-/- tot ca. 25-/- peil, binnen van 60-/- tot
ca. peil met kz.st.mf. klinkers 297 m1 × 50 st/m2

dzn 14,9 12 178,2 139,15 2066

Stelwerk en maatvoering m2 297 0,10 29,7

Dpc folie bij aanzet metselwerk op fundering m2 115 0,10 11,5 1,18 135

Specie m3 7,5 75,47 566

Totalen 429 € 7.807 € 3.144

Vermenigvuldigingsfactor (uurloon / toeslag percentage) € 29,48 1,15 1,10

totaal:  € 25.074

tabel 70tabel 70.  Begroting voor 297 m’ traditioneletraditionele fundering, gemaakt door het bouwbedrijf / omgerekend in euro.

3.2 3.2 kostenevaluatiekostenevaluatie

3.2.1 3.2.1 indicatie funderingskostenindicatie funderingskosten
Na afronding van de funderingswerkzaamheden voor het bedrijven-
gebouw te Nuenen zijn de gegevens uit het logboek vergeleken met
de oorspronkelijke begroting voor een traditionele funderingsmethode.
De begroting voor de oorspronkelijk geplande traditionele fundering
is weergegeven in tabel 70. Deze begroting is gemaakt door het
bouwbedrijf (BAN-bouw bv) en is daarna omgerekend naar euro’s.
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Werkzaamheden nieuwe fundering

aantal norm mu norm prijs o.a. prijs

Uitvlakken zandbed fundering m2

Bouwfolie leggen m2 204 0,15 31 0,6 122,5

Stellen hogehoge prefab betonelementen m1 246 0,05 12,3 15,6 3830 5 1228

Stellen lagelage prefab betonelementen m1 336 0,05 16,8 10,8 3609 5 1679

Leveren, aanbrengen wapening tbv koppelingen, incl tegelstukken 300

Toelevering stelcomponenten st 72 7,5 540 5 360

Stellen, ontkisten randkist hoog 30 cm (hout) m1

Leveren, aanbrengen wapeningsnetten onderin kg

Toelevering tegelstukken m2

Teveren, aanbrengen wapeningsnetten bovenin kg

Beton B35, gestort m.b.v. pomp (103%) m3 49,7 0,40 19,9 68,4 3399

Pompkosten (giek 32 m’) m3 49,7 8,25 410,3

Opstortingen (kolomblokjes) en ankerbouten ( levering ankers
in staalconstructie)

st 43 7,5 323 5 215

Stellen, storten opstortingen 35×35×55 cm st

Leveren, plaatsen wapeningskorven in opstort st

Beton B25 m3

Afschrijving bekisting st

Stellen ankerbouten, toegeleverd door staalleverancier st

Krimpvrije mortel m2 43 0,15 6,5 3,54 152

Funderingsmetselwerk incl watermeterput

Stelwerk en maatvoering m2

Dpc folie bij aanzet metselwerk op fundering m2 115 0,10 11,5 1,18 135

Specie m3

Stelwerk, eenvoudiger maatvoeren metselwerk boven peil
1329 m2 normale norm 0,10 wordt nu geschat op 0,07

m2 1329 -0,03 -39,9

Totalen 27,0 € 12.019 € 4.314

Vermenigvuldigingsfactor (toeslag percentage) € 29,48 1,15 1,10

€ 19.363

Totaal begroot voor arbeidsuren funderingswerken (donkere vlakken in het overzicht, berekend met
hetzelfde tarief en toeslag):

€ 5.151

tabel 71tabel 71.  Begroting voor 297 m’ nieuwe funderingswijze in het grootschalige proefproject [in euro’s].

Voorafgaand aan het project is deze begroting aangepast voor de
nieuwe funderingswijze. De aangepaste begroting is weergegeven
in tabel 71. Deze begroting is besproken met het bouwbedrijf.

In de aangepaste begroting is € 250,=/m3 aangehouden als mate-
riaalprijs voor de betonelementen. Dit is dezelfde materiaalprijs als
voor bekistingsplaten. Voor de hoge betonelementen komt dit neer
op € 15,60/m’, voor de lage betonelementen € 10,80/m’. Het aan-
brengen is omgerekend naar een onderaannemersprijs per m’. Hier-
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begroot (tabel
71, exclusiefexclusief

toeslagen)

werkelijke
kosten

correctie (inclusiefinclusief
toeslagen)

totaal begroot voor onderaannemer funderingen (onderaan
tabel 71)

€ 5.151

€ +950
werkelijke minigraver-uren 56 à € 35,40 € 1.982 -

werkelijk ingezette grondwerkers 164 manuren à € 23,60 € 3.870 -

koppelingen met flexibele staalkabels € 226 1,10

duurdere betonelementen
€ 21,50/m2 þ € 29,50/m2 
(dit is € 250,=/m3 þ € 330,=/m3)

hoge betonelementen € 3.830 € 5.255 1,15 € +1.634

lage betonelementen € 3.609 € 4.704 1,15 € +1.260

hardboardplaten voor afsluiting onderzijde -  € 100 1,15 € +115

beton: slechts 34 m3 beton gestort ipv 49,7 m3 € 3.399 € 2.325 1,15 € -1.235

beton: minder pompkosten € 410 € 281 1,10 € -143

betonstorten slechts 6 manuren ipv 19,9 € 586 € 177 - € -409

niet gerealiseerd: 39,9 manuren vermindering bij stelwerk van
het metselwerk op begane grondvloer

€ 1.176 - € +1.176

totaal correcties € 3.348

begroting traditionele fundering (tabel 70) : € 25.074
begroting nieuwe fundering (tabel 71) : € 19.363
verwachte besparing ten opzichte van traditionele fundering € -5.711

correctie (bovenstaand overzicht) € +3.348

Gerealiseerde besparing bij bedrijvengebouw - Nuenen € -2.363

tabel 72tabel 72.  Correctie van de begroting (tabel 71) met gegevens uit het logboek (tabel 69 +3-30,).

voor is aangenomen dat de gemiddelde lengte van de betonelementen
4 m’ is en dat er gemiddeld 3 elementen per uur met een gemiddeld
uurloon van € 30,00 kunnen worden geplaatst door twee personen.
Omgerekend is dit € 5,00/m’. Omdat bij het opstellen van de begro-
ting nog niet bekend is of het bouwbedrijf assistentie moet verlenen,
zijn hiervoor 29,1 manuren in de begroting gereserveerd.

De materiaalprijs voor de stelcomponenten is arbitrair op € 725,00/m3

gesteld. Hierdoor is € 7,50/stuk in de begroting ingevoerd. Bij het
aanbrengen van de stelcomponenten is ingeschat dat één persoon
gemiddeld 6 stelcomponenten per uur kan plaatsen. Omgerekend
is dit € 5,00/stuk. De hoeveelheid beton is voor de kolomblokjes
nagenoeg gelijk aan de steltegels. Bij het leveren en aanbrengen
van kolomblokjes zijn daarom dezelfde waarden als voor de stelcom-
ponenten aangehouden.
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Het bouwbedrijf verwacht dat het aanbrengen van betonmortel tussen
de betonelementen meer tijd kost dan bij een traditionele fundering.
Hierdoor is de norm voor het aanbrengen van betonmortel in het
proefproject verhoogd van 0,2 naar 0,4 manuren/m3. De hoeveelheid
betonmortel is berekend met de aanname dat de laagdikte onder
de betoncomponenten gemiddeld 0,25 meter is.

Tot slot wordt verwacht dat door de hogere maatnauwkeurigheid
van de betonelementen er minder tijd benodigd is om het metselwerk
te stellen. Hierdoor is de norm die het bouwbedrijf hanteert voor
het stellen (0,1 manuur/m2) gereduceerd tot 0,07 manuren/m2. Dit
komt voor het proefproject uit op een reductie van 39,9 manuren.

Op basis van deze inschattingen is de besparing bij de nieuwe funde-
ringswijze (€ 25.074 - € 19.363 =) € 5.711. Dit is circa 20% van
de begroting voor de traditionele fundering.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, is de begroting gecorrigeerd
(tabel 72). Omdat het bouwbedrijf niet betrokken is geweest bij de
werkzaamheden voor de fundering, zijn de manuren die hiervoor
zijn gereserveerd (29,1) ondergebracht bij de begrotingsposten van
de onderaannemer. Inclusief de toeslag percentages is er in de begro-
ting € 5.151,= gereserveerd voor de uitvoering. In tabel 69 +3-30,,
zijn de werkelijk bestede arbeidsuren weergegeven. In dit overzicht
zijn 61 manuren gecorrigeerd omdat dit werkzaamheden betreffen,
die door een wijziging van de detaillering van de funderingswijze
nu niet meer voorkomen. Dit betekent dat er alleen manuren in de
vergelijking zijn gecorrigeerd, indien er een duidelijk aanwijsbare
oorzaak is, die in een latere uitwerking niet meer voorkomt +3-36,.
Andere inefficiënte manuren zijn nadrukkelijk niet gecorrigeerd, zoals
het ontbreken van routine en het testen van praktische hulpmiddelen.

Deze resterende arbeidsuren (56 voor de machinist van de minigraver
en 164 voor de diverse medewerkers) zijn ingevuld in tabel 72. Hieruit
blijkt dat de post voor de uitvoering € 701,= hoger is als begroot
(+14% ten opzichte van de begroting).

Ook het aanschaffen van de betonelementen is duurder dan begroot.
De vergelijking met de bekistingsplaten gaat niet geheel op, waardoor
de fabrikant de materiaalprijs heeft verhoogd van € 250,=/m3 naar
€ 330,=/m3. Hierdoor is er een meerprijs van € 2894,= (+39% ten
opzichte van de materiaalkosten in de begroting).

Tegenover deze tegenvallers, staat een meevaller bij het aanbrengen
van de betonmortel. De hoeveelheid is minder, omdat de betonlaag
onder de betonelementen gemiddeld 0,15 meter dik is. Hierdoor
is er 15,7 m3 betonmortel minder aangevoerd. Ook de benodigde
tijd voor het aanbrengen van de betonmortel is beduidend minder.
In tabel 69 +3-30, is aangegeven dat de gerealiseerde norm voor het
aanbrengen van de betonmortel 0,18 manuur/m3 is geweest. In de
verrekening zijn daarom 13,9 manuren in mindering gebracht.
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figuurfiguur 392 392.  Als een betonelement aan de onder-
zijde 2 mm per 120 mm scheef staat, wijkt de bo-
venzijde 12 mm af. Hierdoor wordt de afstand tus-
sen de rand van het betonelement en het zwaarte-
punt kleiner, waardoor de standzekerheid afneemt.

In de verrekening worden echter ook 39,9 manuren toegevoegd,
omdat de maatnauwkeurigheid van de funderingswijze niet uit de
verf is gekomen. De verwachte besparing bij het stellen van het metsel-
werk is dan ook niet reëel.

Het resultaat is dat de gecorrigeerde begroting van het proefproject
uiteindelijk € 2.363,= lager uitkomt dan de begroting
voor de traditionele fundering. De oorspronkelijk verwach-
te verlaging van de funderingskosten met 20% is hierbij
bijgesteld tot een verlaging met circa 10%.

Dit resultaat moet zorgvuldig worden geïnterpreteerd,
omdat in de vergelijking niet alle uren zijn opgenomen
en omdat het een specifiek project betreft. Zo zijn de gege-
vens van het grootschalige proefproject met 61 manuren
gecorrigeerd omdat verwacht wordt dat dit een eenmalige
activiteit betreft. Ter indicatie is ook doorgerekend, wat
het resultaat is als geen enkele correctie van de manuren
wordt toegepast. Het positieve resultaat van de funde-
ringswijze is dan nog € 880,= (besparing van 3,5% op
de begroting van de traditionele fundering).

Omdat de kostenvergelijking gebaseerd is op een specifiek
project, moet bij de interpretatie van de funderingskosten
ook rekening worden gehouden met de gunstige weersom-
standigheden (waardoor in de vergelijking geen verleturen
zijn opgenomen), de optimale toegankelijkheid van het
bouwterrein en de vele uren van ontwikkeling, afstemming
en werkvoorbereiding.

De vergelijking van de funderingskosten kan daarom alleen een indi-
catie opleveren. Voor de ontwikkeling van de funderingswijze is dit
voldoende, omdat de bouwkosten in de initiële en kleinschalige fase
niet relevant zijn +2-60,. Bij het ontwerp van de funderingswijze is het
voldoende als aangetoond kan worden dat de funderingswijze op
termijn rendabel is. Deze verwachting is positief ingeschat, omdat
er naast de gerealiseerde directe besparing nog veel verbeteringen
mogelijk zijn, zoals:

‘ In dit specifieke project is niet geprofiteerd van de mogelijke voor-
delen om vloer en balkrooster gelijktijdig te storten;

‘ De werkzaamheden zijn inefficiënt omdat circa 35% van het werk
is gerealiseerd in blokken van 3 of minder uren. Als gevolg hiervan
zijn er naar verhouding vrij veel uren verloren gegaan door het
opstarten en opruimen;

‘ Door de verlate uitvoering zijn de werkzaamheden door acht ver-
schillende personen uitgevoerd. Alleen door deze wisselingen
in het funderingsteam kon de overschrijding van de bouwtijd wor-
den beperkt. Door deze wisselingen in het funderingsteam is er
in onvoldoende mate geprofiteerd van repetitie effecten. Hierdoor
is het gerealiseerde repetitie effect niet representatief (van gemid-
deld 0,6 à 1,0 manuur per betonelement voor de eerste 75
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betonelementen naar 0,3 à 0,5 manuur per betonelement voor
de laatste 50 betonelementen). Wanneer het bouwteam minder
wisselingen kent, kan de arbeidstijd naar verwachting met circa
25 manuren worden gereduceerd;

‘ De foutieve keuze om de stelcomponenten met zand in plaats
van betonmortel te vullen. Hierdoor zijn stelcomponenten onder
de belasting van de betonelementen bezweken, waardoor onder
andere een 12-tal betonelementen voor een tweede keer zijn
geplaatst:

‘ De inefficiënte uitvoering op de bouwplaats is ook veroorzaakt
doordat de onderzijde van de betonelementen niet haaks is (figuur
392), omdat een vaste stalen bekisting is gebruikt. Tijdens het
positioneren van de verticale betonelementen heeft dit veel extra
tijd gekost en waren tijdelijke voorzieningen (perkoenpaaltjes)
noodzakelijk. Hierdoor is het positioneren altijd door twee personen
verzorgd. Verwacht wordt dat de positionering van betonelementen
met een rechte onderzijde -in combinatie met een verbrede voet-
door één medewerker uitgevoerd kan worden, waardoor de ar-
beidsuren met circa 30 uren worden gereduceerd;

3.2.2 3.2.2 arbeid op de bouwplaatsarbeid op de bouwplaats
In tabel 70 +3-47, is weergegeven dat het bouwbedrijf zelf 429 manuren
heeft begroot voor de traditionele fundering. Daarnaast zijn er op
de bouwplaats nog werkzaamheden verricht voor het vlechten van
de wapening (circa 16 manuren). De arbeidstijden van de installateur
en de grondwerker zijn in dit overzicht niet vermeld, omdat deze in
ongeveer gelijke mate voorkomen bij de nieuwe funderingswijze.

In tabel 69 +3-30, is weergegeven dat in totaal 56+164+61= 281
manuren benodigd zijn voor de nieuwe funderingswijze. Met de correc-
tie van 61 manuren voor de duidelijk eenmalige werkzaamheden
wordt dit 220 manuren. Om de werkzaamheden met de traditionele
fundering te kunnen vergelijken, moet de hoeveelheid manuren wor-
den vermeerderd met de uren voor het aanbrengen van betonmortel
(6½ manuren), ondersabeling van de staalconstructie (6½ manuren)
en aanbrengen van dpc-folie (11½ manuren).

De overeenkomstige werkzaamheden zijn bij de nieuwe funderingswij-
ze in maximaal (281+24½=) 305½ manuren uit gevoerd. Ten opzich-
te van de werkzaamheden op de bouwplaats bij de traditionele funde-
ring komt dit neer op een reductie van circa 30% (305½ manuren
ten opzichte van  429+16=445 manuren). Als de gecorrigeerde
hoeveelheid uren voor de nieuwe funderingswijze (220+24½=244½
manuren) wordt vergeleken, is de reductie van werkzaamheden op
de bouwplaats circa 45% ten opzichte van 445 manuren.
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m’ m3/m’ € 225,=/m3 € 350,=/m3 € 400,=/m3

hoge beton-
elementen

246 0,060 € 3.321,= € 5.166,= € 5.904,=

lage betonelementen 336 0,044 € 3.356,= € 5.221,= € 5.968,=

totaal € 6.677,= € 10.387,= € 12.613,=

verschil met tabel 72 (€ 9955,=) € -3.278,=
besparing

€ 432,=
extra

€ 1.917,=
extra

tabeltabel 73 73.  Indicatie van de materiaalkosten voor betonelementen in het
proefproject bedrijvengebouw te Nuenen bij verschillende richtprijzen voor het
vervaardiging.

3.2.33.2.3  invloed van de productiewijze van betonelementeninvloed van de productiewijze van betonelementen
In de voorafgaande kostenbeschouwing is uiteindelijk € 330,=/m³
aangehouden als materiaalprijs voor van de geprefabriceerde beton-
elementen. Nadat de details van de geïndustrialiseerde funderingswijze
verder zijn uitgewerkt (zoals beschreven in deel 1), is de beoogde
productiewijze van de betonelementen besproken met twee
producenten van geprefabri-
ceerde betonelementen (Pre-
fab Beton Vebo bv en Geelen
Beton Wanssum bv). In beide
gesprekken is aangegeven dat
de materiaalkosten van de
betonelementen berekend
kunnen worden met € 350,=
/m3 à € 400,= /m3 voor de
beginfase, wanneer de beton-
elementen in een bestaande
fabriek voor prefab beton
worden vervaardigd en er
geen esthetische eisen voor
het betonoppervlak zijn.

Als de betonelementen op termijn in een continu productie kunnen
worden vervaardigd, zal de materiaalprijs tot circa € 225,=/m3 terug-
gebracht kunnen worden.

In tabel 73 is aangegeven wat de verschillende richtprijzen voor conse-
quenties hebben in het proefproject bedrijvengebouw te Nuenen.
In dit overzicht is met de uiteindelijke doorsnede van de betonelemen-
ten, weergegeven in deel 1, gerekend. Hieruit blijkt dat de extra kosten
in de beginfase lager zijn dan de gerealiseerde reductie van de funde-
ringskosten in dit proefproject.

3.2.4 3.2.4 kostenindicatie gespoten polystyreenkostenindicatie gespoten polystyreen
In juni 2000 is met de firma van der Heijden Nederland bv te Veld-
hoven (producent van gespoten polystyreenschuim) gesproken over
de productiemogelijkheden voor de koudebrugonderbreker, de ele-
menten om sparingen in langsrichting te creëren en de vormstukken
bij een fundering op staal breder dan 600 mm. Hierbij is gevraagd
om een indicatie van de kosten te geven als de benodigde mallen
worden afgeschreven in 100 woningen (met de hoeveelheden, weerge-
geven in tabel 75 +3-56,).

Het element om de koudebrug te onderbreken kan in één geheel
worden gemaakt. Hiervoor is wel een aluminium mal benodigd met
twee bewegingsvrijheden. Deze mal kan in het aanwezige machine-
park worden gebruikt, indien de lengte van de stroken niet meer
dan 2,4 meter bedraagt. Als richtprijs geldt i 1,00 /m’ voor het mate-
riaal en i 1,65 / m’ voor de afschrijving van de mal. Inclusief trans-
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3 In de hoge betonelementen is 0,0143 m3/m’ gespoten polystyreen-
schuim opgenomen (tabel 2 +1-14,). Hierdoor is het prijsniveau van de kou-
debrugonderbreker i 3,00 [/m’] / 0,0143 [m3/m’] . i 210 / m3. Dit is lager
dan het prijsniveau van de betonelementen (i 225 - i 400 / m3 +3-53,).
Vanwege dit lagere prijsniveau is de indicatie van de funderingskosten ook
van toepassing op betonelementen waarbij een deel van de betondoorsnede
is vervangen door gespoten polystyreenschuim

portkosten en dergelijke wordt i 3,00/m’ aangehouden3.
Geprojecteerd op het proefproject Bedrijvengebouw te Nuenen geeft
het aanbrengen van koudebrug onderbrekers een meerprijs van i
738,00

De stroken gespoten polystyreenschuim om sparingen in langsrichting
te maken zijn gemakkelijk te maken en de richtprijs bedraagt i 0,10
/m’. De afschrijving van de mal is i 0,30 /m’. Een beton element
heeft twee stroken gespoten polystyreenschuim, zodat het richtbedrag
i 1,00 /m’ betonelement bedraagt. Geprojecteerd op het proefproject
Bedrijvengebouw te Nuenen geeft dit een meerprijs van i 582,00.

De vormstukken aan de onderzijde om de funderingsbreedte tot 900
mm te realiseren is eveneens gemakkelijk te maken. Als richtprijs
geldt hiervoor i 0,80 /m’. Omdat dit vormstuk in beperkte hoeveel-
heid wordt verwerkt is de afschrijving van de mal relatief hoog (i 2,70
/m’).

Een vormstuk om een funderingsbreedte tot 750 mm te realiseren
heeft als richtprijs i 0,70 /m’ (met afschrijving van de mal i 0,85
/m’).

Om de afschrijving van de mal te verlagen is besloten om het vormstuk
voor een funderingsbreedte van 750 mm niet verder uit te werken.
In plaats hiervan wordt in het vormstuk voor een funderingsbreedte
van 900 mm een voorziening gemaakt waardoor er een gedeelte
kan worden afgebroken, zodat ook andere funderingsbreedten gereali-
seerd kunnen worden.

Als referentie is ook de richtprijs voor de hardboardstroken als vorm-
stuk aan de onderzijde (voor funderingsbreedten tot 600 mm) bepaald.
Dit komt op circa i 0,15 /m’ fundering. Geprojecteerd op het proef-
project Bedrijvengebouw te Nuenen geeft dit een prijs van i 88,00.
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3.33.3  inventarisatie van gerealiseerde woning-inventarisatie van gerealiseerde woning-
bouwprojectenbouwprojecten

Bij de geïndustrialiseerde funderingswijze wordt er zoveel wapening
in de betonelementen aangebracht, dat er op de bouwplaats (in 95%
van de toepassingen) voldoende wapening aanwezig is. Met dit doel
is een summiere inventarisatie gemaakt van recent gerealiseerde
woningbouwprojecten. De gegevens van deze projecten zijn beschik-
baar gesteld door Advies- en ingenieursbureau voor bouwconstructies
van de Laar bv te Eindhoven en Adams Bouwadviesbureau bv te
Afferden. Bij beide bureaus zijn projecten opgevraagd met een grote
variatie in omvang. De relevante constructieve gegevens van de zes
projecten zijn weergegeven in tabel 74. Met de gegevens van de
projecten zijn ontwerpwaarden voor de statische berekeningen bepaald
(moment Mmax = +/-175 kNm, dwarskracht Vmax = 400 kN en
wringend moment Tmax = 5,7kNm). De gegevens uit tabel 74 zijn
toegepast om te onderzoeken of het beoogde uitgangspunt (geen
bijlegwapening aanbrengen op de bouwplaats in 95% van de toepas-
singen) gerealiseerd kan worden en wat de orde van grootte van
de wapening dan is +vanaf 3-58,. De exacte wapening moet later worden
bepaald op grond van veel meer praktijkgegevens.

project 1
woonhuis
Echtener-

brug- 98202

dubbel
woonhuis

Wamel -
99013A

6
woningen
Afferden -

99077

16
woningen

Druten -
99121A

86
woningen
Kleinpolder-

3401

107
woningen

Hedel - 
290

ontwerp-
waarden

balkrooster (mm2) 350×600 350×500 350×600 350×500 310×500 320×500 -

bu
ite

ng
ev

el
+

w
on

in
gs

ch
ei

de
nd

e 
w

an
d

Mmax 134,1 kNm 66,6 kNm 78,7 kNm 151,0 kNm 137,9 kNm 114,0 kNm

175 kNm
As;boven

aangebracht 3i16
- 571 mm2

4i12
- 366 mm2

4i12
- 383 mm2

5i16
- 872 mm2

2i10+2i8
- 258 mm2

3i16+1i12
- 717 mm2

benodigd

As;onder

aangebracht 3i16
- 607 mm2

3i12
- 250 mm2

5i16
- 595 mm2

5i16
- 595 mm2

3i16+2i12
- 829 mm2

3i12
- 340 mm2

benodigd

Vmax 175,2 kN 112,5 kN 194,5 kN 277,8 kN 93,2 kN 277,0 kN 400 kN

Tmax 11,5 kNm 7,2 kNm 13,6 kNm 11,5 kNm - -

5,7 kNmbeugels dubbel-

snedig (V+T)
i8-250 :

470 mm2/m'

i8-250 :
250 mm2/m'

i8-250 :
520 mm2/m'

i8-121 :
833 mm2/m'

i8-300 :
335 mm2/m'

i8-150 :
656 mm2/m'

flankwapening 2i10 1i8 1i8 2i10 - -

bi
j b

in
ne

n 
w

an
d Mmax 87,8 kNm 43,0 kNm 77,1 kNm 109,3 kNm 155 kNm - 175 kNm

Vmax 160,2 kN 141,5 kN 194,5 kN 141 kN 297 kN - 400 kN

Tmax 2,8 kNm 4,4 kNm 0,85 kNm 2,8 kNm - - 5,7 kNm

max. paalbelasting 312,2 kN 205,9 kN 340,7 kN 486 kN 563 kN 488 kN -

tabel 74tabel 74.  Constructieve gegevens van 6 recent gerealiseerde woningbouwprojecten (sept-1998/ mei-2000).
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Uit de zes recent gerealiseerde praktijkprojecten zijn tevens hoeveel-
heden gegenereerd van fundering en begane grondvloer. Dit is weer-
gegeven in tabel 75. Hieruit is afgeleid dat voor een standaard funde-
ring, uitgevoerd volgens de geïndustrialiseerde funderingswijze, beno-
digd is:

‘ 72 m’ hoge betonelementen;

‘ 60 m’ lage betonelementen en

‘ 140 m2 vloerelementen

‘ 30 stuks stelcomponenten

Deze hoeveelheden zijn in meerdere vergelijkingen in de documentatie
toegepast.

project 1
woonhuis

Echtenerbrug-
98202

dubbel
woonhuis

Wamel -
99013A

6
woningen
Afferden -

99077

16
woningen

Druten -
99121A

86
woningen
Kleinpolder-

3401

107
woningen

Hedel - 
290

ontwerp-
waarden

le
ng

te
fu

nd
er

in
gs

ba
lk

en

spouw-
muur

53,2 m’ 43,9 m’ 19,3 m’ 31,9 m’ 30,5 m’ 10,8 m’

-
binnen-

wand
5,5 m’ 5,5 m’ 6,4 m’ 7,4 m’ 12,4 m’ -

woning-
scheidend

6,9 m’ - 17,2 m’ 16,2 m’ 9,4 m’ 16,8 m’

vloeroppervlak 132,8 m2 81,8 m2 77,7 m2 105,5 m2 91,5 m2 45,4 m2 140 m2

be
to

n-
el

em
en

te
n hoge 72,5 m’ 49,4 m’ 60,2 m’ 71,8 m’ 61,6 m’ 44,4 m’ 72 m’

lage 58,7 m’ 49,4 m’ 25,7 m’ 39,4 m’ 42,9 m’ 10,8 m’ 60 m’

stelcomponenten
per woning

24 st 30 st 26 st 26 st 30 st 8 st 30 st

tabel 75tabel 75.  Hoeveelheden van 6 recent gerealiseerde woningbouwprojecten (sept-1998/ mei-2000).
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3.4 3.4 constructieve berekeningenconstructieve berekeningen

3.4.1 3.4.1 symbolensymbolen (ontleend aan [VBC-1991])
As  : oppervlakte van de doorsnede (betonstaal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm2]

b  : breedte van de betondoorsnede of beschouwde strookbreedte  [mm]

c  : betondekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

cmin  : voorgeschreven betondekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

d  : nuttige hoogte van de betondoorsnede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

dgem  : nuttige hoogte van de betondoorsnede bij betonstaalstaven met
verschillende betondekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

E' b  : Elasticiteitsmodulus van het beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

fb  : rekenwaarde van de treksterkte (beton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

fb,rep  : representatieve waarde van de treksterkte (beton) . . [N/mm2]

f'b  : rekenwaarde van de druksterkte (beton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

f’b,rep  : representatieve waarde van de druksterkte (beton) . . . . . . . . . . [N/mm2]

f bm  : gemiddelde treksterkte (beton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

f br  : gemiddelde buigtreksterkte (beton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

f'ck  : karakteristieke kubusdruksterkte (beton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

f s  : rekenwaarde van de treksterkte (betonstaal) . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

h  : beschouwde hoogte van de betondoorsnede . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

It  : kwadratisch oppervlakte moment van de ongescheurd
veronderstelde doorsnede bij wringing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm4]

kh  : coëfficiënt afhankelijk van de hoogte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [-]

kl  : coëfficiënt afhankelijk van dwarskrachtslankheid . . . . . . . . . . . . . . . . . [-]

Rv  : verankeringslengte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

Rv;0  : basisverankeringslengte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

Rv;r  : gereduceerde verankeringslengte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

Mmax  : max. optredend buigend moment incl. veiligheidscoëfficiënt . . . [kNm]

Mu  : uiterst opneembaar buigend moment (breukmoment) . . . . . . . . . [kNm]

s  : tussenafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

Td  : rekenwaarde van het wringend moment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kNm]

Tmax  : max. optredend wringend moment incl. veiligheidscoëfficiënt . . [kNm]

V1  : opneembare dwarskracht zonder dwarskracht wapening . . . . [kNm]

Vd  : rekenwaarde van de dwarskracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [kN]

Vmax  : maximaal optredend dwarskracht incl. veiligheidscoëfficiënt . . . [kNm]

Wt  : weerstandsmoment met betrekking tot wringing . . . . . . . . . . . . . . [mm3]

W  : weerstandsmoment met betr. tot de meest getrokken vezels . . . . [mm3]

xu  : hoogte van de drukzone in de uiterste grenstoestand . . . . . . . . . . [mm]

z  : inwendige hefboomsarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

a1  : reductiefactor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [-]

g  : veiligheidscoëfficiënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [-]

lv  : dwarskrachtslankheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [-]

ss  : spanning in betonstaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

t1  : grensw. van schuifspanning zonder dwarskrachtwapening . . . [N/mm2]

t1;T  : grenswaarde van de schuifspanning ten gevolge van wringing
zonder dwarskrachtwapening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [N/mm2]

t2  : grenswaarde van schuifspanning met dwarskrachtwapening . [N/mm2]

td  : rekenwaarde van de optredende schuifspanning . . . . . . . . . . . [N/mm2]

ikm  : gemiddelde kenmiddellijn van de betonstaalstaven . . . . . . . . . . . [mm]

ik  : kenmiddellijn betonstaalstaaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

w0  : wapeningspercentage van de buigtrekwapening, betrokken
op de nuttige hoogte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [%]
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3.4.23.4.2  standaard wapening in de hoge en lage betonele-standaard wapening in de hoge en lage betonele-
mentenmenten

Uitgangspunten materiaal:

FeB 500 HWL
Rekenwaarde treksterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . f s =435 N/mm2

B65 (verwerkt in betonfabriek), . . . . . . . . . . . . . . milieuklasse 2
Kar. kubusdruksterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f'ck =65 N/mm2

Rekenwaarde druksterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . f'b =39 N/mm2

Rekenwaarde treksterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . f b =2.2 N/mm2

Gemiddelde treksterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . f bm =4.3 N/mm2

Gemiddelde buigtreksterkte . . . . . . . . . . . . . . . f br =4.7 N/mm2

Elasticiteitsmodulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . E' b =38500 N/mm2

Minimale betondekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cmin =25 mm

In de berekening is aangenomen dat het betonelement een autonome
constructie is. Elk betonelement neemt de helft van de uitwendige
belasting op. Het lage betonelement is maatgevend voor de controle
van de wapening. Voor dit betonelement geldt (tabel 74 +3-55, en
figuur 13 +1-16,):

moment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mmax = 87,5 kNm

dwarskracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vmax = 200 kN

wringend moment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tmax = 5,7 kNm

hoogte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = 500 mm

breedte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b = 200 mm

afstand tussen de betonelementen . . . . . . . . . . . . s = 100 mm

Gegevens wapening (doorsnede en centrum van de doorsnede, geme-
ten vanaf de linksonder positie):

1 i16 op x= 43,5 en y=32,5 mm; 1 i10 op x= 93 en y=40 mm;
1 i10 op x= 139 en y=68,5 mm; 1 i10 op x= 189 en y=68,5 mm;
1 i8 op x= 215 en y=101,5 mm, Totaal 5 staven met:

ikm = 10,8 mm As = 487 mm2 w0 =0,49 %

c (onder) = 54 mm s = 36 mm beugels i6, hart-op-hart
250 mm

aantal
staven:

diameter
ik [mm]:

dekking c
[mm]:

As
[mm2]

d
[mm]:

reduc-
tie-

factor:

xu [mm]

Mu;y
[kNm]

 staaf voorafgaande staven

1 16 27 201 459 1 149 - 38.9 
1 10 34 79 455 0.99 5.8 112 14.9 
1 10 64 79 425 0.93 5.4 155 13.0 
1 10 64 79 425 0.93 5.4 196 13.0 
1 8 81 50 409 0.89 3.3 237 7.7 

As;totaal = 487 mm2 xu;totaal = 27 mm Mu;y;totaal = 87.6
kNm

tabel 76tabel 76.  Uiterst opneembaar buigend moment in het lage betonelement bij buiging om de y-as.
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Het min. wapeningspercentage (B65 - FeB500) : 0,27 %< 0,49 %

het max. wapeningspercentage is 3,40 % . . . . . . . . . > 0,49 %

In tabel 76 is het uiterst opneembare buigend moment berekend
dat per staaf kan worden opgenomen. Het aangehouden criterium
is hierbij dat de staaf met de kleinste dekking nog juist niet vloeit.
Omdat de dekking van de staven niet gelijk is, kan de maximale
trekspanning niet in alle staven worden bereikt. Daarom is in de tabel
een reductie-factor geïntroduceerd. Bij hoogte van de drukzone (xu)
is gecorrigeerd met de drukzone van eerder berekende staven.

controle van de scheurwijdte:

De maximale rekenspanning in het betonstaal is:

(Mmax / Mu) @ fs = 87,5 / 87,6 @ 435 = 434,3 N/mm2.

De veiligheidscoëfficiënt g is minimaal 1,2 zodat aangehouden is

ss = 434,3 / 1,2 = 362 N/mm2. Bij deze staalspanning is de maximale
gemiddelde kenmiddellijn (milieuklasse 2): ikm= 11 mm (>10,8 mm)

De maximale staafafstand s= 85 mm (>36+10=46 mm)

Controle dwarskracht:

Vmax = 200 kN,           d gem = 435 mm

td = Vd /(bd) = 200.103/(150 @ 435) = 3,06 N/mm2

t1 = ½ @ fb @ kl @ kh @ 
3%w0 Û 0,4 @ fb

fb = 2,2 N/mm2

kl = 2,5 / lv Û 1; Ý 5

lv = Mmax / (d @ V max) = 87,5.106 / (435 @ 200.103) = 1,006

kl = 2,5 / 1,006 = 2,49 Û 1; Ý 5

kh = 1,6 - h Û 1  þ  1,6 - 0,5 = 1,1

w0 = 0,49 %

t1 = ½ @ 2,2 @ 2,49 @ 1,1 @ 3%0,49 = 2,38  Û  0,4 @ fb = 0,88 N/mm2

t2 = 0,2 @ f’ b Ý 7 N/mm2 = 0,2 @ 39 = 7,8 Ý 7 N/mm2

td = 3,06 . . . . . . . . > t1 = 2,38    en    < t2 = 7 N/mm2

Het verschil wordt met beugelwapening opgenomen.

V1 = t1 @ b @ d = 2,38 @ 150 @ 435 = 155,3 .103 N

De doorsnede van de beugelwapening (i6 h.o.h. 250 mm - dubbel-
snedig) is: As = 56,5 mm2, door deze beugels kan worden opgeno-
men:

(td - t1)gem = As @ 0,9 @ fs / (b @ 0,9 @ d) 

= 56,5 @ 435/(150 @ 434,5)

= 0,38 N/mm2
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Voor het balkrooster geldt:

 (td - t1)gem = ½ @ (td - t1) = ½ @ (td - 2,38) = 0,38

td # 3,13 N/mm2 (td = 3,06 N/mm2, dus de dwarskracht Vd = 200
kN kan worden opgenomen).

Controle wringing:

Berekend is het uiterste wringend moment, dat zonder wringwapening
kan worden opgenomen (Td;1). Hiervoor is de totale doorsnede
beschouwd.

t1;T = 0,3 @ fb = 0,3 @ 2,2 =0,645 N/mm2

hflens;onder = 75 mm bflens = 500 mm 3t;flens = 63984375 mm4

Wt;flens;onder = 860092 mm3

Td;flens,onder;max= t1;T @ Wt   = 0,645 @ 860092 = 0,55.106 Nmm

hflens;boven = 85 mm bflens = 500 mm 3t;flens = 91914041 mm4

Wt;flens;boven = 1092710 mm3

Td;flens,boven;max= t1;T @ Wt   = 0,645 @ 1092710 = 0,70.106 Nmm

hlijf = 340 mm blijf = 300 mm 3t;lijf = 1530000000 mm4

Wt;lijf = 6933962 mm3

Td;lijf;max = t1;T @ Wt;lijf   = 0,645 @ 6933962 = 4,47.106 Nmm

T d;totaal = 5,73 kNm

3.4.3 3.4.3 ondersteuniondersteuning van de betonnen halffabrikatenng van de betonnen halffabrikaten
tijdens de productietijdens de productie

De betonhalffabrikaten worden in een maximale lengte van 18 meter
geproduceerd. Deze elementen worden tijdens de productie door
meerdere steunpunten ondersteund. Wanneer een betonnen halffabri-
kaat echter op de bouwplaats op lengte wordt gezaagd, is de maxima-
le lengte 12 meter +1-104,. Als dit halffabrikaat uit de container wordt
getrokken, is dit een ligger op twee steunpunten met een overspanning
van 12 meter (belasting uitsluitend door het eigen gewicht). Het eigen
gewicht van het hoge betonelement bedraagt 1,656 kN/m’ (tabel
2 +1-14,). 

Hierdoor is de ligger getoetst op een moment:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mmax = 1/8 @ 1,656  @ 122 = 29,7 kNm 

en een dwarskracht . . . . . . . . . Vmax = ½ @ 1,65 @ 12 = 9,9 kN.

De hoogte h = 200 mm en de (in de berekening aangehouden)
breedte van de ligger is (131+96) = 227 mm. De gemiddelde nuttige
hoogte (dgem) in de berekening bedraagt 108 mm. Het maximaal
opneembare moment is berekend in tabel 77 en bedraagt: 
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Mu;z;totaal =30,4 kNm > Mmax = 29,7 kNm

Het wapeningspercentage is:

w0 = 100 @ As / (b @ d) = 100 @ 716/ (227 @ 108) = 2,92 %

Het min. wapeningspercentage (B65 - FeB500): 0,27 % < 2,92 %

het max. wapeningspercentage: 3,40 % . . . . . . . . . . > 2,92 %

controle van de scheurwijdte:

De maximale rekenspanning in het betonstaal bedraagt:

 (Mmax /Mu) @ fs =  29,7/30,4 @ 435 = 425 N/mm2

Bij deze spanning is: ikm (milieuklasse 1)= 12 mm . >10,8 mm

de maximaal toelaatbare staafafstand    s . . . . . . . . . . 120 mm

Controle dwarskracht:

Vmax=9,9 kN, dgem=108 mm,  b=227 mm

td = Vd / (b @ d) = 0,40 N/mm2

t1 = ½ @ fb @ kl @ kh @  
3%w0 Û 0,4 @ fb

fb = 2,2 N/mm2

kl = 2,5 / lv Û 1; Ý 5

lv = Mmax / (d @ Vmax) = 29,7.106/(108 @ 9,9.103) = 27,8

kl = 2,5 / 27,8 = 0,09 Û 1; Ý 5

kh = 1,6 - h Û 1 (1,6 - 0,2 = 1,4)

w0 = 2,92 %

t1 = 0,5 @ 2,2 @ 1,0 @ 1,4 @  3%2,92 = 2,20 Û 0,4 @  fb = 0,88 N/mm2

t2 = 0,2 @ f’ b = 7,8 Ý 7 N/mm2

td = 0,40 N/mm2   <    t1 = 2,20 N/mm2, dus geen dwars-
krachtwapening be-
nodigd.

aantal
staven:

diameter
ik [mm]

dekking
c [mm]: As [mm2] d [mm]:

reduc-
tie-

factor:

xu [mm]

Mu;z
[kNm]

 staaf voorafgaande

2 16 36 402 156 1 26,3 - 25,5 

2 10 88 157 107 0,69 7,1 19,7 4 

2 10 134 157 61 0,39 4 25 0,9 

2 10 deze staven zijn niet in de berekening meegenomen, omdat de afstand tot de
betondrukzone (z) te klein is.2 8 

As;totaal = 716 mm2 xu;totaal = 29 mm Mu;z;totaal = 30,4
kNm

tabel 77tabel 77.  Uiterst opneembaar buigend moment in het lage betonelement bij buiging om de z-as.
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3.4.43.4.4  koppeling van achter elkaar geplaatste betonelemen-koppeling van achter elkaar geplaatste betonelemen-
tenten

Het koppelstuk bestaat uit 4 staven met een minimale kenmiddellijn
i14 (As $ 616 mm2). Het zwaartepunt van deze staven ligt op 110
mm van de onderzijde en op 135 mm van de bovenzijde van de beton-
elementen. De staven aan de onderzijde zijn maatgevend voor het
maximaal opneembaar moment. Er geldt: h = 500 mm. In tabel 78
is het uiterst opneembaar buigend moment van een koppelstuk bere-
kend. Dit moment (Mu;totaal = 93,4 kNm) is groter dan het maximale
buigend moment in een betonelement (Mmax> 87,5 kNm). De
staalspanning bedraagt dan:

ss = Mmax /Mu @ fs = 87,5/93,4 @ 435 = 405 N/mm2

De verankeringslengte is in de ongunstigste situatie: Rv =1,25 @ Rv0

(bovenstaaf-geribd staal).

De basisverankeringslengte is voor een staaf met een kenmiddellijn
van 14 mm: Rv0 = a1 @ ik @ fs / %f’b

De betondekking van de staven is minimaal 60 mm, zodat:

a1= 0,40 @ (1 - 0,1 @ c/ik) Û 0,24

(voor geribd staal) Y

a1=0,40 @ (1-0,1 @ 60/14 ) = 0,23 Û0,24

Rv0 = 0,24 @ 14 @ 435 / %39 = 234 mm

Rv =1,25 @ 234 = 292 mm

Rvr = (ss / fs) @ Rv= 405/435 @ 292= 270 mm

Het koppelstuk steekt in het ongunstige geval maximaal 355 mm uit
het betonelement (het buitenste koppelstuk bij een haakse verbinding,
zie figuur 123 +1-91,). De benodigde lengte van de haarspelt is nu:
Rv = 2 @ (355 + 270) = 1250 mm.

aantal
staven:

diameter
ik [mm]:

dekking c
[mm]:

As
[mm2] d [mm]:

reduc-
tie-

factor:

xu [mm]

Mu;koppelstuk
[kNm]

 staaf voorafgaande staven

1 14 90 154 403 1 11,4 - 25,8 
1 14 90 154 403 1 11,4 8,6 25,7 
1 14 130 154 363 0,9 10,3 17,2 20,9 
1 14 130 154 363 0,9 10,3 24,9 20,8 

As;totaal = 616 mm2 xu;totaal = 35,2 mm Mu;totaal = 93,4
kNm

tabel 78tabel 78.  Uiterst opneembaar buigend moment van een koppelstuk in het lage betonelement.
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figuur 393figuur 393.  Schema van de ongewapende beton-
strook onder de betonelementen.

3.4.5 3.4.5 ongewapend beton onder de betonelementenongewapend beton onder de betonelementen
Bij een fundering op staal wordt aan de onderzijde met behulp van
vormstukken +1-19, een bredere funderingsstrook gecreëerd. Onder-
zocht is tot welke breedte ongewapend beton gebruikt mag worden
voor het gedeelte van het in-het-werk-gestort beton onder de beide
betonelementen.

Aannamen:

aanlegbreedte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i mm

tussen afstand van de betonelementen: . . . . . . . . . . . . 100 mm

breedte betonelementen (onderzijde) . . . . . . . . . . . . . 200 mm

materiaalfactor . . . . . . . . . . . . . . gm = 1,2 (betondruksterkte)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  of 1,4 (betontreksterkte)
betonkwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B25
karakteristieke kubusdruksterkte . . . . . . . . . . . . f’ck = 25 N/mm²

langeduur treksterkte fb rep= 0,7@(1,05+0,05 @ f’ck) = 1,61 N/mm²

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fb = 1,61 / 1,4 = 1,15 N/mm²

druksterkte: . . . . . . . . . f’b rep = 0,85 @ 0,85 @ f’ck = 18,0 N/mm²

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f’b = 18,0 / 1,2 = 15 N/mm²

gelijkmatig verdeelde gronddruk: . . . . . . . . . . . . . < 0,1 N/mm2

conservatieve aanname belastingfactor . . . . . . . . . . . gf = 1,5
beschouwde strook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 mm’

Het maximale moment in dwarsrichting bedraagt aan de rand van
het betonelement:

M = ½ q @ R² = ½ @ 1,5 @ 0,1 @ 1000 @  ({i - 2@200 - 100}/2)² 

= 18,75 @ i2 - 18.750 @ i + 4.687.500

W = 1/6 @ b @ h² =1/6 @ 1000 @ 150² = 3.750.000 mm³

sb = M/W  < fb

þ { 0,01875 @ i2 - 18,75 @ i + 4.687,5 } / 3.750 < 1,15

i < 979 mm
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figuur 394figuur 394.  Doorsnede waarvoor het temperatuurverloop is berekend.

3.5 3.5 bouwfysische controleberekeningbouwfysische controleberekening

3.5.1 3.5.1 symbolensymbolen
R : warmteweerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m2K/W]

l : warmtegeleidingscoëfficiënt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [W/mK]

2 : temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [EC]

d : dikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m]

3.5.2 3.5.2 binnenoppervlaktetemperatuurfactorbinnenoppervlaktetemperatuurfactor
In artikel 27 van het Bouwbesluit is de minimale waarde voor de
binnenoppervlaktetemperatuurfactor fri bepaald op 0,65. fri is gedefi-
nieerd als:

         , [NEN 2778] metf =  ri 
s; i( )

( )

θ θ
θ θ

−
−

e

i e

2s;i = de laagste binnenoppervlaktetemperatuur

2i = de binnenluchttemperatuur  (20 EC)

2e = de buitenluchttemperatuur (0 EC)

De laagste binnenoppervlaktetemperatuur is, met ondersteuning
van ir. H.L. Schellen van de capaciteitsgroep Fysische Aspecten van
de Gebouwde Omgeving (FAGO), berekend met het driedimensionale
koudebrugprogramma TRISCO (Physibel). Ten behoeve van dit pro-
gramma is een driedimensionaal raster over de constructie gelegd,
waarbij de rasterlijnen over-
eenkomen met scheidingsvlak-
ken van de gebruikte materia-
len. Elk onderdeel van het be-
schouwde driedimensionale
detail (een 150 mm brede
strook over de fundering, zie
figuur 394) wordt als een ver-
zameling rechthoekige blok-
ken ingevoerd. Aan elk recht-
hoekig blok wordt een speci-
fieke waarde voor de warmte-
geleidingscoëfficiënt l gekop-
peld. Dit betekent dat de
kruipruimte en de spouw als
"materialen" worden be-
schouwd, met een equivalente
warmtegeleidingscoëfficiënt
l. Om er voor te zorgen dat
het computerprogramma met
de juiste warmteweerstand
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figuurfiguur 395 395.  150 mm brede doorsnede over de fundering, kanaalplaatvloer
(inclusief oplegnok) met kruipruimte en spouwmuur met daarin aangegeven het
temperatuurverloop bij een binnentemperatuur van 20 EC, een buitentemperatuur
van 0 EC en een grondtemperatuur van 10 EC.

figuurfiguur 396 396.  Gedeelte van figuur 395, waarin is
ingezoomd op het temperatuurverloop in de
bovenzijde van de fundering.

rekent, wordt de equivalente
warmtegeleidingscoëfficiënt
voor de 30 mm brede spouw
(verticale luchtlaag met R =
0,17 m2K/W):

lspouw= d / R = 0,03 / 0,17

 = 0,18 [W/mK]

De warmteweerstand R van
de kruipruimte (horizontale
luchtlaag met de warmte-
stroom naar beneden gericht)
is 0,20 m2K/W, met als equiva-
lente warmtegeleidingscoëffi-
ciënt:

 lkruipr.= d / R= 0,40 / 0,20

  = 2,0 [W/mK]

Voor de echte materialen is de warmtegeleidings-
coëfficiënt:

beton: l= 2,2 [W/mK],
EPS: l= 0,04 [W/mK],
grond: l= 2,4 [W/mK]
metselwerk: l= 0,8 [W/mK],
kalkzandsteen: l= 1,0  [W/mK]

Met deze gegevens en een randvoorwaarde voor de
buitentemperatuur (0 EC), binnentemperatuur (20 EC)
en grondtemperatuur (10 EC), heeft het computerpro-
gramma door middel van een iteratieproces het tempera-
tuurverloop bepaald. In figuur 395 is dit temperatuurver-
loop weergegeven voor deze 150 mm brede strook over
de fundering (figuur 394) In deze strook bevindt zich de
nok van de kanaalplaat (75 × 115 mm2) waarmee de
kanaalplaat is opgelegd op de console van de fundering.
In figuur 396 is de bovenzijde van de fundering meer
gedetailleerd weergegeven.

In de figuren 395 en 396 is aangegeven dat de laagste
binnenoppervlaktetemperatuur slechts enkele graden
lager is dan de binnenluchttemperatuur (20 EC). De laag-
ste waarde is afgelezen in de numerieke uitvoer (16,86
EC). De binnenoppervlaktetemperatuurfactor is dan
fri = 0,84, zodat ruimschoots voldaan wordt aan de eisen
van het Bouwbesluit.
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figuurfiguur 397 397.  Temperatuurverloop in een horizontale
doorsnede juist onder de spouwisolatie en boven de iso-
latie van de kanaalplaatvloer (doorsnede B-B in figuur
394). De spouwisolatie wordt in dit detail niet doorgezet
tot op de betonnen balk om contact met (regen-)water
onder in de spouw te vermijden. De trapeziumvormige
betonrib op het hoge betonelement is hier vereenvoudigd
tot een rechthoek omdat in het computerprogramma al-
leen rechthoekige blokken gedefinieerd kunnen worden.

figuurfiguur 398 398.  Temperatuurverloop in een horizontale
doorsnede over de bovenzijde van de betonelementen
(doorsnede A-A in figuur 394, waar de kanaalplaat
aansluit tegen het gespoten polystyreenschuim). De T-
vormige uitsparingen van het polystyreenschuim zijn
gevuld met beton.

In figuur 398 is het temperatuurverloop in een horizontale doorsnede
over de isolatie met betonnen staafjes weergegeven. De onregelmatige
vorm van de T-vormige betonnen staafjes is in de isothermen nauwe-
lijks waarneembaar. Wel is de warmtegeleiding sterk toegenomen
door de betonnen staafjes. Want D2 over 100 mm EPS-isolatie met
circa 30% T-vormige betonnen staafjes is ongeveer 2 EC, terwijl D2
over 90 mm EPS-spouwisolatie ongeveer 12,5 EC is. De toename
van de warmtegeleiding is aanzienlijk hoger dan verwacht op grond
van de reductie van het isolatiemateriaal. De toename van de warmte-
geleiding wordt verklaard doordat de betondoorsnede onder de
betonnen staafjes grenst aan de spouw waar een luchttemperatuur
van circa 7½ à 11 EC heerst (figuur 396), waardoor hier relatief
veel warmte weglekt.
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Het temperatuurverloop over de horizontale doorsnede waar het
beton aan de spouw grenst (dus onder de spouwisolatie, doorsnede
B-B in figuur 394) is in figuur 397 weergegeven. Uit deze figuur blijkt
dat het warmteverlies door de versteviging (waardoor de isolatiedikte
in de totale doorsnede lokaal slechts 25 mm bedraagt) beperkt is.
In deze specifieke horizontale snede is de temperatuur aan de buiten-
zijde van het betonelement nagenoeg constant (circa 10 EC). Als
deze horizontale snede in de hoogte verschuift, varieert de temperatuur
aan de buitenzijde van het betonelement van circa 7½ tot 11 EC
(figuur 396)

Uit de numerieke uitvoer van het computerprogramma blijkt dat het
warmteverlies door de totale fundering gering is (0,018 W/K). In
deze berekening is een strook van 0,15 meter beschouwd, zodat
het warmteverlies 0,12 W/m’K bedraagt. Het totale warmteverlies
voor de referentiewoning (met een temperatuurverschil van 20EC
tussen binnen en buiten en met 72 strekkende meter hoge betonele-
menten, gedeeltelijk als woningscheidende wand) ligt in de orde van
grootte van 150 W.

De computerberekening van het driedimensionale warmtetransport
toont dat het funderingsdetail ruimschoots voldoet aan de minimale
waarde voor de binnenoppervlaktetemperatuurfactor, zodat schade
door oppervlakte condensatie niet zal optreden. Het ontbreken van
de spouwisolatie direct boven de betonnen balk (waarmee wordt
voorkomen dat de isolatiewaarde door optrekkend (regen-)water
wordt gereduceerd) geeft acceptabele resultaten.

De detaillering kan worden verbeterd door de afstand tussen spouw-
isolatie en de betonnen balk te verkleinen (tot bijvoorbeeld 50 mm
in plaats van 100 mm). Hierbij blijft de spouwisolatie droog en is
het warmteverlies minder.
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Benaming bewerking voorbeelden

Grondstof erts, bauxiet, gekapte bomen, aardolie

m
as

sa
pr

od
uc

t

zuivering
materiaal

/
composiet

cement, zand, boomstammen,
 /
(gewapend) beton, metselspecievormver-

vaardiging
halffabrikaat

metalen platen of profielen,
multiplexplaat, jumboglasplaat, baksteen

bo
uw

pr
od

uc
t

vorm-
bewerking

element
kozijnstijlen, regels, gordingen, op speci-
fieke maat gezaagde
kalkzandsteenblokken

assemblage

component kozijn met deur, stalen vakwerk

montage

bouwdeel fundering, hoofddraagconstructie, gevel,
binnenwanden, installatie

koppelen/
afwerken

gebouw woning, garage, werkplaats

aansluiten
bebouwing

wijk met woningen aangesloten op elek-
triciteitsnet, riolering, wegverharding

w
on

in
g

tabel 79tabel 79.  Hiërarchische begrippenreeks voor geïndustrialiseerd bouwen.
In de oorspronkelijke hiërarchische begrippenreeks van bouwproducten
[Eekhout - 1997] is het begrip bouwsegment vervangen door gebouw en
gebouwcomplex door bebouwing. Verder is de beperking, dat een
element een mono-materiaal is, niet overgenomen.

3.6 3.6 begrippenbegrippen

3.6.1 3.6.1 hiërarchische begrippenreekshiërarchische begrippenreeks
De definities en beschrijvingen van begrippen In deze paragraaf
zijn grotendeels ontleend aan [Eekhout-1994] en [Eekhout-1997],
waarin onder andere de hiërarchische reeks van bouwproducten
is beschreven. De cursieve tekstblokken in deze paragraaf zijn citaten
uit deze publicaties. De hiërarchische reeks van bouwproducten is
specifiek opgesteld om "in plaats van de verwarring van de in de
praktijk gehanteerde omschrijvingen een samenhangend taalgebruik
te bevorderen betreffende productontwikkeling en de bereikte graad
van industrialisatie van het bouwen", waarbij "de materiële producten
in een rangorde van toenemende samengesteldheid en toegevoegde
waarde" worden beschouwd. De hiërarchische reeks van bouwproduc-
ten in [Eekhout-1997] is: GRONDSTOF < MATERIAAL < COMPOSIETMATERIAAL <
HANDELSMATERIAAL (HALFFABRIKAAT) < ELEMENT < COMPONENT < BOUWDEEL  < BOUWSEG-
MENT < GEBOUW < GEBOUWCOMPLEX. In deze reeks kan een verfijning worden
aangebracht met de voorvoegsels "SUB" en "SUPER" als kleinere en
grotere uitvoeringen van een begrip, zoals SUB-HALFFABRIKAAT en SUPER-
SUPER-COMPONENT. De hiërarchische reeks van bouwmaterialen is
vooral gericht op bouwkundige productontwikkeling in de richting
van industrialisatie.

De hiërarchische begrippenreeks is in
de documentatie opgenomen zodat de
gehanteerde begrippen eenduidig zijn
vastgelegd. Maar de hiërarchische be-
grippenreeks wordt daarnaast in de do-
cumentatie ook gehanteerd om gegeïn-ïn-
dustrialiseerddustrialiseerd bouwen meer inzichtelijk
te maken (zie tabel 80). Hiertoe is een
aangepaste hiërarchische reeks ontwik-
keld, die zich richt op het bouwkundig
ontwerpen en als instrument voor geïn-
dustrialiseerd bouwen gebruikt kan
worden.

Om het geïndustrialiseerd bouwen hel-
der weer te geven is het gewenst om
de begrippen ELEMENT en HALFFABRIKAAT

ruimer te interpreteren. De oorspronke-
lijke toevoeging "vervaardigd uit een
(=mono) materiaal of composiet" is
in de hiërarchische begrippenreeks voor
geïndustrialiseerd bouwen bij ELEMENT

en HALFFABRIKAAT niet overgenomen.
Aangezien dit slechts een marginale
wijziging betreft is in de documentatie
geen ander begrip gebruikt (immers
een verzinkte bout, met zink en ijzer,
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wordt in [Eekhout-1997] als voorbeeld van een ELEMENT gegeven,
en een multiplexplaat, met hout en lijm, als voorbeeld van een
HANDELSMATERIAAL).

Een andere marginale aanpassing ten opzichte van de hiërarchische
begrippenreeks van bouwproducten betreft het begrip HANDELSMATE-
RIAAL. Om het geïndustrialiseerd bouwen meer inzichtelijk te maken
wordt de voorkeur gegeven aan het begrip HALFFABRIKAAT boven
HANDELSMATERIAAL, dit in tegenstelling tot [Eekhout-1997], waarin vanuit
het perspectief van de productontwikkelaar er een voorkeur bestaat
voor HANDELSMATERIAAL. In de hiërarchische begrippenreeks voor geïn-
dustrialiseerd bouwen kan het HALFFABRIKAAT ook een bouwproduct
zijn, dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke hiërarchische begrippen-
reeks, waarin het HALFFABRIKAAT tot de massaproducten wordt gerekend.

In de hiërarchische begrippenreeks voor geïndustrialiseerd bouwen
(tabel 79) wordt het begrip BOUWSEGMENT ("kunstmatig, apart be-
schouwd deel van een compleet GEBOUW samengesteld uit ongelijk-
soortige COMPONENTEN van verschillende BOUWDELEN") niet gehan-
teerd. Het BOUWSEGMENT ("met aansluiting tussen ongelijksoortige
COMPONENTEN in BOUWDELEN met een verschillende aard") is een
relevant begrip vanuit het perspectief van productontwikkeling. Bij
het bouwkundige ontwerpproces is BOUWSEGMENT geïnterpreteerd
als een SUPER-BOUWDEEL zonder beduidend toegevoegde waarde.

Het begrip volgend op BOUWDEEL in de hiërarchische begrippenreeks
voor geïndustrialiseerd bouwen is GEBOUW ("totaal geheel van alle
BOUWDELEN in gemonteerde toestand"). Dit is geen SUPER-SUPER-BOUW-
DEEL omdat, vanuit het eindresultaat geredeneerd, het creëren van
een volume een belangrijke toegevoegde waarde is. In dit opzicht
volgt GEBOUW het begrip BOUWDEEL op. Want in de begrippen tot
en met BOUWDEEL is het volume een onvermijdelijkheid ("noodzakelijk
kwaad") om bijvoorbeeld een isolatiewaarde, sterkte, massa te verkrij-
gen. Een toegevoegde waarde na het begrip BOUWDEEL is ruimtelijk-
heid, waarbij volume een geheel andere betekenis heeft; het is juist
dit volume waarom een GEBOUW gemaakt wordt.

Als laatste is in de hiërarchische begrippenreeks voor geïndustrialiseerd
bouwen het begrip BEBOUWING geïntroduceerd. Hier is een afwijkend
begrip gebruikt, om tot uitdrukking te brengen dat er na GEBOUW

nog een belangrijke toegevoegde waarde volgt: het aansluiten van
het GEBOUW aan diverse netwerken en infrastructuur zoals riolering,
telefoonkabels, waterleiding, elektriciteitsnet, wegennet, et cetera.
In het begrip GEBOUWCOMPLEX ("meerdere bouwdelen, met telkens
een compleet bij elkaar behorende verzameling identieke componen-
ten") in de hiërarchische begrippenreeks van bouwproducten komt
het aansluiten aan de diverse netwerken onvoldoende tot uiting. Het
begrip GEBOUWCOMPLEX is geïnterpreteerd als een SUPER-GEBOUW,
zodat dit begrip niet in de hiërarchische begrippenreeks voor geïndus-
trialiseerd bouwen opgenomen hoeft te worden.
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.............

telefoonkabel, gasleiding, waterleiding, elektriciteitsnet, bestrating, tuinaanleg, bewegwijzering, ..............

tabeltabel 80 80.  Invulling van de geïndustrialiseerde funderingswijze in de hiërarchische begrippenreeks voor geïndustriali-
seerd bouwen. De witte blokken (in de kolommen halffabrikaat tot bouwdeel) zijn behandeld in de documentatie. 
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Dat bij het bouwkundig ontwerpen de gehele hiërarchische reeks
beschouwd dient te worden blijkt uit de invloed van netwerken (geïntro-
duceerd bij BEBOUWING) in het onderhavige ontwerpproces: Riolering
en doorvoeringen naar de meterruimte spelen een cruciale rol in
de toepassingsmogelijkheden van een fundering .

De hiërarchische begrippenreeks voor geïndustrialiseerd bouwen
is nu als volgt gedefinieerd:

‘ GRONDSTOF: "materie in ongezuiverde, niet direct als zodanig
in de bouw of industrie toepasbare vorm of toestand". Voorbeel-
den zijn erts, klei, aardolie, gekapte bomen;

‘ MATERIAAL: "gezuiverde en voor een verwerkingsindustrie gerede
ongevormde materie". Voorbeelden zijn cement, zand, kunststof-
korrels, of in enkele gevallen in een vaste vorm zoals boomstam-
men, stalen coquilles of aluminium billets en gietbroodjes. Mate-
riaal wordt met chemische of mechanische zuiveringsprocessen
vanuit grondstof vervaardigd;

‘ COMPOSIET: "niet-homogene samenstelling van twee of meer
materialen van wezenlijk verschillende aard". Voorbeelden zijn
beton, glasvezelversterkt polyester, gecoëxtrudeerd PVC/ABS.
Composiet wordt verkregen door menging van materialen;

‘ HALFFABRIKAAT: "industrieel product van de aan de bouw toeleveren-
de industrie". Een halffabrikaat kan doorgaans nog niet in haar
vorm compleet worden gebruikt, maar moet eerst vormbewerkingen
of vormaanpassingen ondergaan. Voorbeelden zijn metalen pla-
ten of profielen, aluminium extrusieprofielen, multiplexplaten,
jumboglasplaten. Halffabrikaten worden vaak via een of meerdere
productieprocessen in vorm vervaardigd uit een of meerdere mate-
rialen en/of composieten;

‘ ELEMENT: "het kleinste onderdeel van een gebouw met eigen
karakteristiek, vervaardigd uit halffabrikaten door additionele
vormbepaling (afkorten, frezen, boren, sleuven en dergelijke),
dat niet verder met behulp van niet-destructieve technieken in
kleinere eenheden uiteen te nemen valt" Voorbeelden zijn kozijn-
stijl, kozijnrubber of glasplaat. Elementen worden vooral vervaar-
digd door omvormen en/of verspanen uit halffabrikatenhalffabrikaten of via
directe vormgevingstechnieken (gieten, poederpersen, spuitgieten,
et cetera) uit materialenmaterialen;

‘ COMPONENT: "zelfstandig functionerend gebouwonderdeel, dat
is opgebouwd uit een aantal samenstellende elementen". Voor-
beeld is een vakwerkliggerconstructie (die in zijn geheel als compo-
nent of in delen als sub-componenten) op de bouwplaats wordt
aangevoerd. Een ander voorbeeld is een raam, dat is opgebouwd
uit verschillende elementen. Het raam kan ook een subcomponent
zijn dat in een kozijn worden ingebouwd, en daarna als component
naar de bouwplaats wordt vervoerd";
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‘ BOUWDEEL: "verzameling componenten van een gebouw met iden-
tieke technische functies". Voorbeeld is de fundering, de hoofd-
draagconstructie, de gevel, de binnenwanden, de verlaagde
plafonds, de installaties, et cetera;

‘ GEBOUW: "Verzameling bouwdelen, die door de wijze waarop
deze zijn samengevoegd een ruimtelijkheid tot stand brengt met
afbouwwerkzaamheden als schilderen en aftimmeren"; Voorbeeld
is een woning, berging, werkplaats;

‘ BEBOUWING: "Verzameling gebouwen en netwerken waardoor
een gebouw geschikt wordt voor gebruik". Voorbeeld is een
(woon)wijk met wegverhardingen, trottoir, tuinen, en infrastructuur
met riolering, elektriciteitsleidingen telefoonkabels.

In tabel 80 +3-71, is de hiërarchische begrippenreeks voor geïndustriali-
seerd bouwen weergegeven voor het bouwdeel fundering binnen
de totale reeks. In deze hiërarchische reeks zijn materialen/composie-
ten, elementen/componenten en gebouw/bebouwing bijeengevoegd
om een herkenbare onderverdeling te krijgen waardoor het geïndus-
trialiseerde proces inzichtelijk wordt. Dit resulteert in de reeks: delving
(van grondstoffen op de winplaats) > massaproductie (van materialen
en composieten in de grootindustrie) > industrialisatie (van halffabrika-
ten in de fabriek) > prefabricage (van elementen en componenten
in de werkplaats) > montage (van componenten en bouwdelen op
de bouwplaats) > gebruik (van gebouw en bebouwing in de omge-
ving).

Door de reeks op deze wijze te ordenen kunnen onderdelen in de
kolommen industrialisatie > prefabricage > montage worden onder-
scheiden. Overwegingen met betrekking tot het indelen in deze kolom-
men zijn beschreven in ontwerpbeginsel I: productie, geïndustrialiseer-
de prefabricage +2-40,.

In tabel 80 +3-71, is getracht zoveel mogelijk onderdelen van de geïn-
dustrialiseerde fundering te verschuiven van de kolom element/compo-
nent (prefabricage) naar de kolom half-fabrikaat (industrialisatie).
Uiteindelijk is alleen het hoge en lage betonelement en het afgekorte
T-element (voor de begane grondvloer) overgebleven in de kolom
prefabricage. Dit is voldoende om de gewenste vormgevingsvrijheid
te realiseren. Omdat alle andere onderdelen in de kolom industrialisa-
tie kunnen worden ondergebracht kan uit de tabel worden afgelezen
dat het geïndustrialiseerde bouwen voor de funderingswijze optimaal
is uitgewerkt.

3.6.2 3.6.2 industrialisatie versus prefabricageindustrialisatie versus prefabricage
Het onderscheid tussen industrialisatie en prefabricage is in de
documentatie een belangrijk uitgangspunt:



3.74        3.74        

INDUSTRIALISATIE:

"componenten zijn geheel ontwikkeld en in alle eigenschappen,
inclusief afmetingen, bepaald en in principe machinaal of automa-
tisch vervaardigd via een industriële productiemethode (dat wil
zeggen gebaseerd op massafabricage en arbeidsdeling) in een
geconditioneerde omgeving en wel voordat ze worden verkocht.
Essentieel zijn dus machinale vervaardiging inmachinale vervaardiging in een fabriekfabriek en ver-
vaardigen voorvoor  aankoopaankoop". [Eekhout-1997]

PREFABRICAGE:

"na opdracht elders (buiten de bouwplaats) vervaardigen van com-
ponenten of zelfs van gehele bouwwerk, bestaande uit verschillende
componenten, die naar de bouwplaats worden vervoerd om gemon-
teerd te worden." Essentieel is dat de productie plaats vindt nana aan- aan-
koopkoop, waarbij eigenschappen en afmetingen van de componenten
afhankelijk zijn van de toepassing. Machinale vervaardiging in een
fabriek is hierbij geen voorwaarde, soms is de methode van werken
nog tamelijk traditioneel [Eekhout-1997].

TRADITIONELE BOUW:

Bouwproces, waarbij de productie en uitvoering zich grotendeels
op de bouwplaats afspelen met in hoofdzaak ambachtelijke middelen.
Daarbij is niet of nauwelijks sprake van rationalisatie (=arbeidsbespa-
rende logistiek wat leidt tot geoptimaliseerde traditionele methoden
op de traditionele bouwplaats), prefabricage of industrialisatie
[Eekhout-1997].

"Het traditionele proces kenmerkt zich door een relatief korte plan-
voorbereidings- en planontwikkelingsfase, en een groot aantal
beslissingen die op de bouwplaats -tijdens de uitvoering- moeten
worden genomen." "Tijdens de uitvoering worden veel aan"pas-
singen" -op de bouwplaats- gemaakt aan de toe te passen woning-
onderdelen. Er wordt daarom relatief veel met halffabrikaten ge-
werkt, die op de bouwplaats hun uiteindelijke vorm krijgen (bouwele-
menten). Bijgevolg zijn de bewerkingsmethodes eenvoudig en met
handgereedschap uit te voeren." [Delsing-1989]

FLEXIBELE INDUSTRIËLE PRODUCTIE:

"Op industriële (productie)wijze vervaardigde halfproducten met
van te voren gedefinieerde openstaande parameters, die door de
koper kunnen worden ingevuld. In de praktijk betekent dit doorgaans
dat er naast een stroom volledig industrieel vervaardigde producten,
die kunnen worden geproduceerd zonder voorafgaande verkoop-
order, ook een tweede stroom producten zal zijn. De productie
in de tweede stroom komt pas op gang nadat de betreffende ver-
kooporders zijn vastgelegd met invulling van de open parameters."
[Eekhout-1997]
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verbeteringverbetering van
een bestaand

product

vervangingvervanging van
een bestaand

product

technologisch
nieuwnieuw

product

zonderzonder
significante
technologische
verbetering

adaptatie mutatie noviteit

metmet significante
technologische
verbetering

modificatie substitutie innovatie

tabeltabel 81 81.  Overzicht van de begrippen innovatie - substitutie - modificatie -
noviteit - mutatie - adaptatie.

SERIEMATIGE PREFABRICAGE:

"De grens tussen flexibele industrialisatie en seriematige prefabrica-
ge wordt hierbij vooral bepaald door de logistiek in de fabriek.
Bij flexibele industrialisatie staat het productieproces centraal, dus
vooral continu productie met weinig directe arbeid, waarbij de
bewerking van het product wordt bepaald door het productieproces.
Bij seriematige prefabricage staat het product centraal, dus vooral
wisselende productieclusters met relatief veel arbeid, waarbij de
inzet van de productiemiddelen wordt bepaald door het pro-
duct".[Eekhout-1997]

VORMGEVINGSVRIJHEID

De mate waarin met een toe te passen methode een niet-gebonden
ontwerp gerealiseerd kan worden. De vormgevingsvrijheid kan worden
onderzocht door een uitwerking te maken van een ontwerp dat gereali-
seerd is met een andere bouwmethode (schaduw-ontwerp).

3.6.3 3.6.3 innovatie, modificatie en substitutieinnovatie, modificatie en substitutie
Aan het woord innovatie worden, afhankelijk van de context, verschil-
lende betekenissen gegeven. Volgens het "Oslo-manual" [OECD,
1996] is sprake van innovatie indien producten en productieprocessen
sterk worden verbeterd of vernieuwd. "Technological Product and
Process (TPP) innovations comprise implementedimplemented technologically
new productsnew products and processes and significant technological improve-significant technological improve-
mentsments in products and processes. A TPP innovation has been imple-imple-
mented mented if it has been introduced
on the market (product innova-
tion) or used within a production
process (process innovation). TPP
innovations involve a series of
scientific, technological, orga-
nisational, financial and commer-
cial activitiesactivities".

Aan de andere kant is er de publi-
catie "Kennis en Economie 1996"
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek waarin staat: "R&D
[Research and Development] is
"..... één manier van innoveren.
Andere innovatie-activiteiten zijn
de aankoop van licenties, de productie van innovatieve producten,
de marketing van innovatieve producten, het verzorgen van oplei-
dingen ten behoeve van innovatieve producten en productieproces-
sen, en het investeren in geavanceerde machines en productinstalla-
ties" ...."Ondernemingen, met name in de dienstensector, kunnen
ook innoveren door toepassing van nieuwe marketingstrategieën
of organisatiestructuren". [CBS-1996)]. Innoveren heeft dus betrekking
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op alle activiteiten die ten behoeve van de implementatie van een
innovatie worden ondernomen.

Ten behoeve van een meer eenduidig taalgebruik is hier een onder-
scheid gemaakt in de begrippen innovatie, modificatie, substitutie,
noviteit, adaptatie en mutatie

INNOVATIE:

Volgens van Dale betekent innovatie "invoering van iets nieuws"
[VAN DALE-1995]. Hierin ligt zowel de nadruk op invoering als op
iets nieuws. Deze twee zwaartepunten komen ook voor in de definitie
van OECD. Een bouwkundige innovatie omvat dus alle activiteitenalle activiteiten
(wetenschappelijk, technologisch, organisatorisch,(wetenschappelijk, technologisch, organisatorisch, financieel en financieel en
commercieel) om een technologisch commercieel) om een technologisch nieuwnieuw product met een  product met een signifi-signifi-
cante technologische verbeteringcante technologische verbetering toe te passen toe te passen.

MODIFICATIE: 

Volgens van Dale betekent modificatie "verandering, wijziging, aan-
passing" [VAN DALE-1995]. Wanneer de technologische verbetering
betrekking heeft op een bestaand product of proces, waarbij er geen
sprake is van een nieuwe toepassing, wordt dit een modificatie ge-
noemd.

Een bouwkundige modificatie omvat de activiteiten om een technolo-de activiteiten om een technolo-
gisch product met een gisch product met een significante technologische verbeteringsignificante technologische verbetering toe toe
te passente passen.

SUBSTITUTIE: 

Volgens van Dale betekent substitutie "het in de plaats stellen" [VAN

DALE-1995]. Een bouwkundige substitutie omvat de activiteiten omde activiteiten om
een product toe te passen met een een product toe te passen met een significante technologische ver-significante technologische ver-
beteringbetering, tot stand gekomen, tot stand gekomen door  door uitwisseling van elementen ofuitwisseling van elementen of
componentencomponenten.

NOVITEIT: 

Volgens van Dale betekent noviteit: "nieuwigheid" [VAN DALE-1995].
Wanneer activiteiten betrekking hebben op een  een nieuwnieuw product of product of
proces proces zonderzonder significante technologische verbetering significante technologische verbetering, worden deze
activiteiten aangeduid als noviteit.

ADAPTATIE: 

Volgens van Dale betekent adaptatie "aanpassing aan omstandig-
heden" [VAN DALE-1995]. Een bouwkundige adaptatie omvat de activi-de activi-
teiten om een product of proces aan te passen teiten om een product of proces aan te passen zonderzonder significante significante
technologische verbeteringtechnologische verbetering.

MUTATIE: 

Volgens van Dale betekent mutatie "verandering, wisseling" [VAN

DALE-1995]. Een bouwkundige mutatie omvat dede activiteiten om activiteiten om
een product of proces toe te passen een product of proces toe te passen zonderzonder significante technolo- significante technolo-
gische verbetering, tot stand gekomen door gische verbetering, tot stand gekomen door uitwisselinguitwisseling van elemen- van elemen-
ten of componenten.ten of componenten.
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figuur 399figuur 399.  Bij een bouwSYSTEEM wordt een ontwerp
vormgegeven door samenvoegen van elementen op
voorgeschreven posities. Het betreft hier een geslo-
ten systeem dat niet te combineren is met andere
elementen.

figuur 400figuur 400.  Indien de elementen (en/of componen-
ten) uit figuur 399 aanpasbaar en op meerdere po-
sities samenvoegbaar zijn, is dit een bouwWIJZE.

figuurfiguur 401 401.  Vier mogelijke oplossingen voor een
scherpe hoek bij een bouwMETHODE met bakstenen:
links met uitsluitend hele stenen als bouwSYSTEEM en
rechts met op maat gezaagde stenen als bouwWIJZE.

3.6.43.6.4 bouwwijze, bouwmethode en bouwsysteembouwwijze, bouwmethode en bouwsysteem
In de documentatie wordt onderscheid gemaakt tussen
een bouwSYSTEEM, een bouwWIJZE en een bouwMETHODE.
De bouwMETHODE is het meest omvattende begrip. Zowel
een bouwwijze als een bouwsysteem wordt aangemerkt
als een bouwmethode.

Een bouwmethode is een verzameling materiele elementen
en componenten die in zijn totaliteit een functioneel bouw-
deel kunnen vormen, maar dat nog de invulling per pro-
ject behoeft van aanvullende eisen en/of eigenschappen.
Een bouwmethode wordt op twee niveaus ontworpen.
Als methode en als toepassing. Op het methodeniveau
worden materialen, dimensionering van onderdelen,
onderlinge aansluitingen, productiewijzen, installaties,
transportmiddelen, et cetera ontworpen. Op het toepas-
singsniveau worden afmetingen, componenten, et cetera
voor een specifieke toepassing vastgelegd.

Zowel de bouwwijze als het bouwsysteem voldoet aan
deze beschrijving van de bouwmethode. Het principiële
verschil tussen een bouwwijze en een bouwsysteem is hier-
bij de aanpasbaarheid van onderdelen (elementen en
componenten) van de bouwmethode.

Een bouwWIJZE is geengeen gesloten verzameling elementen
en componenten (systeem), maar een openopen wijze van
(samen)bouwen met elementen en componenten. Hiertoe
zijn de elementen en componenten allen min of meer
aanpasbaar.  Dit betekent dat een toepassing ontworpen
kan worden als de keuze voor de toe te passen bouw-
methode nog niet bekend is (niet-gebonden ontwerp).
De vormgevingsvrijheid wordt bij een bouwwijze gereali-
seerd door bewerking van (enkele) elementen of compo-
nenten.

Een bouwSYSTEEM daarentegen is een gesloten verzameling
elementen en componenten, die op voorgeschreven posi-
ties kunnen worden gecombineerd. Het bouwwerk komt
bij een bouwsysteem tot stand door samenvoegen en com-
bineren van standaard elementen en componenten. De
vormgevingsvrijheid wordt bij een bouwsysteem gereali-
seerd door het rangschikken van standaard elementen
of componenten, waarmee het niet-gebonden ontwerp
wordt benaderd.
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3.7 3.7 documentatie van een proefontwerpdocumentatie van een proefontwerp
In de notitie "Op weg naar promotie op proefontwerp-Handreiking
van de Bestuurscommissie Ontwerpers- en Onderzoekersopleidingen
[BCO-1994] zijn criteria voor de documentatie van een proefontwerp
beschreven. In deze notitie zijn drie onderdelen genoemd: 

‘ beschrijving van het ontworpen artefact;

‘ beschrijving van het oorspronkelijk geplande en in werkelijkheid
uitgevoerde ontwerpproces, en

‘ beschrijving van het onderzoek dat is uitgevoerd.

In de documentatie van het proefontwerp: "Ontwerp van een geïndus-
trialiseerde fundering" zijn deze drie onderdelen elk in een afzonderlijk
deel verwerkt. In dit hoofdstuk wordt de opbouw van de drie delen
toegelicht aan de hand van de notitie [BCO-1994]. De citaten uit
deze notitie zijn met een afwijkend lettertype weergegeven.

Deel 1. Beschrijving van de funderingswijzeBeschrijving van de funderingswijze:

In deel 1 is het resultaat van de ontwerpopgave beschreven. Het resul-
taat van een complexe opgave kan echter op detailniveau nog voort-
durend worden verfijnd. Daarom is er een tijdstip aangewezen als
eindfase van het proefontwerp. Dit tijdstip is (arbitrair) op 01-07-2000
gesteld. De uitwerking op deze datum "de geïndustrialiseerde funde-
ring" is in deel 1 als uiteindelijk resultaat van de ontwerpopgave be-
schreven.

De beschrijving in deel 1 volgt de opbouw, zoals die in de notitie
[BCO-1994] is opgenomen:

Elk artefact wordt MORFOLOGISCH, FUNCTIONEEL en PROCEDUREEL be-
schreven.

De MORFOLOGISCHE beschrijving +1-12, betreft de opbouw van het
artefact als systeem van onderdelen, het artefact als deel van zijn
omgeving.

De FUNCTIONELE beschrijving +1-52, betreft de specificatie van het arte-
fact in termen van zijn prestatie, zijn doelmatigheid.

De PROCEDURELE beschrijving +1-25, betreft de relatie van het artefact
met de partijen die kennis nemen en belang inbrengen in het besluit-
vormingsproces, en de maakbaarheid van het artefact in de vorm
van een instructie.

Deel 2. Documentatie van het ontwerpprocesDocumentatie van het ontwerpproces:

In deel 2 wordt het oorspronkelijk geplande ontwerpproces beschre-
ven. Dit betreft een nauwkeurige funderingswijze voor de bouwwijze
ACE’s +2-81,. Dit ontwerpproces maakt deel uit van een uitgebreid
ontwerpproces van de bouwwijze ACE’s, zodat ook de aanleidingen
en relevante ontwerpbeginselen van het totale ontwerpproces in deel
2 zijn beschreven +2-21,. Vervolgens is het zwaartepunt van het
ontwerpproces verschoven van een nauwkeurige funderingswijze
+2-145, naar een efficiënte funderingswijze +2-161, en daarna naar
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4 cursief weergegeven delen in dit citaat zijn onderdelen die niet in de
documentatie zijn behandeld omdat deze voor de geïndustrialiseerde
funderingswijze ofwel evident danwel minder relevant zijn geacht. De overi-
ge onderdelen zijn verspreid over deel 1 en 2 beschreven.

een geïndustrialiseerde funderingswijze +2-181,. In dit deel is de om-
schrijving van de notitie gevolgd:

Het doorlopen ontwerpproces wordt in een logboek beschreven, waar-
bij de ontwerper de tijdens het ontwerpproces achtereenvolgens gezette
stappen en genomen beslissingen vastlegt. Omdat een wetenschappe-
lijk gefundeerd oordeel over de uiteindelijke oplossing gegeven moet
kunnen worden, dienen daarbij afwegingen tussen mogelijke alterna-
tieven zichtbaar te worden gemaakt. Genereren van variant oplossing-
en, optimaliseren en eventueel simuleren ter ondersteuning van de
uiteindelijke evaluatie en keuze dienen daarbij beschreven te worden.
(Hierbij dient echter te worden overwogen dat ontwerpresultaten niet
dezelfde mate van reproduceerbaarheid vertonen die kenmerkend
zijn voor wetenschappelijk onderzoek).

Deel 3. Toetsing van ontwerpbeslissingenToetsing van ontwerpbeslissingen:

In deel 3 is het onderzoek beschreven dat is uitgevoerd ten behoeve
van het ontwerp. Dit betreft de beschrijving van proefprojecten om
(onderdelen van) de funderingswijze te toetsen, specifieke berekening-
en en een overzicht van publicaties. De notitie geeft voor dit deel
de toelichting:

Het is evenwel ook mogelijk om het uitgevoerde onderzoek en de
resultaten ervan op de voor onderzoek gebruikelijke wijze (in weten-
schappelijke tijdschriften en dergelijke) te publiceren. Voor de totstand-
koming van het ontwerp is het in principe slechts van belang dat
de noodzakelijke kennis voorhanden is (ongeacht de vraag of die
door eigen onderzoek dan wel anderszins is verkregen).

Verder zijn in de notitie nog drie aandachtspunten waaraan de docu-
mentatie van het proefontwerp moet voldoen:

"(1) De specificatie/analyse van de ontwerpopdracht".

"(2) De hoedanigheid van het artefact als middel voor gestelde doelen
(voor zover van toepassing).4

‘ Eigenschappen met betrekking tot werking, doelmatigheid,
bruikbaarheid (in fysieke, fysiologische en psychologische zin,
o.m. gebruiksvriendelijkheid, eenvoudige bedienbaarheid);
beoogde en niet-beoogde, gewenste en niet-gewenste neven-
effecten,

‘ Eigenschappen met betrekking tot maakbaarheid, materiaal-,
energie- en informatiegebruik, productiewijze, productiemidde-
len, soorten van "werk" en "werkers", aard en scholingsgraad
van productiepersoneel, et cetera,

‘ Eigenschappen betreffende de vereiste levensduur: houdbaar-
heid, soliditeit, robuustheid (ook ten aanzien van verkeerd
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of onbedoeld gebruik), veiligheid, betrouwbaarheid, repareer-
baarheid, onderhoudbaarheid, vervangbaarheid. Effecten
van in onbruik raken: ontmanteling, reststoffen, hergebruik,
et cetera.

‘ Eigenschappen die het artefact in economische zin moet heb-
ben als verhandelbaar product op de markt: verkoopbaarheid,
prijsstelling, klanteneisen, garantietermijnen, patenten, licenties,
noodzakelijke investeringen, ontwikkelkosten, productie- en
exploitatiekosten, opbrengsten, et cetera.

‘ Eigenschappen betreffende maatschappelijke eisen: beheer
en beheersvorm (welke maatschappelijke groepen of personen
hebben welke soort en mate van zeggenschap over het artefact:
eigendom, lease, bruikleen, huur, et cetera), wenselijkheid,
aanvaardbaarheid, effecten van gebruik op grote schaal,
invloed op individueel en sociaal gedrag, voldoen aan regels,
wetten, normen, attesten, et cetera.

‘ Formele (morfologische) eigenschappen: opbouw (anatomie),
het artefact als systeem van onderdelen, het artefact als deel
van zijn omgeving.

‘ Statische en dynamische eigenschappen (temporeel/procedu-
reel): veranderbaarheid tijdens de life-cycle, aanpasbaarheid,
het artefact als fase in een ontwikkelingsproces of als eindtoe-
stand; tussenstadia in het ontwerpproces.

‘ Eigenschappen van het artefact met betrekking tot organiseer-
baarheid van het ontwerp, productie, gebruik, onderhoud,
ontmanteling, et cetera. (managability) in relatie tot beroepsco-
des, beroepsethiek, maatschappelijke verantwoordelijkheid
van professionals ("deontologie"), et cetera.

‘ Eigenschappen van het artefact die het wetenschappelijk
belang ervan bepalen: toepassing van bestaande wetenschap-
pelijke kennis, het artefact als bron van nieuwe kennis, als
noodzaak tot ontwikkeling van nieuwe kennis, als hypothese,
als toetssteen van kennis, et cetera.

‘ Esthetische eigenschappen: de symbool- of tekenfunctie van
het artefact, als intermediair tussen impressie van de beschou-
wer en expressie van de maker, het artefact als "kunstwerk";

‘ Eigenschappen die inpassing in het ecologische systeem be-
ogen: milieubelasting, gebruik van grondstoffen en energie,
uitstoot, toxiciteit, afval, reststoffen (in alle levensfasen, incl.
productie);

‘ Eigenschappen die inpassing in de historische en geografische
context beogen: aanpassing aan en overeenkomst met andere
culturele uitingen van de samenleving."

"(3) Toetsing van het ontwerp aan initieel gestelde (vaak tegenstrijdige)
eisen. Hierbij gaat het vooral om de synthese van alle eigenschap-
pen die het artefact op grond van het totale pakket van eisen
zal moeten hebben, incl. discussie (achteraf) van eisen en gestelde
doelen."
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Behalve deze aandachtspunten voor de documentatie, staan in de
genoemde notitie ook een achttal aandachtspunten voor het proefont-
werp zelf:

(a) De gebruikelijke overdracht van wetenschappelijk onderzoek
is de publicatie of het boek; het gebruikelijke proefschrift is daar-
van een afgeleide. Ontwerpen worden overal in het bedrijfsleven
diepgaand beoordeeld. Ook voor ontwerpen bestaan er gebruike-
lijke vormen van overdracht, al zijn die bijvoorbeeld voor een
gebouw anders dan voor een softwarepakket. Het proefontwerp
moet van de gebruikelijke overdrachtsvormen afgeleid worden.
Het is essentieel mensen met veel -industriële (want daar is het
thans te doen)- ervaring bij de vorm van proefontwerpen te betrek-
ken.

(b) Het proefontwerp is een resultaat van wetenschappelijke activiteit
en moet  -op dezelfde manier als bij wetenschappelijk onderzoek
het geval is- voldoen aan de algemene eisen van wetenschappe-
lijkheid, te weten: intersubjectiviteit, betrouwbaarheid en toetsbaar-
heid.

Intersubjectiviteit betekent in dit geval dat het artefact door ver-
schillende personen op dezelfde wijze ge ïnterpreteerd wordt.

Betrouwbaarheid betekent dat het artefact onder verschillende
vooraf bepaalde omstandigheden dezelfde vooraf bepaalde
werking vertoont.

Toetsbaarheid betreft de beschrijving van het artefact in termen
van de gronden waarop de beslissingen genomen zijn.

(c) Het proefontwerp dient -uiteraard- een aanwijsbaar nieuwheids-
element te bevatten. Het proefontwerp is een innovatief antwoord
op een gestelde opdracht, gekenmerkt door constraints van situa-
tieve en programmatische aard, die doorgaans gekenmerkt zijn
door een hoge graad van complexiteit.

(d) Het ontwerp moet op de promotiezitting tenminste als ontwerp
kunnen worden getoond; het gaat daarbij om zowel de morfologi-
sche, functionele, als de procedurele hoedanigheden van het
ontwerp.

Het op de promotiezitting kunnen tonen of demonstreren is sterk
afhankelijk van de aard en complexiteit van het ontwerp en daar-
om slechts in bepaalde gevallen mogelijk. Eventueel kan het
artefact als prototype worden getoond. Voor grote en complexe
ontwerpen kan het resultaat in de vorm van tekeningen, schema’s
e.d. worden gepresenteerd.

(e) Een eenmaal gereed ontwerp kan als onderwerp van onderzoek
worden beschouwd. Het gaat hier om de toepassing van kennis
en -zo nodig- om de productie van de nieuwe kennis binnen
het bestek van het artefact zelf. Eventueel tijdens het ontwerp-
proces nieuw verworven wetenschappelijke kennis wordt over-
draagbaar gemaakt in de bij het ontwerp behorende beschrijving
en logboek of bij onderzoek gangbare overdrachtsvormen (bijv.
publicaties).
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(f) Het proefontwerp dient altijd betrekking te hebben op een zoge-
naamde complete opdracht (wat wil zeggen dat aan alle genoem-
de aspecten aandacht is besteed).

(g) Ter beoordeling van zijn professionaliteit dient de promoverende
ontwerper er blijk van te geven in staat te zijn het gehele
ontwerpproces van te voren te plannen, het ontwerpteam samen
te stellen, de complexe ontwerpopgave zover te kunnen uitwerken
dat die in deeltaken kan worden opgedeeld, waaraan door de
diverse deelnemers gelijktijdig dan wel volgtijdig gewerkt kan
worden. De nadruk ligt daarbij op het scheppen van de noodzake-
lijke condities voor de uitvoering; de ontwerper behoeft die niet
zelf in te vullen.

Creativiteit (in de zin van "het geniale idee", "de goede inval",
"de vonk") is uiteraard een belangrijke kwaliteit van een ontwerper,
maar kan niet dienen als algemeen criterium. Bij de promotie
op een proefontwerp ligt de nadruk op aantoonbare vakman-
schap van de ontwerper. Deze eis geldt zowel voor degene die
systematisch, stap voor stap, een ontwerp heeft vervaardigd,
als voor de ontwerper die een echt geniale inval heeft gehad.

Promovendus moet bewijzen:

a. In staat te zijn tot het creëren van technische oplossingen voor
producten en systemen uitgaande van functionele en marktbepa-
lende eisen, passend in de culturele en maatschappelijke context.

b. Dit te kunnen bereiken door middel van een methodische bena-
dering (gestructureerd ontwerpproces met de volgende kenmer-
ken:

- de vanuit de praktijk geformuleerde doelstelling dient te worden
geconcretiseerd in meetbare en controleerbare specificaties (het
zgn. programma van eisen);

- met kennis van zaken op technisch-wetenschappelijk en vak-
technisch gebied wordt een concept voor het product of systeem
ontworpen, waarbij in principe wordt uitgegaan van bestaande
kennis en technieken;

- het concept wordt getoetst aan het programma van eisen en
in overleg met de opdrachtgever/gebruikers geconcretiseerd
binnen een gestelde termijn.

c. Een (deel-)project zodanig in taken te kunnen ordenen dat
een ontwerpteam het kan bewerken.

(h) De ontwerper dient er blijk van te geven over synthetiserende
kwaliteiten te beschikken, hetgeen inhoudt dat hij deelontwerpen
tot integratie moet kunnen brengen.
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3.8 3.8 kennisoverdrachtkennisoverdracht

3.8.1 3.8.1 eigen publicatieseigen publicaties
"Zoektocht naar de ideale bouwwijze" / lezing en syllabusbijdrage op de
Houtresearchdag 1996, 4 april 1996, [22p]

"ACE’s: an integrated building formula" / posterpresentatie in Elspeet 25-26
apr. 1996 from materials to building structures, georganiseerd door
Netherlands School for advanced studies in construction [1p]

"ACE’s: ofwel hoe eenvoudig bouwen in feite is" / lezing BKO-researchdag
1996: "10 jaar researchdag: verleden, heden en toekomst" op 21 september 1996

"ACE’s: een flexibele bouwwijze" / syllabus BKO-researchdag 1996: "10 jaar researchdag:
verleden, heden en toekomst" op 21 september 1996, ISBN 90-6814-067-1 [47p]

"Zoeken naar nieuwe bouwwijze" / de Houtconstructeur, 3/1996 [5p]

"Randvoorwaarden ACE’s" / de Houtconstructeur, 4/1996 [4p]

"ACE’s, Adjustable Closed Elements (3): De bouwwijze"/ de Houtconstructeur, 1/1997 [6p]

"ACE’s: an integrated building formula" / posterpresentatie op de externe researchdag
van de Onderzoeksschool Bouw, 18 februari 1997 [1p]

"Hoe eenvoudig bouwen kan zijn" / Koers-lezing TUE, 16 januari 1997.

"Duurzaamheid: zand in de ogen van bouwend Nederland" / lezing op het AIO-Congres:
Onderzoek en Bouwen, 4-5 september 1997

"Ace’s Fundering" / presentatie [5 posters] beurs Bouwvakbeurs Zuidlaren, januari 1998

"Simplified prefabricated foundation-concept" / voordracht voor  XIII FIP’98 "Challenges
for concrete in the next millennium", Amsterdam, mei 1998. 

"Simplified prefabricated foundation-concept" /  Proceedings of the XIII
FIP on Challenges for concrete in the next millennium - Volume 1 /
Amsterdam / Netherlands / 23-29 may 1998 Volume 1 - ISBN 90 5410
945 9 - [5p]

"Nauwkeurig funderen van geprefabriceerde elementen: het begin van
industrieel bouwen ?" / lezing op de studiemiddag Betonnoviteiten, 11
juni 1998, Educatorium, Utrecht. Lezing met animatie van de funderingswijze
op uitnodiging van de Betonvereniging.

"Nauwkeurige funderingswijze: slechts drie basisvormen" / de Bouwadviseur
juni 1998 - ISSN 0165-3520. - [3 p + voorpagina]

"Integrated building concept using large sandwich panels" / posterpresentatie
op de WCTE’98 - 5th world conference on timber engineering, 17-20
augustus 1998 [1p]

"Integrated building concept using large sandwich panels-1 + 2" /
proceedings of the 5th world conference on timber engineering -Volume
1 / Montreux / Switzerland, 17-20 augustus 1998 - ISBN 2-88074-380-X
- [2p]

"De ACE’s-fundering: de basis voor industrieel bouwen" / Cement, 10/1998 -
ISSN 0008-8811 [4p]

"Nauwkeurige funderingswijze TU Eindhoven" / voordracht en bijdrage
in de syllabus voor Innovatieforum / 20-10-1998 op uitnodiging van Techno-
logisch Instituut vzw - Ingenieurshuis K VIV, Genootschap Grondmechanica
en Funderingstechniek / Antwerpen [15p]

"De ACE’s-fundering (II): handicap wordt belangrijkste troef" / Cement,
11/1998    -   ISSN 0008-8811 [4p]

"De industriele fundering : Aanleiding - ontwerp - toepassing" / Koerslezing,
22-10-1998 
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"Nauwkeurige funderingswijze" / Koersief,  49, januari 1999 [5p]

"ACE’s-fundering: experimenteel onderzoek naar de verbinding met flexibele
staalkabels" - ing.C.A.A. Siroen, ir.S.P.G. Moonen- TUE/CCO/99.10 - juni
1999

"Bouwwijze ACE’s" bijdrage TDO (Technologie voor Duurzame Ontwikkeling)-brochure,
maart 2000 [1p]

"Gedeeltelijk prefab funderingswijze" - Bijdrage aan collegediktaat Hoger
Onderwijs - BFBN en Centrum voor innovatie van het onderwijs, 2000

"New method for timber-frame houses based on integrated stud-theory"
voordracht tijdens WCTE’2000- 6th world conference on timber engineering,
31/7-3/8  2000

"New method for timber-frame houses based on integrated stud-theory" -
M.A.Fiege en ir. S.P.G. Moonen - proceedings of the WCTE’2000 - 6th
world conference on timber engineering Whistler Resort Canada, 31 juli-3
augustus 2000 [8p]

"Nieuwe funderingswijze: efficiënt en nauwkeurig" - voordracht en bijdrage aan de syllabus
van de TUE-CO Researchdag 2000: Onderzoek met het Midden- en Kleinbedrijf op 6 april
2000 [15p]

"Geïndustrialiseerde funderingswijze" / Posterpresentatie [8 posters] en beursstand
Bouwcontact 2000, 25-26 oktober 2000, MECC - Maastrichts Expositie & Congres Centrum.

3.8.2 3.8.2 overige publicatiesoverige publicaties

"Bouwen wordt steeds meer monteren" /P. Blees, Economiekatern dagblad de Gelderlander,
19 september ‘96 [1p]

"Promotie-project van TUE-docent Faas Moonen: Bouwen is straks vooral monteren" / P.
Blees, Wonen-katern van het Eindhovens Dagblad, het Helmonds dagblad
en het Brabants dagblad, 21 september 1996 [1p]

"Werkplaats bouwen in één dag"/ Moniek Stoffele, Cursor 26-9-1996 [1p]

"Bedenker zoekt grote proefprojecten: bouwsysteem van standaard
dakplaten. De detaillering is uitgewerkt en de isolatiewaarde is hoog.
Bovendien zijn de bouwkosten laag. Na enkele grotere proefprojecten in
de hallenbouw zou de leverancier kunnen starten met de produktie van
standaard dakplaten en dan is Nederland een bouwsysteem rijker. Faas
Moonen bedacht het" / Arie Grevers, Aannemer november 1996 [3p met
foto op voorpagina]

"Een levensgrote maquette: ontwerp-onafhankelijke dragende lichte
bouwelementen" / R. Rutgers, Bouwjaar 1997 - ISSN 0924-3100 [2p]

"Nieuwe bouwmethode voor betere gebouwen" / EOS-Magazine (Wetenschap
en Technologie voor de Mens, nr. 5 - mei 1997 [¼p]

"Bouwvakker zo snel mogelijk onderdak" / Désiree Meijers, Cursor 15 mei
1997 [½p]

"Met sandwich dakplaten in één dag een woning bouwen" / Bert Bosker,
Cobouw 15 mei 1997 [½p]

"Houtskeletbouw in het kwadraat: Promotie-onderzoek in Praktijk" / Hans
de Groot Het Houtblad, 4,1997 [2p]

"Flexibel bouwen met standaard dakplaten" / Wim. M. Gordijn De
Bouwadviseur, 10/1997 ISSN 0165-3520 [4p]

"Nieuwe funderingswijze in de praktijk getoetst: Prefab funderen" / Aannemer,
10/1997 [1p]
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"Nieuwe funderingswijze" / Bouwnieuws, 22 aug. 97 [¼p]

"Efficiënt funderen met grote nauwkeurigheid" / Cobouw, 28 augustus 1997,
[½p]

"Flexibele fundering tijdsbesparend" / Paul Geerts, Wonenkatern van het
Eindhovens Dagblad, en het Helmonds dagblad, 6 december 1997 [½p]

"Faas Moonen ontwikkelt nieuwe tijdsbesparende fundering: Vergelijk het
met flexibele lego" / Paul Geerts, Woonblad-katern van het Brabants
dagblad, 29 november 1997 [½p]

"Nieuwe funderingswijze in Eindhoven" / De Ingenieur, 24 sept. 97 [½p]

"Fundering met betonnen planken" / Land+Water, 9/97 [½p]

"Fundering nauwkeurig stelbaar: Prefab elementen méér dan verloren
bekisting" / Bouwwereld-nr 23 8 dec. ‘97 [3p]

"Het slimste van 1997: inzendingen voor de Aannemer Innovatie Prijs 1998"
/ Aannemer, 1/1998 [¼p]

"Aannemer Innovatie Prijs 1998" / Brochure Bouwvakbeurs Zuidlaren, [½p]

"Aannemer Innovatie Prijs 1998" / Video Elsevier/Ytong

"Technische Universiteit Eindhoven bouwt huis van isolatiemateriaal:
Luchtkasteel krijgt voet aan de grond" / W.G. Hulsman, Wetenschap en
Techniek-katern in het Reformatorisch Dagblad, 20 januari 1998 [½p]

"GEO-testsite platform voor experimenten in duurzaam bouwen" / R. Rutgers,
Bouwjaar 1998 ISSN 0924-3100 [1p]

"Vernieuwing aan de basis: Nieuwe funderingswijze nauwkeuriger, sneller, goedkoper"
/ Bouwjaar 1998 - ISSN 0924-3100 [2 p + voorpagina]

"Nieuwe methode TU-Eindhoven al rijp voor de praktijk: Sneller, nauwkeuriger en goedkoper
funderen" / K. Counet, Vraag en Aanbod nr.8, 23 februari 2001 [1 p + voorpagina]

3.8.3 3.8.3 octrooioctrooi

"Ondersteuningen ten behoeve van funderingen", mei 1998, octrooinummer 1003801

"Werkwijze voor het vervaardigen van een fundering en bij deze werkwijze toegepaste
betonplaat", januari 1999, octrooinummer 1006527
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3.8.4 3.8.4 onderscheidingenonderscheidingen

Nominatie: Aannemer Innovatie Prijs 1998 (2e prijs), 13-1-1998. AIP is
een initiatief van het vakblad voor de bouwondernemer "Aannemer", en
wordt jaarlijks toegekend aan een bouwbedrijf uit de sector bouw- en utili-
teitsbouw. De inzendingen worden door een vakjury beoordeeld op de
mate waarin de doelmatigheid van de werkzaamheden op de bouwplaats
wordt verbeterd, alsook de eenvoud van het ontwerp, de algemene toepas-
baarheid en de arbeidsomstandigheden.

Nominatie: Stumico Uitvoeringsprijsprijs 1998, 19 november 1998. De
tweejaarlijkse Stumico Uitvoeringsprijsprijs beoogt het zo breed mogelijk
onder de aandacht brengen van het vakgebied uitvoering. Bij de uitvoering
zijn ondermeer opdrachtgever, aannemer, constructeur, adviseur en leveran-
cier nauw betrokken. De prijs wordt toegekend aan een methode (mensen
en middelen) die innoverend is ten opzichte van de huidige stand in de
uitvoeringstechniek.

Eervolle vermelding bij "De Nederlandse Bouwprijs" voor de nauwkeurige
funderingswijze, 8 februari 1999. Eens per twee jaar wordt de Nederlandse
Bouwprijs toegekend. De prijs is een initiatief van de Stichting Het Nederland-
se Bouwbeeld, die de kwaliteit van de bouw in Nederland wil bevorderen.
De Nederlandse Bouwprijs wordt toegekend aan een onderneming, organi-
satie of persoon, die een bijzondere bijdrage levert aan de kwaliteit van
de bouw in Nederland. De jury beoordeelt de voordrachten op twee criteria:
de kwaliteit van het proces, het product of het project en het innovatieve
karakter van het proces, product of project

3e prijs BouwContact Innovatie Award, uitgereikt op 25 oktober 2000 tijdens
bouwcontact 2000 in het Maastrichts Expositie & Congres Centrum. De
bouwcontact Innovatie Award wordt tweejaarlijks, tijdens de beurs BouwCon-
tact, uitgereikt aan het bedrijf dat volgens de jury het meest veelbelovende
nieuwe product of dienst op de markt brengt
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3.9 3.9 literatuur deel 3literatuur deel 3
AANNEMER-1998: Aannemer Innovatie Prijs 1998, Elsevier Bedrijfsinformatie bv -
Doetinchem 1998

arTB-1993: arTB Bouwvisie 2010, red. Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid -
Den Haag, 1993

BCO-1994: "Op weg naar promotie op proefontwerp  - Handreiking van de Bestuurscommis-
sie Ontwerpers- en Onderzoekersopleidingen (BCO) aan het College van Dekanen" derde,
gewijzigde versie n.a.v. BCO-verg. dd. 15-10-1993, 19-11-1993 en 14-01-1994

BETON-1991: Cement en Beton - constructief ontwerpen in beton, Vis ir. W.C.; Sagel
ing. R. / VNC - ISBN 90-71806-14-6 - ‘s-Hertogenbosch, 1991

BOUWWIJS-1997: Bouwwijs: materialen en methoden voor toekomstige gebouwen, red.
Annemieke Venemans - Den Haag [et cetera]: Delwel Uitgeverij - (STT:59 - Stichting Toe-
komstbeeld der Techniek - Den Haag) ISBN 90-61-55-8166 - Den Haag, 1997

CBS-1996: Kennis en economie 1996 / Centraal Bureau voor de Statistiek - Voorburg
/ Heerlen, 1996

DELSING-1989: Industrialisering van de woningbouw, Proefschrift van Delsing, E.J.F. -
Eindhoven, Reproductiedienst TU Eindhoven - ISBN 90-9002790-4, SISO 692 UDC 624
(043.3 NUGI 833 - Eindhoven, 1989

EEKHOUT-1994: (1) Begrippen: Tussen productontwikkelen en de-systematiseren,  prof.dr.ir.
Mick Eekhout - De Bouwadviseur - mei 1994

EEKHOUT-1997: POPO, Proces Organisatie voor Product Ontwikkeling, prof.dr.ir. Mick
Eekhout - Delft University Press - ISBN 90-407-1631-5 - Delft, 1997

IFD-1999: Aanmeldingsbrochure Demonstratieprojecten IFD-Bouwen, Stuurgroep Experimen-
tele Volkshuisvesting - Rotterdam, 1999

OECD-1996, Oslo Manual (second edition), Organisation for Economic Co-operation
and Development - Parijs, 1996

SBR-1999: Termen en begrippen in de bouw, SBR-publicatie 452 onder eindredactie
van Aat J. Vervoorn, Technische Universiteit Eindhoven, 1999

SER-1995, Kennis en Economie, Rapport van de Commissie Economische Deskundigen,
publicatie no. 4. - Sociaal-Economische Raad 1995

VAN DALE-1995: Van Dale Groot elektronisch woordenboek hedendaags Nederlands
en Synoniemenwoordenboek, versie 1.0, van Dale Lexicografie Utrecht/Antwerpen / ISBN
90-6648.5035 (Windows) NUGI 039 - D/1995/0108/700

VBC-1991: Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 19990 - Voorschriften
Beton Constructieve eisen rekenmethoden (VBC 1990), NEN 6720 1e druk september 1991,
Nederlands Normalisatie-instituut Delft - ISBN 90-5254-061-6 / UDC 624.012.3+4, 1991
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AbstractAbstract
The documentation of the PhD designwork "developing an industrialized foun-
dation" describes the result and design process of a new foundation method
for dwellings. At first an accurate foundation method was developed as part
of the authors new industrial building method (called ACE's). The objective
was to develop a foundation with a high degree of accuracy both regarding
height and horizontal positioning (so-called accurate foundationaccurate foundation). Two trial
projects have demonstrated that the foundation principle is satisfactory
technically. The trial project also indicated that this foundation principle offers
important advantages for customary building methods because of a simplifica-
tion of the building process. This simplification is possible because all work
below ground level (earthwork, foundation, and ground floor) can be
completely put out to contract to one specialized subcontractor. For this reason
the foundation has been worked into a valuable alternative with a considerable
simplification of the building organization for both building company and
subcontractor (so-called efficient foundationefficient foundation).

The simplification of the building process was researched in a third trial project.
This trial project clearly demonstrated the advantages of the new foundation
method. But the trial project also indicated that the preparation time hampered
the practical utilization, since the prefab elements had to be made several
weeks before the work on site could be carried out.

Therefor the foundation principle has been worked out in detail again so
all required elements can be produced in advance (so-called industrializedindustrialized
foundation).

Initially the accurateaccurate foundation method was developed exclusively for the
ACE's building method because a traditional foundation cannot always meet
the required accuracy. The basic principle of the designed foundation method
is: After excavation, the soil is covered with a small plastic layer. On top
of the plastic layer an adjustable (concrete) block is placed. The adjustable
block holds three bolts to enable a precise levelling of the topsurface of the
block. Beneath the bolts a small brick or tile is put to spread the load. With
these adjustable blocks the vertical positioning of all other precasted elements
is fixed. On top of these adjustable blocks two precasted planks are put
upright. The two planks are kept at a distance by small bars in between the
planks. The two planks will be joined together to form the foundation beam
by pouring concrete in between the planks on site. But before the concrete
can be poured, side elements are placed at the bottom of the excavation.
Now the soil can be filled up first. The side elements form a cavity underneath
the concrete planks. This cavity is also filled with in situ concrete, making
the total foundation fit perfectly to the subsoil. After strengthening, the in
situ concrete takes over the loadbearing function from the bolts in the
adjustable blocks. The soil filling gives the precasted planks the required
horizontal support during pouring. Due to this operating procedure the
concrete floor can be poured at the same time as the foundation beams.
Especially for small projects this is rewarding.

The practical value of the accurate foundation method was tested in a few
small-scale trial projects. From these trials it could be concluded that the
foundation principle is satisfactory technically. Because the work method
strongly deviates from customary foundation activities it also became clear
that building companies would not immediatetely embrace such a foundation
principle.
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Though the small trial projects mainly indicated the limitations of the
foundation principle, it was indirectly the reason for making a major
adjustment to the design. During digging it was observed that the mini-
excavator can do more than dig alone. The mini-excavator in the trial project
could not only lift a lot but also could do this with remarkably accuracy. During
discussions with the operator it became clear that it was not unusual to have
an excavator assemble heavy elements. In this way, in sewerage work,
excavators place large concrete catch pits.

With this knowledge, the foundation method was critically analysed and
the element size was related to the maximum hoisting capacity of the
excavator. It proved that the prefab elements could have a maximum length
of 7.5 meters. Since this length is very usable in practice, the foundation
method was adapted to the specific features and limitations of the excavator.
By using an excavator for the assembly of foundation elements, building
costs can be reduced because the hourly rate for an excavator is far lower
than for a mobile crane. Moreover, an excavator is already present for
excavation and transport. In addition, the excavator is better equipped to
handle difficult terrain.

The notion that the new foundation could also be made suitable for present
building practice grew during work discussions with the building company
BAN-Bouw of Nuenen, the Netherlands. This building company had been
commissioned a trial project on the Eindhoven University of Technology
campus in April 1997. In this project the altered set-up, which allowed assem-
bly by the excavator, was tested in practice. During work preparation it became
clear that the building company was only actually involved in a small part
of the foundation work. The digging of foundation grooves, the application
of foil, the setting of adjusting blocks, the placing of prefab elements, and
the fill of earth all are activities carried out by an earth-moving company
in the road-building industry. Through a small alteration of the foundation
method it proved possible to have the earth-moving company carry out all
activities sequentially including earth replacement. The building company
only had to pour the concrete. One of the important advantages of this is
that the ground floor and foundation beam can be poured simultaneously.
Especially this simultaneous activity in the trial project resulted in savings
of approximately 10% (for the budget of the foundation and floor).

On the basis of the trial project the working details were slightly adjusted
(efficientefficient foundation). The most important boundary condition now became
that the foundation work had to be done by a (specialized) subcontractor.
For the building company this means that their activities can be limited to
contracting the sub-contractor and placing building planks with dimensioning
indicators. After that, the specialized subcontractor takes over the work comple-
tely. When the subcontractor leaves the site after a few days the ground work
is done, the foundation and ground floor is finished, the drainage and jacket
pipes are in place, earth has been replaced and compressed, and the terrain
is leveled. The building company takes over again and a start can be made
with the masonry on the ground floor. This set-up suits the present building
trend in which a building company put out to contract a lot of work and
mainly involves itself with co-ordination. With the efficient foundation the
entire foundation can be put out to contract (as an extension to the
groundwork, which is put out to contract as a rule in any case).

Because the realized trial project on the university campus was relatively
small and simple, a large-scale trial project should be chosen and the
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emphasis was placed on the organizational aspects. The question was whether
the earth-moving company would be able to realize the entire foundation
without the help of the building contractor. It was also important to know
whether responsibilities could be defined clearly. For this purpose the trial
project had to have a reasonable size and complexity. The test was limited
to a strip foundation, because the other trial projects were also realized as
strip foundations.

In consultation with BAN-Bouw a project on the industrial estate Spegelt
in Nuenen was selected. A project consisting of seven nearly identical,
industrial complexes with a small block of two-story offices connected to
each one. In the project the new foundation method was applied in four
out of seven complexes. The foundation for the remaining three was made
according to the traditional method. Hence, it was possible to gain an objective
comparison (e.g. building costs) between the efficient foundation and the
traditional foundation.

The trial project involved long straight walls some 50 meters in length and
small foundation strips (for toilets, corridors and entrances). Due to the specific
shape of the building site there were various corners with angles, 84.3, 90
and 95.7 degrees. All pipes for drainage and all connections for the meter
cupboard had to cross the foundation beams. Approximately 155 prefab
elements were necessary for the foundation with a total length of about 600
m. The average length was 3.85 m. The smallest elements were 310 mm
and the longest 6630 mm. The foundation had to support both walls and
a steel skeleton. The size and complexity of the trial project made it particularly
suitable for researching whether the theoretical advantages for the building
organization could be realized in practice.

The trial project clearly demonstrated that an earth-moving company can
construct the total foundation. The activities carried out were comparable
to those found in road building. This means the organization for the building
company is greatly simplified: only 2 to 6 participants need guidance as
opposed to over 20 separate participants (for excavating, leveling, measuring,
making formworks, placing reinforcement of strips, casting of strips, removing
formwork, plumbing, refilling soil, putting down insulation and reinforcement
of ground floor slab, casting of concrete, et cetera). 

Besides the simplification of the organization it also means a shorter building
time, since all activities can be carried out in a continuous labor process.
This is not possible in the traditional set-up. For each separate activity the
overrun time has to be taken into account because the building process is
(seriously) disrupted if parties require more time than has been planned.
Besides reducing the building time by removing intervals between separate
activities, the trial project resulted in a total labor reduction on the building
site of some 30 to 45%.

The building company only has responsibility for the geodisics and dimensions,
which is as it should be. All other activities with regard to the foundation
can be left to one subcontractor: groundwork,  foundationstructure and ground
floor.

In evaluating the trial project it became clear that the efficient foundation
required a time-consuming preparation period. Prefab elements can only
be produced after ratification of the final drawings. Consequently, the work
on site is delayed for about a month after receiving all permits. For this reason,
a redesign of the foundationmethod was carried out. The objective was to
combine the acquired advantages (simplification of the building organization,
shorter building time, accuracy of work, higher quality and no thermal bridges)
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with the possibilities of industrially produced elements. In the industrializedindustrialized
foundation all elements to be used are produced beforehand and stored.
When project requirements are confirmed the stored concrete elements are
cut to the required specifications and work on the site can start at the same
time.
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1  bijvoorbeeld: probleemstelling þ analyse þ programma van eisen þ ontwerpvarianten þ uitwerking þ evaluatie

2  Bij het "opleveren" van een televisietoestel zal de verkoper zijn klant allereerst een koopcontract laten tekenen, op basis
van enkele wervende brochures met prachtige “artist-impression’s” (met als kleine lettertjes dat aan tekst en tekening
geen rechten kunnen worden ontleend, dat de verkoper vrij is om esthetische, technische en elektronische wijzigingen
aan te brengen of andere materialen toe te passen. De afmetingen van het toestel kunnen ook nog veranderen. Het
toestel wordt bij levering "bezemschoon" overgedragen).
Na ondertekening door koper en verkoper wordt het televisietoestel op de toonbank geplaatst en wordt over de (zichtba-
re) gebreken onderhandeld. In de erop volgende weken komen diverse service-medewerkers in de woning van de koper
om gebreken aan het televisietoestel te repareren. Na herhaalde klachten over vieze voetafdrukken op het tapijt wordt
een extern schoonmaakbedrijf ingeschakeld.
Circa 2 weken later is er een tweede oplevering, waarbij de koper controleert of de reparaties naar behoren zijn uitge-
voerd (.. , het is kennelijk niet mogelijk om eenduidige kwaliteitsafspraken te maken, maar er wordt opnieuw onder-
handeld of de overeenkomst ook daadwerkelijk is nagekomen ....).
Pas dan is de koop afgerond, de koper heeft de garantie dat de verkoper het televisietoestel herstelt, als in de komende
10 jaar het beeld wegvalt.

3  Conservatisme wordt in de woningbouw bevorderd door:
S bouwbedrijven,  vanwege de langdurige aansprakelijkheidsperiode met mogelijk nog niet onderkende effecten van

een noviteit, blootgesteld aan extreme weersomstandigheden;
S ontwerpers en adviseurs,  door de veelheid aan partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van een bouwproject,

met een taakverdeling die voornamelijk berust op ongeschreven wetmatigheden;
S opdrachtgevers,  omdat ze de woning als een belegging zien, die na gebruik meer moet opleveren om een luxer

model te financieren;
S overheid,  doordat alle bepalingen afgestemd zijn op bekende oplossingen, waardoor een nieuw product met onzinni-

ge of onmogelijke voorschriften wordt geconfronteerd.

StellingenStellingen
behorende bij het proefontwerp

“Ontwerp van een geïndustrialiseerde funderingswijze”
van Faas Moonen

1. Terugkoppelingen na voortschrijdend inzicht en het onderkennen van geconditioneerde condities
in het programma van eisen hebben principieel het eindresultaat van dit proefontwerp bepaald.

2. Met oneigenlijk gebruik van begrippen als industrieel-, innovatief-, duurzaam-,
flexibel-, aanpasbaar-, et cetera, wordt in de bouwwereld een koerswijziging ver-
kondigd ...... terwijl toch op de bekende weg kan worden door gegaan.

3. Een afnemer in de bouw heeft in het algemeen geen behoefte aan een nieuw product, wel aan het
bekende product zonder zijn nadelen.

4. Het schema van een niet-routinematig ontwerpproces is geen lineaire reeks,1 maar een iteratief
proces met evaluatie-momenten, die leiden tot een terugkoppeling met herformulering van pro-
bleemstelling en heroverweging van alle voorgaande ontwerpstappen.

5. De veronderstelling dat een reductie van bouwkosten van doorslaggevende betekenis is bij het
succes van een innovatie, is een hardnekkig misverstand in de bouwwereld.

6. De bijzondere positie van de opleveringsprocedure in de bouwwereld wordt duidelijk door deze
op een consumentenproduct te projecteren.2

7. In de woningbouw dragen alle partijen bij aan het conservatisme,3 elk met een eigen motivering.



1  Vrij naar Tristan Bernard (1866-1947): "In the theatre the audience wants to be surprised - but by things that they
expected"

2   "Met een omvang van zo'n 14 miljoen ton per jaar is bouw- en sloopafval een van de grootste afvalstromen" /
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Afval in Nederland : Bouw- en Sloopafval,
augustus 1998.

3   Want volgens de voorschriften uit het bouwbesluit:

X kunnen rolstoelgebruikers zonder hulp de woning via deze entree  binnenkomen,

X is dit bordes   niet toelaatbaar, vanwege de gevaarlijke situatie dat kinderen op de leuning
kunnen klimmen en op het gras kunnen vallen: maar de bouwvergunning wordt
wel geratificeerd als er betonstenen op het gras onder het bordes zijn gelegd;

X geeft dit verdiepingshoge en woningbrede raam   onvoldoende toetreding van daglicht en uitzicht
naar buiten;

X mag een meterruimte niet aan een inpandige garage, maar wel aan een 2e entree   grenzen.

8. In de bouwwereld willen opdrachtgevers een verrassend ontwerpresultaat, maar met de oplossing-
en die ze verwachtten.1

9. Als er in de bouw voldoende werk is, is er geen tijd om te experimenteren;
als er onvoldoende werk is, is er geen budget om te experimenteren.

10. Als de kern van ontwerpen het stellen van prioriteiten en het maken van keuzen is, moet een facul-
teit die ontwerpers opleidt, prioriteiten in het onderwijsprogramma stellen. Een eerstejaars-
programma, gebaseerd op een evenredige vertegenwoordiging van vakgebieden, moet dan als
een toevalstreffer worden bestempeld.

11. Niet de bouw2 maar de natuur zelf is in de herfst een van de grootste vervuilers (van Nederland)
met clandestien gedumpt afval in bossen, natuurgebieden, tuinen, parken en plantsoenen.

12. In het curriculum van bouwkundigen is dringend behoefte aan een college "begrijpend lezen" 3.

13. Hiaten in de curricula van universiteiten dragen bij aan de academische vorming van studenten.

14. De relatie tussen het aantal journalisten en het aantal rampen in Nederland is niet dat er meer
journalisten komen als het aantal rampen toeneemt, maar dat het aantal rampen afneemt als er
minder journalisten zijn.

15. De lat mag op de TU/e best wat hoger liggen.
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