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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

Bouwbedrijven die opereren in de woning- en utiIiteitsbouw worden steeds vaker 

geeonfronteerd met nauwkeurigheidseisen die een onderdeel vormen van het 

bestek voor een bouwwerk. Daarbij dient zieh, nog voordat de aanbesteding van 

een werk heeft plaats gevonden, de volgende vraagstelling aan: 

Welke werkmethoden en produktiemiddelen dienen te worden ingezet opdat het 

betreffende bouwwerk binnen de opgelegde maatspecifieaties opgeleverd kan 

worden, en met welke eeonomisehe offers gaat dat gepaard? 

Ais het gaat om de realisatie van een traditioneel bouwwerk, dan zou op deze 

vraagstelling wellieht zondermeer een antwoord gegeven kunnen worden. Er 

bestaat immers wat dat betreft bij bouwbedrijven een lange, zelfs eeuwenoude 

traditie. 

Anders wordt het, wanneer het gaat om niet-traditionele bouwwijzen waarvoor 

ter nadere aanduiding termen worden gebruikt a1s: industriele bouw, systeem

bouw of assemblagebouw. Het meest kenmerkende van dat soort " ••• bouw" is, 

dat volledig onafhankelijk van elkaar, mogelijk op versehillende plaatsen, 

bouwprodukten worden vervaardigd die op de bouwplaats worden samengevoegd, 

of die worden ingepast in een ter plaatse gestorte betonnen draageonstructie. 

Omdat de genoemde bouwwijzen sleehts enkele decennia oud zijn, kan nog 

nauwelijks van een traditie gesproken worden. 

Het is dan ook bij die eigentijdse bouwwijzen dat de opgeworpen vraagstelling 

actueel is. Een nadere beschouwing van deze vraagstelling vormt het onderwerp 

van dit proefsehrift, terwijl ook - ten dele - een antwoord gegeven zal worden 

op de vraag zelf. 

Genoemde vraagstelling behoort onder andere tot het studiegebied van de 

bouwmetrologie, het vakgebied dat zich bezig houdt met de problematiek van 

het specificeren en beheersen van maatkwaliteit van bouwwerken, een 

probleemveld dat zich tenminste uitstrekt van schetsontwerp tot na de opleve

ring van bouwwerken. 

De voorliggende studie, die zowel valt onder het aandachtsgebied van de 

bouwmetrologie, als onder het aandachtsgebied van de uitvoeringstechniek, gaat 

met name in op het technisehe aspect van de vraagstelling. 
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Zoals de titel van dit proefschrift: "Maatbeheersing in de Bouw. Een 

ontwikkeling van uitzetmethoden" al laat vermoeden, kunnen in dit proefschrift 

twee hoofdzaken worden onderscheiden: enerzijds een beschrijving van maat

beheersing bij de niet-traditionele realisatie van bouwwerken, anderzijds een 

presentatie van een ontwerp van door de auteur ontwikkelde uitzetmethoden die 

kunnen worden toegepast - en reeds zijn toegepast - bij de bouw van woning- en 

utiliteitsgebouwen met draagstructuren in beton. Met de nieuwe uitzet

methoden wordt primair een hoge mate van maatbeheersing nagestreefd. 

Maatbeheersing. Wat is maatbeheersing? Maatbeheersing is een term die men 

tevergeefs in Van Dale zal zoeken; de term is kennelijk te specifiek om in een 

"Groot woordenboek der Nederlandse taal" te worden opgenomen. Letterlijk 

zou men maatbeheersing kunnen verklaren als het "beheersen van", het "onder 

bedwang hebben van" of het "meester zijn van", maten. Overigens is 

"maatbeheersing", indien de gegeven betekenis letterlijk genom en zou worden, 

eigenlijk een te beperkte term am tot uitdrukking te brengen wat er hier mee 

wordt bedoeld, namelijk: kwaliteitsbeheersing met betrekking tot het aspect 

"maat". 

Kwaliteitsbeheersing wordt in NEN 2646/lit.29/ gedefinieerd als: "De 

operationele technieken en activiteiten die noodzakelijk zijn voor het 

handhaven van de geiHste kwaliteit van een produkt, proces of dienst". Door in 

de gegeven omschrijving het algemene begrip kwaliteit te vervangen door het 

meer specifieke begrip "maatkwaliteit", kan de algemene definitie ook worden 

gebruikt ter verklaring van het begrip "maat(kwaliteit)beheersing". 

Een dergelijke substitutie van een algemene door een specifieke term kan ook 

plaatsvinden bij de definitie die NEN 2646 geeft voor het begrip "kwaliteit": 

"De mate waarin het geheel aan eigenschappen van een produkt, proces of 

dienst voldoet aan de eraan gestelde eisen, welke voortvloeien uit het gebruiks

doel". 

Dit proefschrift gaat over maatkwaliteit in de bouw en in het bijzonder over de 

maatkwaliteit die direkt samenhangt met de - niet traditionele - produktie van 

woon-en utiliteitsgebouwen. Deze kwaliteit wordt "produktiekwaliteit" 

genoemd, conform de indeling die Van Ettinger en Sittig in /lit.ll/ geven met 

betrekking tot kwaliteit in een "kwaliteitscircuit" (zie fig. 1.1). 
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Programma
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Ontwerp
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Produktie
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Oistributie
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Serllice
kwaliteit 

Figuur 1.1. Het kwaliteitscircuit. Bron:Van Ettinger & Sittig Ilit.Il/. 

De eerste hoofdstukken (2, 3 en 4) van dit proefschrift gaan voornamelijk over 

de verschillende aspecten van maatbeheersing, en wei: 

• Produktieprocessen. 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de relaties die onderkend 

kunnen worden tussen de produktieprocessen die binnen maatbeheersing een 

rol spelen: prefabriceren, uitzetten, monteren en in-situ fabriceren. Genoem

de produktieprocessen zijn uiteindelijk (mede) bepalend voor de maatkwaliteit 

van de voltooide bouwconstructie. Belangrijke functie vandit hoofdstuk is het 

bieden van een begrippenstelsel met betrekking tot produktieprocessen. 

• Maatkwaliteit. 

In hoofdstuk 3 kornt het doel van de maatbeheersing - het realiseren van een 

zekere maatkwaliteit - aan de orde. Aan de hand van een definitie die van 
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maatkwaliteit in de bouw gegeven kan worden, wordt achtereenvolgens 

beschreven op welke plaatsen maatkwaliteit een rol kan spelen (maat

kenmerken), op basis waarvan maatkwaliteit geformuleerd kan worden (func

tioneren van de voltooide constructie) en welke vorm deze formulering van 

maatkwaliteit kan hebben (tolerantie). 

• Maatbeheersing. 

Hoofdstuk 4 handelt specifiek over maatbeheersing. Er wordt een beschrijving 

gegeven van de structuur van maatbeheersing. Daarbij komt onder andere aan 

de orde, hoe aan de hand van statistische wetmatigheden die er bij de 

vol trekking van de produktieprocessen onderkend kunnen worden, voorspeld 

kan worden of een voorgenomen invulling van de produktieprocessen met 

werkmethoden en produktiemiddelen, waarschijnlijk zal leiden tot een resul

taat dat in overeenstemming is met de specificaties. In dit hoofdstuk wordt 

een door de auteur ontwikkelde berekeningsmethode beschreven die het 

mogelijk maakt om bij het maken van prognoses, naast toevallige afwijkingen, 

ook op een realistische wijze rekening te houden met systematische 

afwijkingen. 

8elangrijke functie van de hoofdstukken 2, 3 en 4 is het duidelijk maken van de 

context waarin de nieuw ontwikkelde uitzetmethoden geplaatst moeten worden. 

Over dat uitzetwerk gaat namelijk het resterende gedeelte van dit proefschrift. 

Uitzetwerk. Wat is uitzetwerk of wat is uitzetten? Uitzetten kan worden 

gedefinieerd als: een combinatie van achtereenvolgens meten en markeren. De 

resultaten van uitzetwerk bestaan uit markeringen - zichtbare merktekens in de 

vorm van bijvoorbeeld potloodlijnen, krasnaden of draadnagels e.d. - op basis 

waarvan eventueel nieuw uitzetwerk kan plaatsvinden, of op basis waarvan 

bijvoorbeeld bouwdelen gemonteerd kunnen worden. Het belang van uitzetwerk 

is tweeerlei: in de eerste plaats wordt met uitzetwerk een bouwwerk een 

geografische plaats gegeven op het beschikbare bouwterreinj in de tweede 

plaats kunnen dankzij uitzetwerk de vele bouwdelen die uiteindelijk een gebouw 

zullen vormen, een positie krijgen die min of meer onafhankelijk is van de 

positie van naburige bouwdelen. Dus, hoe hoog of hoe uitgebreid een bouwwerk 

ook is, dankzij uitzetwerk krijgt ieder bouwdeel zijn eigen "correcte" positie in 

de constructie. Vooral deze laatste functie maakt dat uitzetwerk onontbeerlijk 

is bij de realisatie van bouwwerken van enige omvang. 
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Een aantal aspecten van uitzetwerk komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Er wordt 

een beschrijving gegeven van de structuur van uitzetwerk op de bouwplaats. 

Onderdeel van die beschrijving vormt een begrippenstelsel waarmee de essen

tiale onderdelen van uitzetwerk in samenhang kunnen worden benoemd. Ten 

behoeve van het maken van afspraken binnen uitzetwerk wordt een stelsel van 

tekensymbolen voor meetpunten geboden. 

Het belang van uitzetwerk binnen maatbeheersing wordt vervolgens in hoofd

stuk 6 nader uiteengezet. Omschreven wordt aan welke voorwaarden uitzetwerk 

moet voldoen om het welslagen van maatbeheersing mogelijk te maken. Voorts 

wordt een beschrijving gegeven van de eisen en randvoorwaarden die ten 

grondslag liggen aan de ontwikkelde uitzetmethoden die in de hoofdstukken 7 en 

B worden beschreven. 

In hoofdstuk 7 worden nieuwe uitzetmethoden beschreven waarmee markeringen 

kunnen worden voortgebracht die betekenis hebben in horizontale zin (situatie

uitzetwerk) en waaraan wordt gerefereerd bij het uitvoeren van 

detailuitzetwerk op de volgende niveaus: betonvloeren, vloerbekistingen en 

cementdekvloeren. Binnen de uitzetmethoden worden een aantal meetmiddelen 

en meetmethoden toegepast die hun oorsprong vinden in de landmeetkunde; de 

meeste overige meetmiddelen en meetmethoden, alsmede aIle markeermiddelen 

en markeermethoden, zijn eigen ontwikkeIingen, waarbij gestreefd is naar 

integratie in de techniek, de organisatie en de personeelsbezetting van de 

Nederlandse aannemerij. 

In hoofdstuk B worden, analoog aan de uitzetmethoden in hoofdstuk 7, nieuwe 

uitzetmethoden beschreven waarmee markeringen kunnen worden voortgebracht 

die betekenis hebben in verticale zin (hoagte uitzetwerk). 

In hoofdstuk 9 - het nawoord - worden enkele ervaringen beschreven met 

betrekking tot de toe passing van de ontwikkelde uitzetmethoden. 
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Hoofdstuk 2 

PRODlI<TIEPROCESSEN 

2.1 Inleiding 

Niet-traditioneel vervaardigde woon- en utiliteitsgebouwen - tot die categorie 

bouwwerken beperkt dit onderzoek zich - worden doorgaans gekenmerkt door 

een bet onnen draagconstructie die is samengesteld uit geprefabriceerde bouw

delen of die is opgebouwd als een monolietconstructie van ter plaatse gestort 

beton; voor de voltooiing van het gebouw wordt gebruik gemaakt van een 

veelheid aan vooral vervaardigde bouwprodukten. Het schema van figuur 2.1 

toont de relaties die er bij de totstandkoming van dergelijke gebouwen kunnen 

worden onderscheiden ten aanzien van de produktieprocessen: prefabriceren, 

uitzetten, monteren en in situ fabriceren. Hoewel het schema vooral de situatie 

in beeld brengt die zich voordoet bij het verwerken van beton als bouw

materiaal, geldt de voorstelling ook voor het verwerken van andere, niet 

betonnen, bouwprodukten. 

2.2 Prefabriceren, monteren. uitzetten en in-situ fabriceren 

Ten behoeve van de prefabricage van bet onnen bouwprodukten kan uit maldelen 

een malconstructie worden samengesteld die vervolgens in de betonfabriek, bij 

de feitelijke prefabricage, kan worden gevuld met onder andere beton. Na 

verharding, tussenopslag en transport kunnen later, op de bouwplaats, de 

geprefabriceerde produkten worden gemonteerd, dat wit zeggen: de produkten 

kunnen in een bepaalde positie worden gebracht, waarna deze eenmaal ingeno

men positie kan worden gehandhaafd door het produkt te bevestigen aan de 

reeds gerealiseerde bouwconstructie. 

Analoog aan de wijze waarop een bouwconstructie kan worden samengesteld 

door middel van bouwprodukten, kan ook een bekistingsconstructie op basis van 

bekistingsdelen worden opgebouwd. 

De uiteindelijke positie van bouwprodukten of bekistingsdelen - in het vervolg 

aangeduid als "objecten" - kan op diverse manieren tot stand komen. Bij de 

montage van een object gaat het niet am het in positie brengen van een volledig 

object, maar am het in positie brengen van een beperkt aantal punt en van dat 

object. Het aantal punten dat bij het positioneren betrokken is, hangt onder 
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Monteren 

r- Meten 

Landmeten '-- Positioneren ---
Stellen , 

Bevestigen 

Vru'monteren 

1 
Monteren Uitzetten 

Positioneren 

--
In-situ 
fabriceren Bevestigen 

Gedw. 

Figuur 2.1. Relatieschema van de produktieprocessen die bij de betonbouw 
kunnen worden onderscheiden en die van direkt belang zijn bij het leveren van 
maatkwaliteit. 
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andere af van het aantal vrijheidsgraden dat er ten aanzien van de "positie van 

een object" in de ruimte onderkend kan worden. Bij een buig- en torsiestijf 

object zijn dat zes vrijheidsgraden (figuur 2.2): drie vrijheidsgraden hebben 

betrekking op de verplaatsing (translatie) van een punt van het object in de 

ruimte; de drie overige vrijheidsgraden hebben betrekking op de verdraaiing 

(rotatie) van het object am de assen van een driedimensionaal assenstelsel. 

Figuur 2.2. De positie van een 
object in de ruimte kent 6 
vrijheidsgraden. 

Figuur 2.3. Bij het monteren van 
een object worden tenminste drie 
punten gebruikt, die in 
respectievelijk drie, twee en fien 
richting een "correcte" positie 
krijgen. 

Voor de montage van een volkomen star object zijn bij het in positie brengen 

tenminste drie punten betrokken. In het voorbeeld van figuur 2.3 worden twee 

abjectpunten gebruikt voor het positioneren in respektievelijk drie en twee 

anderling loodrechte richtingen, een derde punt wordt gebruikt voar het 

positioneren in slechts fien richting. In de praktijk worden objecten meestal 

gemonteerd door alle direct bij het positioneren betrokken objectpunten slechts 

in een richting een "correcte" positie te geven. Daarmee loopt het minimale 

aantal te positioneren objectpunten op tot zes stuks. Dit aantal kan nag grater 

worden, onder andere indien het te monteren object anvoldoende stijf is; het 

precieze aantal punten dat in een dergelijk geval gebruikt moet worden, is 

afhankelijk van de nagestreefde maatnauwkeurigheid. 
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2.3 Montagemethoden en uitzetwerk 

In het voorgaande is steeds gesproken over het positioneren van objectpunten 

zonder daarbij te vermelden ten opzichte waarvan het positioneren geschiedt. 

Omdat "positie" een relatief begrip is, zal nader moeten worden aangegeven 

waaraan de positie van aIle direct bij het monteren betrokken objectpunten 

moeten worden gerelateerd. Bij het monteren van een object kan het positio

neren van een objectpunt worden gerelateerd aan: (zie fig. 2.4) 

• Een of meerdere markeringen, bijvoorbeeid in de vorm van een potloodlijn of 

de kop van een bout. Deze markeringen vormen het resuitaat van uitzet

werk. Indien het positioneren plaats vindt op basis van markeringen, dan kan 

deze werkwijze worden aangeduid ais "markeringsafhankelijke" montage; 

• Een of meer objectpunten die deel uitmaken van een naburig object in de 

vorm van de reeds gerealiseerde bouwconstructie of bekistingsconstructie. 

AnaJoog aan de vorige naamgeving kan deze werkwijze "objectafhankelijke" 

montage worden genoemd; 

• Een of meer objectpunten die deel uitmaken van het te monteren object 

zeif. Oak dit is een vorm van objectafhankelijke montage. 

Er kan ook een onderscheid worden gemaakt in de wijze waarop een te 

positioneren objectpunt in relatie kan worden gebracht met het punt (markering 

of objectpunt) waarop het positioneren wordt gebaseerd. 

Het positioneren wordt hier aangeduid als: 

• Vrije montage. Daarbij krijgt het te monteren object dankzij stellen een 

positie. Stellen kan bij het monteren van objecten gedefinieerd worden als 

een combinatie van achtereenvolgens meten en positioneren van een object. 

Stellen gaat dus altijd gepaard met meten in enigerlei vorm; 

• Gedwongen montage. Van gedwongen montage is sprake indien het te 

positioneren objectpunt wordt gedwongen - door middel van een aanslag of 

geleidingsconstructie - een bepaalde positie in te nemen. Ook een markering 

kan daarbij als aanslag fungeren. 

In figuur 2.4 staan enkele situaties uitgebeeld waarbij aIle genoemde 

montagemethoden met betrekking tot het positioneren van een objectpunt aan 

bod komen. Bij nagenoeg ieder bouwwerk komen aIle onderscheiden 

montagemogelijkheden gezamenlijk voor, vaak zelfs al binnen de montage van 

een bouwprodukt of bekistingsdeel. 
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Hoofdstuk 3 

MAATKWALfTEIT 

3.1. Inleiding 

De inhoud van het begrip "maatkwaliteit" met betrekking tot het realiseren van 

bouwkundige constructies kan ais voIgt worden weergegeven: 

"De mate waarin het geheel aan maatkenmerken van een object of toestand 

voidoet aan de eraan toegekende maximaal en minimaal toelaatbare waarden, 

welke voortvIoeien uit het functioneren van de gerede bouwconstructie." 

Deze definitie, die qua inhoud aansiuit bij de definitie van kwaliteit in NEN 

2646/lit.29/ bevat een aantal uitdrukkingen "maatkenmerken van", 

"toelaatbare waarden" en "functioneren van" - die een nadere toelichting 

behoeven. Deze toelichting wordt in de navolgende paragrafen geboden. 

Dit hoofdstuk gaat - overeenkomstig de indeling die in figuur 1.1 is gegeven -

voornamelijk over het tot stand brengen van ontwerpkwaliteit; het tot stand 

brengen van produktiekwaliteit komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 

3.2 Maatkenmerken 

Maatkwaliteit heeft aItijd betrekking op een geometrische eigenschap van een 

object of van een toestand. Overeenkomstig het gesteide in /lit.15/ wordt hier 

ais aanduiding voor "geometrische eigenschap" het begrip "maatkenmerk" 

gehanteerd. Onder maatkenmerken van objecten kan onder andere worden 

verstaam de afmetingen - de enge betekenis van het begrip maat - die 

bijvoorbeeld bouwprodukten, bekistingsdelen, bouw- of bekistingsconstructies 

over een bepaalde doorsnede kunnen vertonen. Andere maatkenmerken van 

objecten zijn bijvoorbeeId: scheluwte, viakheid, evenwijdigheid, verticaliteit, 

horizontaliteit. Zo kunnen bijvoorbeeid aan nog niet gemonteerde bouwproduk

ten en bekistingsdelen een aantal van deze maatkenmerken worden toegeschre

ven. Zie tel" illustratie de maatkenmerken die in fig. 3.1 tot groep I gerekend 

worden. Deze maatkenmerken kunnen worden gezien ais het resultaat van het 

produktieproces "prefabriceren". Ook bij de overige produktieprocessen kunnen 

maatkenmerken worden onderkend: bij uitzetwerk de onderlinge ligging van 

markeringi'm; bij de montage van bouwprodukten of bekistingsdelen ais voor

bereiding op de in-situ fabricage, de positie van de bij het positioneren direct 

betrokken objectpunten t.o.v. bijvoorbeeld markeringen of objectpunten 
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BOUWOELEN MAATKENMERKEN VAN GEBOUWEN 

EEN gladheid 
GRENSVLAK 
{grensvlak- rechtheid (1;: kromrning (2) 
kenmerken. 

vl.kheid (3): scheluwte (4) 

orientatte- vertikaliteit i5' 
zuiverhe;d: norizontaliteit 

i oriijnt.tie· waterpasrecntheid 
rechtheid: lood-rechtheid (6) 

orientatie~ waterpas-vlakheid 17) 
GROEP I vlakheid: lood~vlakheid IS) 
fEN 

[j 
1. RECHTHEID 6 

BOUWDEEl TWEE 
GRENSVLAKKEN 
AfmetiflQ- afmeting (9): lengte 
keomerken breedte 

dikte 
afstand 

Vorm~ hoekzuiverheid: haaksheid ! 10; 
kenmerken 

evenwijdigheid (11 i 

8ox- materiaat box-
kenmerken zuiverhaid (12} 

7. WATERPAS·VLAKHEID 8. LOOD·VLAKHEID 

Aansiuitings- voegbreedte (13) 
kenmerken 

vlakwisseling 114) 

GROEP II 
overlaplengte (151; oplegkmgte I 

TWEE 
BOUWDELEN 

13. VOEGBREEOTE 
6 

CONSTRUCTIE tuimte-maten (16): dagmaat 
Ruimte- verdiepingshoogte 
kenmerken 

constructiematen 

Vorm- hoekzujvernejd: haaksheid (17) 
keomerken evenwijd;gheid (18) 

GROEP III 
Vlak· r~htheid 

MEERDERE kenmerken 
BOUWDElEN vlakheid 

oriintatie· 
rechtheid 119i 

orientatie-
IVlakheid (20) 

i Box· ru;mte~box· 

kenmerken zuiverheid (211 
16. RUIMTE·MAAT 17. HAAKSHEIO 

opmerking: de elifers achter de kenmerken verwijzen naa; bijstaande schetsjes 

Figuur 3.1. Overzicht van een aantal maatkenmerken die in een bouw
constructie onderscheiden kunnen worden. De maatkenmerken in groep I, met 
de nummers 1, 2, 9, 11 en 12 ZIJn eveneens van toepassing op nog niet 
gemonteerde bouwdelen of bekistingsdelen. 
Bron: van Hoof /lit.15/. 
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3. VLAKHEIO 4. SCHELUWTE 5. VERTIKALITEIT 

9. AFMETING 10. HAAKSHEIO 11. EVENWIJOIGHEIO 

14. VLAKWISSELING 15. OVERLAPPING 

18. EVENWIJOIGHEIO 19. ORIENTATIE-RECHTHEID 20. ORIENTATIE-VLAKHEIO 

Verklaring symbolen 

0---- referentielijn/vlak 
®--- horizontale referentie1ijn/vlak 
®-- verticale referentielijn/vlak 
(!j)---- referentielijn/vlak met vaste richting 
~ constante afstand tussen kenmerkpunt en referentielijn/vlak 

variabele afstand tUBsen kenmerkpunt en referentielijn/vlak 

12. MATERIAALBOX 

21. RUIMTEBOX 
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van naburige constructiedelen. 

Het resultaat van ieder afzonderlijk produktieproces kan dus worden beschreven 

ais een verzameling maatkenmerken. Voor ieder maatkenmerk geldt, dat nader 

moet worden gespecificeerd op welke "maatkenmerkpunten" (objectpunten, 

markeringen) het bewuste maatkenmerk betrekking heeft. Vaak zal ook moeten 

worden aangegeven welk(e) referentiepunt, -lijn of -vlak wordt gebruikt om een 

maatkenmerk te definieren. 

Behalve aan het resultaat van ieder produktieproces afzonderlijk, kan ook bij 

het resultaat van de gezamenlijke produktieprocessen worden gesproken van 

maatkenmerken. Zo zijn voegbreedtes, vlakwisselingen en overIapIengtes VOOf

beelden van maatkenmerken die het resultaat zijn van meerdere produktie

processen (fig. 3.1, groep II). 

Een maatkenmerk dat kan worden beschouwd als een eindresultaat van de 

bouwproduktie - een maatkenmerk dat dus direct bepalend is voor het functio

neren van de voltooide bouwconstructie - wordt aangeduid ais "eindmaat

kenmerk". Maatkenmerken die niet aan deze kwalificatie voldoen, worden 

aangeduid ais "deelmaatkenmerken". Het kan overigens voorkomen dat de 

"inhoud" van een eindmaatkenmerk exact overeenkomt met de "inhoud" van een 

deelmaatkenmerk. Oat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de breedte, vlakheid 

of kromming van prefab kolommen; genoemde maatkenmerken kunnen voor en 

na de montage identiek zijn. 

Het gemaakte onderscheid in "deelmaatkenmerken" en "eindmaatkenmerken" is, 

zoals verderop nag zal bJijken, van beJang bij het specificeren van maat

kwaliteit. 

3.3 Functioneren van de gerede bouwconstructie 

Van alle eindmaatkenmerken in een voltooid gebouw kan worden nagegaan of ze 

te maken hebben met het fUnctioneren van de constructie in: (zie fig. 3.2) 

• (bouw-)technisch opzicht; 

• esthetisch opzicht; 

• gecombineerd technisch-esthetisch opzicht. 
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VOEGBREEDTE 
techniseh-esthetiseh functioneren 
(absolute of relatieve tolerantie) 

VLAKWISSELING 
esthetisch functioneren 
(absolute of relatieve tolerantie) 

OVERLAPLENGTE 
technisch funetioneren 
(absolute tolerantie) 

Figuur 3.2. Het onderseheid dat hier gemaakt wordt met betrekking tot het 

functioneren van eindmaatkenmerken, toegelieht aan de hand van de drie typen 

aansluitingen die mogelijk zijn. Tevens bevat de figuur een aanduiding van het 

soort tolerantie dat mogelijk van toepassing kan zijn. Bran: van Hoof llit. 15/. 

Enkele voorbeelden van eindmaatkenmerken die uitsluitend te maken hebben 

met teehnische eisen, zijn opleglengtes en voegbreedtes van voegen die niet in 

het zieht komen. Maatkenmerken die uitsluitend te maken hebben met het in 

esthetisch opzicht functioneren van een bouwwerk, kunnen bijvoorbeeld vlak

wisselingen bij gevelelementen zijn. 

Maatkenmerken die zowel van invloed zijn op het technisch als op het 

esthetiseh funetioneren van een eonstruetie, kunnen onder andere worden 

gevonden in voegen waarvan de voegvulling een dichtingsfunetie moet vervullen 

en die bovendien in het zieht blijven. Voegen tussen betonnen gevelelementen 

zijn daar een voorbeeld van. 

3.4 Toelaatbare waarden van eindmaatkenmerken 

3.4.1 Wehling 

Ieder eindmaatkenmerk dat in een voltooide bouweonstructie onderseheiden kan 

worden, zal als gevolg van maatafwijkingen slechts bij toeval overeenkomen 

met de waarde die bedoeld was. Deze maatafwijkingen kunnen onmogelijk 

worden voorkomen; hoogstens kan door het nemen van bepaalde maatregelen de 

grootte en frequentie worden beinvloed. Maatafwijkingen vormen een niet te 
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ontkennen gegeven in de bouwpraktijk. 

~et is eveneens een gegeven, dat opgetreden maatafwijkingen het behoorlijk 

functioneren van een constructie kunnen aantasten of belemmeren. Hoewel niet 

iedere afwijking als hinderlijk wordt ervaren, geldt Vaal' ieder eindmaat

kenmerk, dat er grenzen zijn waarbuiten maatafwijkingen qua grootte en soms 

oak qua frequentie een ontoelaatbare inbreuk maken op het behoorlijk functio

neren van de constructie. 

Om aan te geven hoe groot maatafwijkingen mogen zijn, wordt meestal het 

begrip tolerantie gebruikt. 

Over de inhoud van het begrip tolerantie bestaat een aantal misverstanden: 

velen hanteren het begrip tolerantie terwijl maatafwijking bedoeld is. Ook de 

Nederlandse normen die er op dit gebied verschenen zijn, dragen bij aan de 

onduideIijkheid om trent het begrip tolerantie. Daar lo.a.Iit.30/ wordt gesteld, 

dat een tolerantiewaarde zou gelden voor een beperkt aantal gevaUen, namelijk 

98 % van de situaties. Oat betekent, dat indien een maatkenmerk seriematig 

voorkomt, een aantal van die maatkenmerken (2 %) waarden mag vertonen die 

de tolerantiewaarden overschrijden, terwijl niettemin aan de maatafspraken is 

voldaan. Dit leidt in de praktijk tot misverstanden. 

Een tolerantie wordt in de norm en ook gebruikt als een statistische reken

grootheid, wat mijns inziens eveneens een oneigenlijk gebruik van het begrip 

tolerantie is. 

Aansluitend bij het gestelde in /lit.151 wordt hier met betrekking tot het begrip 

tolerantie een onderscheid gemaakt in "absolute tolerantie" en in "relatieve 

tolerantie". Het gemaakte onderscheid in toleranties wordt in de volgende 

paragrafen nader verklaard. Oak wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van 

het vaststellen van toleranties op basis van het functioneren van een construc

tie Of op basis van de normen en praktijkrichtlijnen die beschikbaar zijn. 

3.4.2 Absolute tolerantie 

Het hanteren van de absolute tolerantie betekent, dat grenzen worden aange

geven waarbinnen de optredende waarde van het betreffende eindmaatkenmerk 

moet blijven. De waarden die bij een dergelijke tolerantie worden opgegeven, 

moe ten worden gezien als grenzen die "absoluut" niet mogen worden over

schreden, dus ook niet in een ogenschijnlijk verwaarloosbaar aantal gevallen /1/. 
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De absolute tolerantie is vooral van belang bij het vaststellen van toelaatbare 

waarden voor eindmaatkenmerken die verband houden met het teehniseh 

functioneren van een constructie. 

Het vertalen van teehniseh-functionele eisen van bouweonstrueties naar 

toelaatbare waarden voor eindmaatkenmerken, of, anders gezegd: het vast

stell en van toelaatbare maatafwijkingen, toleranties, kan gebeuren op basis van 

objectieve, rationele gronden. Zo is de minimum opleglengte van een ligger op 

een console eenvoudig de berekende veilige minimum oplegiengte. Vom een niet 

in het zieht komende voeg kan worden vastgesteld bij welke afmetingen de 

vaegvulling enerzijds valdaende breed is am te kunnen worden aangebracht en in 

staat is am de vervormingen van de eonstructie op te vangen en anderzijds bij 

welke afmetingen de voeg te breed wordt, zadat de vulling zou kunnen 

uitzakken. 

De toleranties die worden afgeleid van technisch-functionele eisen hebben met 

elkaar gemeen, dat het ons onversehillig laat hoe groat de optredende maat

afwijkingen zijn, zolang ze maar binnen de tolerantiegrenzen blijven. Alle 

opleggingen in een bouwwerk zijn voldoende veilig en dus acceptabel, wanneer 

de opleglengten maar over net de minimummaat hebben. Oak in het voorbeeld 

met de voegvulling maakt het met het oog op de maatkwaliteit niet uit of bij 

alle voegbreedtes dieht bij een van de tolerantiegrenzen liggen. 

Bij dit soort situaties, waarbij het wei of niet voldoende functianeren van een 

eonstructie dus uitsluitend afhangt van het weI of niet binnen de tolerantie

grenzen blijven, kunnen met behulp van de "absolute tolerantie" eenduidige 

afspraken worden gemaakt. 

Vaargaande besehrijving van de inhoud van het begrip "absolute tolerantie" 

komt goeddeels overeen met de inhoud die er in het spraakgebruik aan het 

begrip "tolerantie" wordt toegekend, namelijk: binnen zekere grenzen produ

ceren. 

Voor eindmaatkenmerken waarbij het esthetisch funetioneren van de bouw

eonstruetie een rol speelt, kan eventueel ook met een absolute tolerantie 

worden gewerkt; soms is het echter zinval am daarvoor de Itrelatieve tolerantie" 

te gebruiken. 

3.4.3 Relatieve tolerantie 

Ook bij de relatieve tolerantie gaat het om "binnen zekere grenzenlt praduceren, 
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aIleen zijn er in dit geval meer dan twee tolerantiegrenzen. Met de relatieve 

tolerantie kan worden vastgelegd welke waarden beslist niet overschreden 

mogen worden, bovendien kan worden aangegeven hoe vaak maatkenmerken met 

een zekere grootte eventueel nog mogen voorkomen. 

Er wordt dus een relatie gelegd tussen toelaatbare grootte en de toelaatbare 

frequentie (van die grootte) van maatafwijkingen. Er kan bijvoorbeeld binnen 

het tolerantiegebied worden aangegeven binnen welke subtolerantiegrenzen 

tenminste 90 % van de maatkenmerken behoort te worden gerealiseerd (fig. 

3.3). 

ABSOLUTE TOLERANTIE 
T = +/- 6 x 

Ideale waarde 

Max.t.w. 

t.w.:toelaatbare waarde 

RELATIEVE TOLERANTlE 

+/- 6; T (90%) = +/- 3 x 

Max.t.w. 

Figuur 3.3. Schematische weergave van het onderscheid tussen een absolute en 

een relatieve tolerantie. Bron: van Hoof/lit.15/. 

Het hanteren van een relatieve tolerantie kan van nut zijn voor eindmaat

kenmerken waarbij sprake is van esthetisch of gecombineerd technisch

esthetisch functioneren. In dergelijke gevallen maakt het namelijk soms weI 

degelijk uit hoe vaak een maatafwijking zal voorkomen. Een relatief grote 

maatafwijking is eventueel nog wei te verdragen, als we die maar sporadisch 

aantreffen; door toe passing van de relatieve tolerantie kunnen daarover afspra

ken worden gemaakt. 

De belangrijkste toepassing voor de relatieve tolerantie kan echter gevonden 

worden bij het maken van maatafspraken voor (series) deeimaatkenmerken. Het 

vaststellen van toleranties voor deelmaatkenmerken vormt in principe een 

onderdeel van de maatbeheersing, en zal daarom in het desbetreffende hoofd

stuk (4) worden behandeld. 
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3.4.4 Vastslellen van toleranties 

Het vaststellen van toleranties voor eindmaatkenmerken behoort tot de verant

woordelijkheid van de ontwerpers van een bouwwerk. Zij dienen het programma 

van eisen zo goed mogelijk te "vertalen" naar plaats en hoedanigheid van 

materialen. Tot dat "vertalen" behoort ook het vaststellen van de maximale en 

minimale waarden welke eindmaatkenmerken mogen aannemen zonder dat het 

deugdelijk functioneren van de bouwconstructie, in (bouw-)technisch- en/of 

esthetisch opzicht, storend wordt aangetast. 

Een hoge of lage ontwerpkwaliteit is afhankelijk van het evenwicht dat tijdens 

de ontwerpfase tot stand is gebracht tussen enerzijds de functionele eisen 

waaraan de voltooide bouwconstructie moet voldoen, en anderzijds de grootte 

van de eindmaatkenmerken gedurende de gebruiksfase van een bouwwerk (zie 

ook figuur 3.4). Het gevraagde evenwicht dient, ter voorkoming van irreele 

nauwkeurigheidseisen, tot stand te komen op basis van een waarde-analyse van 

maatkwaliteit waarbij kengetallen met betrekking tot de relatie toleranties

kosten een rol spelen /2/. 

Ais gevolg van de voortdurend wisselende fysische en chemische omstandig

he den waaronder toegepaste bouwmaterialen zich bevinden, zijn de optredende 

waarden van de eindmaatkenmerken gedurende de gehele gebruiksfase van een 

bouwwerk niet constant. Oit betekent, dat de toelaatbare waarden van 

eindmaatkenmerken in principe op het voldoende functioneren van de bouw

constructie op ongunstige tijdstippen gedurende de gebruiksfase moeten worden 

gebaseerd. Oit gegeven kan het noodzakelijk maken afwijkende toelaatbare 

waarden af te spreken met de producent, in casu de aannemer, die gelden op het 

moment dat de voltooide eindmaatkenmerken gekeurd worden namens de 

bouwheer. Het tijdstip t(k) waarop dit gebeurt, kan samenvallen met de 

oplevering van het bouwwerk, of eventueel ook vroeger plaatsvinden, bijvoor

beeld steeds direct na tot het totstandkomen van een eindmaatkenmerk. 

Het is nog allerminst gebruikelijk, dat maatspecificaties van een bouwwerk op 

voornoemde wijze tot stand komen. In bestekken, waarin aIle produkt

specificaties van een te realiseren bouwwerk in principecontractueel vast

liggen, worden nagenoeg alle eindmaatkenmerken met slechts een waarde - de 

ideale waarde /3/ - aangeduid, en voor maatkenmerken die schuH gaan achter 

lijnen op tekeningen, zoals kromming, scheluwte, scheefstand, onloodheid e.d., 

gaan de specificaties vaak niet verder dan: glad, vlak en strak. Als "algemeen 
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geldende tolerantie" gelden meesta! omschrijvingen als: "vo!gens goed vakman

schap" of "tot genoegen van de directie" flit.l6/ • 

...., 
"0.-., m,", 
m::: 
o.m 
li~ 
Ole. c '-' .- ., 
E ?: 
E'"' 
~ 5 
'" c C m 
<1l > 
~ ., ., ..... 
> m 
oE 

PVE Programma van eisen 
EMK Eindmaatkenmerk 
t(g) Ongunstig tijdstip gedurende gebruiksfase 
tek} Tijdstip waarop keuring zal plaatsvinden, 

bijvoorbeeld bij oplevering 

Figuur 3.4. Schematische voorstelling met betrekking tot het leveren van 

ontwerpkwaliteit m.b.t. het aspect maat, op basis van het functioneren van het 

bouwwerk. 

Gebrek aan maatkwaliteit dat bij dergelijke werken wordt geconstateerd, wordt 

veelal aan de uitvoerende partijen toegeschreven. Vaak ten onrechte, bij een 

onbehoorlijke en onvolledige maatspecifieatie zal sleehts bij toeval een, qua 

maatkwaliteit bevredigend resultaat ontstaan. 

Van een relatief hoge maatkwaliteit van een eindmaatkenmerk in een bouw

construe tie kan dus pas sprake zijn indien wordt voldaan aan tenminste de 

volgende twee voorwaarden: 
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• Maatspecificaties moeten naar behoren zijn vastgesteld op basis van de 

functionele eisen en met inachtneming van een aantal randvoorwaarden die 

samenhangen met de uitvoerbaarheid van de op te leggen toleranties. Voor 

het vaststellen van toleranties geldt het devies: "Zo klein als strikt 

noodzakelijk, zo groot als enigszins mogelijk" /lit.9/; 

• De in de praktijk opgetreden maatafwijkingen dienen, qua grootte en 

frequentie, binnen de bij de tolerantie opgegeven waarden te blijven. 

Het behoorlijk formuleren van maatspecificaties voor eindmaatkenmerken blijkt 

- gezien het ontbreken van behoorlijke besteksbepalingen - voor ontwerpers een 

moeilijke opgave te zijn. Vaal' een groot gedeelte is dat te verklaren uit het 

gebrek aan kennis van hetgeen in het verleden bij reeds gerealiseerde en 

goedbevonden projekten aan maatafwijkingen - vaak ongemeten en dus onge

weten - is geaccepteerd. 

Een "alternatieve" werkwijze voor het vaststeUen van toleranties voor 

eindmaatkenmerken bestaat uit het raadplegen en/of van kracht verklaren van 

normen en praktijkrichtlijnen die er op dit gebied verschenen zijn. Voor een 

aantal eindmaatkenmerken kunnen de toleranties - in plaats van te worden 

afgeleid van het behoorlijk functioneren van de constructie - worden ontleend 

aan de NEN- en NPR-uitgaven van het Nederlandse Normalisatie Instituut. In 

NPR 2884 /lit.31/ staan toleranties vermeld die betrekking hebben op maat

kenmerken die deel uitmaken van draagconstructies in de woningbouw. Met 

(antwerp) NPR 2886 /Iit.32/ kunnen toleranties worden berekend Vaal' nagenoeg 

ieder maatkenmerk dat deel uitmaakt van een (steenachtige) draagconstructie. 

Het zal evenwel duidelijk zijn dat toleranties die aan dergelijke bronnen worden 

ontleend, slechts bij benadering een getrouwe afgeleide kunnen zijn van de 

functionele eisen die gelden voor een specifiek bouwwerk. Weliswaar zijn de 

gegeven tolerantiewaarden, of de mogelijk te berekenen waarden zorgvuldig 

gebaseerd op hetgeen kennelijk met "normaal" werken bereikt is (en dus ook 

bereikt kan worden) waarbij impliciet is aangenomen dat in die gevaUen ook 

daadwerkelijk kwaliteit geleverd is, het is en blijft een generalisering die in 

specifieke gevallen - dat is eigen aan generaliseringen - zal blijken te kort te 

schieten /lit.42/. 

Het grate belang van de tolerantiewaarden in de norm en - dat geldt oak voor 

andere, hier (nog) niet vermelde normen - is, dat, qua nauwkeurigheid, het 

23 



niveau aangegeven wordt dat tenminste met "normaal werken" geheald ken 

worden, en dat dearmee tevens de grens is eangegeven waarvoor geldt dat 

hogere nauwkeurigheidseisen waarsehijnlijk een boven-normale prijs zullen 

vergen. Oit maakt dat, ook in die gevallen waarin weI een tolerantie kan worden 

afgeleid van het deugdelijk funetioneren in een concrete situatie, de normen 

waardevol kunnen zijn; zij bieden immers (ook) qua kosten een referentie. 

Met betrekking tot toleranties voor eindmaatkenmerken van aansluitingen, 

zoals voegbreedtes, overlaplengtes en vlakwisselingen, - vaak niet de minst 

belangrijke eindmaatkenmerken in een gebouw - blijven de praktijkrichtlijnen 

eehter in gebreke. 
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Hoofdstuk 4 
MAATBEl-EERSING 

4.1 Inleiding 

Aansluitend op de algemene definitie die er in Ilit.291 voor kwaliteitsbeheersing 

is gegeven, kan kwaliteitsbeheersing in de bouw, in het bijzonder van de 

produktiekwaliteit met betrekking tot het aspect maat, als voIgt worden 

gedefinieerd: "De operationele technieken en activiteiten die gedurende de 

uitvoeringsfase van een bouwwerk noodzakeIijk zijn voar het handhaven van de 

ge€Hste maatkwaliteit van bouwwerken". 

Na de aanbesteding van een werk staan de "praducenten" - (ander-)aannemer(s) 

en Ieverancier(s) - gezamenlijk vaal' de opgave de eindmaatkenmerken op het 

keuringstijdstip t(k) binnen de in het bestek contractueel vastgelegde taelaat

bare waarden op te leveren. De mate waadn zij erin siagen binnen de 

specificaties ap te Ieveren, is bepalend vaal' de graad van praduktiekwaliteit. 

De bedrijfseconomische doelstelling van de bedrijven veriangt daarbij bovendien 

dat een en ander tot stand komt tegen minimale economische offers. 

Ten aanzien van het leveren van produktiekwaliteit doet zich het probleem 

voor, dat eindmaatkenmerken vaak zijn samengesteld uit vele, soms weI 

tientallen, deelmaatkenmerken. Of een eindmaatkenmerk voldoet aan de speci

ficaties, blijkt doorgaans pas zodra het laatste deelmaatkenmerk het betrokken 

eindmaatkenmerk compleet maakt. 

Ais daarbij blijkt dat de optredende waarden binnen de toelaatbare waarden 

blijven, dan is de produktiekwaliteit weliswaar gewaarborgd, maar het is 

denkbaar dat er dan "teveel" produktiekwaliteit geleverd is, wat waarschijnlijk 

gepaard is gegaan met een verspilling van middelen. 

Als daarentegen blijkt dat de optredende waarden de toelaatbare waarden 

overschrijden, dan betekent dat, bf een onvoldoende produktiekwaliteit indien 

de situatie gehandhaafd blijft, Of, indien de situatie alsnog in overeenstemming 

moet worden gebracht met de specificaties, betekent dat een economische 

schade voor de producenten als gevolg van aanpassingen 14/. Bovendien blijkt 

vaak dat zelfs met aanpassingen dergelijke eindmaatkenmerken niettemin een 

onvoldoende maatkwaliteit bieden. Gevolg: een mated/He, economische schade 

vaor de producenten, alsmede een immaterHHe schade - kwaliteitsverlies - vaal' 

de opdrachtgever c.q. gebruiker van het bauwwerk. 
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Het is duidelijk dat een dergelijke manier van werken voor aIle partijen risico's 

met zich brengt die men Hever zou willen vermijden. Minder risico's omtrent 

het leveren van voldoende produktiekwaliteit en minder risico's omtrent de 

kosten die aan het realiseren van die kwaliteit verbonden kunnen zijn, kan 

worden gevonden in de toepassing van maatbeheersing. Maatbeheersing is 

gericht op het leveren van juist vol do en de maatkwaliteit op basis van de in het 

bestek verwoorde maatspecificaties. Het is bij maatbeheersing nadrukkelijk niet 

de bedoeling, dat maatkwaliteit tot stand komt op basis van aanpassingen, maar 

dat het een resultaat is van onder andere goed geplande, voorbereide en 

bewaakte werkmethoden met eveneens zorgvuldig geselecteerde produktie

middelen. Basisgedachte daarbij is dat reeds vooraf, dus nag tijdens de 

werkvoorbereiding, de waarschijnlijk tot stand te brengen maatkwaliteit als

mede de ermee gepaard gaande kosten voorspeld kunnen worden. 

Belangrijkste elementen binnen maatbeheersing zijn achtereenvolgens: voor

spell en, afspreken en bewaken van produktie(maat)kwaliteit (figuur 4.1). In de 

volgende paragrafen komen de vermeide onderdelen van maatbeheersing afzon

derlijk aan bod. Het schema dat in figuur 4.2 staat afgebeeld, kan daarbij voor 

het gehele hoofdstuk als leidraad worden gebruikt. 

4.2 Voorspellen van produktiekwaliteit 

4.2.1 Inleiding 

Op basis van de specificaties en voorschriften in het bestek - bestektekeningen 

en bestekboek(en) - van een bouwwerk kan een aannemer die deeineemt aan een 

aanbesteding, of die een werk reeds gegund heeft gekregen, een mogelijke 

invulling van de noodzakelijke produktieprocessen met werkmethoden en 

produktiemiddelen opstellen. Allereerst vindt deze invulling, of anders gezegd: 

het opstellen van een uitvoeringsplan, plaats op basis van de ideale waarden 

voor eindmaatkenmerken op het keuringstijdstip t(k). In een later stadium wordt 

getoetst of, en in hoeverre, de toelaatbare afwijkingen ten opzichte van deze 

ideale waarden in overeenstemming zijn met de waarden voor eindmaat

kenmerken die met de geselecteerde werkmethoden en produktiemiddelen 

eventueel zullen worden voortgebracht. 

Nu is het onmogeHjk om al tijdens de werkvoorbereiding te voorspellen welke 

waarde een afzonderlijk eindmaatkenmerk later daadwerkelijk zal hebben. WeI 
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Produktie· 
kwaliteit 
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AFSPREKEN 
Produktie· 
kwaliteit 

• BEWAKEN 
Produktie· 
kwaliteit 

Figuur 4.1. Sehematisehe voorstelling van het leveren van produktiekwaliteit 

m.b.t. het aspect maat op basis van maatbeheersing • 

. is het mogelijk om te voorspellen binnen welke (grens)waarden de eindmaat

kenmerken later met een zekere waarschijnlijkheid gerealiseerd zuBen worden. 

Voor een aantal eindmaatkenmerken kunnen deze waarden "zonder meer" 

worden gegeven op basis van ervaringen in soortgelijke situaties bij reeds 

gerealiseerde projeeten. Vaak doen zieh eehter situaties voor waarbij de 

waarden van eindmaatkenmerken niet reehtstreeks kunnen worden voorspeld, 

bijvoorbeeld omdat de detaillering sterk afwijkt of omdat de produktiemiddelen 

en/of -omstandigheden versehillen van vroegere ervaringen, maar waarbij de 

voorspelde waarde berust op voorspelde waarden voor de - mogelijk talrijke -
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Legenda 
EMK: eindmaatkenmerk 
DMK: deelmaatkenmerk 
MK: eind- of deelmaatkenmerk 
t(i): tijdstip waarop produktie wordt geinitieerd 
t(p): tijdstip waarop produktie is afgerond 
tea): tijdstip waarop DMK wordt gekeu,rd 
t(m): tijdstip waarop EMK tot stand komt 
t(k): tijdstip waarop keuring op bestek-
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Figuur 4.2. Schematische voorstelling met betrekking tot het leveren van 
produktiekwaliteit op basis van maatbeheersing. 
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deelmaatkenmerken die elk afzonderlijk een bijdrage leveren aan de grootte van 

het desbetreffende eindmaatkenmerk. In dat geval zal op basis van een 

voorgenomen invulling van produktieprocessen met werkmethoden en produktie

middelen, een inventarisatie moeten worden gemaakt van de deelmaatkenmer

ken die voor de uiteindelijk optredende waarde van het betreffende eindmaat

kenmark van belang zijn. Na daze inventarisatie dient de invloed van ieder 

deelmaatkenmerk op de mogeJijke grootte van het eindmaatkenmerk te worden 

gekwanitificeerd. Kwantificeren wil 'in dit geval zeggen, dat moet worden 

voorspeld binnen welke grenzen de verschillende deelmaatkenmerken waar

schijnlijk gerealiseerd zullen worden, am vervolgens op basis van die kengetal

len een uitspraak te kunnen do en over de Jigging van de grenswaarden 

waarbinnen het tot stand te brengen eindmaatkenmerk waarschijnlijk gereali

seerd zal worden. Pas als dit alles gebeurd is, kan worden getoetst of met de 

voorgenomen invulling van het produktieproces inderdaad tegemoet kan worden 

gekomen aan de verlangde produktiekwaliteit c.q. de opgelegde specificaties. 

De komende sub-paragrafen zijn geheel gewijd aan het realistisch voorspellen 

van produktiekwaliteit, volgens bovenstaande principe-procedure. Eerst worden 

in 4.2.2 de wetmatigheid beschreven die bij het resultaat van bouwkundige 

processen onderkend kunnen worden, en die de basis vormen waarop de te 

maken voorspelling wordt gegeven. Daarna wordt in 4.2.3 een inzicht gegeven in 

de verschillende soorten maatafwijkingen die hier van belang zijn bij het maken 

van prognoses. In 4.2.4 wordt de inhoud gedefinieerd van de begrippen precisie 

en onnauwkeurigheid; begrippen, die verband houden met de onderscheiden 

soorten afwijkingen. Op basis van de uitgevoerde analyses, gedane aannamen en 

gemaakte begripsdefinities wordt in 4.2.5 een beschrijving gegeven van een 

rekenmodel waarmee de nauwkeurigheid van een eindmaatkenmerk kan worden 

voorspeld. Omdat het rekenmodel zich niet zonder meer leent om daadwerkeJijk 

uitgebreide berekeningen mee uit te voeren, komen we in 4.2.6 nogmaals op het 

rekenmodel terug, ditmaal in een meer operationele vorm. Oat wil zeggen, dat -

ondersteund met een voorbeeid - bewust gepoogd wordt, vorm en inhoud zodanig 

te presenteren, dat navolging, ook in complexe praktijksituaties, mogelijk is. In 

4.2.7 wordt de gegeven rekenmethode geplaatst naast andere, in de praktijk 

gebruikte rekenwijzen. Tot slot gaan we in 4.2.8 nader in op de herkomst en 

waarde van kengetallen die de rekenmethode waardevol, dan weI waardeloos 

kunnen maken. 
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4.2.2 Produktieprocessen in de bouw als stochastische processen 

Voor het voorspellen van de grenswaarden waarbinnen maatkenmerken waar

schijnlijk gerealiseerd zullen worden, wordt gebruik gemaakt van de wet

maUgheden die er bij het optreden van maatafwijkingen onderkend kunnen 

worden. Uit empirische onderzoeken die er naar het optreden van maataf

wijkingen bij maatkenmerken in de bauw zijn verricht, blijkt, dat de grafische 

weergave van de grootte en frequentie van seriematig voorkamende maat

kenmerken, in een histogram, een verlaop laat zien dat gelijkenis vertoont met 

de grafische weergave van de kansdichtheidsfunctie die behoort bij een normale 

verdeling indien daarbij, als verwachting 1-1, het steekproefgemiddelde ~, en als 

standaardafwijking cr, de steekproefstandaardafwijking s, als parameters worden 

ingevoerd (fig. 4.3). 

Onder andere Tiltman /lit.55/ en Fleischer /lit. 12/ stellen, op basis van hun 

onderzaeksresultaten naar de wetmatigheden in het voorkomen van maataf

wijkingen, dat maatkenmerken inderdaad (in principe) geidealiseerd voorgesteld 

mogen worden als trekkingen uit een populatie die beschreven kan worden met 

een normale verdeling N (1-1, 0). Uit de toevoeging van het begrip "geidealiseerd" 

mag worden afgeleid dat 1-1 en cr modelgrootheden zijn, terwijl ~ en s praktijk

grootheden zijn. Genoemde veronderstellingen vormen de basis waarop (oak) 

hier voorspellingen worden gemaakt met betrekking tot produktiekwaliteit van 

maatkenmerken /5/. 

4.2.3 Soorten maatafwijkingen 

Maatafwijkingen worden hier op twee manieren ingedeeld, naar herkomst en 

naar s~ort. 

De herkomst van maatafwijkingen kan op twee granden worden verklaard: 

• Het menselijk onvermogen om handelingen feilloos uit te voeren; 

• De voartdurend wisselende fysische en chemische omstandigheden waaraan 

een voorwerp of toestand is onderworpen zodra dat of die is voortgebracht. 

Met betrekking tot maatafwijkingen wordt hier, naar soort, de volgende indeling 

gemaakt: 

• Toevallige afwijkingen; 

• Variabele systematische afwijkingen; 

• Constante systematische afwijkingen. 
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Figuur 4.3. Grafische weergave van steekproefresultaten in de vorm van een 
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vorm van de kanscurve (de kromme van Gauss) die behoort bij een normale 
verdeling. 
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Genoemde indeling van afwijkingen - zowel naar herkomst, als naar soort -

alsmede het nut dat deze indeling kan hebben bij het voorspellen van maat

kwaliteit worden verduidelijkt aan de hand van enkele praktijksituaties, en 

worden geillustreerd door middel van onder andere figuur 4.4. 

Indien we in de praktijk een maatkenmerk, bijvoorbeeld de lengte van een 

prefab vloerelement op een bepaalde doorsnede nameten, dan zal blijken, dat er 

een maatverschil is ten opzichte van de ideale waarde die op dat moment wordt 

voortgebracht, tijdstip t(m). Stel dat het hier gaat om een denkbeeldige situatie 

waarbij het nameten geheel feilloos kan geschieden, dan is het verschil tussen 

de ideale waarde (X) en een individueel waargenomen waarde (~i)' gelijk aan de 

totale afwijking (x'.) van het betreffende maatkenmerk. 
-1 

Indien er sprake is van een verzameling vloerelementen uit dezelfde mal, dan 

zal na meting van de lengtes blijken, dat de totale afwijking opgesplitst kan 

worden in een variabel deel, de toevallige afwijking en in een constant deel, de 

systematische afwijking. In een praktijkgeval wordt de toevallige afwijking ~' 

gedefinieerd ten opzichte van het steekproefgemiddelde ~, en is de systemati

sche afwijking gelijk aan het verschil van het steekproefgemiddelde met de 

ideale waarde op dat moment. In figuur 4.4 is dit hypothetische praktijkgeval in 

een model weergegeven met een normale verdeling N (IJ '" fj II)' x x 

Op analoge wijze kan ook een serie soortgelijke betonmallen beschouwd worden, 

waarbij voor de series producenten uit die mallen geldt, dat ook binnen de 

systematische afwijkingen een constant en een variabel gedeelte onderscheiden 

kan worden. 

Het variabele gedeelte kan worden verklaard uit het gegeven, dat uiteraard ook 

het fabriceren en monteren van maldelen tot een malconstructie allerminst een 

feilloos proces is. Het variabele gedeelte kan worden gezien als een toevallige 

afwijking in het gebruikte produktiemiddeI, de betonmal. Oit variabele gedeelte 

van de systematische afwijking krijgt hier de benaming "variabele syste

matische afwijking". 

Het con stante gedeelte van de systematische afwijking, dat hier "constante 

systematische afwijking" wordt genoemd, kan op twee manieren worden ver

klaard. 

De eerste verklaring heeft betrekking op het tot stand brengen van produktie

middelen, zaals in het voorbeeld het vervaardigen van malconstructies. Oak in 

die afwijkingen die samenhangen met het voortbrengen van produktiemiddelen 
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Figuur 4.4. Model van de uitsplitsing van een totale afwijking in een toevallige 
afwijking, in een variabele systematische afwijking en in een constante 
systematische afwijking. 
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is weer een constant gedeelte te onderscheiden, namelijk de systematische 

afwijking van dat produktieproces. Van dit type constante systematische 

afwijking wordt hier aangenomen dat de invloed op het eindresultaat van de 

voorspellingen verwaarloosbaar klein is: met dit type systematische afwijking 

wordt in de komende berekeningen en analyses dan ook geen rekening gehouden. 

De tweede verklaring voar het optreden van constante systematische afwijkin

gen houdt verband met het gedrag van toegepaste bouwmaterialen en gebruikte 

produktiemiddelen onder invloed van wisselende fysische en chemische omstan

digheden. In het voorbeeld van de vloerelementen zal bijvoorbeeld de verhar

dingskrimp van het beton ertoe lei den dat aUe vloerelementen iets korter 

worden dan de afmeting van de betonmal aangeeft. Op het moment dat de 

produktie geinitieerd wordt, tijdstip t(i), neemt het betrokken maatkenmerk, in 

casu de lengte van het element, de waarde aan die geldt voor het overeen

komstig maatkenmerk van het produktiemiddel, in casu de afstand tussen de 

zijschotten van de betonmal. Tot aan het tijdstip waarop de produktie van het 

betreffende element als afgesioten wordt beschouwd, tijdstip t(p), is onder 

andere de genoemde krimp verantwoordelijk voor een afwijkende waarde van 

het maatkenmerk. 

De waarde die men op het tijdstip to) tracht te bereiken kan worden aangeduid 

als "produktiestreefwaarde" /6/. In het voorbeeld van de vloerelementen is de 

produktiestreefwaarde dus de maat tussen de zijschotten die men juist op het 

moment dat de mal gevuld wordt met beton, tracht te bereiken. 

Een wellicht nag sprekender voorbeeld van een constante systematische afwij

king is de kromming van dezelfde vloerelementen. De kromming die de 

vloerelementen als gevolg van de doorbuiging van de malconstructie meekrijgen 

gedurende de produktie (periode to) - t(p)), alsmede de extra kromming die de 

vloerplaten vertonen als gevolg van het eigen gewicht en de externe belasting 

gedurende de opslag en in gemonteerde staat, is nagenoeg geheel te beschouwen 

ais een constante systematische afwijking. 

Laatstgenoemde constante systematische afwijkingen - afwijkingen die dus 

samenhangen met het dimensionele gedrag van constructies of van construct ie

onderdelen zijn doorgaans niet verwaarloosbaar klein; in tegendeel, zij leveren 

vaak een substantiale bijdrage aan de totale afwijking van een maatkenmerk, 

tenzij op de grootte van de constante systematische afwijking wordt geantici

peerd door de produktiestreefwaarde van de maatkenmerken dienovereen

komstig groter of kleiner te maken. 
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Belangrijk kenmerk van constante systematische afwijkingen die samenhangen 

met het dimensionele gedrag van constructies is, dat vooraf met zekerheid het 

teken van de afwijkingen voorspeld kan worden, en dat bovendien op grond van 

inzicht in de materiaaleigenschappen van de toegepaste materialen in comb ina

tie met kennis omtrent de heersende omstandigheden, zoals belastingen, 

meestal een schatting gemaakt kan worden van de grootte van de constante 

systematische afwijking. Overigens kan de mate van onder- of overschatting 

van de grootte van de constante systematische afwijking weer worden opgevat 

als een variabele systematische afwijking /9/. 

Van de toevallige afwijking en de variabele systematische afwijking binnen een 

maatkenmerk kan, modelmatig gezien, worden aangenomen dat het onafhan

kelijke stochastische variabelen zijn die ieder afzonderlijk beschreven kunnen 

worden met normale verdelingen van respektievelijk N(ux'" ox") en N(ux"" (Jxlll)' 

Onder de gedane aannamen kan, overeenkomstig de speciale "voortplantingswet 

der varianties" worden gesteld dat de som van toevallige afwijking en variabele 

systematische afwijking (x." + x. III) van ieder afzonderlijk maatkenmerk, be-
-1 -1 

schreven kan worden met een norm ale verdeling waarvoor geldt: 

• 

• 

• 

Ux'= x.... 0 

systematische 

; onder voorwaarde dat de (niet stochastische) constante 

afwijking XIII' reeds is gei'Himineerd door voUedige 

compensatie in de produktiestreefwaarde. Met andere woorden: de 

streefwaarde komt overeen met de ideale waarde op tijdstip to). 

IJx'::: x"" ;. 0 ; indien de produktiestreefwaarde afwijkt van de ideale 

waarde op tijdstip t(i), maar bijvoorbeeJd gelijk is aan de ideale waarde op 

tijdstip t(m). Zie figuur 4.4. 

4.2.4 Precisie en onnauwkeurigheid 

Een maat voor de spreiding van toevallige afwijkingen die voldoen aan een 

norm ale verdeling, is de standaardafwijking. In diverse vakgebieden, onder 

andere in de landmeetkunde, wordt voor het tot uitdrukking brengen van de 

spreiding van toevallige afwijkingen het begrip precisie gebruikt, waarbij een 

hoge precisie correspondeert met een kleine standaardafwijking llit.l/. Als 
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maat voor de precisie wordt in de landmeetkunde de standaardafwijking 

gehanteerd. 

Hier wordt als precisiemaat een constante maal de standaardafwijking gebruikt. 

Door voor de constante respektievelijk het getal 2.33, 1.96 of 1.64 te nemen, 

wordt met het begrip precisie bij normale verdelingen - daar wordt hier van uit 

gegaan - een relatie gelegd met het 98 %-, 95 %- en 90 %-waarschijnlijkheids

gebied. Ais notatie: P(98%) ." P(95%) '" P(90%) " = +/- .•. mm. (+/- geldt als x x x 
aanduiding voor de symmetrie die er t.a.v. het betrokken betrouwbaarheids-

interval bestaat rondom de verwachting.) 

Ook bij de variabele systematische afwijking kan er gesproken worden van 

precisie; het gaat immers ook daar om de beschrijving van de kansverdeling 

waaruit toevallige afwijkingen een trekking zijn. 

Om aan te geven uit welke modelverzameling een afzonderlijk maatkenmerk 

een trekking kan zijn, indien deze verzameling wordt gebaseerd op een normaal 

verdeelde toevallige afwijking en een normaal verdeelde variabele syste

matische afwijking, kan het begrip onnauwkeurigheid, of het complementaire 

begrip nauwkeurigheid worden gehanteerd. 

Met betrekking tot de definitie van het begrip onnauwkeurigheid kan, als 

afgeleide van het gestelde in /lit.46/, de volgende indeling worden gemaakt: 

1. Onnauwkeurigheid met betrekking tot steekproefresultaten; 

2. Onnauwkeurigheid als modelgrootheid voor een unieke trekking; 

3. Onnauwkeurigheid als modelgrootheid voor een serie. 

Ad.1 

De definitie die verband houdt met het beschrijven van steekproefresultaten -

een praktijkgrootheid dus - staat grafisch uitgewerkt weergegeven in figuur 4.5. 

Zoals de figuur aangeeft wordt er een idealisering gemaakt van de meet

result at en door deze voor te stell en als normaal verdeeld met als parameters i..J 

en cr, respektievelijk het steekproefgemiddelde en de steekproefstandaard

afwijking. De onnauwkeurigheid wordt nu gedefinieerd als het grootste verschil 

van de ideale waarde met een waarde die overeenkomt met de (eenzijdige) 1% 

overschrijdingsgrens van de norm ale verdeling. 

Het is overigens weinig zinvol om steekproefresultaten te karakteriseren door 

middel van deze onnauwkeurigheid; met vermelding van de precisie - bijvoor

beeld P(98%) - en de (bekende) systematische afwijking worden de resultaten 
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veel betel' voorgesteld. In verband met het voorspellen van maatkwaliteit, 

waarbij het dus gaat om modelsituaties in plaats van praktijksituaties, heeft 

deze definitie van onnauwkeurigheid geen gebruikswaarde. 

QNNAUWKEURIGt-EIO BIJ STEEKPROEFRESLL TATEN 

Onnauwkeurigheid 

Figuur 4.5. Grafische weergave van de inhoud van het begrip onnauwkeurigheid 

bij steekproefresultaten volgens /lit.46/. 

Ad.2 

Een definitie die wei bruikbaar is in modelsituaties, komt overeen met de 

inhoud die er in figuur 4.4 aan is toegekend. Daar wordt - analoog aan de 

definitie voor de precisie - de onnauwkeurigheid gedefinieerd als een maat voor 

de spreiding van afwijkingen; ditmaal de tot ale afwijkingen (x'.) die gedacht 
-1 

worden een gevolg te zijn van het aselect samenvoegen van de onafhankelijke 

toevallige afwijkingen (,c' uit N(1l II> a It)) en de variabele systematische 
-1 x x 

afwijkingen (x'." uit N(j.I 111,0 !II»' De onnauwkeurigheid wordt gedefinieerd als een 
-1 x x 

constante ( 2.33, 1.96, 1.64) maal de standaardafwijking ox" 

Ais notatie: 0(98%) " 0(95%) " 0(90%) , = +/- ••• mm. (+/- geldt ook hier als x x x 
aanduiding voor de symmetrie die er bestaat ten opzichte van de verwachting 

van ~': de constante systematische afwijking x"".) 

De onnauwkeurigheid kan behalve via de standaardafwijkingen ook worden 

bepaald via de precisie van de toevallige afwijking en de precisie van de 

variabele systematische afwijking omdat geldt: 
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Ais maat van de - toekomstige - spreiding van de waarden van maatkenmerken 

heeft de gegeven definitie van de nauwkeurigheid slechts waarde indien er per 

serie slechts een maatkenmerk beschouwd wordt (als serie wordt gedefinieerd: 

de verzameling waarvoor een en dezelfde systematische afwijking geldt, 

bijvoorbeeld de betonelementen uit dezelfde mal). Ter benadrukking van dit 

gegeven wordt hier gesproken van "onnauwkeurigheid voar een unieke trekking". 

Ad.3 

De tweede definitie die er volgens lIit. 46/ van onnauwkeurigheid in een 

modelsituatie gegeven kan worden, is van toepassing indien meer trekkingen uit 

een en dezelfde serie (dezelfde ~"', x"") gezamenlijk worden beschouwd. De 

onnauwkeurigheid voor een serie ("voor een serie" is toegevoegd am het 

onderscheid aan te kunnen geven met de in Ad.2 behandelde onnauwkeurigheid, 

die eventueel nader wordt aangeduid, met "voor een unieke trekking") wordt 

gedefinieerd als een constante (bijvoorbeeld 2.33, 1.96, 1.64) maal de sam van 

de onderscheiden standaardafwijkingen. Bijvoorbeeld: 

D(98 %)x' = +1- 2.33.(0' II + a",) x x 

Ook uit de precisie van de samenstellende afwijkingen - toevallige afwijkingen 

en de variabele systematische afwijking - kan de onnauwkeurigheid voor een 

serie rechtstreeks worden vastgesteld vol gens: 

0(98%) ,= +1- (P(98%) ,,+ P(98%) "') x x x 

4.2.5. Passingsberekening; een model 

Voorgaande wetmatigheden in het optreden van maatafwijkingen bij de tot

standkoming van deelmaatkenmerken worden hier, bij het maken van voor

spellingen met betrekking tot maatkwaliteit van eindmaatkenmerken, aanwezig 

verondersteld. 

Op basis van deze aannamen, en met gebruikmaking van de beide definities van 

onnauwkeurigheid die betrekking hebben op modelsituaties (2 + 3), kunnen 

zogenaamde nauwkeurigheids- of passingsberekeningen /8/ worden gemaakt. 

Daarmee kan de onnauwkeurigheid van een maatkenmerk - een eindmaat

kenmerk, zoals voegbreedte, maar eventueel oak opnieuw een deelmaatkenmerk 

zoals de opening tussen twee kolommen, een opening die bijvoorbeeld later nag 
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opgevuld moet worden met een prefab bouwdeel - worden becijferd op basis van 

parameters van de kansverdelingen van de samenstellende deelmaatkenmerken. 

(Het hieronder beschreven model kamt in de volgende sub-paragraaf geent op 

een praktijksituatie opnieuw aan de orde.) 

Vaor een eindmaatkenmerk ~1.1 geldt: 

p 

• dat het tot stand komt op basis van (p-l), I qi 

deelmaatkenmerken x'i ' 
- ·1 

0: teller vaor de seriej j: teller vaar de trekking binnen de serie) 

• waarbij het gaat om (p-1) series deelmaatkenmerken, met binnen iedere 

• 
serie i, qi deelmaatkenmerkenj 

waarbij voor ieder afzonderlijk deelmaatkenmerk x.. door middel van 
-1·1 

"voortplantingsfaktar" ). .. kenbaar gemaakt wordt, in welke mate, en met 
1·1 

welk teken, het desbetreffende deelmaatkenmerk bijdraagt in de grootte van 

het gevormde eindmaatkenmerk ~1.1 

De volgende lineaire betrekking geldt: 

p qi 

ll.l = I L (A ..• x~.) I.) -1.j 

i=2 j=l 

Daarbij staat x* vaar: (zie voor de verklaring van de symbolen figuur 4.4). 

X de vergelijking veor de ideale situatie; 

~ de vergeJijking voer de individuele situatiej de zogenaamde "passings-

vergelijking"; 

x' de vergelijking voar de totale afwijking; 

x" de vergelijking voor de toevallige afwijking; 

x'" de vergelijking voor de variabele systematisch afwijking; 

x"" de vergelijking veor de constante systematische afwijking. 

Voor de variantie en de precisie met betrekking tot de toevallige afwijkingen 

geldt: 
p q. 

2 I 2 ? 
a " = I (I;" . .>.a-" 

x 1 I.) X i 
i=2 

P(980/0)x!, = 2,33.raz: 
1. x 1 
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Voor de variantie en de precisie met betrekking tot de variabele systematische 

afwijkingen geldt: 

p qi . 
2 2 2 

o ",= I (It.··). 0 '" 
X l.] X. 
I i=2 1 

P(98%) III 2, 33.r;;;,.. 
Xl 

(Merk op dat hier de voortplantingsfactoren eerst worden opgeteld alvorens 

deze worden gekwadrateerd.) 

Vaar de onnauwkeurigheid "unieke trekking" geldt: 

0(98%) • ::: 2,33 . j rl II + rl II! 

xl xl x I 

Voor de onnauwkeurigheid "serie" geldt: 

0(98%). := 2,33.(0" + 0 '" ) 
xl xl xl 

4.2.6 Passingsberekeningen; een operationeie methode 

In deze sub-paragraaf ligt de nadruk ap het operationeel maken van de 

rekenmethode waarvan het algemene model in 4.2.5 is gegeven. Centraal 

element bi; het toegankelijk maken van de berekeningsmethode is de analyse

staat (figuur 4.7). 

Ter illustratie wordt een passingsberekening uitgevoerd aan een fictieve 

constructie, die staat afgebeeld in figuur 4.6, en die bestaat uit twee kolommen 

en twee plaatvarmige elementen; tezamen vormen deze bouwdelen drie voegen 

/10/. 

Met betrekking tot de uitvoering wordt het volgende aangenomen: 

• De betonnen kolommen worden geprefabriceerd in twee afzonderlijke 

mallen; 

• De kolommen worden, met gebruikmaking van een meetlat, gesteld ten 

apzichte van de markeringen op de vloer; 

• De kolommen worden aan de linkerzi;kant, symmetrisch over de hoogte. 

telood gesteld met behulp van een lange timmermanswaterpas; 
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• De beide markeringen die voor de montage van de kolommen nodig zijn, 

worden ieder afzonderlijk op de vloer uitgezet ten opzichte van een 

gezamenlijke derde markering; 

• De plaatvormige betonnen elementen worden in een en dezelfde mal 

geprefabriceerd; 

• De plaatvormige elementen komen te rusten op twee bouten nabij de 

uiteinden van het element (markering-afhankelijke gedwongen montage). De 

bouten worden vooraf op hoogte gebracht met behulp van een waterpas

instrument en een meetlat. Ter bepaUng van de invloed van de niet

horizontaal stand van de elementen op de breedte van de voeg ter hoogte 

van de bovenrand kan worden aangenomen dat de verhouding "afstand tussen 

de bout en : hoogte element" gelijk is aan 2 : 1; 

• Plaatvorming element 1 wordt met behulp van een afstandhouder (onder) 

tegen de linker kalam geplaatst. Plaatvorming element 2 wordt vervolgens 

in de antstane opening gecentreerd door ter hoogte van de bovenrand van 

element 2 de voegen VI en v2 aan elkaar "gelijk" te maken. 

Stel, dat we de onnauwkeurigheid van de rechtervoeg, ter haogte van de 

bovenrand van element 2 willen voorspellen op het tijdstip dat dit eindmaat

kenmerk wordt gevormd, tijdstip t(m). Op basis van de inmiddels beschikbare 

gegevens van het antwerp en het uitvoeringsplan kan een inventarisatie worden 

gemaakt van de deelmaatkenmerken die een rol spelen bij het tot stand komen 

van het te onderzoeken eindmaatkenmerk, de voegbreedte v2• 

Voor de beide maatkenmerkpunten die het eindmaatkenmerk vormen kan zover 

in het uitvoeringsproces worden teruggegaan, totdat een gemeenschappelijk 

"punt" wordt bereikt. Dat is in dit geval de gemeenschappelijke markering op de 

vloer van waaruit de beide markeringen worden uitgezet die nodig zijn voor de 

montage van de kolommen. AIle activiteiten die daarvoor plaatsvinden, hebben 

een identieke invloed op de positie van de beide maatkenmerkpunten en leveren 

derhalve geen bijdrage aan de onnauwkeurigheid van de voegbreedte. 

Een overzichtelijke manier om de gepleegde ontwerp- en procesanalyse in beeld 

te brengen, is de passingsfiguur (figuur 4.6). In een dergelijke figuur worden aIle 

relevante deelmaatkenmerken grafisch weergegeven volgens de volgende af

spraken: 

• AHe deelmaatkenmerken waarvoor de ideale waarde ongelijk is aan nul, 

bijvoorbeeld de lengte van een element of de dikte van een kalom, worden in 

de figuur met een willekeurige schaal getekend; 
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o 
1 

Markering 

A m1 - PI - d - k - O,S(zl - z2) - h - 11 - vI - 12 

B = m2 + P2 + e - t - b 

v2 = A - B 

vI - c v 2 + C of vI = v 2 + 2c 

/./ 
Markermg 

v2 = 0,5m1 - O,Sm2 - o,SPl - 0,SP2 - O,Sd - o,Se - o,Sk - O,ZSzl+ 

+ O,2SzZ - O,5h - 0,511 - 0,S12 - c + O,5t + O,5b 

If. 

1--
B 

Figuur 4.6. Passingsfiguur behorende bij de behandelde passingsberekening. 
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• AIle deelmaatkenmerken waarvoor de ideale waarde gelijk kan zijn aan nul, 

zoals bijvoorbeeld de kromming of de onloodheid van een kolom, worden in 

de figuur met een afwijking - dus krom en uit het lood - getekend. De 

richting die de afwijking op tekening meekrijgt, is niet belangrijk voor zover 

de figuur gebruikt wordt voor het vaststellen van kansverdelingen waarvan 

voor deze deelmaatkenmerken aileen toevallige afwijkingen een rol spelen. 

Indien voor deze deelmaatkenmerken oak systematische afwijkingen een rol 

spelen, dan dient rekening te worden gehouden met een teken. In de te 

volgen werkwijze wordt implieiet aangenomen, dat de getekende afwijking 

positief van teken is. 

De passingsfiguur kan worden gezien als een buiten proportie getekende 

weergave van een individuele situatie waarin aile deelmaatkenmerken met een 

individuele waarde x. staan afgebeeld. 
-I 

Bij de voegbreedte gaat het om de positie van twee maatkenmerkpunten ten 

opziehte van een gemeensehappelijke referentie. In de figuur wordt ook die 

referentie - in de vorm van een vertieale lijn door de markering - getekend 

alsmede een tweetal (hulp)lijnen die van de referentielijn naar elk van de 

kenmerkpu'lten lei den. De hulplijnen maken (vooraI in eompIexe situaties) het 

inventariseren per kenmerkpunt eenvoudiger. Een tweede, horizontaIe referen

tielijn houdt verband met het op hoogte stell en van de bouten waarop de 

elementen komen te rusten. De twee referentielijnen kunnen besehouwd worden 

ais de twee assen van een tweedimensioneeI assensteisel. 

Ten behoeve van de inventarisatie van deelmaatkenmerken, worden versehiIlen

de deelmaatkenmerken die uit dezeIfde serie afkomstig zijn, met een gelijke 

letter en een oplopende index, ais symbool, aangeduid (ter vervanging van xi uit 

het algemene model). De inventarisatie van relevante deelmaatkenmerken voor 

het te onderzoeken eindmaatkenmerk - de reehtervoeg ter hoogte van de 

bovenrand - kan vervolgens in een "passingsvergelijking" worden ondergebracht. 

Oat gebeurt via de tussenvergelijking (1), (Z) en (3); deze vergelijkingen lei den 

tot vergeUjking (4). Omdat het eentreren van element twee niet feilloos kan 

gesehieden, ontstaat er een centreerafwijking e die eehter de- ene voeg evenveel 

groter maakt, als de andere voeg kleiner wordt. Zie vergelijking (5). Uit de 

vergelijkingen (4) en (5), kan vergelijking (6) worden verkregen: de passings

vergelijking voor voegbreedte vZ' 
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Vervolgens kan de passingsvergelijking naar de analysestaat (figuur 4.7) worden 

overgebracht. Daar worden de symbolen die behoren bij deelmaatkenmerken die 

worden gedacht trekkingen uit eenzelfde serie te zijn onder elkaar geplaatst in 

kolom 3. De bijbehorende vaortplantingsfaktoren, die de mate aangeven waarin 

en het teken waarmee een deelmaatkenmerk "doorwerkt" in een eindmaat

kenmerk, komen in kolom 4. 

Als kengetallen voor de spreiding van de onderscheiden verzamelingen, wordt in 

de staat gerekend met de precisie (in dit geval P (98 %)). Het rekenen met de 

precisie heeft tot voordeel, dat, omdat het begrip nauw aansluit bij ons 

voorstellingsvermogen met betrekking tot de spreiding van afwijkingen, de 

grootte ervan makkelijker kan worden geschat dan de graotte van de overeen

komstige standaardafwijking. (Indien kengetallen niet behoeven te worden 

geschat, maar kunnen worden overgenomen uit een gegevensbestand, dan is het 

gemaakte onderscheid uiteraard van ondergeschikt belang.) 

Zoals het onderste gedeelte van de analysestaat laat zien, wordt de onnauw

keurigheid van het eindmaatkenmerk in de analysestaat, conform de verstrekte 

statistische rekenregels, rechtstreeks bepaald uit de precisie voor de toevallige 

afwijking en de precisie voor de variabele systematische afwijking. 

De kolommen 5 tot en met 8 van de analysestaat worden gebruikt ter bepaling 

van de precisie van de toevallige afwijkingen. Overeenkomstig de rekenregels 

wordt bij het kwadratisch samenstellen van de precisie oak de voortplantings

factor meegekwadrateerd (kolom 5) en voor zover de voortplantingsfactoren 

be trekking hebben op deelmaatkenmerken die stammen uit dezelfde serie, 

worden de gekwadrateerde voortplantingsfactoren gesommeerd in kolom 6. Voor 

de precisie van de toevallige afwijkingen staan in kolom 7 kengetallen gegeven 

die mogelijk in de gegeven situatie kunnen gelden. Het produkt van de 

informatie in de kolommen 6 en 7 komt terecht in kolom 8; de sommatie van 

deze kolom resulteert, na worteltrekking, in de precisie voor de toevallige 

afwijking van het onderzochte eindmaatkenmerk. De berekening wijst uit, dat 

de precisie van de toevallige afwijking +/- 6,4 mm bedraagt. 

Ter bepaling van de precisie van de variabele systematische afwijking - dit 

vindt plaats in de kolommen 9 tot en met 12 - worden eerst de voortplantings

factoren die behoren bij deelmaatkenmerken uit dezelfde serie, gesommeerd 

(kolom 9) en vervolgens wordt deze sommatie gekwadrateerd. Op basis van de 
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gegeven kengetallen voor de precisie van de variabele systematische afwijkin

gen, in kolom 11, kan uiteindelijk de precisie voor de variabele systematische 

afwijking in de voegbreedte worden bepaald door de nodige berekeningen uit te 

voeren in kolom 12 (uit het produkt van kolom 10 en 11). De berekening wijst 

uit, dat de precisie van de variabele systematische afwijking +/- 3,4 mm 

bedraagt. 

Zoals de analysestaat aangeeft, kan de onnauwkeurigheid van de totale afwij

king voor respectievelijk een unieke trekking en een serie worden bepaald door 

de berekende precisie van de toevallige afwijking en de precisie voor de 

variabele systematische afwijking kwadratisch samen te stellen of bij elkaar op 

te tell en. 

Voor de totale afwijking in de voegbreedte wijzen de berekeningen uit, dat de 

onnauwkeurigheid voor een unieke trekking +/- 7,2 mm bedraagt, en dat de 

onnauwkeurigheid voor een serie +/- 9,8 mm bedraagt. 

De constante systematische afwijking v"" kan eveneens in de analysestaat 

worden bepaald aan de hand van de inhoud van de kolommen 9, 13 en 14. 

In het voorbeeld is verondersteld, dat de lengte van de plaatvormige elementen 

een constante systematische afwijking vertoont van -1 mm. Deze afwijking kan 

mogelijk voorspeld worden indien nu reeds vast staat, dat bijvoorbeeld de 

optredende verhardingskrimp van het beton niet in de produktiestreefwaarde zal 

worden verdisconteerd. 

Nu alle parameters van de normale verdelingen en de constante systematische 

afwijking (v"") bekend zijn, of Hever gezegd, voorspeld zijn, kan worden 

getoetst of een individuele waarde van de voegbreedte met een voldoende grote 

kans binnen de toelaatbare waarden is gelegen. 

Het voorspellen van de parameters van de kansverdelingen waaruit een eind

maatkenmerk een trekking kan zijn, wordt in eerste instantie uitgevoerd naar 

de toestand op het tijdstip waarop het bewuste eindmaatkenmerk tot stand 

wordt gebracht, tijdstip t(m). Vervolgens wordt nagegaan of afwijkingen die nog 

verwacht mogen worden gedurende de peri ode die verloopt tussen t(m) en het 

tijdstip waarop keuring namens de opdrachtgever plaatsvindt, tijdstip t(k), 

aanleiding geven de berekeningen te herzien. 
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DEELMAATKENr1ER~ 

,,2 2 2 2 (nX.)2 2 E(A~) 2 2 
XliII (n }x"" nr omschrijving xi A Px" (E(AX})P x" n X. P x'" ' (EAX) PX'" x· xi xi 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 markering m1 1+0. 5 0.25 

~ markering m2 -0.5 0.25 0.5 16 8 0 0 3 0 

I plaatsen kol 1 PI -0.5 0.25 

4 plaatsen kol 2 P2 -0.5 0.25 0.5 25 12.5 -1 1 1 1 

5 dikte kol 1 d -0.5 0.25 0.25 4 1 -0.5 0.25· 4 1 

6 dikte kol 2 e -0.5 0.25 0.25 4 1 -0.5 0.25 4 1 

7 afstandhouder k -0.5 0.25 0.25 0 0 -0.5 0.25 2 0.5 
f--\--- . 

8 hoogte bout 1 zl -0.25 0.0625 

9 hoogte bout r z2 +0.25 0.0625 0.125 4 0.5 0 0 1 0 

10 onhaaksheid .h -0.5 0.25 0.25 3 0.75 -0.5 0.25 4 1 

11 lengte e1em. 1 '1 -0.5 0.25 

12 lengte e1em. 2 '2 -0.5 0.25 0.5 16 8 -1 1 6 6 -1 +1 

13 centreerafw. c -1 1 1 2 2 -1 1 0 0 

14 onloodh. kol.l t +0.5 0.25 0.25 25 6.25 0.5 0.25 0 0 
f-- r 

15 kromming kol. b +0.5 0.25 0.25 4 1 0.5 0.25 3 0.75 

16 

17 

18 

19 

20 
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In principe worden de geplande werkmethoden en produktiemiddelen zo vaak en 

zo diepgaand herzien - een iteratieproces - totdat voor de toestand op tijdstip 

t(k) een bevredigend resultaat kan worden voorspeld, tegen aanvaardbare, bij 

voorkeur "minimale", economische offers. 

4.2.7 Passingsberekeningen; overige methoden 

Het uitvoeren van passingsberekeningen als onderdeel van het doorvoeren van 

maatbeheersing bij de realisatie van bouwwerken, is reeds bij een aantal 

projecten toegepast /11/. Daarbij is evenwel niet gerekend met systematische 

afwijkingen op een manier zoals dat in voorgaande paragrafen aan de orde is 

gekomen. De in de praktijk gehanteerde c.q. in de literatuur behandelde 

rekenmethoden kunnen als voigt worden ingedeeld: 

1. Rekenmethode waarbij uitsluitend wordt gerekend met toevaHige afwijkin

gen; 

2. Rekenmethode waarbij behalve met toevallige afwijkingen, expliciet wordt 

gerekend met - niet stochastische - systematische afwijkingen. 

Ad.l 

Bij een aantal in de literatuur vermelde rekenwijzen 

/a.a.Ht.4,5,8,17,40,43/wardt gerekend alsof er uitsluitend taevallige afwijkingen 

zouden aptreden. De problematiek van systematische afwijkingen wordt daarbij 

6f verzwegen, 6f afgedaan met de veranderstelling, dat deze afwijkingen 

geelimineerd zullen worden bij het vaststellen van de produktiestreefwaarden, 

of de kengetallen worden groter ingeschat dan strikt genomen vaar de 

toevallige afwijkingen verwacht mag worden. In het laatste geval wordt vaak 

gerekend met het begrip onnauwkeurigheid. 

Indien aIleen gerekend wardt met toevallige afwijkingen, dan leveren de in de 

figuur 4.7 gebruikte kengetallen voor de toevallige afwijkingen bij dergelijke 

berekeningen een onnauwkeurigheid (eigenlijk precisie) op van +/- 6,4 mm. 

Indien we veronderstellen dat bi] het vaststeIlen van de kengetallen een grotere 

waarde wordt aangehouden dan strikt genom en ten aanzien van aIleen toevallige 

afwijkingen verantwoord is, dan is het volgende mogelijk. 

Een dergelijke compensatie zou kunnen bestaan uit het vaststellen van afzon

derlijke onnauwkeurigheden (unieke trekking) van de deelmaatkenmerken op 

basis van het kwadratisch samenstellen van de precisie van respectievelijk de 

toevallige en de variabele systematische afwijkingen - kolom 7 en 11 in de 

analysestaat. Door deze onnauwkeurigheden in het model in te voeren alsof het 
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de precisie vaar een toevallige afwijking betrof, leidt dat tot een onnauwkeurig

heid van +/- 7,1 mm. 

Op analoge wijze kan voor elk afzonderlijk deelmaatkenmerk oak gerekend 

worden met de onnauwkeurigheid voor series. In dat geval (optellen van de 

precisies, op basis van de inhoud van de kolommen 7 en 11 van de analysestaat) 

Ie vert de uitkomst van de berekening een onnauwkeurigheid op van +/- 8,9 mm. 

Laatstgenoemde "compensatiemogelijkheid" sluit enigszins aan bij de definitie 

die voor onnauwkeurigheid vaak wordt gehanteerd en die vaak gelijk gesteld 

wordt aan de grootte van toleranties, indien "tolerantieberekeningen" worden 

uitgevoerd. 

In aIle gesignaleerde gevallen is er - hoewel de indruk soms gewekt wordt - geen 

sprake van het rekenen met systematische afwijkingen; het betreft uitsluitend 

het meer of minder aanpassen van de kengetallen voor de toevallige afwij

kingen. 

Ad.2 

In onder andere /lit.41,44! wordt gerekend volgens een methode waarbij 

expliciet rekening kan worden gehouden met systematische afwijkingen. Daar 

wordt een systematische afwijking echter niet als een stochastische variabele 

beschouwd, althans, er wordt aangenomen dat weI de (maximale) grootte, maar 

niet het teken kan worden voorspeld. Er wordt van de samenstellende deelmaat

kenmerken in een eindmaatkenmerk - van elk afzonderlijk - de verwachte 

grootte van de systematische afwijking bepaald, en in absolute waarde 

genomen. De verkregen waarden worden vervolgens bij elkaar opgeteldj dat 

leidt tot de systematische afwijking van het eindmaatkenmerk. Indien we oak nu 

weer de getalwaarden (precisies) uit de analysestaat van figuur 4.7 gebruiken 

om deze rekenmethode te toetsen, dan Ie vert dat een onnauwkeurigheid op van 

+/-14,4 mm. 

Het zal duidelijk zijn, dat het achterwege laten van een uitsplitsing in variabele 

systematische en constante systematische afwijkingen, en het vervolgens lineair 

in plaats van kwadratisch samenstellen van afwijkingen, een veel te pessimis

tisch beeld geeft van de toekomstige situatie. Het is immers irreeel am te 

veronderstellen, dat van alle series deelmaatkenmerken de (toevallige) systema

tische afwijkingen allen de uiterste waarde zuBen aannemen. 
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4.2.8 Kengetallen 

De opgave die gesteld werd, en wordt, bij het maken van nauwkeurigheids- of 

passingsberekeningen, is tweeerlei: 

• In de eerste plaats dient een wiskundig/stochastisch model te worden 

opgesteld dat beschouwd kan worden ais een getrouwe afspiegeling van de 

"mechanismen" die zich in de praktijk zullen voordoen; 

• In de tweede plaats dienen de modellen te worden gevoed met kengetallen 

die zo realistisch mogeJijke waarden geven voor de parameters van de 

kansverdelingen waaruit de betrokken deelmaatkenmerken worden geacht 

trekkingen te zijn. Het invoeren van de "juiste" ken get allen in de modellen 

betekent dat een getrouwe voorspelling gemaakt kan worden van de te 

verwachten werkelijkheid. Het invullen van te grote of te kleine kengetallen 

geeft een te pessimistische of een te optimistische indruk van de waar

schijnlijk te realiseren maatkwaliteit; dit kan leiden tot het nemen van foute 

beslissingen met mogelijk als gevolg het doen van onnodige uitgaven. 

Het is dus van essentieel belang dat we kunnen beschikken over betrouwbare 

kengetallen. De kengetallen die in de berekeningen worden gehanteerd, kunnen, 

naar herkomst, op de volgende manier worden ingedeeld: 

• Uit Iiteratuur of andere toegankeIijke bronnen. Diverse artikelen /o.a. 24, 

25,26/, rapporten /o.a. 46,47,48,49/, afstudeerverslagen /o.a. 8,14,40,58/ en 

dissertaties /o.a. lit. 12,55/ bevatten meetgegevens waaruit eventueel in een 

concreet geval een keuze gemaakt kan worden. Soms kan oak worden geput 

uit gegevensbestanden van betrokken producenten /12/. De bij de uitvoering 

van een bouwproject betrokken producenten kunnen mogelijk in het verleden 

in soortgelijke situaties kengetallen hebben verzameld. Met name beton

warenfabrikanten gaan er steeds meer toe over - weliswaar gedwongen door 

hun opdrachtgever - om systematisch gegevens te verzamelen met be trek

king tot de grootte van deelmaatkenmerken van prefab. betonnen elemen

ten. Van de deelmaatkenmerken die voortkomen uit de produktieprocessen 

die op de bouwplaats worden voltrokken - uitzetwerk, montage en in-situ 

fabricage - worden dit soort gegevens zelden verzameld; 

• Door schatting verkregen. Op basis van een ontrafeling van een produktie

proces tot aan de elementaire handelingen en het vervolgens toekennen van 

parameters betreffende de kansverdelingen van die elementaire handelingen 

- een en ander overeenkomstig de werkwijze die hier wordt gevolgd voor het 

voorspellen van eindmaatkenmerken uit meer deelmaatkenmerken - kunnen 
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eventueel ook kengetallen voor deelmaatkenmerken worden vastgesteld. 

Indien kengetallen niet worden geschat - al dan niet voorafgegaan door een 

minutieuze analyse van het proces - maar worden ontleend aan gegevens uit 

literatuur of gegevensbestanden, dan dient met het volgende terdege rekening 

te worden gehouden: 

• Bij de verstrekte kengetallen staat meestal niet (volledig) vermeld onder 

welke specifieke omstandigheden, volgens welke werkmethoden en met 

welke produktiemiddelen een nagemeten deelmaatkenmerk tot stand is 

gekomen. Dergelijke kengetallen kunnen daarom vaak slechts als indicatie 

voor het gevraagde worden beschouwd; 

• Bij tal van deelmaatkenmerken staat evenmin vermeld met welke meet

onnauwkeurigheid de deelmaatkenmerken zijn opgemeten. Veel kengetallen 

geven daardoor een te pessimistische indruk van de haalbare nauwkeurig

heidi de grootte van dit effect kan niet worden gekwantificeerd; 

• Bij de opgave van kengetallen blijft meestal onvermeld op welk tijdstip in 

het wordingsproces de deelmaatkenmerken zijn opgemeten, en wordt in 

verband daarmee evenmin aangegeven of de betrokken produktiestreef

waarde is gecorrigeerd voor opgetreden constante systematische afwijkin

gen. 

In bestekken worden naast toelaatbare waarden voor eindmaatkenmerken ook 

wei toelaatbare waarden voor deelmaatkenmerken geformuleerd, zoals de 

toelaatbare waarden voor deelmaatkenmerken van betonnen prefab elementen 

/13/. In voorkomende gevallen moeten de kengetallen die in de berekeningen 

voor dergelijke maatkenmerken worden uitgevoerd, met inachtneming van de 

opgelegde specificaties worden vastgesteld. 

Zodra van alle eindmaatkenmerken een (net) voldoende produktiekwaliteit kan 

worden voorspeld, hetzij simpel, zonder berekeningen op basis van ervaringen, 

hetzij op basis van nauwkeurigheidsanalyses en nauwkeurigheidsberekeningen, 

dan start de volgende fase binnen het maatbeheersingproces: het afspreken van 

produktiekwaliteit. 

4.3 Afspreken van produktiekwaliteit 

De gemaakte voorspellingen zijn tot stand gekomen, enerzijds op basis van een 

uitvoeringsplan dat voorziet in een specifieke invulling van de produktie-
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processen met werkmethoden en produktiemiddelen, en anderzijds, op basis van 

kengetallen die verb and houden met de parameters van kansverdelingen waaruit 

de deelmaatkenmerken waarschijnlijk trekkingen zullen zijn. De gemaakte 

voorspellingen hebben echter slechts realiteitswaarde indien de produktie

processen ook dienovereenkomstig ten uitvoer worden gebracht. 

De voorspelde produktiekwaliteit zal pas bewaarheid worden indien de betrok

ken producenten voJdoende worden geinformeerd omtrent de mogelijke speciale 

verlangens met betrekking tot de invulling van de produktieprocessen en indien 

vervolgens op basis van de verstrekte informatie bindende afspraken worden 

gemaakt. "Bindende afspraken make nil betekent in dit gevel het contractueel 

vastleggen van afspraken voor deelmaatkenmerken die niet door de (hoofd-) 

aannemer zelf, maar door overige partijen, zoals neven-of onderaannemers of 

leveranciers, worden voortgebracht. 

Tot de afspraken kunnen behoren: 

• Voorschriften en instructies met betrekking tot de invulling en het verloop 

van de produktieprocessen. Met name voor die deelmaatkenmerken waarvoor 

controlemetingen niet of slechts met veel inspanning mogelijk zijn, kan door 

het voorschrijven van bijvoorbeeld het gebruik van produktiemiddelen en/of 

het handhaven van de produktieomstandigheden het overtuigende bewijs 

verkregen worden dat aan de specificaties zal worden voldaan; 

• Keuringscriteria ten aanzien van de waarden die deelmaatkenmerken op het 

moment waarop deze worden afgeleverd/mogelijk worden gekeurd, tijdstip 

tea), mogen hebben; 

• Keuringscriteria ten aanzien van de waarden die eindmaatkenmerken op het 

moment waarop deze worden gerealiseerd en mogelijk worden gekeurd, 

tijdstippen t(m) en t(k),mogen hebben; 

• Voorschriften en instructies die verband houden met de kwaliteitsbewaking. 

Er kunnen afspraken nodig zijn omtrent de uitvoering van controlemetingen 

- door wie, waar, wanneer, waarmee, hoe en hoe nauwkeurig - over de wijze 

van registreren en rapporteren, en indien het in serie voorkomende maatken

merken betreft, over de grootte en samensteIIing van de steekproef die 

gemeten moet worden. 

Met name indien er sprake is van series maatkenmerken, doet zich het probleem 

voor, dat indien uitsluitend afspraken worden gemaakt over maximaal en 

minimaal toelaatbare waarden van maatkenmerken, het de betrokken 
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producenten vrij laat om binnen deze grenzen met een willekeurige frequentie

verdeling te produceren. Echter, indien de voorspellingen zijn gebaseerd op 

nauwkeurigheidsberekeningen, dan is daarin de realiteit geidealiseerd voorge

steid als een frequentieverdeling die overeenkomt met de normale verdeling. De 

vQorspellingen verliezen aan waarde, indien de praktijk dus niet - bij benadering 

- overeenkomstig de gedane aannamen verloopt. In figuur 4.8 staat dit onder

scheid tussen een, ongewenst, "technisch beheerst proces" en een gewenst 

"statistisch beheerst proces" weergegeven /lit.27/. 

Het gesignaieerde probleem is vooral actueel in situaties waarin de tolerantie 

relatief groot is in vergelijking tot de als normaal haalbaar geachte nauwkeurig

heid. 

TECHNI501 BEJ-EERST PROCES ST A TISTISCH BEHEERST PROCES 

.--
r-I- .-- .-- ..... r- ..-

..-- ~ r- /- '-

I 
~ 

Min. toelaatbare waarde 
Max. toelaatbare waarde 

Figuur 4.8. Illustratie met betrekking tot het onderscheid in een technisch en 

een statistisch beheerst proces. Bran: Mulder /lit.27 /. 

Een producent kan eventueel gedwongen worden vol gens een min of meer 

statistisch beheerst proces te werk te gaan door de maatspecificaties te 

verstrekken in de vorm van een relatieve tolerantie. Ook hier kan door middel 

van sub-tolerantiegrenzen worden aangegeven binnen welke opeenvolgende 

maximaal en minimaal toelaatbare waarden een bepaald percentage van de 

voortgebrachte maatkenmerken behoort te liggen. 

Voor het maken van afspraken die verband houden met maatbeheersing, kan 

vooral gebruik worden gemaakt van normen en praktijkrichtlijnen die door het 

NNI zijn uitgebracht /14/. 

4.4 Bewaken van produktiekwaliteit 

De energie die gestoken is in het voorspellen van produktiekwaliteit en in het 

vervolgens afspreken van produktiekwaliteit zal blijken voor een groot gedeelte 
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verspilde energie te zijn geweest, indien niet ook tijdens de voltrekking van de 

produktieprocessen een systematisch doorgevoerde kwaliteitsbewaking plaats

vindt. Dat betekent dat zodra er geproduceerd wordt, er allereerst geverifieerd 

moet worden of de daadwerkelijke invuHing van de produktieprocessen is 

geschied conform de afspraken die dienaangaande zijn overeengekomen. In het 

geval van prefabricage kan dit bijvoorbeeld betekenen dat wordt gecontroleerd 

of de opbouw van de mallen in overeenstemming is met de afspraken. Indien uit 

de controle op de "inhoud" van produktieprocessen blijkt dat het gewenste 

overtuigende bewijs niet geleverd wordt, dan dient de invulling van de produk

tieprocessen te worden herzien, net zolang, totdat weI aan de afspraken wordt 

voldaan. 

Behalve een controle op de "inhoud" van de produktieprocessen dient uiteraard 

oak een controle plaats te vinden op het "resuitaat" van de produktieprocessen. 

Met behulp van mogelijk eveneens voorgeschreven meetmiddelen en meet

methoden kunnen de "waarden" van de maatkenmerken worden achterhaald; dat 

wi! zeggen, de werkelijke waarde plus of min een onbekende meetafwijking. 

De meetafwijking, of voor een serie maatkenmerken, de meetonnauwkeurigheid, 

m,aakt het beoordelen of daadwerkelijk aan de eisen wordt voldaan tot een 

statistische aangelegenheid. Oat geldt met name voor die gevallen waarbij de 

waargenomen waarden relatief dicht in de buurt van de maximaal of minimaal 

toelaatbare waarden zijn gelegen. Vooral indien het vraagstuk van goed- of 

afkeuren actueel is, met mogeIijk vergaande schadelijke consequenties, dient 

deze problematiek overeenkomstig de statistische inzichten en rekenregels met 

betrekking tot het toetsen van waarnemingen, te worden benaderd. Zie bijvoor

beeld flit. 59,52/. 

Zodra de eindmaatkenmerken op basis van de deelmaatkenmerken gerealiseerd 

zijn, op tijdstip t(m), dient ook daar een keuring plaats te vinden. Indien 

tolerantieoverschrijdingen worden geconstateerd, dan kan het betreffende 

maatkenmerk eventueel alsnog in overeenstemming worden gebracht met de 

specificaties door middel van aanpassingen. Aanpassen wi! zeggen, het uit

voeren van niet geplande werkzaamheden, zoals het vervangen van een element, 

het repareren van een situatie of eventueel het toepassen van een alternatieve 

montagemethode voor een van de betrokken bouwprodukten. 

Voor die gevallen waarbij er gedurende de tijd die verstrijkt tussen tijdstip t(m) 

en het tijdstip t(k) waarop namens de opdrachtgever keuring plaats vindt, nog 
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significante wijzigingen worden verwacht in de grootte van eindmaat

kenmerken, bijvoorbeeld sIs gevolg van het dimensionele gedrag van de 

constructie, kan het nodig zijn, nog een keuring te laten plaatsvinden, ditmaal 

op tijdstip t(k). Mogelijk kan ook die keuring - die overigens kan samenvallen 

met de keuring die de opdrachtgever laat uitvoeren - aanleiding geven tot het 

verrichten van aanpassingen. 

Uiteindelijk leidt de geschetste gang van zaken tot een bouwwerk dat bij de 

oplevering een voldoende produktiekwaliteit vertegenwoordigt, die slechts 

marginaal is verkregen met aanpassingen; die nagenoeg geheel hat produkt is 

van een afgewogan uitvoeringsplan, duidelijke en volledige afspraken met 

participanten, en een efficiente kwaliteitsbewaking. 
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Hoofdstuk 5 

UlTZETWERK 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van uitzetwerk op de bouw

plaats. Daarbij wordt een coherent begrippenstelsel gehanteerd, waarmee de 

onderlinge samenhang van de essentii:He activiteiten en resultaten binnen 

uitzetwerk kan worden benoemd. Het hoofdstuk gaat - met uitzondering van 

enkele voorbeelden, die uitsluitend ter illustratie worden aangehaald - niet over 

de praktische opzet van uitzetwerk, zoals dat eventueel voar een concrete 

situatie zou kunnen worden gegeven. Voor dat laatste wordt verwezen naar 

onder andere llit. 28,39/. 

Op basis van de gegeven definitie van uitzetten - een combinatie van achter

eenvolgens meten en markeren - wordt in de volgende paragrafen een nadere 

beschrijving gegeven van: 

• de assensteisels die met betrekking tot gebouwen en met betrekking tot 

uitzetwerk onderscheiden kunnen worden; 

• de inhoud van het meten met be trekking tot uitzetwerkj 

• de inhaud van markeren met betrekking tot uitzetwerkj 

• de niveaus die met betrekking tot uitzetwerk onderscheiden kunnen worden; 

• symbolen voor meetpunten op tekeningen. 

5.2 Uitzetwerk en assenstelsels 

In tekeningen die voor de uitvoering van een typisch bouwwerk beschikbaar 

komen, ligt voor ieder constructiedeel - of, preciezer gezegd: voor de begren

zingsvlakken of hartvlakken van ieder constructiedeel - de positie vast in een 

driedimensioneel, orthogonaal assenstelsel. Van dat assenstelsel, dat aIleen voor 

dat gebouw van belang is, liggen de x- en de y-as in het vlak dat samenvalt met 

de bovenzijde van de afgewerkte beganegrondvIoer, bekend als het bouwpeUj 

het snijpunt van de verticale as (de z-as) met het x, y-vlak, en daarmee tevens 

de oorsprong van het assenstelsel, kan binnen het gebouw liggen, maar kan ook 

buiten het gebouw, soms zelfs buiten het bouwterrein liggen. Naast de milli

meter als maateenheid kennen de horizontale assen stramienbreedten als 

speciale maateenheid, en kent de verticale as de verdiepingshoogte als speciale 

maateenheid. 
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Binnen een dergelijk assenstelsel wordt de (relatieve) positie van een construc

tiedeel in horizontale zin (x,y) - aangeduid als de "situatie" - bemaat /15/ ten 

opzichte van de stramienlijnen, en wordt de positie in verticale zin (z)

aangeduid als de "hoogte" - bemaat ten opzichte van de (verdiepings-)peilen. 

De aanduidingen, "situatie" en "hoogte" geld en niet aIleen voor de positie van de 

constructiedelen afzonderlijk, zij gelden ook voor het gebouw als geheel. Aileen 

in dat geval ook nog in een ander assenstelsel. Van enkele markante punten van 

een gebouw, bijvoorbeeld de hoekpunten en ook hier de bovenzijde van de 

afgewerkte beganegrondvloer, zijn de coordinaten vaak bekend in een lokaal 

landmeetkundig stelsel dat direct of indirect deel uitmaakt van, of een relatie 

heeft met het systeem van de Rijksdriehoekmeting (R.D.) voor de "situatie" en 

het stelsel van het "Normaal Amsterdams Peil" (N.A.P.) voor de "hoogte". Het 

is op die punten dat de beide coordinatensystemen aan elkaar gekoppeld worden, 

althans in theorie. In de praktijk worden vaak andere punt en gebruikt -en dus 

ook daadwerkelijk gemarkeerd - op of in de nabijheid van het bouwterrein om de 

koppeling tussen beide assenstelsels tot stand te brengen. Het zijn laatst

genoemde punten, markeringen, waar het feitelijke uitzetwerk voor de aanne

mer begint. 

Aansluitend op het voorgaande en enigszins analoog aan de indeling die er ten 

aanzien van montagemethoden in hoofdstuk twee is gemaakt, kan er met 

betrekking tot uitzetwerk op de bouwplaats sprake zijn van: 

• Situatie-uitzetwerk, indien het uitzetwerk betreft waarmee markeringen 

worden voortgebracht die betekenis hebben in horizontale zin; 

• Hoogte-uitzetwerk, indien het uitzetwerk betreft waarmee markeringen 

worden voortgebracht die betrekking hebben op de hoogte; 

• Markeringafhankelijk uitzetwerk, indien het uitzetwerk betreft waarbij voor 

het meten gerefereerd wordt aan Mn of meerdere markeringen. Het is deze 

vorm van uitzetwerk die het meest gangbaar is; 

• Objectafhankelijk uitzetwerk, indien het uitzetwerk betreft waarbij voor het 

meten gerefereerd wordt aan een of meer objectpunten: punten van bouw

produkten, bekistingsdelen, bouwconstructies of bekistingsconstructies. 

Enkele voorbeelden van objectafhankelijk uitzetwerk zijn: 
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Het eerste uitzetwerk dat nodig is om een "gat" in een stedelijke 

bebouwing te vullen en waarbij wordt gerefereerd aan een selectie punten 

van de belendende bebouwing; 

- Het op de vloer uitzetten van de "hartmaat" van een opening tussen twee 



wanden of kolommen. 

Aansluitend bij het onderscheid dat is gemaakt tussen situatie-uitzetwerk en 

hoogte-uitzetwerk, kan ook met betrekking tot het resultaat van dat uitzet

werk, de markering, een onderscheid gemaakt worden in: 

• Situatie-markering, indien het een markering betreft die is voortgebracht 

door middel van situatie-uitzetwerk; 

• Hoogte-markering indien het een markering betreft die is voortgebracht 

door middel van hoogte-uitzetwerk. 

5.3 Meten 

Het meten van de geometrische grootheden, afstand en richting, kan binnen 

uitzetwerk worden voorgesteld als het vol gens bepaalde regels voorbrengen van 

een referentie (-punt, -lijn of -vlak), op basis van een of meerdere referentie

punt en. Het verloop van een meting binnen uitzetwerk staat schematisch 

weergegeven in figuur 5.1. Er kunnen zich een of meer metingen voltrekken 

alvorens een uitzetcyclus met markeren wordt afgesloten (onder "uitzetcyclus" 

wordt hier verstaan: het geheel aan activiteiten dat nodig is om van de 

referentiepunten waar het meten aanvangt te komen tot een markering waar 

het markeren mee eindigt). Een voorbeeld van het voorkomen van meer 

verschillende metingen binnen een uitzetcyclus kan worden gevonden bij het 

waterpassen met een waterpasinstrument waarbij de gevraagde markering onder 

of boven de vizierlijn is gelegen; in dat geval wordt een richtingmeting 

opgevolgd door een afstandmeting alvorens er wordt gemarkeerd. 

Vooral met het oog op een analyse van de nauwkeurigheid in de onderlinge 

ligging van markeringen - de deelmaatkenmerken die voortvloeien uit het 

produktieproces uitzetten - is het van belang te weten hoeveel opeenvolgende 

metingen er binnen een uitzetcyclus worden voltrokkenj hoe meer achtereen

volgende metingen, hoe onnauwkeuriger het betreffende deelmaatkenmerk zal 

zijn. 

Het uitzetten van een markering kan met slechts twee soorten metingen worden 

verkregen, namelijk met het meten van afstanden en/of met het meten van 

richtingen. Beide soorten metingen vormen de basis vaal' een aantal uitzet

methoden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in orthogonale method en en 

in niet-orthogonale methoden. 
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Realiseren 
markering 

Figuur 5.1. Meten en markeren 
binnen uitzetwerk; onderscheid 
in markeringen. 
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Bij de orthogonale methoden worden bij het meten van richtingen referentie

lijnen en/of vlakken gecI'eeeI'd die aan eikaar evenwijdig lopen, of die eikaar 

loodrecht snijden of kruisen. Het meten van afstanden vindt ook volgens dit 

rechthoekige patroon plaats. 

In de bouw lopen de I'ichtingen waarin de metingen worden uitgevoerd bijna 

altijd evenwijdig aan het (orthogonale) assenstelsel dat aan het ontwerp van het 

betrokken gebouw ten grondslag ligt. 

De positie van een situatie-markering - dat wi! zeggen, de plaats van een 

markering die betekenis heeft in horizontale zin, en in dit geval met een 

betekenis in zowel de x- als de y-rkhting· kan met behulp van de volgende 

orthogonale methoden worden bepaald (zie figuur 5.2): 

• Een combinatie van richtingmeting en afstandmeting; 

• Een combinatie van richtingmeting en richtingmeting; 

• Een combinatie van afstandmeting en afstandmeting. 

Per genoemde methode gaat het om twee afzonderlijke uitzetcycli waarvan per 

cyc1us aileen de belangrijkste meting als kenmerkend wordt vel' meld. Deze 

opmerkingen gelden ook voor de volgende, niet-orthogonale methoden. 

Indien bij het uitzetten de metingen niet volgens een rechthoekig patroon 

verlopen, dan wordt gesproken van niet-orthogonale uitzetmethoden. Met name 

bij het Iandmeten worden deze methoden gebruikt. Zie hiervoor onder ander 

flit. II . 
Daar worden onder andere de volgende methoden onderscheiden (zie figuur 5.2): 

• Voerstraalmethode. Een combinatie van richtingmeting en afstandmeting; 

• Insnijding door afstandmeting. Een combinatie van afstandmeting en 

afstandmeting; 

• Voorwaartse snijding. Een combinatie van richtingmeting en richtingmeting. 

5.4 Markeren 

Binnen een uitzetcyclus wordt het meten onvermijdelijk gevolgd door het 

markeren. Markeren kan gedefinieerd worden als het aanbrengen van merk

tekens ten behoeve van, of als resultaat van, metingen. Bij deze merktekens kan 

een meting eindigen en eventueel aanvangen. De overgang van meten naar 

markeren wordt gevormd door de al genoemde referentie (maatstreep op 

meetlat of meetband, of de vizierlijn van een optisch instrument ). 
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Figuur 5.2. Orthogonale en niet-orthogonale meet- en uitzetmethoden. 

Bij het markeren kan een onderscheid worden gemaakt in: 

1. De markeergrond, die kan bestaan uit onder andere: 
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• Het oppervlak van een speciaal ten behoeve van het uitzetten opgerichte 

constructie, zoals: piketten, bouwplanken en meetplatforms; 

• Het oppervlak van een speciaal ten behoeve van het uitzetwerk aan de 

bouwconstructie toegevoegd materiaaI, zoaIs: haarspelden, staalplaatJes 

en houten plankjes die aan een constructie worden verankerd door 

bijvoorbeeld, inbetonneren, spijkeren, schroeven, lijmen of lassen; 

• Het oppervlak van een constructieonderdeel zoals: een wand, kolom, vioer 

of bekistingsdeel; 



2. Een markeermiddel, dat wordt toegevoegd aan de markeerondergrond. 

Voorbeelden van markeermiddelen zijn onder andere: draadnagel, merkkrijt, 

potloodstift, schroefdraadboutj 

3. Een markeerhulpmiddel, dat wordt gebruikt bij het realiseren van markerin

gen in de vorm van bijvoorbeeld: zaagsneden in bouwplanken of haarspelden 

(zaag), of bijvoorbeeld een krasnaad in een beton- of staaloppervlak 

(kraspen). 

Het markeren vertoont gelijkenis met het stellen van objecten zoals dat bij de 

montagemethoden tel' sprake is geweestj ook hier een iteratieproces, dat 

betrekking heeft op het positioneren van een "object" ten opzichte van een 

referentie, hier in de vorm van een markeermiddel of een markeerhulpmiddel. 

Zie figuur 5.1. 

Vaak blijkt een markering te bestaan uit meerdere afzonderlijke markeringen. 

Bij deze meervoudige markeringen onder andere de combinaties: 

potloodlijn/draadnagel, potloodlijn/zaagsnede, krasnaad/centerpunt - wordt op 

basis van de eerst aangebrachte markering opnieuw uitgezet. 

Uitzetten lijkt hier een wat overdreven benaming voor het positioner en van 

bijvoorbeeld een spijker boven een potloodlijn en het vervolgens inslaan van de 

spijkerj het is niettemin ook uitzetten. 

Zoals reeds is gesteld, is het resultaat van een uitzetcyclus aItijd een 

markering. Een markering krijgt hier, als aanvulling op de indeling die reeds is 

gemaakt in situatie-markering en hoogte-markering, afhankelijk van het toe

komstige gebruik een speciale aanduiding (figuur 5.1): 

• Een markering kan de aanduiding uitzetmarkering krijgen, indien de marke

ring gebruikt wordt Vaal' verdere uitzetwerkzaamheden. Omdat uitzetten 

ook automatisch meten inhoudt, kan een uitzetmarkering ook altijd, en zelfs 

bij voorkeur, "meetpunt" worden genoemdj 

• Een markering kan de benaming montagemarkering meekrijgen, indien de 

markering wordt gebruikt bij de (markeringsafhankelijke) montage van 

bouwdelen of bekistingsdelen. Indien bij deze montage vanuit de markerin

gen wordt gemeten, indien er dus sprake is van "stellen" ais onderdeel van 

een vrije montage, dan kan ook hier de markering meetpunt worden 

genoemd. 

Behalve een indeling van markeringen naar toekomstig gebruik (montage

markering versus uitzetmarkering), wordt hier'ook een indeling gemaakt naar de 
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"waarde" die de markering (c.q. meetpunt) vertegenwoordigt: 

• Een markering (meetpunt) kan worden aangeduid als "een-dimensionele" (lD

markering (meetpunt), indien de markering slechts voor een richting bet eke

nis heeft, zoals in het gebruikte assenstelsel, bijvoorbeeld uitsluitend in x

richting, in y-richting, of in z-richting. Een uitzetcyclus leidt bijna altijd tot 

een 10 markering: een uitzondering wordt gevormd door het "aJigneren" of 

"uitlijnen", waarbij de meting geschiedt vol gens een referentielijn; 

• Een markering (meetpunt) kan worden aangeduid ais "twee-dimansionele" 

(2D-)markering (meetpunt), indien de markering (meetpunt) betekenis he eft 

voor alle richtingen in een vlak. Meestal komen 2D-markeringen pas tot 

stand door het laten samenvaUen van twee niet gelijkgerichte 1D-markerin

gen; 

• Een markering (meetpunt) kan worden aangeduid ais "drie-dimensionele" 

(3D-)markering (meetpunt), indien de markering (meetpunt) betekenis heeft 

voor alle richtingen in een driedimensionele ruimte. Ook hier geldt uiter

aard, dat een dergelijke markering pas tot stand komt door het laten 

samenvallen van meerdere 1D-/2D-markeringen. 3D-markeringen komen 

evenwel zelden voor bij uitzetwerk. 

De markeringen die in figuur 5.2 zijn getoond, tel' verklaring van de verschillen

de orthogonale en niet-orthogonale uitzetmethoden, kunnen binnen de opgestel

de terminologie, dus aIle worden aangeduid als 2D-markeringen. 

5.5 Niveaus binnen uitzetwerk 

Het uiteindelijke doel van uitzetwerk is het voorbrengen van montagemarkerin

gen op al die plaatsen in het bouwterrein en binnen het in uitvoering zijnde 

bouwwerk, waar van markeringsafhankelijke montage sprake is. Ten aanzien van 

de plaatsen waar deze montage methode kan voorkomen - en dat zijn tevens de 

plaatsen waar montagemarkeringen moeten komen - kan een onderscheid in 

onder andere de volgende niveaus worden aangebracht: 

1. maaiveld-niveau; 

2. bouwput-niveau; 

3. betonvloer-niveau; 

4. vloerbekisting-niveau; 

5. cementdekvloer-niveau. 
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Op elk van de genoemde niveaus, of op een afzonderlijk gedeelte van een 

niveau, kan pas worden uitgezet, zodra tenminste de volgende meetpunten 

beschikbaar zijo: 

• Ten behoeve van het situatie-uitzetwerk tenminste een 2D-meetpunt en een 

1D-meetpunt (het 1D-meetpunt moet betrekking hebben op een richting door 

het 2D-punt); 

• Ten behoeve van het hoogte-uitzetwerk tenminste een 1D-meetpunt. 

Het zal duidelijk zijn, dat het genoemde aantal meetpunten het absolute 

minimum is, waardoor er - op het desbetreffende niveau zelf - geen controle

mogeUjkheid geboden wordt; dit, terwijl die controle weI noodzakelijk is, tenzij 

op de positie van de hoofdmeetpunten absoluut vertrouwd kan worden. Boven

dien biedt een overtallig aantal meetpunten vaak de mogelijkheid van een 

onafhankelijke controle bij het verdere uitzetwerk. 

Voor het desbetreffende niveau kunnen genoemde meetpunten worden be

schouwd als "hoofdmeetpunten". Het uitzetwerk dat verricht moet worden am 

deze hoofdmeetpunten uit te zetten, wordt hier "hoofduitzetwerk" genoemd, 

terwijl het uitzetten dat vanaf de hoofdmeetpunten en op het betreffende 

niveau plaatsvindt, kan worden betiteld als "detailuitzetwerk" (figuur 5.3). 

Zodra het hoofduitzetwerk is verricht, en daarmee de nodige hoofdmeetpunten 

zijn aangebracht, kunnen door detailuitzetwerk op (een gedeelte van) een niveau 

aile montagemarkeringen worden gerealiseerd die daar nodig zijn. 

De eerste uitzetwerkzaamheden die ten behoeve van een te realiseren bouw

werk worden verricht, worden door of namens de overheid uitgevoerd, vanaf de 

reeds genoemde R.D.-punten en N.A.P.-punten. Dit uitzetwerk, dat tot het 

landmeten gerekend kan worden, Ie vert als markeringen "uitgangspunten" op. 

Deze "uitgangspunten" zijn, oak Ietterlijk, de uitgangspunten voor zowel het 

situatie- als het hoogte-uitzetwerk dat door de aannemer op de bouwplaats 

moet worden verricht /16/. 

Het eerste uitzetwerk dat door (of namens) de aannemer wordt verricht, betreft 

het uitzetten van "basispunten" als vervanging van of als aanvulling op de 

"uitgangspunten". Vanwege het grote belang dat de basispunten vertegen

woordigen, dienen deze nagenoeg onverstoorbaar te worden gemarkeerd, en 

indien deze laatste niet, of niet afdoende kan worden gerealiseerd, dan dienen 

"verklikpunten" te worden aangebracht, die als voornaamste functie hebben, een 
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controle op de correcte ligging van de basispunten mogelijk te makenj dat 

betekent tevens dat het met deze verklikpunten mogelijk is, een eenmaal 

verstoord basispunt te reconstrueren. 

Belangrijke taak binnen uitzetwerk is het tot stand brengen van de hoofdmeet

punten die op de genoemde niveaus noodzakelijk zijn. 

Ter nadere aanduiding van de uitzetcycli die nodig zijn om op de onderscheiden 

niveaus binnen een bouwwerk hoofdmeetpunten te realiseren, worden de 

volgende termen gebruikt: 

1. "afloden" en "oploden", indien het situatiemeetpunten betreftj 

2. "overbrengen van peil" en "ophalen", indien het hoogtemeetpunten betreft. 

Ad.l 

Afloden respectievelijk oploden, kan worden gedefinieerd als het voltrekken van 

een uitzetcyclus waarbij een hoofdmeetpunt wordt voorgebracht uitgaande van 

een of meer situatiemeetpunten op een hoger respectievelijk lager gelegen 

niveau. Zowel bij het afloden, als bij het oploden kan er ten aanzien van de 

wijze waarop de verticale referentielijn of het verticale referentievlak wordt 

gerealiseerd, een onderscheid worden gemaakt in: 

• Zenitloding, indien de verticale referentielijn of het verticale referentievlak 

dat bij de meting wordt voortgebracht omhoog wordt gericht. Dit is 

bijvoorbeeld het geval indien het instrument dat voor het loden wordt 

gebruikt, op het laag gelegen niveau wordt opgesteld; 

• Nadirloding, indien de genoemde referentie omlaag wordt gericht. Dit is het 

geval indien het meetinstrument dat voor het laden wordt gebruikt, op het 

hoog gelegen niveau wordt opgesteld. 

Het meetpunt of de meetpunten waaraan bij het afloden respectievelijk oploden 

wordt gerefereerd - ongeacht of dit geschiedt volgens zenitlQding of nadirloding 

- worden respectievelijk "afloodpunten" en "oploodpunten" genoemd; het meet

punt, dat als gevolg van het loden tot stand komt, wordt respectievelijk 

"afgelood punt" en "opgelood punt" genoemd. 

Ad.2 

Het "overbrengen van peU" kan worden gedefinieerd ais het voltrekken van een 

uitzetcyclus, waarbij een hoofdmeetpunt wordt voortgebracht uitgaande van 

een hoogte-meetpunt op een hager of lager gelegen niveau. Ophalen (van peil) is 

de (verkorte) aanduiding van het overbrengen van peil naar een hoger gelegen 
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niveau. Het meetpunt waaraan bij het ophalen wordt gerefereerd, wordt 

"ophaalpunt" genoemd; het hoofdmeetpunt dat ais gevolg van het ophalen tot 

stand komt, wordt "opgehaald punt" genoemd. 

5.6 Symbolen voor meetpmten op tekeningen 

In het kader van het maken van afspraken ten behoeve van maatbeheersing is 

het zinvol de verschillende soorten meetpunten op tekeningen met verschillende 

symbolen aan te duiden. De in figuur 5.4 weergegeven symbolen kunnen - ter 

nadere aanduiding van de ligging van meetpunten in een plattegrond - worden 

toegepast in tekeningen die speciaa! ten behoeve van het uitzetwerk worden 

vervaardigd (uitzettekeningen), maar uiteraard ook in eike andere tekening 

/17/. 
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Figuur 5.4. Symbolen voor meetpunten op tekeningen. 

De getoonde symbolen geven, behaive een onderscheid tussen situatie

meetpunten en hoogte-meetpunten, ook informatie over: 

• De belangrijkheid van het meetpunt: de hierarchie in de opbouw van het 

steisel meetpunten; 
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• De "inhoudswaarde" van het meetpunt. Of het meetpunt "tStSndimensioneel" 

is, dan wei "tweedimensioneel"; 

• De functie van het meetpunt. Is het meetpunt een referentie voor, of het 

resultaat van een bijzondere uitzetcyclus? 

Bij de symbolen behoort de volgende toelichting: 

• Symbolen voor situatie-meetpunten die in het terrein zijn gelegen, hebben 

ais grondvorm een vierkant; symbolen voor situatie-meetpunten die binnen 

het gebouw zijn gelegen hebben als grondvorm een cirkel; symbolen voor 

hoogte-meetpunten hebben als grondvorm een driehoek !lB/; 

• Bij alle situatie-meetpunten kan kenbaar gemaakt worden of de markering 

een eendimensionele of een tweedimensionele betekenis heeft. Van een 

hoogte-meetpunt wordt aangenomen det het een ID-meetpunt is; 

• Van de uitgangspunten wordt de meer-dan-Iokale betekenis - een betekenis 

in twee assenstelsels - benadrukt door de extra kruisende lijnen bij het 

symbool voor situatie-meetpunten, en door een tweede driehoek binnen het 

symbool voor hoogtemeetpunten; 

• Ter mogelijke aanduiding van een hierarchie bij meetpunten, worden de 

symbolen van situatie-meetpunten in het terre in, alsmede hoogte

meetpunten, voorzien van een (of desgewenst meer) liggende baIk(en) boven 

het symbooI, en bestaan de symbolen voor situatie-meetpunten binnen een 

gebouw uit concentrische cirkels; 

• Meetpunten die worden gebruikt bij het opioden of bij het ophalen van peil, 

worden herkenbaar gemaakt met een schuine pijI die door het symbooI 

getekend wordt. Behalve de in de figuur weergegeven symbolen kunnen 

eventueel oak basispunten fungeren aIs oploodpunt!ophaalpunt. 

Speciale symbolen ten behoeve van afIoden en het overbrengen van peil naar 

een lager gelegen niveau, ontbreken vanwege het geringe beleng dat 

dergelijke meetpunten vertegenwoordigen binnen het hoofduitzetwerk. 
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Hoofdstuk 6 

UlTZETWERK EN MAA TBEHEERSING 

6.1 Inleiding 

Uitzetwerk brengt - ala ieder ander produktieproces - deelmaatkenmerken voort 

die een rol spelen bij het tot stand komen van een zekere maatkwaliteit bij 

eindmaatkenmerken. Ogenschijnlijk is de rol die uitzetwerk speelt binnen de 

tot ale produktie niet anders dat de rol die prefabricage, montage en in-situ 

fabricage daarin spelen. Toch bevindt het uitzetten zich in een uitzonderings

positie; een uitzonderingspositie die in dit hoofdstuk, in de paragrafen 6.2 en 

6.3, vanuit verschillende invalshoeken wordt beschreven. Vervolgens wordt in 

paragraaf 6.4 de relatie gelegd tussen het atreven naar maatbeheersing en de 

ontwi+<keling van de nieuwe uitzetmethoden (MOUS). 

6.2 Setang van de nauwkeurigheid van uitzetwerk 

Maatafwijkinge~ die zich voordoen in de grootte van deelmaatkenmerken van 

bijvoorbeeld geprefabriceerde bouwdelen hebben meestal slechts invloed op de 

grootte van die eindmaatkenmerken waarvan de betreffende bouwdelen direct 

deel uitmaken, zoals bijvoorbeeld aangrenzende voegen of opleggingen. Dezelf

de opmerkingen gelden meestal ook voor maatafwijkingen die samenhangen met 

de produktieprocesaen monteren en in-situ fabriceren; ook maatafwijkingen in 

die deelmaatkenmerken hebben meestal slechts zeer plaatselijk een grote of 

kleine invloed op de grootte van de te vormen eindmaatkenmerken. 

Maatafwijkingen in deelmaatkenmerken die een gevolg zijn van uitzetwerk - en 

dat geldt met name die deelmaatkenmerken die verband houden met hoofd

uitzetwerk - hebben vaak meer dan plaatselijke consequenties. Zo zal een 

afwijking in de positie van een opgehaaid punt op een verdiepingsvloer er toe 

leiden, dat aIle bouwdelen en bekistingsdelen die op die verdieping (markering

afhankelijk) gemonteerd worden, systematisch te hoog of te laag terecht 

komen. Voor (de vele) aansluitingen waarbij het ophalen een rol speelt -

bijvoorbeeld: horizontale voegen tussen gevelelementen, de aansluiting van 

betonvloeren met gevelpuien, systeem-binnenwanden en prefab trappen mani

festeert de totale afwijking in de positie van het opgehaalde punt zich als een 

systematische afwijking. Ook afwijkingen in de positie van opgelode punt en 

kunnen zich voor een aantal eindmaatkenmerken manifesteren als systemati-
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sche afwijkingen. 

Aigemeen kan worden gesteld, dat een maatafwijking in de onderlinge positie 

van (boven elkaar gelegen) opgelode punten of opgehaalde punten - het resultaat 

van hoofduitzetwerk binnen een gebouw in wording - voor een uniek voorkomend 

eindmaatkenmerk beschouwd kan worden als een combinatie van een toevallige 

afwijking en een systematische afwijking; indien het een serie eindmaat

kenmerken betreft waarin een dergelijke afwijking doorwerkt, dan dient de 

totale afwijking te worden beschouwd als een (variabele + eventueel constante) 

systematische afwijking. In hoofdstuk 4 is aangetoond, hoe bij een serie 

eindmaatkenmerken een variabele systematische afwijking doorwerkt in de 

onnauwkeurigheid van de eindmaatkenmerken (vergelijk de situatie met een 

maatafwijking in een betonmal). 

Samengevat kan gesteld worden, dat deelmaatkenmerken die een gevolg zijn 

van hoofduitzetwerk, qua reikwijdte voar erg veel eindmaatkenmerken een 

invloedsfactor kunnen zijn, en dat qua nauwkeurigheid, de invloed van de 

deelmaatkenmerken relatief zwaar kan meewegen in de nauwkeurigheid van die 

eindmaatkenmerken. 

6.3 Beheersbaar uitzetwerk 

Voor het welslagen van maatbeheersing is het van belang dat de produktie

processen die aan de realisatie van een bouwwerk ten grondslag liggen, voldoen 

aan de volgende kwalificaties: 

• Het resultaat van een produktieproces moet met een grote betrouwbaarheid 

voorspeld kunnen worden. Oat betekent, dat de opzet van dat produktie

proces zodanig dient te zijn dat met betrekking tot de grootte van de 

deelmaatkenmerken, zowel het effect van de toevallige afwijkingen, als het 

effect van de variabele systematische afwijkingen, als de grootte van 

mogelijke constante systematische afwijkingen realistisch voorspeld moet 

kunnen worden; 

• De opzet van een produktieproces met werkmethoden en produktiemiddelen 

moet eenduidig afgesproken kunnen worden met diegenen die voor de 

vol trekking van het desbetreffende produktieproces verantwoordelijk zijn, 

en met diegenen die met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaam

heden worden belast; 

• Een produktieproces dient zodanig van opzet te zijn, dat op een efficiente 

wijze procesbewaking kan plaatsvinden. Oat betekent dat een controle op de 



uitvoering mogelijk moet zijn, en dat de voortgebrachte deelmaatkenmerken 

op een efficiente wijze moeten kunnen worden nagemeten. 

Het is evident dat, wil er sprake zijn van een hoge mate van maatbeheersing, 

ook uitzetwerk aan voornoemde kwalificaties moet voldoen. De ervaring leert 

evenwel, dat dat vaak niet het geval is. 

Uit een aantal onderzoeken blijkt, dat de in de praktijk gerealiseerde nauw

keurigheid met betrekking tot deelmaatkenmerken die een gevolg zijn van 

uitzetwerk, veal afwijkt van de nauwkeurigheid die er theoretisch gesproken 

van verwacht zou mogen worden /lit.4,5,l4,56,51/. Voor het geconstateerde 

verschil in nauwkeurigheid kunnen verklaringen worden gevonden die verband 

houden met de opzet van het meten en het markeren bij uitzetwerk, waarbij 

onderscheiden worden: 

1. De gebruikte meetmiddelen in combinatie met de personen die deze 

produktiemiddelen hanteren; 

2. De wijze waarop, en de middelen waarmee het markeren wordt uitgevoerd; 

3. De omstandigheden waaronder uitzetwerk moet worden verricht. 

Ad.l 

De meetmiddelen die thans op bijna elk bouwwerk hun toepassing vinden -

theodoliet, waterpasinstrument en meetband - als vervanging van, of ais 

aanvulling op, de vanouds bekende draad, schietlood en duimstok, vinden aHe 

hun oorsprong bij het landmeten. Hun toepassing in de bouwnijverheid voor 

werkzaamheden waarbij afstanden en richtingen gemeten moeten worden - bij 

uitzetwerk, bij stelwerk en bij controlemetingen - is pas vrij recent. Bijvoor

beeld voor de optische instrumenten geldt, dat pas in de jaren vijftig en zestig 

op beperkte schaal (eerst) waterpasinstrumenten en (later) theodolieten werden 

gebruikt bij het uitzetten in de woning- en utiliteitsbouw. 

Aanvankelijk werd het uitzetten en controleren van meetpunten op het werk 

uitgevoerd door opzichters. Zij beschikten namelijk vaak eerder over genoemde 

apparatuur. Gaandeweg werden deze instrumenten ook voor de aannemer 

vertrouwd gereedschapi dat wi! zeggen, vertrouwd in het gebruik voor een 

enkeling. Geinstrueerd door de verkoper van de instrumenten en met raad en 

daad bijgestaan door de opzichters werkte men er aanvankelijk met het 

"branchevreemde" gereedschap. De instrumenten werden vaak toevertrouwd aan 

een vakman-timmerman, die de reputatie had erg secuur te zijn en bovendien 

goed zelfstandig kon werken. Deze timmerman onderscheidde zich door zijn 

"deskundigheid" in het omgaan met de voor buitenstaanders ingewikkelde 
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apparatuur, van zijn collega's; een specialist, de maatvoerder was geboren. 

Momenteel wordt op elk werk van enige omvang het uitzetten uitgevoerd door 

een maatvoerder die wordt bijgestaan door een assistent. Maatvoerders hebben 

oak nu nog vaak het uitzetten - overeenkomstig bovenstaande schets - in de 

praktijk geleerd; daarnaast is er ook een steeds groeiend aantal maatvoerders 

dat naast een L TS- of MTS-opleiding een of meer gerichte maatvoerders

cursussen heeft gevolgd. Maatvoerders-assistenten hebben echter maar zelden 

een speciale opleiding genoten met betrekking tot uitzetwerk. 

Een en ander betekent dat er in de bouw nag allerminst een traditie is 

opgebouwd in de omgang met optische apparatuur, zoals dat bijvoorbeeld bij het 

Iandmeten wei het geval is, terwijl niettemin tach gebruik wordt gemaakt van 

dezelfde complexe instrumenten. Het zal duidelijk zijn, dat wanneer de 

personen die met het meten zijn belast, niet voldoende ter zake kundig zijn, het 

resultaat van het meten - de voortgebrachte referentie - dienovereenkomstig 

onnauwkeurig en onbetrouwbaar tot stand zaI worden gebracht. 

Ad.2 

De tweede oorzaak van het verschil en theoretische en geconstateerde nauw

keurigheid, is de nauwkeurigheid waarmee gemarkeerd wordt. Hierbij kan 

worden opgemerkt, dat met de invoering van genoemde optische instrumenten, 

en met het vervolgens opleiden van maatvoerders in de omgang met de 

apparatuur, het meten bij uitzetwerk weliswaar evolueerde, maar dat de 

ontwikkeling op het gebied van markeren relatief stil is blijven staan. Markerin

gen bestaan nog altijd uit pot/oodlijnen, draadnagels en zaagsneden. De praktijk 

wijst uit, dat deze markeringsmethoden soms tot voldoende nauwkeurige 

resultaten kunnen lei den; diezelfde praktijk getuigt eehter ook van situaties 

waarin de nauwkeurigheid die met deze markeringsmethoden bereikt kan 

worden in schril contrast staat met de nauwkeurigheid die met aIleen het meten 

bereikt kan worden. Een markering wordt bij wijze van spreken gemarkeerd met 

een timmermanspotlood op een ruwe betonvloer, terwijl het meten dat aan het 

markeren vooraf gaat wordt uitgevoerd met een secundentheodoliet. Met 

andere woorden: door de manier van markeren, kan de potentiele nauwkeurig

heid van de gebruikte precisie-instrumenten vaak niet worden uitgebuit. 

Markeringen hebben ook vaak een dusdanig slechte definitie - dat wi! zeggen, 

dat slechts met een grote spreiding de "ware" positie van een markering bepaald 
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kan worden - dat daarmee niet aIleen een grote bijdrage geleverd wordt aan de 

onnauwkeurigheid van opvolgende uitzet- of stelactiviteiten, maar dat ook het 

uitvoeren van een procescontrole er door bemoeilijkt wordt of althans dat 

resultaten ervan minder waardevol worden. 

Ad.3 

Een aanvuIlende verklaring voor het geconstateerde verschil in nauwkeurigheid 

kan weUicht ook worden gevonden in de omstandigheden - zoals een grote 

tijdsdruk - waaronder het uitzetwerk vaak moet worden verricht. 

Zodra een (gedeelte van een) niveau - bijvoorbeeld een verdiepingsvloer -gereed 

is, moet er worden opgelood en het peil worden opgehaald, waarna onmiddellijk 

aIle montagemarkeringen moeten worden uitgezet die er op dat niveau nodig 

zijn. De grote haast houdt enerzijds verband met het gegeven dat het uitzetten 

spoedig belemmerd kan worden door obstakels in de vorm van hulpconstructies 

of pakketten bouwmaterialen die (tijdelijk) op het betrokken niveau worden 

opgeslagen. Oat betekent dat het hoofd- en detailuitzetwerk dus oak moet 

worden uitgevoerd bij duisternis of schemer, bij Iichte regen, bij felle zon en bij 

harde wind. Kortom, ook onder ogenschijnlijk onmogelijke omstandigheden kan 

het noodzakelijk zijn dat het uitzetwerk moet worden uitgevoerd, omdat anders 

de voortgang van het werk wordt belemmerd; stort-en montageschema's zijn 

vaak onaantastbaar vanwege het grate aantal mensen en het dure materieel 

(kraan) dat er mee gemoeid is. Omdat het uitzetten dus ook onder verre van 

ideale omstandigheden voortgang moet vinden, is het reeel te veronderstellen, 

dat dat zijn weerslag vindt in de nauwkeurigheid van de onderlinge Jigging van 

markeringen. 

Concluderend kan gesteld worden, dat de "theorie" te optimistische getallen 

invoert voor de nauwkeurigheid van de operaties. Oit probleem kan op twee 

manieren worden aangepakt: 

• Of de "invoer" voor de theorie wordt beter in overeenstemming gebracht 

met de praktijk, hetgeen overigens zal lei den tot een onnauwkeurigheid die 

zal blijken te groat te zijn in tal van situatiesj 

• Of de praktijk wordt verbeterd. 

6.4 Maatbeheersing en uitzetmethode MOUS 

Bij een van de eerste bouwprojecten waarbij maatbeheersing bewust werd 

toegepast, de nieuwbouw van het GEB in Tilburg Ilit.50/, deed zich bij het 
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maken van passingsberekeningen ten behoeve van een experimentele montage

methode van gevelelementen de vraag voor, welke kengetallen er voor het 

uitzetwerk en het stelwerk in de passingsvergelijkingen dienden te worden 

ingevoerd. Aan diverse bronnen /0.a.lit.4,5,14/ kanden bijvoorbeeld voar het 

resultaat van hoofduitzetwerk dat wordt voltrokken met ogenschijnlijk dezelfde 

meetmiddelen en meetmethoden, een aantal, qua grootte, uiteenlopende ken

getallen ontleend. De vraag luidde: welke kengetallen geven een getrouwe 

prognose voor de concrete situatie?· Alleen denkzij een intensieve begeleiding 

van dat werk - zo bleek achteraf - was het reeei een hoge nauwkeurigheid te 

veronderstellen in onder andere de Ugging van markering binnen dat gebouw. 

Een tweede confrontatie met het gemis aan beheersbare uitzetmethoden in een 

praktijksituatie, deed zich voor bij de werkvoorbereiding van de nieuwbouw van 

Ziekenhuis Venlo-Tegelen /19/. Ook bij dat werk was er het voornemen een 

experimenteie montagemethode va,n geveielementen toe te passen; ook nu weer 

was het welslagen van dat experiment grotendeels afhankelijk van het weisiagen 

van maatbeheersing. Opnieuw was er het probleem van het selecteren van reale 

kengetallen, ditmaal echter in een toteel andere situatie. 

Omdat met het slagen of mislukken van het experiment met de montage

methode een zeer groot financieel belang gemoeid was, was het te riskant om 

te vertrouwen op een goede afloop indien ook hier op basis van de uitzet

methoden die bij het werk in Tilburg waren toegepast, een intensieve begelei

ding zou plaatsvinden. 

Tegen die achtergrond heeft er, bij het uitwerken van maatbeheersing, een 

vorm van "self fulfilling prophecy" plaatsgevonden - in de meest letterlijke 

betekenis van het woord - met de ontwikkeling van uitzetmethoden MOUS /20/. 

Aan de ontwikkelingven de nieuwe uitzetmethoden, lag - als doeistelling - het 

volgende "programma van eisen" ten grondslag: 

1. Ais primaire eis gold uiteraard, dat de uitzetmethoden voUedig moe ten 

passen binnen de opzet van maatbeheersing. Oat betekende dat de resultaten 

met een grote betrouwbaarheid voorspelbaar dienden te zijn, en dat de 

uitzetmethoden een zodanige opzet dienden te hebben, dat zowei het maken 

van afspraken, als het onderwerpen aan een kwaliteitsbewaking op een 

efficiente manier mogeJijk zou zijn. (Een uitgebreide toelichting op de 

genoemde kwalificaties is in paragraaf 6.3 reeds verstrekt); 

78 



2. De uitzetmethoden moesten universeel toepasbaar zijn bij de realisatie van 

woning-en utiliteitsgebouwen met draagstructuren in beton; 

3. De uitzetmethoden moesten aansluiten bij het kennis- en vaardigheidsniveau 

van de Nederlandse maatvoerders en maatvoerdersassistenten; 

4. Binnen de uitzetmethoden moest de potenWHe nauwkeurigheid van de 

gebruikelijke meetmiddelen - optische instrumenten, meetband e.d. - kunnen 

worden uitgebuit; 

5. De opbouw van de uitzetmethoden diende zodanig te zijn, dat de bijzondere 

werkomstandigheden die in de bouw vaak gelden, een minimale invloed 

zouden hebben zowel op de voortgang van het uitzetwerk als op de 

nauwkeurigheid in de onderlinge ligging van de voortgebrachte markeringen. 

Voornoemde eisen kunnen worden beschouwd als "algemene" eisen, voUedig los 

van enig specifiek bouwwerk. Ten aanzien van de niveaus waarop de ontwikke

Hngen betrekking zouden hebben, werd er evenwel een duidelijke relatie gelegd 

met het te bouwen ziekenhuis. De nauwkeurigheidseisen binnen het gebouw, 

alsmede de constructiewijze en voorgenomen uitvoeringswijze, leidden tot een 

"toepassingsgebied" dat met betrekking tot situatie-uitzetwerk ongeveer aile 

mogelijke niveaus binnen een bouwwerk zou dienen te omvatten, namelijk: 

• betonvloer-niveau; 

• vloerbekisting-niveau; 

• cementdekvloer-niveau. 

De uitzetmethoden MOUS die hierna, in de hoofdstukken 7 en 8, worden 

beschreven, zijn voortgekomen uit het genoemde programma van eisen en de 

aan het te bouwen ziekenhuis ontleende specificatie van het "toepassingsgebied" 

in de vorm van de vermelde niveaus. 
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Hoofdstuk 7 

UlTZETfv1ETHODEN MOLlS VOOR SITUA TIE-UITZETWERK 

7.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van opbouw en kenmerken van 

uitzetmethoden MOUS voor situatie-uitzetwerk. In de naamgeving van de 

uitzetmethoden liggen de belangrijkste activiteiten waarop MOUS betrekking 

heeft, besloten. Markeren, Oploden, Uitzetten van afstanden en richtingen en 

het reaIiseren van Sparingen zijn allemaal werkzaamheden waarvoor binnen de 

nieuwe uitzetmethoden bijzondere vormen worden geboden die passen binnen de 

in hoofdstuk 6 geformuleerde doelstelling. 

In paragraaf 7.2 wordt - het programma van eisen indachtig - binnen het 

probleemveld een nadere probleemstelling afgebakend. Daarbij komt voorname

lijk de problematiek van het realiseren van hoofdmeetpunten op verdiepings

vloeren (betonvloerniveau) aan de orde. 

In paragraaf 7.3 worden enkele belangrijke kenmerken die samenhangen met het 

hoofduitzetwerk binnen MOUS verduidelijkt. Aan de hand van een relatieschema 

wordt beschreven welke opeenvolgende uitzetcycli binnen MOUS onderscheiden 

kunnen worden, en bij welke hoofdmeetpunten deze uitzetcycli in principe 

kunnen aanvangen. 

Vervolgens wordt in 7.4 nader ingegaan op de mogeUjkheden die MOUS biedt ten 

aanzien van detailuitzetwerk op de onderscheiden niveaus: betonvloer, vloer

bekisting en cementdekvloer. 

De paragrafen 7.5 tot en met 7.8 gaan nogmaals over hoofduitzetwerk binnen 

MOUS. In dit geval wordt, per onderscheiden niveau, gedetailleerd beschreven 

hoe met inachtneming van de doelstelling de hoofdmeetpunten -oploodpunten en 

opgelode punten - daadwerkelijk tot stand kunnen worden gebracht. Een 

gedetailleerde omschrijving wordt noodzakelijk geacht omdat de 

betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en universele toepasbaarheid pas blijken uit 

de details; detailzaken zijn (ook) hier dus allerminst bijzaken. Uit praktische 

overwegingen wordt bij de beschrijving van de betonvloerniveaus gebruik 

gemaakt van twee opeenvolgende paragrafenj deze paragrafen worden benut om 

de situatie te behandelen met betrekking tot respectievelijk de eerste beton

vloer en de volgende betonvloeren. 

Ten aanzien van de nauwkeurigheden die met de verschillende uitzetactiviteiten 

verb and houden, worden enkele "passingsmodellen" verstrekt, aan de hand 

waarvan, mogelijk in combinatie van de analysestaat uit hoofdstuk 4, in een 
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concrete situatie - mits men beschikt over de juiste kengetallen - de nauw

keurigheid voorspeld kan worden. 

Het getalsmatig voorspellen van de nauwkeurigheid die in de onderlinge ligging 

van hoofdmeetpunten binnen MOUS bereikt kan worden, komt - indicatief - in 

hoofdstuk 9 aan de orde. Voor specificaties met betrekking tot de gebruikte 

meetmiddelen wordt verwezen naar onder andere Ilit.l,6, 7 ,48/. 

7.2 Nadere probleemstelling 

7.2.1 Inleiding 

Ter verwezenlijking van de doelstelling, zoals die in hoofdstuk 6 is verwoord, 

dienen een aantal problemen te worden opgelost. Met inachtneming van het 

opgestelde programma van eisen, luidt de probleemstelling in algemene bewoor

dingen: Hoe (met welke meet- en markeermethoden) en waarmee (met welke 

meet- en markeermiddelen) kunnen op de geselecteerde niveaus hoofdmeet

punten tot stand worden gebracht, en hoe en waarmee kan er op een afzonder

!ijk niveau detailuitzetwerk worden verricht. Centraal element binnen deze 

probleemstelling is de vraag, hoe het opgeworpen probleem kan worden opgelost 

op betonvloerniveaus boven het maaiveld. 

Voor het realiseren van hoofdmeetpunten op verdiepingsvloeren wordt hier een 

onderscheid gemaakt in: 

1. Oploden; 

2. Toepassen van de methode van "de vrije opstelling". 

In de volgende sub-paragrafen worden een aantal eigenschappen van de genoem

de werkwijzen toegelicht, als inleiding op de vraag voor welke specifieke 

problemen die met het realiseren van hoofdmeetpunten verband houden, binnen 

de nieuwe uitzetmethoden adequate oplossingen dienden te worden gevonden. 

7.2.2 Oploden 

Een van de manieren am op een betonvloerniveau boven het maaiveld hoofd

meetpunten te realiseren is via oploden. Enkele typische mogelijkheden die 

daarbij onderscheiden kunnen worden zijm (zie figuur 7.1): 

1. Oploden via een verticaal referentievlak loodrecht op de gevel; 

2. Oploden via een verticaal referentievlak evenwijdig aan de gevel; 
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3. Oploden via een loodlijn. In de aangeduide situatie gaat het om zenitloding. 

Indien de opening in de constructie waar doorheen opgelood wordt, open 

moet blijven - bijvoorbeeld om het oploden naar hogergelegen niveaus 

mogelijk te maken - dan kunnen alleen terzijde van de opening in de vioer 

markeringen worden aangebracht. Indien de opening wei afgedicht kan 

worden - met bijvoorbeeld een markeermiddel dan ken bij zenitioding, 

maar ook bij nadirloding, een markering in de loodlijn worden aangebracht. 

Figuur 7.1. Oploodmethoden 

Voor de werkwijzen waarbij verticale referentievlakken loodrecht op of even

wijdig aan de gevel worden gebruikt, kunnen de volgende kenmerken en 
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eigenschappen worden onderscheiden: 

• De oploodpunten staan buiten het gebouw in het bouwterrein gemarkeerd. 

De kans op verstoring van deze meetpunten is relatief groot; 

• Voor aIle meetpunten in het terrein - en dus ook voor oploodpunten - geldt, 

dat er een relatief grote kans bestaat dat vanwege de uitvoeringswerkzaam

heden, vrije zichtwegen worden ontnomen door obstakels in de vorm van 

materialen of materieelj 

• Het oploden moet in weer en wind geschieden. Ook sterke zonnestraling is 

hierbij een hinderlijke factor; 

• Het oploden levert in aIle gevallen - per oploodcyclus - slechts 1D

meetpunten Opj 

• Het oploden volgens de methode met een referentielijn loodrecht op de 

gevel Ie vert een meetpunt op dat niet direct geschikt is om een theodoliet 

boven te centrerenj 

• Het oploden vol gens de methode met een referentielijn evenwijdig aan de 

gevel bevet een extra onzekere factor vanwege de afstandmeting, die naast 

de richtingmetingen binnen een uitzetcyclus nodig is; 

• De mogelijke ligging van opgelode punten wordt gedicteerd door de contou

ren van het gebouwj 

• De persoon die op de verdiepingsvloer de werkzaamheden uitvoert, kan, 

omdat de werkzaamheden dicht bij de rand van de vloer moeten plaats

vinden, in onveilige situaties terechtkomen. 

Bij het oploden waarbij een verticale referentielijn wordt voortgebracht, 

worden een aantal van bovenstaande tekortkomingen ondervangen. Dok bij deze 

werkwijze kunnen een aantal kenmerken en eigenschappen worden onder

scheiden: 

• De oploodpunten kunnen relatief onverstoorbaar op de reeds voltooide 

bouwconstructie worden gemarkeerdj 

• De oploodmethode maakt ter verkrijging van een vrije zichtweg openingen in 

de betonvloeren en eventueel in de vloerbekistingen noodzakelijkj 

• Het instrument dat bij het oploden volgens zenitloding wordt gebruikt, kan 

min of meer beschut tegen weersinvloeden binnen de constructie worden 

opgesteld. Wei kan eventueel bijvoorbeeld water door de sparing(en) naar 

beneden komen, en daarmee schade aan persoon en meetmiddel toebrengenj 

• Het oploden volgens een verticale referentielijn is de meest directe manier 

van uitzetten. Met slechts Mn oploodcyclus kan een 2D-meetpunt worden 

voortgebracht, althans indien de opening in de vloer kan worden afgedicht. 
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Bovendien vereist deze manier van werken een minimaal aantal metingen 

binnen een oploodcyclus; 

• Deze oploodmethode biedt een grate vrijheid in de ligging van opgelode 

punten. Overal binnen de plattegrond van een gebouw waar het mogeUjk is 

een sparing in de verdiepingsvloer en eventueel in de onderliggende vloer

bekisting aan te brengen, is het oak mogelijk een hoofdmeetpunt te 

realiseren; 

• In nagenoeg de gehele vakliteratuur wordt het oploden volgens een verticale 

referentielijn, waar. het zenitloding betreft, sterk ontraden vanwege de 

grate veiligheidsrisico's die ermee verbonden zijn. Door de sparingen kunnen 

namelijk voorwerpen naar beneden vallen die aan mens en materieel ernstige 

schade kunnen berokkenen; 

• Nadirloding volgens een verticale referentielijn - wat weI veilig is - kan 

aIleen en efficient en nauwkeurig verlopen, indien het gebruikte meetmiddel 

bestaat uit een automatisch loodinstrument. (Hierop wordt in par. 7.6.3.5 

nader ingegaan.) 

7.2.3 "Vrije opstelling" 

Het realiseren van hoofdmeetpunten op verdiepingsvloeren kan mogelijk even

eens geschieden door gebruik te maken van de methode die bekend staat als 

"vrije opstelling". In onder andere /lit.2,28,39,57/ wordt uitgebreid ingegaan op 

deze methode, waarvan het meest kenmerkende is, dat de positie van een 

theodoliet wordt bepaald door gebruik te maken van de methode van achter

waartse insnijding. Zie figuur 7.2. 

De gang van zaken is als voigt: 

1. Op of in de omgeving van het bouwterrein worden (eenmalig) een aantal 

markeringen aangebracht en/of worden een aantal markante punten geselec

teerd van de omringende bebouwing. Van aIle punten worden via metingen de 

coordinaten bepaald in een assenstelsel waarbinnen oak de coordinaten van 

de uit te zetten punt en binnen het bouwwerk bekend zijn; 

2. Op een verdiepingsvloer wordt een theodoliet, eventueel met electro

optische afstandsmeter, op een willekeurige plaats opgesteld - vandaar de 

benaming "vrije opstelling" - en zijn coordinaten worden door achterwaartse 

insnijding en indien van toepassing, aangevuld met afstandsmeting bepaaldj 

3. Door de situatie van de theodoliet onder het instrument te markeren wordt 

een hoofdmeetpunt voortgebracht. Het meetpunt is nodig indien afstanden 
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moe ten worden uitgezet met behulp van een meetband. Het markeren van 

het meetpunt kan achterwege blijven indien voor het uitzetten van 

afstanden gebruik wordt gemaakt van een afstandsmeterj er kan direct 

worden overgegaan tot het uitvoeren van detail-uitzetwerk. Hoewel het 

detail-uitzetwerk in principe ook zou kunnen verlopen volgens orthogonale 

uitzetmethoden, wordt in de genoemde bronnen steeds tewerk gegaan 

vol gens - de niet-orthogonale - voerstraalmethode. 

/ 
/ 

.-t.-
/ \ 

Figuur 7.2. Het "realiseren" van een hoofdmeetpunt op een verdiepingsvloer 

door middel van de methode van "vrije opstelling". Als meetmethode wordt 

gebruik gemaakt van de methode van achterwaartse insnijding. Bran: van den 

Berg & Lindberg /lit.02/. 

Ten aanzien van de "methode van vrije opstelling", kunnen de volgende 

kenmerken en eigenschappen worden onderscheiden: 

• Zodra de positie van een theodoliet, het meetmiddel dat bij daze methode 

van oploden gebruikt moet worden, door middel van de informatie die 

diverse richting- en/of afstandmetingen opleveren, is bepaald, kan oganblik-
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kelijk met detailuitzetwerk worden begonnen. De metingen leveren namelijk 

zowel informatie op omtrent de situatie waar het instrument zich bevindt -

een situatie die onder het instrument als 2D-meetpunt gemarkeerd kan 

worden - als over de orientatie die de kijker inneemt gerelateerd aan het 

gebruikte assenstelsel; 

• De informatie die de metingen opleveren om de positie van het gebruikte 

meetmiddel te bepalen, vereist complex rekenwerk; 

• Vanwege de grote hoeveelheid rekenwerk (weJiswaar voorgeprogrammeerd 

op zakrekenmachines) die deze oploodmethode teweegbrengt, in comb ina tie 

met de complexheid van de metingen zelf, die mogelijk uitgevoerd moeten 

worden met een elektro-optische afstandmeter - een voor de woning- en 

utiliteitsbouw vooralsnog branchevreemd en tevens relatief kostbaar 

instrument - vindt deze uitzetmethode geen aansluiting bij het kennis- en 

ervaringsniveau van de huidige maatvoerders; 

• Een "correcte" ligging van hoofdmeetpunten, dat wi! zeggen een ligging die 

binnen zekere tolerantiegrenzen valt, is door degenen die belast zijn met, of 

verantwoordelijk zijn voor de proces- of kwaliteitsbewaking moeilijk, zo niet 

onmogelijk naspeurbaar. Dit geldt enerzijds vanwege het ook daar heersende 

gebrek aan kennis en kunde omtrent het meet- en rekenwerk, en anderzijds 

vanwege de mogelijke opzettelijke afwezigheid van een hoofdmeetpunt; in 

!lit.57! wordt tel' benadrukking van het tijdelijke karakter gesproken van 

"wegwerp-opstellingen"j 

• Het realiseren of behouden van een vrije zichtweg tussen het instrument en 

de gebruikte meetpunten is bij deze werkwijze waarschijnlijk een even groot 

probleem als bij het oploden waarbij oploodpunten in het terrein staan 

gemarkeerd; 

• Bij omvangrijke bouwwerken kan in de Jigging van de hoofdmeetpunten 

(vooropgesteld dat deze ais zodanig worden gemarkee1'd) met deze uitzet

methode wellicht een hogere over-all nauwkeurigheid worden bereikt dan 

met de oploodmethodenj als het gaat om de relatieve nauwkeurigheid van 

hoofdmeetpunten op opeenvolgende niveaus - de nauwkeurigheid van tal van 

eindmaatkenme1'ken is juist daarvan afhankelijk - dan biedt het oploden 

volgens een verticale referentielijn bete1'e resultaten; 

• Bij schemering, duisternis of mist kunnen vanwege de slechte zichtbaarheid 

van de meetpunten waarnaar gemeten moet worden, de we1'kzaamheden 

mogelijk geen doorgang vinden, temeer daar e1' vaak lange zichtwegen zullen 

voorkomen; 
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• Indien het detail-uitzetwerk wordt uitgevoerd met gebruikmaking van de 

voerstraalmethode, dan kunnen de daarvoor benodigde uitzetgegevens bij de 

methode van "vrije opstelling" pas worden berekend zodra de coordinaten 

van het instrument bekend zijn, dit in tegenstelling tot de oploodmethodenj 

daar kunnen de uitzetgegevens ten behoeve van het detail-uitzetwerk - dat 

daarbiJ evengoed volgens de voerstraalmethode kan worden uitgevoerd -

vooraf worden berekend. 

7.2.4 Problematiek van het realiseren van hoofdmeetpunten binnen MOUS 

Van de werkwijzen waarbij hoofdmeetpunten op betonvloerniveaus kunnen 

worden gerealiseerd, sluit het oploden volgens een verticale referentieIijn het 

beste aan bij de doeIstelIing. Bij die methode ligt er eehter het gegeven, dat de 

methode aileen voldoende veilig zou zijn indien er sprake is van nadirloding, wat 

noodgedwongen dient te worden uitgevoerd met een relatief kostbaar speciaal 

loodinstrument, terwijl zenitloding - dat dus als onveilig te boek staat - kan 

worden uitgevoerd met behulp van een op ieder werk besehikbare theodoliet 

(indien voorzien van zenitoculairen als - relatief goedkope - accessoires). 

Daarbij komt, dat voor het oploden naar vloerbekistingsniveaus zenitloding vaak 

de enige mogelijkheid is, vanwege de te geringe stabiliteit en stijfheid van de 

bekistingseonstructie om dienst te doen als opstelplaats voor een optisch 

instrument (dat voor dat doel wordt gebruikt). Vanwege de uniformiteit in 

oploodmethoden zou zenitloding dus de voorkeur verdienen. 

In het voorgaande is de aandaeht vooral gerieht geweest op het meten - op 

welke wijze welke referentie diende te worden voortgebraeht. Ook de andere 

aetiviteit binnen het uitzetten - het markeren - verdient eehter de nodige 

aandaeht, zeker indien het markeren besehouwd wordt in relatie met het 

oploden volgens een loodlijn. De verkozen oploodmethode ontleent zijn keuze 

vooral aan de mogelijkheid om met een enkele uitzetcyclus een tweedimensio

neel meetpunt voort te brengen. Indien een gebouw uit meerdere verdiepingen 

bestaat, verdient het de voorkeur - ter voorkoming van een mogelijk te grote 

opeenstapeling van afwijkingen - om voor het oploden naar de versehillende 

betonvloerniveaus uit te gaan van dezelfde oploodpunten. Oat betekent impIi

ciet, dat - ten behoeve van een vrije zichtweg - een 2D-meetpunt op een 

betonvloer zodanig gemarkeerd moet worden, dat deze markering wordt verwij

derd zodra naar een volgende verdiepingvloer moet worden opgelood. Indien de 

opgelode punten uitsluitend bestemd zijn om te fungeren als hoofdmeetpunt 
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voor detailuitzetwerk gedurende de ruwbouwfase, dan blijft het probleem 

beperkt tot het vinden van een geschikt markeringsmateriaal om daarmee 

tijdelijk een meetpunt te markeren boven een sparing. Onder andere in 

/lit.28/worden daarvoor oplossingen aangedragen in de vorm van richtmerken. 

Vaak bestaat er ook in de ruwe afbouwfase - zoals bij de gevelsluiting - nog 

behoefte aan hoofdmeetpunten op een betonvloer-niveau. Ook dan verdient het 

de voorkeur dat deze meetpunten de "waarde" hebben van 2D-meetpunten. 

Indien in die uitvoeringsfase de opgelode punten als hoofdmeetpunten worden 

gebruikt voor detailuitzetwerk, dan betekent dat voor het markeringsmateriaal, 

dat het zowel de sparing moet afdichten om een 2D-meetpunt te kunnen 

vormen, als de sparing open moet houden om daarmee een vrije zichtweg te 

bieden voor het meten naar hoger gelegen niveaus. 

Afsluitend kan - met betrekking tot een nadere probleemstelling - worden 

gesteld, dat zenitloding volgens een verticale referentielijn die wordt voort

gebracht door middel van bijvoorbeeld een theodoliet, als oploodmethode (voor 

betonvloerniveaus en vloerbekistingsniveaus) de voorkeur verdient, onder voor

waarde, dat de problematiek van de onveiligheid afdoende wordt opgelost, en 

onder voorwaarde dat de problematiek van het markeren wordt opgelost. 

7.3 Hoofduitzetwerk in hoofdlijnen 

7.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de ,hoofdlijnen beschreven van het hoofduitzetwerk 

binnen MOUS. Met name de vorm waarin markeringen worden gerealiseerd komt 

- in 7.3.2. - aan de orde. Binnen het hoofduitzetwerk wordt een onderscheid 

gemaakt in het uitzetten van oploodpunten op de eerste betonvloer die 

beschikbaar is, en het realiseren van opgelode punten op de overige beton

vloeren, en desgewenst op vloerbekistingen en op cementdekvloeren. Welke rol 

oploodpunten en opgelode punten daarbinnen spelen, komt in 7.3.3 aan de orde. 

7.3.2 Markeringen binnen MOUS 

In welke vorm de hoofdmeetpunten binnen MOUS op de onderscheiden niveaus 

gemarkeerd kunnen worden, en welke markeermiddelen daarbij worden toege

past, staat afgebeeld in figuur 7.3. 
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CEMENTDEKVLOER 

Opzetring 

BETONVLOER (ov."ge~ 

Markeringplaat 

VLOERBEKISTING 

~ 
Inrichtplaat 

LAAGSTE BETONVLOER 

Markeringplaat 

Figuur 7.3. MOUS-punten op de onderscheiden nive 
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Op de laagste betonvloer wordt een hoofdmeetpunt, dat tevens dienst doet als 

oploodpunt, gemarkeerd door middel van een markeringplaat. Een markering

plaat bestaat uit een stukje stalen buis met een aangelaste ronde staalplaat. Oit 

markeermiddel wordt op de "juiste" plaats aan de betonvloer vastgegoten met 

een geschikte mortel. Het markeren van een opgelood punt op een vloer

bekisting geschiedt door middel van een inrichtplaat. Een inrichtplaat bestaat 

uit een stukje stalen buls met een aangelaste vierkante staalplaat. Het 

markeermiddel wordt op de "juiste" plaats op de houten bekistingsplaat vastge

spijkerd. 

Het markeren van een opgelood punt op, of beter gezegd, in een verdiepings

vloer geschiedt ook hier met een markerlngplaat. Het markeermiddel wordt op 

de "juiste" plaats in een (speciale) ondiepe vloersparing met mortel vastgegoten. 

Het markeren van een opgelood punt in de cementdekvloer geschiedt door 

middel van een opzetring. Een opzetring bestaat uit een stukje buis met een 

verloopring die op de "juiste" diepte en in de "juiste" stand in een markering

plaat wordt aangebracht. Het markeermiddel kan met een geschlkte mortel in 

de cementdekvloer worden vastgegoten. 

Van aile genoemde markeermiddelen bestaat het meest essentiale onderdeel 

steeds uit een stukje buls, met een ideale binnendiameter/buitendiameter van 

respectievelijk 45 en 50 mm. Oankzij oploden volgens een vertic ale referentie

lijn kunnen de markeermiddelen, of, scherper geformuleerd, kunnen de assen 

van de stukjes buis, "loodrecht" boven elkaar in de (bouw)constructie worden 

verankerd. 

Het zal duidelijk zijn, dat met de getoonde markeermiddelen, kan worden 

voldaan aan de eis, dat het mogelijk moet zijn om enerzijds de vloersparing 

open te houden ten behoeve van het meten naar hogergelegen niveaus, en 

anderzijds om met het markeermiddel een meetpunt als 20-meetpunt te kunnen 

markeren. Of de benaming 20-meetpunt hier strikt genomen juist is, kan 

mogelijk een punt van discussie vormen. Indien met het meetpunt de onzicht

bare middellijn van het buisje wordt bedoeld dan is de benaming zeker juist. 

Indien het meetpunt nodig is voor het uitzetten van afstanden en/of richtingen, 

dan kan het meetpunt worden ge(re)construeerd door gebruik te maken van 

enkele cilindrische hulpstukken die precies passend in de buisjes kunnen worden 

aangebracht. De opbouw en eigenschappen van de hulpstukken komt in de 

volgende paragraaf aan de orde. 
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Het getoonde markeringsmateriaal biedt ook ten dele een antwoord op het 

vraagstuk van de veiligheid of onveiligheid die normaal gesproken samenhangt 

met het zenitloden volgens een loodlijn. Door de geringe afmetingen van de 

sparingen die resteren in de vloeren, kunnen nadat meetpunten eenmaal zijn 

aangebracht geen grote voorwerpen naar bene den vallen. Aanvullende maat

regelen die binnen MOUS worden genomen om de situatie echt veilig te maken, 

ook en vooral tijdens het oploden, worden behandeld in paragraaf 7.6. 

7.3.3 Oploden binnen MOUS 

Hoe de verschillende uitzetcycli elkaar opvolgen en aan welke meetpunten 

daarbiJ gerefereerd wordt, staat afgebeeld in het schema van figuur 7.4. 

Toepassing van MOUS begint met het uitzetten van hoofdmeetpunten op de 

eerste betonvloer die binnen een bouwwerk beschikbaar komt (of ieder hoger

gelegen betonvioerniveau waar men met de toepassing van MOUS wi! beginnen). 

Deze hoofdmeetpunten vormen enerzijds de meetpunten waaraan op het betref

fende niveau gerefereerd wordt bij het uitvoeren van detailuitzetwerk, en 

anderzijds vertegenwoordigen zij de meetpunten waaraan gerefereerd wordt bij 

het opioden naar de vloerbekisting van de opvolgende vloer, en waaraan 

gerefereerd wordt biJ het opioden naar aIle volgende betonvloeren. Dit bete

kent, dat voor het oploden naar hogergelegen betonvioeren in principe wordt 

uitgegaan van de "oorspronkelijke" opioodpunten, terwijl de op die manier 

gerealiseerde opgelode punten worden gebruikt ais referentie voor zowel het 

opioden naar de opvolgende vioerbekisting, ais voor het verrichten van detail

uitzetwerk op het betrokken betonvloerniveau (figuur 7.5). 

Ook bij het oploden naar cementdekvIoerniveau wordt gerefereerd aan de 

opgelode punten, terwijl op de eerste betonvloer wordt gerefereerd aan de 

hoofdmeetpunten. De term "oploden" mag mogelijk een overdreven uitdrukking 

lijken voor het uitzetten van een meetpunt naar een niveau dat slechts enkele 

centimeters hoger is gelegen; de werkzaamheden zijn wei geheel in overeen

stemming met de begripsdefinitie die er in hoofdstuk 5 voor oploden is gegeven. 
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BEK: Vloerbekisting 
CVL: CementdekvIoer 
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Figuur 7.4. Stroomschema met betrekking tot uitzetwerk binnen MOUS. 

93 



Figuur 7.5. Oploden volgens een verticale referentielijn via sparingen in 

betonvloeren en vloerbekisting. 

7.4 Detailuitzetwerk 

7.4.1 Inleiding 

Nadat het hoofduitzetwerk is verricht, kan op het desbetreffende niveau 

• (laagste/overig) betonvloerniveau, vloerbekistingsniveau, of cementdekvloer. 

niveau - detailuitzetwerk starten, waarbij gerefereerd wordt aan de hoofdmeet

punten die zijn gemarkeerd in de vorm van stukjes buis. 

Om dit uitzetwerk bestaande uit het uitzetten van afstanden en het uitzetten 

van richtingen - vanaf de bijzondere markeringen mogelijk te maken, wordt het 

bestaande arsenaal meetmiddelen, zoals meetband, draad en theodoliet, aange

vuld met een aantal specifieke MOUS-meetmiddelen. De specificaties en 

kenmerken van deze meetmiddelen in de volgende sub-paragrafen beschreven. 
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7.4.2 Meetbandhulpstuk 

Het uitzetten van afstanden vanuit aan MOUS-punt geschiedt met behulp van 

een meetband in combinatie met aen meetbandhulpstuk (figuur 7.6). Dit 

meetbandhulpstuk bestaat uit een cilindrische metalen schijf met in het 

centrum een klein gaatje. Een meetband - met de aanvang van de schaal

verdeling op de meetband - wordt met behulp van een sIuitring en vleugeI

schroeven op de schijf vastgeklemd waarna het nulpunt van de meetband 

behoort te corresponderen met het gaatje in de schijf. Het meetbandhulpstuk 

past met een relatief geringe speling (maximaal 0,2 mm) in een buisje, zodat 

het nulpunt van de meetband relatief nauwkeurig overeenkomt met de as van 

dat buisje, en daarmee tevens met het hoofdmeetpunt • 

.... , : 

~~ '-.' '. . 

.' ... :. '1 •• "" . .. ~ . 
. ~ ... 

Figuur 7.6. Meetbandhulpstuk 

Dankzij de vorm van "gedwongen montage" of "dwangcentrering" die er bij het 

"aanhouden" van de meetband tot stand wordt gebracht, kan het uitzetten van 

afstanden vanuit een hoofdmeetpunt, in aIle richtingen, door een man - de 

maatvoerder zMf - worden uitgevoerd. De maatvoerder is bij deze activiteit 

niet afhankelijk van de accuratesse van zijn assistent. Ook het heen en weer 

trekken van de meetband bij het onder de (vermeende) juiste spanning brengen 

van de meetband wordt hiermee uitgeschakeld. 
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Het meetbandhulpstuk kan oak worden gebruikt am het hoofdmeetpunt zicht

baar te maken, zodat een theodoliet boven het hoofdmeetpunt opgesteld kan 

worden. De combinatie meetband, meetbandhulpstuk en theodoliet biedt een 

goede mogelijkheid am punten uit te zetten, niet aHeen vol gens de orthogonale 

uitzetmethoden, maar ook volgens bijvoorbeeld de voerstraalmethode; de 

meetband kan immel's moeiteloos in alle richtingen worden uitgelegd (figuur 

7.7). 

Figuur 7.7. Uitzetten volgens de 

voerstraalmethode vanuit een 

MOUS-punt 

Figuur 7.8. Richtpen. 

Aivorens met een theodoliet richtingen kunnen worden uitgezet, moet de kijker 

van het instrument worden georienteerd op een ander hoofdmeetpunt. Vaal' het 

zichtbaar maken van een tweede MOUS-punt zodat dit oak over een grate 

afstand zichtbaar is, kan ook daar een meetbandhulpstuk worden toegepast, 

waaraan ais extra onderdeel een richtpen wordt toegevoegd CfiguuI' 7.8). Deze 

richtpen bestaat uit een donkerkleurig metalen pennetje in een lichtkleurige 

metalen houdeI'. De richtpen past nauwkeurig in het centrale gaatje van het 

meetbandhulpstuk. Omdat het richtpennetje in het gebruik kwetsbaar blijkt te 

zijn, worden onder andere de fUncties van het pennetje nu oak vervuld door het 

richthulpstuk. 

7.4.3 Richthulpstuk 

Het richthulpstuk is een uit kunststof vervaardigd, voornamelijk cilindrisch 
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hulpmiddel dat nagenoeg onbreekbaar is en dat in twee standen - "rechtop" en 

"op zijn kop" - met een geringer speling (max. 0,2 mm) in een buisje van een 

MOUS-punt past (figuur 7.9). Indien het hulpstuk in de "rechtop"-stand in een 

buisje wordt aangebracht, dan kan de vizierlijn van een theodoliet op het 

meetpunt worden ingesteld dankzij de zwarte vlakjes op de rechtopstaande zijde 

van het hulpstuk (symmetrie-instelling). 

. '-.': 
' .. :.. 

Figuur 7.9. Richthulpstuk, te gebruiken in twee standen. 

Door het hulpstuk "op zijn kop" in het buisje te plaatsen wordt het hoofd

meetpunt zichtbaar gemaakt door een scherpomrand klein gaatje in een 

overigens helderkleurig geel oppervlak. In deze stand is het hulpstuk geschikt 

am te worden gebruikt bij het centreren van een optisch instrument boven een 

MOUS-punt. Ook onder minder gunstige lichtomstandigheden is het hoofd

meetpunt relatief goed gedefinieerd. 

Behalve voor het uitzetten van richtingen met een theodoliet (centreren en 

orienteren) kan het hulpstuk ook worden gebruikt voor het uitzetten van 

richtingen met behuip van een draad (figuur 7.10). Een draad wordt daarbij 
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boven een hoofdmeetpunt oebracht via een inkeping aan de bovenzijde van het 

hulpstuk. Of, bij een alternatieve werl(wijze, wordt met hetzelfde doe' ;9n 

draad over een hoofdmeetpunt geleid door de draad rakelings langs de opstaliilde 

kant te voeren; de lijn die door twee hoofdmeetpunten gaat, kan daarmee - ook 

met de draad - tot voorbij de meetpunten worden gerealiseerd. 

Figuur 7.10. Meten van richtingen met behulp van het richthu1pstuk en een 

draad. 

In principe kan voor het meten dat onderdeel uitmaakt van detailuitzetwerk op 

een van de niveaus en waarbij direct gerefereerd wordt aan de hoofdmeet

punten, worden volstaan met de hier geschetste MOUS-meetmiddelen als 

aanvulling op de gebruikelijke meetmiddelen meetband, draad en theodoliet. Er 

doen zich echter situaties voor waarbij er behoefte bestaat aan enke1e 

aanvullende meetmidde1en om het detailuitzetwerk, maar mogelijk ook ste1-

werk, beter, dat wi! zeggen betrouwbaarder, nauwkeuriger en efficH~nter, te 

kunnen uitvoeren. 

7.4.4 Richtstatief 

Het komt regelmatig voar, dat bij het uitzetten van richtingen met een 

theodoliet, het als gevolg van obstakels in de zichtweg, niet mogelijk is om de 

kijker van het instrument zonder meer te orienteren op een hoofdmeetpunt. Een 

obstakel kan bijvoorbeeld bestaan uit stelschoren van wand- of kolombekistin

gen en van prefab bouwdelen, maar ook pakketten bouwmaterialen of materieeI. 

Om dat meten - bijvoorbeeld bij het stellen van diezelfde bekistingen of prefab 

bouwdelen toch mogelijk te maken worden binnen MOUS twee 
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mogelijkheden geboden. De eerste mogelijkheid bestaat uit het toepassen van 

het richtstatief. 
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Figuur 7.11. Richtstatief 

Het richtstatief (fjguur 7.11) bestaat onder andere uit een lange buis die aan de 

onderzijde is voorzien van een spitse punt en die aan de bovenzijde is voorzien 

van een richtmerk. Deze buis is aan de bovenzijde en aan de onderzijde gelagerd 

opgesloten in een frame dat aan twee uiteinden is voorzien van stelschroeven. 

Met deze stelschroeven kan de verticaalstand van de buis worden beinvloed. De 

"juiste" verticaalstand kan worden beoordeeld aan de hand van een doosniveau 

(1) dat met de buis is verbonden. 

Het richtstatief maakt het mogelijk een MOUS-punt op een hoogte van ca.l,4 rn 

boven de vloer zichtbaar te maken met een relatief hoge nauwkeurigheid C+/-
0,6 mm) ten opzichte van het onderliggende MOUS-punt. Het meten met het 

richtstatief kan als betrouwbaar worden beschouwd, omdat een controle op de 

ontregeling van het doosniveau - en daarmee een controle op de verticaalstand 

van de draaiingsas van de buis - eenvoudig kan worden uitgevoerd door de buis 
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een halve slag te verdraaien; een ingespeelde bel van het doosniveautje behoort 

ingespeeld te blijven. 

De meetopgaven waarvoor het richtstatief mogelijk een oplossing kan bieden, 

kunnen veelal ook worden opgelost door gebruik te maken van de MOUS

meetlat. 

7.4.5 Meetlat 
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Figuur. 7.12. Meetlat met een van de toepassingen. 
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De meetlat (figuur 7.12) be staat uit een metalen kokerprofiel waarop aan een 

zijde een mm-schaalverdeling is aangebracht en waar aan een uiteinde een 

cilindrische schijf is verbonden. De schijf past met een geringe speling (max. 0,2 

mm) in het buisje van een MOUS-punt. Na het aanbrengen van de meetlat komt 

het nulpunt van de schaalverdeling idealiter overeen met het meetpunt. De 

theodoliet kan op een vaste maat uit een MOUS-punt worden opgesteld door het 

instrument te centreren boven een maatstreep van de schaalverdeling of boven 

een verschuifbaar richtmerk van de meetlat. De kijker kan op een vaste maat 

uit een ander MOUS-punt worden georienteerd door daar eveneens de/een 

meetlat aan te brengen en door op het meetlat-richtmerk in te stellen. 

Het toepassen van de meetlat voorkomt in een aantal gevallen het markeren 

van (hulp)meetpunten. Onder andere in de volgende situaties kan de meetIat van 

nut zijn: 

• Bij het opstellen van een theodoliet buiten obstakels, bijvoorbeeld buiten de 

schor en van bekistingen of prefab bouwdelen; 

• Bij het opstellen van een theodoliet buiten de werksteigers van bijvoorbeeld 

klimbekistingenj 

• Bij het realiseren van een orthogonaal meetlijnenverband met een theodoliet 

in situaties waarbij MOUS-punten niet op een lijn Jiggen (figuur 7.12). 

Met de toepassing van de meetlat wordt feitelijk een extra uitzetcyclus 

vervangen door een extra afstandmeting binnen eenzelfde uitzetcyclus. Hier

door wordt bij handhaving een relatief grote nauwkeurigheid en betrouwbaar

heid een grotere keuzevrijheid geboden bij het vaststellen van de Iigging van de 

MOUS-punten. De geschetste werkwijze heeft echter weI tot gevolg dat het 

voordeel van een 2D-meetpunt verloren gaat. 

7.4.6 Bouwstatief 

Normaliter wordt een theodoliet gebruikt in combinatie met een "normaal" 

statief dat bestaat uit drie samenklapbare en inschuifbare poten. Ten aanzien 

van het gebruik van een dergelijk statief kunnen de volgende opmerkingen 

worden gemaakt: 

• Het centreren van een theodoliet boven een meetpunt verJoopt in twee 

fasen. Eerst wordt het staUef globaal boven het meetpunt opgesteld, en 

vervolgens wordt het instrument, op het statief, minutieus gecentreerd 

boven het meetpunt. Vooral omdat het centreren een iteratief proces is, 

wordt het vaak beschouwd als een vervelend en tijdrovend werk; 
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• Het statief vereist een zekere minimale opstelruimte, zodat een theodoliet 

slechts op een bepaalde minimum maat uit een wand, kolom of vloerrand kan 

worden opgesteld; 

• Het statief is zonder speciale voorzieningen minder geschikt om te worden 

gebruikt op een gladde ondergrond zoals bijvoorbeeld op vloerbekistingen. 

Genoemde constateringen hebben geleid tot de ontwikkeling van het bouw

statief (figuur 7.13) als opstelmogelijkheid voor bijvoorbeeld een theodoliet. Het 

bouwstatief bestaat uit een buis(l) die aan de onderzijde is voorzien van een 

spitse punt, en die aan de bovenzijde is voorzien van een draadeinde. Deze buis 

is aan een zijde draaibaar verbonden met een frame(2), dat aan de bovenzijde 

een plateau heeft waarop het instrument komt te rusten, en dat aan twee 

uiteinden is voorzien van stelschroeven(3). Met de stelschroeven kan de 

verticaalstand van de buis worden beinvloed. De correcte verticaalstand kan 

worden beoordeeld aan de hand van een doosniveau(4) dat vast met de buis is 

verbonden. Voordat het statief wordt opgesteld, wordt de theodoliet op het 

plateau bevestigd door verdraaiing van de buis. Vervolgens wordt het statief, 

bijvoorbeeld boven een richthulpstuk Cop zijn kop) geplaatst; het positioneren 

van het statief is hiermee een vorm van "gedwongen centreren". Het centreren 

kan worden afgesloten met het tot inspelen brengen van de bel van het 

doosniveau. Het eorreete justering van het doosniveau kan worden gecontro

leerd door de buis een halve slag te verdraaien; de bel moet blijven inspelen. 

Om te voorkomen dat de speling op de stelschroeven van het statiefje van 

invloed is op de nauwkeurigheid van het eindresultaat, worden de stelschroeven 

geblokkeerd door middel van klemschroeven(5). Vanwege de gewichtsverhou

dingen - een theodoliet weegt 5 a 6 kg is het statiefje voorzien van een 

ballaststaaf(6) en is de hoogte beperkt tot sleehts 0,4 m. Op deze hoogte kan 

met de theodoliet met zenitoculairen worden bewerkt in kniel- of hurkhouding. 

Het centreren van het bouwstatief c.q. van de theodoliet boven een meetpunt 

vergt sleehts enkele seconden - de tijd die nodig is om een doosniveau tot 

inspelen te brengen. 

Het bouwstatief is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt op een harde 

ondergrond (betonvloer, vloerbekistings of cementdekvloer) als vervanging voor 

het "normale" statief in bijzondere gevallen. Overigens kan het bouwstatief 

behalve veor het opstellen van een theodoliet ook worden gebruikt voer het 

epstellen van een optisch loodinstrument of een (lood)laser boven een meetpunt. 
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Figuur 7.13. Bouwstatief. 
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7.5 Hoofdmeetpunt op de eerste betonvloer 

7.5.1 Inleiding 

Op de eerste betonvloer die bij een bouwwerk geheel of gedeeltelijk beschikbaar 

komt, worden meetpunten uitgezet die aanvankelijk dienst do en als hoofdmeet

punten voor het detailuitzetwerk, en die in een later stadium worden benut bij 

het oploden naar hoger gelegen niveaus. Met het uitzetten van deze hoofdmeet

punt en begint de feitelijke toepassing van uitzetmethoden MOUS voor situatie

uitzetwerk. 

Voor het uitzetten van deze MOUS-punten worden twee werkmethoden onder

scheiden, namelijk de "indirecte methode" en de "directe methode". Bij de 

indirecte methode komt een MOUS-punt vol gens een meervoudige markering tot 

stand. Bij de directe methode is er sprake van een enkelvoudige markering. In 

het volgende worden de beide werkmethoden beschreven. 

7.5.2 Uitzetten van hoofdmeetpunten volgens de indirecte methode 

Bij het uitzetten van MOUS-punten op een eerste betonvloer volgens de 

indirecte methode, worden als voorbereidende werkzaamheden, na het storten 

van de vloer de plaatsen waar de oploodpunten gemarkeerd moeten worden met 

extra zorg afgewerkt, zodat een redelijk gladde en vlakke markeerondergrond 

wordt verkregen. Op de betonvloer worden vervolgens afstanden en richtingen 

uitgezet die op de geprepareerde plaatsen moeten leiden tot de "voorlopige" 

20-hoofdmeetpunten, gemarkeerd in de vorm van potioodmarkeringen. 

Vervolgens wordt het specifieke MOUS-markeringsmateriaal, in de vorm van 

een markeringplaat aan de potioodmarkeringen toegevoegd. Oat wi! zeggen: de 

makeringplaat wordt zodanig boven de potloodmarkeringen verschoven en 

verdraaid totdat de potloodUjnen samenvallen met inkepingen in de ronde 

opening van de markeringplaat (zie figuur 7.14). Omdat de ronde opening met de 

inkeping in de plaat symmetrisch is aangebracht ten opzichte van de as van het 

stalen buisje, ligt de as van het buisje nu ideaJiter in de loodlijn door de 20-

potloodmarkering op de vloer. In deze stand wordt de markeringplaat aan de 

ondergrond verankerd. 
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Figuur 7.14. Markeren van een hoofdmeetpunt op de eerste betonvloer volgens 
de indirecte methode. 
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Het verankeren van de markeringplaat aan de betonvloer kan gebeuren met lijm 

of mortel. Indien Hjm wordt gebruikt, wordt deze vooraf op de onderzijde van 

de plaat aangebracht. Bij het gebruik van een mortel - bijvoorbeeld op basis van 

snelcement - wordt de markeringpiaat, nadat deze in de correcte positie is 

gebracht, rondom het buisje aangesmeerd of aangegoten. Gedurende het aan

gieten of aansmeren blijven de potloodlijnen zichtbaar, zodat een mogelijke 

verstoring als gevolg van de werkzaamheden direct zichtbaar is en tijdig kan 

worden hersteld. Zodra de Hjm of de specie waarmee de markeringplaat aan de 

vloer is verankerd, voldoende is uitgehard, kunnen de MOUS-punten worden 

benut voor verdere uitzetwerkzaamheden. De tijd die het verhardingsproces 

nodig he eft, kan varieren van enkele minuten voor tweecomponentenlijm tot 10 

a 15 minuten voor een mortel op basis van snelcementj de precieze verhardings

tijd is evenwel sterk afhankelijk van de heersende temperatuur. 

Ten aanzien van een afwijking die een MOUS-punt krijgt ten opzichte van de 

onderliggende potioodmarkeringen, spelen een aantal invloedsfactoren een rol; 

deze invloedsfactoren zijn verwerkt in een "passingsmodel" in bijlage 1. 

7.5.3 Uitzetten van hoofdmeetpunten volgens de directe methode 

Bij het uitzetten van MOUS-punten vol gens de directe methode worden (de 

meeste) markeringpiaten in de "correcte" positie gebracht zonder dat daar eerst 

perse potloodmarkeringen aan voaraf behaeven te gaan. Uitgangspunt bij de hier 

beschreven werkwijze is, dat de hoofdmeetpunten ten opzichte van elkaar 

worden uitgezet en daarbij direct worden gemarkeerd met markeringplaten. 

Deze werkwijze is vooral van belang indien in een keer meerdere oploodpunten 

op een vloerveld worden uitgezet, en waarbij het belangrijk is dat de positie van 

de oploodpunten onderling met de grootst mogelijke nauwkeurigheid tot stand 

komt. 

De werkzaamheden beginnen met het markeren van een hoofdmeetpunt volgens 

de indirecte methode; dat wi! zeggen dat aan markeringplaat in de "correcte" 

positie boven potioodmarkeringen wordt gebracht. De markeringplaat kan met 

de ondergrond worden verbonden door deze bijvoorbeeld vast te gieten, of door 

deze tijdelijke op de markeerondergrond te klemmen met behulp van een 

klemstrip. De klemstrip (zie fig. 7.15) bestaat uit een metalen strip met een 

ronde opening die aansluit op de buis van de markeringplaats. De klemstrip kan 

zijn functie vervullen dankzij een schroefdraadanker dat met een nauwkeurig-
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heid van ca. 50 mm op een bepaalde afstand uit het (toekomstige) meetpunt in 

de vloer wordt aangebracht. 
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Figuur 7.15. Uitzetten van hoofdmeetpunten volgens de directe methode. 

Voor het uitzetten van afstanden en richtingen vanuit dit eerste MOUS-punt 

wordt gebruik gemaakt van een meetband en theodoliet, aangevuJd met een 

meetband- en een richthulpstuk. Voor het uitzetten van de nodige hoofdmeet

punten kan vervolgens te werk worden gegaan vol gens de orthogonale uitzet

methoden, of kan gebruik worden gemaakt van de voerstraalmethode. 

Nabij een te realiseren MOUS-punt wordt een markeringplaat met (nog niet 

volledig onder spanning gebrachte) klemstrip ongeveer op de juiste plaats in 

gereedheid gebracht. In de markeringplaat komt een richthulpstuk. Oe meet

band wordt vervolgens onder de juiste spanning - gecontroleerd met een 

spanningmeter - strak getrokken en het richthulpstuk wordt met het centrale 

Kleine gaatje op de gewenste afstand gebracht. De correcte richting wordt 

gecontroleerd door het richthulpstuk een kwartslag te draaien in de richting van 

de theodoliet, zodat de stand van de vizierlijn ten opzichte van de zwarte 

vlakjes beoordeeld kan worden. Al itererend wordt de markeringplaat in de 

juiste positie gebracht, waarna de klemstrip onder spanning wordt gebracht. Op 

deze wijze kunnen aIle hoofdmeetpunten worden uitgezet, steeds ten opzichte 

van de reeds gerealiseerde MOUS-punten. 
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Zodra alle markeringplaten zijn vastgeklemd en de onderlinge ligging afdoende 

is gecontroleerd en zonodig is gecorrigeerd, kunnen alle markeringplaten in een 

keer op de inmiddels bekende wijze worden aangegoten of aangesmeerd met een 

geschike mortel. Nadat de mortel voldoende is uitgehard, worden de klemstrips 

verwijderd en kunnen de hoofdmeetpunten voor de nodige uitzetwerkzaamheden 

worden benut. 

Het is evident dat door het achterwege laten van een tussenmarkering in de 

vorm van de potloodlijnen er in principe een nauwkeuriger resultaat in de 

onderlinge ligging van de MOUS-punten verkregen kan worden indien te werk 

wordt gegaan vol gens de directe methode, dan wanneer te werk wordt gegaan 

volgens de indirecte methode. AIle onzekere factoren die bij de indirecte 

methode bijdragen aan de extra afwijking die ontstaat bij de meervoudige 

markering, worden geelimineerd. Bovendien kunnen door het gebruik van 

meetbandhuipstuk en richthuipstuk, meetband en theodoliet relatief nauwkeurig 

worden aangehouden, respectievelijk worden gecentreerd en georienteerd. Het 

richthulpstuk biedt door zijn goede representatie en definitie van het uit te 

zetten punt daarbij een nauwkeurige mogelijkheid om in te zichten met de 

theodoliet en om af te lezen van de meetband. In bijlage 2 worden de van belang 

zijnde invioedsfactoren geinventariseerd en in beeid gebracht. Daarbij wordt er 

van uitgegaan, dat de meting met de theodoliet in twee kijkerstanden wordt 

uitgevoerd. 

7.6 Hoofdmeetpunten op Dverige betonvloeren 

7.6.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe op andere betonvloeren dan laagste 

betonvloeren MOUS-punten tot stand kunnen komen. 

Om het oploden dat daarbij nodig is mogelijk te maken moeten betonvloeren en 

eventueel ook vloerbekistingen worden voorzien van sparingen. Binnen MOUS 

hebben die sparingen een bijzondere vorm en functie. Een beschrijving van die 

vorm en functie, alsmede een beschrijving van de mogelijkheden om dergelijke 

sparingen in verschillende typen betonvloeren te realiseren, wordt gegeven in de 

volgende sub-paragraaf. 

Het oploden naar betonvloeren kan op diverse manieren geschieden - zenitloding 

en nadirloding - en kan met tal van verschillende meetmiddelen worden 

uitgevoerd; de diverse mogeIijkheden worden in sub-paragraaf 7.6.3 beschreven. 
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Tot slot wordt in 7.6.4 beschreven hoe binnen MOUS de problemen van de 

veiligheid met betrekking tot het oploden door sparingen afdoende worden 

opgelost. 

7.6.2 Sparingen in betonvloeren 

7.6.2.1 Weiding 

Betonvloeren - andere dan laagste betonvloeren - kunnen onder andere op de 

volgende manieren zijn opgebouwd, en/of worden gerealiseerd: 

1. als in-situ betonvloer; 

2. als prefab betonvloer; 

3. als prefab betonvloer met een in-situ druklaag. 

In de volgende sub-sub-paragrafen wordt het realiseren van de sparingen in de 

onderscheiden vloertypen behandeld. Eerst wordt eehter een nadere besehrijving 

gegeven van de vorm van de sparingen. 

7.6.2.2 Vorm van de vloersparing 

Ten aanzien van het realiseren van een vloersparing geldt, dat deze uit het 

oogpunt van veiligheid - een crueiaal aspect bij het oploden - zo klein mogelijk 

dient te zijn. In het voordeel van een zo klein mogelijke sparing spreekt ook het 

gegeven, dat het maken van de sparing dan nauwelijks in conflict komt met de 

aanwezige vloerwapening; bij een kleine sparing kan door herschikking van de 

wapening op nagenoeg iedere plaats een sparing worden gemaakt, terwijl bij 

grotere vloeropeningen de oorspronkelijk wapeningstaven wellicht moeten 

worden weggeknipt en de ontstane zwakke plaats moet worden "gerepareerd" 

met bijlegwapening. Naarmate de sparingen echter kleiner worden gemaakt, 

moet de positie des te nauwkeuriger tot stand komen. In de voor MOUS typische 

vloersparing is getracht een evenwichtige oplossing te vinden voor enerzijds de 

grootte van de sparing, en anderzijds de nauwkeurigheid ten aanzien van de 

positiebepaling van de sparing. 

Ongeacht de wijze waarop een verdiepingsvloer tot stand komt - hetzij als in

situ vloer, hetzij als prefab vloer, hetzij als een gecombineerde prefab/in-situ 

vloer - heeft de betonvloer in het bovenste gedeelte van de vloersparing steeds 

hetzelfde profiel (figuur 7.16). Sijna over de gehele overige betondoorsnede 

heeft de sparing een cilindrische vorm. 
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Figuur 7.16. Sparing in de betonv loer. 

In het wapeningsvrije gebied aan de bovenzijde van de vloer heeft de sparing 

deels een vierkante en deels een rechthoekige doorsnede. Deze ondiepe sparing 

is aangebracht met het oog op het correct kunnen markeren van het opgelode 

punt. Bij het oploden wordt een markeringplaat zodanig in de ondiepe sparing 

gepositioneerd, dat het hart van het buisje idealiter in de verticaal door het 

oploodpunt terecht komt. Met het maken van de sparing wordt een vlakke en 

tevens redelijke horizontale markeerondergrond verkregen. Tevens zorgt de 

sparing ervoor dat een goede verankering met de betonvloer wordt verkregen 

indien de markeringplaat rondom wordt aangegoten met mortel; de markering

plaat wordt daarbij als het ware vierzijdig opgesloten. 

[n figuur 7.17 staat weergegeven hoe de verschillende afmetingen van de 

cilindrische sparing, van de vierkante sparing en van de markeringplaat op 

elkaar zijn afgestemd. Zoals uit de figuur bIijkt, kunnen dankzij deze combi

natie van sparingen en dankzij de excentrische uitvoering van de markeringplaat 
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relatief grote afwijkingen in de plaats van de sparing worden opgenomen, 

terwijl de sparingen en de markeringplaat niettemin bescheiden van omvang 

blijven. Basiscriterium bij het dimensioneren van verschillende onderdelen is 

een blijvende vrije zichtweg van tJ 30 mm door de constructiej deze 30 mm is 

proefondervindelijk vastgesteid. Behalve de vierkante ondiepe sparing waarin de 

markeringplaat na het oploden wordt aangegoten, kan ook een ondiepe sparing -

meer een afdruk - worden onderscheiden. In dat vlakke stukje vloer worden 

twee schroefhulzen ingestort; deze schroefhulzen zijn nodig bij het oploden naar 

de betonvloeren. 

+ 

Figuur 1.17. Profiel van vloersparing boven in de vloer. 
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Figuur 7.18. Sparingmal 

Om de getoonde sparing te realiseren wordt gebruik gemaakt van een sparing

mal (figuur 7.18). Deze sparingmal heeft de volgende functies: 

• Het realiseren van de ondiepe sparingen in het wapeningvrije bovenvlak van 

de vloer; 

• De nauwkeurige plaatsbepaling van twee schroefhulzen boven in de vloer; 

• Betrouwbare verankering aan de onderliggende constructie van de pvc-buis, 

waarmee als verloren bekistingsmateriaal meestal de cilindrische sparing 

wordt gerealiseerdj 

• Positiebepaling van de complete sparingconstructie in de bouwconstructie. 
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Ten behoeve van de positiebepaling is de draadstang van de sparingmal 

voorzien van een schijf met aan beide zijden een verschillende diameter van 

respectievelijk 45 en 60 mm. De schijf is over de draadstang in hoogte 

verstelbaar zodat hij toepasbaar is bij vloeren van elke dikte. 



Hoe de positiebepaling van de sparingmal plaatsvindt, is afhankelijk van de 

opbouw en uitvoeringswijze van de desbetreffende betonvloer. 

7.6.2.3 Sparing in in-situ betonvloeren 

Bij in-situ betonvloeren kan met betrekking tot het positioneren van de 

sparingmal een onderscheid worden gemaakt in onder andere de volgende 

soorten vloerbekistingen: 

• Traditionele of systeembekisting met een houten contactbekisting; 

• Tafelbekisting met houten of stalen contactbekisting; 

• Tunnelbekisting. 

Ad.1 

Indien bij een traditionele of systeembekisting, met een contactbekisting van 

bijvoorbeeld multiplex, op bekistingsniveau gebruik is gemaakt van MOUS

punten (wordt behandeld in par. 7.7) in de vorm van inrichtplaten, dan wordt de 

sparingmal - met de centreerschijf in de 0 45 mm stand - gecentreerd op de 

inrichtplaat (zie figuur 7.19 en 7.20). Het geheel wordt met een stalen "vork" 

aan de onderzijde deugdeIijk met de bekistingsconstructie verbonden. 

Ook zonder dat de inrichtplaat ais markering van een opgelood punt heeft dienst 

gedaan kan deze tach ais intermediair tussen contactbekisting en sparingmal 

noodzakelijk of wenselijk zijn. De inrichtplaat mag daarbij met een onnauw

keurigheid van maximaal +/- 7,5 mm. in de loodlijn worden gebracht. Het 

gebruik van de inrichtplaat uitsluitend als intermediair - dus zonder de plaat te 

gebruiken ais hoofdmeetpunt voor detailuitzetwerk - maakt het mogelijk de 

opening in de bekisting met een relatief grate plaatsonnauwkeurigheid aan te 

brengen, terwijl de sparingmal niettemin met de gevraagde hoge nauwkeurig

heid gepositioneerd kan worden. 

Het is echter ook mogelijk de sparingmal rechtstreeks op de bekistingsplaat te 

centreren (figuur 7.20). In det geval wordt met een plaatsonneuwkeurigheid van 

maximaal +/-15 mm een gat met een diameter van 60 mm in de contact

bekisting gezaagd. De sparingmal wordt vervolgens met de centreerschijf in de 

o 60 mm stand op de opening gecentreerd. Het geheel wordt opnieuw met de 

stalen "vork" deugdelijk met de bekistingsconstructie verbonden. 
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Figuur 7.19 Sparingmal met inricht

plaat als intermediair. 

Figuur 7.20. Sparingmal recht

streeks op contactbekisting. 

Nadat de vioer is gestort en voldoende is verhard - in de praktijk vaak de dag na 

het storten van de vioer - kan de sparingmal worden weggenomen. Bij de hier 

geschetste bevestigingsmogelijkheden blijft er op dat moment in de bekisting 

een opening vrij van respectievelijk 45 mm (inrichtplaat) of 60 mm (zander 

inrichtplaat). In beide gevallen blijft na verwerking van de genoemde onnauw

keurigheden, van respectievelijk +/- 7,5 mm en +/- 15 mm, een vrije zichtweg 

over van minimaal 30 mm. 

Ad.2 

Tafelbekistingen worden doorgaans repeterend gebruikt, zodat de opening die 

voor het oploden in de bekistingsplaat nodig is, steeds globaal boven hetzeIfde 

oploodpunt terugkeert. Afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de tafel 

wordt gesteld, moet wei of niet gebruik worden gemaakt van een inrichtplaat 

als intermediair tussen sparingmal en contactbekisting. Indien de tafel met een 

relatief hoge nauwkeurigheid (+/- 15 mm) gesteid wordt, dan kan worden 

volstaan met een gat van tJ 60 mm. Is de verwachte onnauwkeurigheid echter 

grater, dan moet gebruik worden gemaakt van een inrichtplaat. 
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Voorgaande beschrijvingen zijn gebaseerd op het handhaven van de contact

bekisting onder een vloer tot na het oploden near die vloer. In een aantal 

gevallen is het echter mogelijk om de contactbekisting plaatselijk te verwij

deren alvorens wordt opgelood (bij systeembekistingen met valkopstempels: 

bijvoorbeeld kwikvorm, metriform e.d.). Indien de contactbekisting onder de 

sparing kan worden weggenomen, dan biedt dat tevens de mogelijkheid om de 

pvc-buis uit de vloer te verwijderen, zodet een iets grotere opening ontstaet. In 

det gevel ken ook de onnauwkeurigheid waarmee de sparingmal maximeel mag 

eengebrecht worden vergroot tot +/- 22,5 mm. 

Ad.3 

Omdat een tunnelbekisting doorgaans een dag na het storten ven het beton 

wordt verwijderd, dus nog voordet er neer een betonvloer behoeft te worden 

opgelood, kan voor de bevestiging ven de sparingmal worden volstaan met een 

gat waarin aileen de draadstang behoeft te pessen. De ingreep in de bekisting is 

daarmee minimaal; een eventuele (tijdelijke) reparatie van het gat is eenvoudig 

uitvoerbaer. Omdat met name in de woningbouw - het grootste toepassings

gebied voor tunnelbekistingen - een gave plafondafwerking belangrijk is, kan nu 

ook de pvc-buis verwijderd worden; de buis geeft namelijk - direct of op den 

duur - een aftekening op het plafond te zien, hetgeen met name in gebruiks

ruimten ongewenst is. Ook hier geldt ten aanzien van de nauwkeurigheid 

waarmee de sparingmal een positie moet krijgen een waarde van +/- 22,5 mm. 

7.6.2.4 Sparingen in geprefabriceerde betonvloeren 

In principe kan op dezelfde wijze als waarop bij in-situ vloeren een MOUS

sparing wordt gerealiseerd, een dergelijke sparing ook worden aangebrecht in 

prefab vloerplaten; de malbodem ven de betonmal neemt daarbij de plaats in 

ven de bekistingsplaet. Bij prefab vloerpleten is het overigens altijd mogelijk de 

pvc-buis te verwijderen om daarmee onder andere de toelaatbare onnauwkeurig

heid te vergroten in de gezamenlijke afwijkingen van de positie van de sparing 

in de vloerplaet en van de positie van de vloerplaat in het werk; in toteal is een 

efwijking van +/- 22,5 mm toelaetbaer. 

7.6.2.5 Sparingen in gecombineerde prefab/in-situ betonvloeren 

Naast volledige in-situ betonvloeren en volledig prefab betonvloeren komt ook 

de genoemde combinetievoor. Een dergelijke vloer ken - met betrekking tot 
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MOUS - worden gezien als een in-situ vloer met prefab vloerplaten als verloren 

bekistingsmateriaal. Bij vloerplaten die een onderdeel uitmaken van een derge

Hjke vloer. kan met betrekking tot het realiseren van de MOUS-sparing een 

onderscheid worden gemaakt in platen waarbij in de fabriek met een relatief 

grote (plaats-) nauwkeurigheid een gat gemaakt kan worden. en in platen 

waarbij dat niet het geval is. 

Figuur 7.21. Sparingmai op conische sparing in prefab vloerplaat. 

Bij cassetteplaten of TT -platen bijvoorbeeld, waarbij het detailuitzetwerk zich 

boven op de druklaag gaat afspelen, is het mogelijk met een relatief grote 

nauwkeurigheid in de betonmal en conische mal op te nemen, waarvan in figuur 

7.21 het resultaat wordt weergegeven. Voor het maken van de MOUS-sparing in 

de druklaag wordt de sparingmal door middel van de pvc-buis op de sparing in 

de prefab vloerplaat gecentreerd en wordt de mal vervolgens onder de vloer

plaat met de vork vastgeklemd. 

Om een vrije zichtweg te behouden van minimaal ~ 30 mm moet aan de 

nauwkeurigheid van de fabricage en de montage van de vloerplaten relatief 

grote aandacht worden besteed (totaal een maximale afwijking van +/- 15 mm). 

Bij de prod uk tie van een bepaald soort vloerplaten is het slechts tegen zeer 

hoge kasten mogelijk, of is het zelfs geheel onmogelijk, om met een grate 

nauwkeurigheid een (bijvaorbeeld conische) sparing in de plaat aan te brengen. 

Dat geldt o.a. voor breedplaatvloeren. Om bij breedplaatvloeren de bewuste 
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MOUS-sparing te realiseren bestaan twee mogelijkheden: 

• Een eerste mogelijkheid (figuur 7.22) be staat uit het in de betonfabriek 

(onnauwkeurig) aanbrengen van een relatief grote sparing in de vloerplaatt 

met de afmetingen van bijvoorbeeld 150 x 150 mm. Na de montage van de 

vloerplaat wordt voor het aanbrengen van de sparingmal een stukje vloer -

iets groter dan het gat in de vloerpiaat - ais het ware traditioneel bekist t 

dat wi! zeggen: de sparingmal wordt op een stuk betonmultiplex bevestigd, 

nadat dit plaatje met een schroefstempel onder tegen de breedplaatvloer is 

aangedrukt. De positiebepaling van de sparingmal c.q. van het gat in de 

bekistingsplaat (tl 16, tl 45 of fj60 mm) mag met een maximale afwijking 

gepaard gaan van +/- 22,5 mm, indien v66r het oploden de pvc-buis uit de 

vloer wordt verwijderd; 

• Bij een tweede mogelijkheid om de sparingmal voldoende nauwkeurig te 

positioneren wordt de breedplaat bijna letterlijk gezien ais bekistingsplaat 

(figuur 7.23). Op soortgelijke wijze als bij de vloerbekisting is beschreven, 

kan namelijk ook bij de breedplaat een gat van 11 60 mm worden geboord, 

bijvoorbeeld door op de betreffende plaats in de breedplaat vooraf een 

plaatje gasbeton mee in te storten. 

Figuur 7.22. Positioneren en bevestigen 
van de sparingmal bij breedplaatvloeren 
via bekistingplaat als intermediair. 

Figuur 7.23. Positioneren en bevestigen 
van de sparingmal bij breedplaatvloeren 
via een geboord gat in een ingestort 
plaatje gasbeton. 
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7.6.3 Oploden naar betonvloeren 

7.6.3.1 Inleiding 

Het tijdstip waarop kan worden begonnen met het oploden naar de verdiepings

vloeren is afhankelijk van het type vloer dat tot stand komt. Bij prefab 

verdiepingsvloeren kan ogenblikkelijk met het oploden worden begonnen zodra 

de vloerplaat waarin de MOUS-sparing is opgenomen, is gemonteerd. Bij in-situ 

vloeren en bij prefab vloeren met een in-situ druklaag, moet de vloer voldoende 

tijd krijgen om te verharden, zodat in de regel pas op zijn vroegst de dag nadat 

de vloer is gestort de sparingmallen kunnen worden verwijderdj pas dan kan er 

worden opgelood. 

In aIle gevallen beschikt men ten behoeve van de verticale referentielijn die bij 

het oploden wordt voortgebracht, over een voldoende ruime vrije zichtweg door 

de betonvloer(en) en mogelijk ook door de vloerbekisting heen. Ook beschikt 

men in alle gevallen over de typische vierkante/rechthoekige sparingen in de 

bovenste paar centimeters van de vloer. 

Voor het oploden naar de verdiepingsvloeren en het vervolgens vastleggen van 

het opgelode punt door middel van een markeringplaat bestaan een aantal 

verschillende werkmethoden; deze werkmethoden worden in deze sub-paragraaf 

beschreven. Oaarbij komen onder andere de verschillende meetmiddelen waar

mee kan worden opgelood en een aantal meetprocedures volgens welke gemeten 

kan worden, uitgebreid aan de orde. 

Als onderwerpen worden behandeld: 

1. Zenitloding met een theodoliet, met ais te volgen meetprocedures: 

a. "verticale rand"; 

b. "inspelende bel"; 

c. "standaard"; 

2. Zenitloding met optische loodinstrumenten; 

3. Nadirloding met optische loodinstrumenten; 

4. Zenitloding met laserapparatuur. 

Uit praktische overwegingen wordt het oploden met de theodoliet volgens de 

drie onderscheiden meetprocedures in drie opeenvolgende sub-sub-paragrafen 

beschreven. 
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Een complete oploodcyclus bestaat, ongeacht het meetmiddel dat gebruikt 

wordt en ongeacht de meetprocedure die gevolgd wordt, uit drie delen: 

1. Centreren van het instrument boven het oploodpunt; 

2. Realiseren van de referentielijn of -lijnen; 

3. Markeren van het opgelode punt. 

Een centrale rol bij zowel het realiseren van de referentielijn als bij het 

markeren van een opgelood punt wordt bij aile onderscheiden werkwijzen 

vervuld door twee speciale hulpmiddelen: de kruisgeleider en het richtmerk. 

Omdat het markeren van een opgelood punt op/in de betonvloer zo nauw 

verband houdt met genoemde hulpmiddelen, en omdat de wijze van markeren in 

aile gevallen ge/ijk is, worden deze onderwerpen (eerst) gezamenlijk behandeld 

in 7.6.3.2. 

7.6.3.2 Kruisgeleider, richtmerk en het markeren van een opgelood punt 

De kruisgeleider (zie figuur 7.24) is een mechanisch apparaatje dat aan de 

verdiepingsvloer - in de rechthoekige ondiepe sparing - wordt vastgebout aan de 

twee schroefhulzen die dankzij de sparingmal met een grote onderlinge nauw

keurigheid zijn ingestort. Een onderdeel van de kruisgeleider, het richtmerkblok 

(I), kan dankzij een aantal orthogonaaI verlopende geleidingsassen (2) in twee 

onderling loodrechte richtingen worden verplaatst. Dankzij klemschroeven (3) 

kan een verplaatsing in elk van die richtingen afzonderlijk worden geblokkeerd. 

Door middel van stelschroef (4) kunnen de geleidingsassen die met het richt

merkblok verbonden zijn - op het oog - horizontaal gesteld worden. In het 

richtmerkblok (1) wordt een richtmerk aangebracht. 

Het richtmerk bestaat uit een metalen kokertje, waarin ter hoogte van de 

onderrand. een tweetaI g\aasjes zijn aangebracht. Op een van die glaasjes staat 

het eigenlijke richtmerk afgebeeld. Zoals figuur 7.24 duidelijk maakt kunnen 

binnen het richtmerk de volgende lijnen en symbolen worden onderscheiden: 

• Het centrum van het richtmerk wordt gevorm door een "assenkruis"; twee 

loodrecht snijdende lijnen met plaatselijk een afwijkende lijndikte; 

• De brede "balken" op het richtmerkje vervangen de functie van het assen

kruis indien naar grote hoogten moet worden opgelood; 

• Terzijde van het assenkruis is een mm-schaalverdeling aangebracht in de 

vorm van blokjes met een afmeting 1 x 1 mmj 
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• Eveneens terzijde van het assenkruis staan enkele symbolen - in de vorm van 

pijlen - afgebeeld. Deze symbolen staan ten dienste van de eommunieatie 

tussen de persoon aehter het instrument en de persoon op de betonvloer. 

Omdat visuele communieatie meestal niet mogelijk is, dienen de aanwijzin

gen mondeling - via portofoons - te worden doorgegeven. Esn piji staat voor 

riehting 1, en twee pijJen staat voor richting 2; om aan te geven hoe het 

richtmerk verplaatst moet worden, kan gesproken worden van: "met de 

pijl(en) mee" of "tegen de pijl(en) in". Indien er bij het aflezen van het 

richtmerk behoefte bestaat aan een teken voor de afgelezen waarde dan kan 

de zijde van de as waar de Pijl(en) staat (staan) als Positief worden 

aangehouden. 

Het richtmerk wordt zodanig in het riehtmerkblok aangebracht, dat de assen 

van het assenkruis evenwijdig lop en aan de geieidingsassen van de kruisgeleider. 

Hierna kan, mede dankzij de communieatiesymboJen op het richtmerk gesproken 

worden van een verpJaatsing (en blokkering) van het richtmerk/richtmerkblok in 

richting een of richting twee, zander dat de "richtingen" elkaar beinvlaeden. 

Bij het oploden wordt - ongeacht de wijze waarop de "verticale" referentielijn 

tot stand wordt gebracht - eerst het richtmerk in de "loodlijn" door het 

oploodpunt gebracht; daarna wordt - zonder dat daarbij het gebruikte meet

middel nog nodig is - het opgelode punt in de verdiepingsvloer gemarkeerd door 

middel van een markeringplaat. 

Het markeringsmateriaal, de markeringplaat, wordt door middel van de richt

merkkoker onder het richtmerkblok gecentreerd. In figuur 7.258 is te zien dat 

het feitelijke richtmerk waarnaar wordt opgelood, op dezelfde hoogte ligt ais de 

bovenzijde van het buisje van de markeringplaat. Behoudens een geringe speling 

van de betrokken onderdelen ten opzichte van eikaar en de afwijkingen in de 

onderdelen zeIf, komt de as van het buisje overeen met het centrum van het 

assenkruis van het richtmerk. De markeringplaat wordt vervolgens verdraaid 

totdat de ronde opening in de vloer zo goed mogelijk door de ronde plaat wordt 

afgedicht (hiermee is tevens de excentrische opbouw van de markeringpiaat 

verklaard). 

De markeringplaat wordt permanent met de vloer verbonden door de overge

bleven ruimte van de vierkante sparing vol te gieten met een geschikte martel. 
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Figuur 7.24. Kruisgeleider en richtmerk. 
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Bij voorkeur wordt deze mortel aangemaakt op basis van snelcement, zodat een 

spoedige uitharding van het aangietsel wordt verkregen. 

Voor het vrijmaken van de kruisgeleider ten behoeve van de volgende oplood

cyclus behoeft evenwel niet gewacht te worden totdat de mortel is verhard. 

Direct nadat de sparing is aangegoten kan de richtmerkkoker in het richtmerk

blok naar boven wordt getrokken; er wordt daarbij immers geen kracht 

uitgeoefend, noch op de markeringplaat, noch op de kruisgeleider. Kruisgeleider 

en markeringplaat hebben nu geen contact meer met elkaar (figuur 7.2~b); de 

blokkering van de geleidingsassen kan worden opgeheven en de kruisgeleider kan 

van de vioer worden losgenomen. 

7.6.3.3 Zenitloding met de theodoliet volgens de "verticale rand" meetprocedure 

Van een theodoliet kan met een simpele en tevens relatief goedkope toevoeging 

van een set zenitoculaireneen volwaardig "loodinstrument" worden geformeerd 

dat geschikt is voor zenitloding volgens een verticale referentielijn. Omdat 

bovendien op ieder werk vanenige omvang een theodoliet beschikbaar is, Jigt 

het voor de hand dit instrument bij MOUS te gebruiken ais "oploodinstrument". 

In deze en de komende twee sub-sub-paragrafen worden drie meetprocedures 

beschreven die representatief zijn voor de mogeUjkheden van de theodoliet in 

deze toepassing. (In figuur 7.26 staat, voor zover dat van belang is voor de 

beschrijving van de meetprocedures, de opbouw van de theodoliet schematisch 

afgebeeld en benoemd.) 

De benaming "verticale rand" voor de meetprocedure die hier wordt beschreven 

heeft niet zozeer betrekking op het gegeven, dat de verticale rand gebruikt 

wordt om de vizierlijn een "verticaalstand" te geven - dat gebeurt ook bij de 

overige meetprocedures - maar dat speciaal gebruik gemaakt wordt van de 

voorziening die er in de meeste theodolieten is getroffen om - binnen zekere 

grenzen onafhankelijk van de stand van de eerste as - de verticale rand af te 

Ie zen ten opzichte van de verticaal. Bij een aantal, vooral oudere typen, 

instrumenten is ten behoeve van het aflezen van de verticale rand een (extra) 

buisniveau - het alhidadeniveau - aangebracht. Bij de meeste moderne instru

menten is er voor dat doel een compensator ingebouwd. Het is met name bij 

laatstgenoemde typen instrumenten, die ook weI worden aangeduid als theodo

lieten met een automatische hoogte-index, dat de "verticale rand" meet

procedure van belang is. In het volgende wordt beschreven hoe deze meetproce-
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Figuur 7.25. Het markeren van een 
opgelood punt ten opzichte van 
kruisgeleider en richtmerk. 
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Verticale rand 

Draaiingsas kijker/ 
tweede as 

Richtkijker 

Draaibaar bovenstel 

Buisniveau (hoofdniveau) 

Horizontale rand 

Draaiingsas bovenstel/ 
eerste as 

Stelschroevenblok 

Stelschroef 

Figuur 7.26. Schematische weergave 
van de bouw van een theodoliet. Bron: 
Del' Theodolit und seine Anwendung, 
Wild Heerbrugg. 
Links: theodoliet met zenitoculairen. 

dure bij een modern type instrument met compensator uitgevoerd kan worden. 

Het meest kenmerkende van de meetprocedure is, dat bij vier (100 gr 

verschillende) instrumentstanden waarnemingen worden gedaan, nadat bij iedere 

instrumentstand opnieuw de verticale randaflezing op 0 gr wordt gebracht 

(onder instrumentstand wordt hier verstaan, de stand die het - om de "verticale" 

draaiingsas draaibare bovenstei van het instrument inneemt). 
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De eerste meting die tot een oploodcyclus gerekend wordt, bestaat uit het 

centreren van de theodoliet boven het oploodpunt. 

Aan de hand van het buisniveau wordt de eerste as zo goed mogelijk verticaal 

gesteld (dit procedure-onderdeel is overigens voor de nauwkeurigheid van het 

oploden niet kritisch; de - beperkte - niet-verticaalstand van de eerste as heeft 

op de ligging van het opgelode punt geen invloed). De kijker wordt in de stand 

gekanteld waarbij de verticale randaflezing (ca.) 0 gr te zien geeft. 

Zodra de kruisgeleider met het richtmerk in de daarvoor bestemde sparing in de 

verdiepingsvloer is aangebracht, wordt het instrument om zijn eerste as 

gedraaid, totdat de kruisdraden van de kijker evenwijdig lopen aan de assen van 

het richtmerk. De correcte verticale randaflezing (0 gr) wordt in de nieuw 

ingenomen instrumentstand geverifieerd, en zonodig wordt de stand van de 

kijker gecorrigeerd. 

Overeenkomstig de gemaakte communicatie-afspraken geeft de man achter het 

instrument aan zijn assistent op de verdiepingsvloer - bij de kruisgeleider -

aanwijzingen hoe het richtmerk verplaatst moet worden opdat de kruisdraden 

samenvallen met het assenkruis van het richtmerk. Zodra het richtmerk in een 

bevredigende positie is gemanoevreerd wordt deze positie behouden door het 

blokkeren van de geleidingsassen van de kruisgeleider (zie figuur 7.27 a). 

Vervolgens wordt de theodoliet vanuit deze eerste instrumentstand 200 gr. om 

de eerste as gedraaid, en wordt de verticale randaflezing opnieuw op 0 gr 

gebracht (fig. 7.27 b). 

Vanaf dit punt in de meetprocedure wordt bij de waarnemingen nog uitsluitend 

gelet op de horizontale kruisdraad - de kruisdraad die idealiter evenwijdig loopt 

aan de tweede as van het instrument. In figuur 7.2B wordt de positie van de 

horizontale kruisdraad in de verschillende instrumentstanden schema tisch weer

gegeven. Dat de positie van de horizontale kruisdraad ten opzichte van de 

bijbehorende as van het richtmerk nu een meer of minder grote afwijking 

vertoont, houdt verband met het volgende: 

• De verticale randaflezing is behept met een indexfout als gevolg van een 

ontregeling van de compensator; 

• Het instellen van verticale randaflezing op 0 gr geschiedt niet feilloos; 

• De werking van de compensator is niet feilloos; de compensator wordt 

gekenmerkt door een bepaalde "gevoeUgheid". 

Op de betonvloer waarheen opgelood wordt, wordt het richtmerk ten opzichte 

van de horizontale kruisdraad in de betrokken richting verplaatst over een 

afstand ter grootte van de helft van de op het richtmerk afgelezen waarde 
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(figuur 7.27 c). Vaor de betrokken richting wordt de kruisgeleider geblokkeerd. 

Om ook voor de nog resterende richting het richtmerk een "correcte" positie te 

geven wordt het instrument over 100 gr verdraaid en wordt de verticale 

randaflezing op 0 gr gesteld. Voor de betrokken rlchting wordt het richtmerk 

verplaatst totdat de horizontale kruisdraad samenvalt met de corresponderende 

as van het richtmerk (figuur 7.27 d). Vervolgens wordt het instrument over 200 

gr verdraaid en wordt de verticale randaflezing opnieuw op 0 gr gesteld (figuur 

7.27 e). De op het richtmerk bij de horizontale kruisdraad afgelezen waarde 

leidt ook voor deze richting tot een verplaatsing - ter grootte van de helft van 

de afgelezen waarde - van het richtmerk (figuur 7.27 f). Ook voor deze richting 

wordt daarna de kruisgeleider geblokkeerd. 

Ais finale controle wordt geverifieerd of bij vier opeenvolgende kwartslag

standen van het instrument ten opzichte van de horizontale kruisdraad op het 

richtmerk eenzelfde waarde (maar tegengesteld van teken bij diametrale 

aflezing) wordt waargenomen, terwijl - alvorens wordt waargenomen - in iedere 

instrumentstand opnieuw de verticale randaflezing op 0 gr wordt gebracht. 

Een alternatieve finale controle kan bestaan uit het verifieren of bij vier 

opeenvolgende kwartslagstanden van het instrument op de verticale rand 

dezelfde zenithoek wordt afgelezen. 

Nadat het richtmerk in de "correcte" positie is gebracht en het richtmerkblok 

door het aandraaien van de klemschroeven deugdelijk is geblokkeerd, is het 

meten binnen de oploodcyclus nagenoeg ten einde. De maatvoerder neemt nu de 

theodoliet onder de sparing vandaan; voor hem kan de volgende oploodcyclus 

reeds beginnen met het opstellen van het instrument bij een volgend oploodpunt. 

Zodra het kwetsbare instrument onder de vloeropening is verdwenen, kan het 

opgelode punt in alle veiligheid definitief worden gemarkeerd. Terwijl het 

markeren overeenkomstig de beschrijving in 7.6.3.2 plaatsvindt, kan de maat

voerder eventueel zijn instrument reeds bij een volgend oploodpunt in gereed

heid hebben gebracht. De assistent kan bij de volgende vloersparing de 

kruisgeleider vastbouten en de reeds beg onnen volgende oploodcyclus kan -

nagenoeg zander afstemverliezen - worden voortgezet. 

Zeer korte tijd nadat het laatste hoofdmeetpunt op het betreffende vloerniveau 

is gerealiseerd, kan het detailuitzetwerk beginnen (figuur 7.29). 
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Figuur 7.27. De positie van het richtmerk ten opzichte 
van de horizontale kruisdraad bij de "verticale rand" 
meetprocedure. 

Figuur 7.28. Stand van de horizontale kruisdraad bij de 
"vertic ale rand" meetprocedure. 
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Figuur. 7.29. Meten vanuit een MOUS-punt op een betonvloer. 

Kenmerkend voor de "verticale rand" meetprocedure is, dat het effect van aUe 

instrumentale afwijkingen van de theodoliet voUedig wordt geiHimineerd. Voor 

de meeste (moderne) typen theodolieten is dit ongetwijfeld de meest nauw-
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keurige meetprocedure. De hoge nauwkeurigheid die met deze meetprocedure 

bereikt kan worden, wordt ontleend aan: 

• De nauwkeurigheid waarmee de verticale randaflezing op 0 gr kan worden 

ingesteld. Het met de fijnbewegingsschroef verstellen van de stand van de 

kijker tot de positie waarbij de verticale rand 0 gr als aflezing te zien geeft, 

is een handeling die, mits de rand voldoende verlicht wordt, relatief 

eenvoudig en nauwkeurig kan worden uitgevoerd; het is een kwestie van op 

coincidentie of op symmetrie instellen van duidelijk zichtbare index- of 

gradenstrepenj 

• De gevoeligheid van de compensator. Deze kan variEken van enkele tienden 

van een boogseconde tot enkele boogseconden. Hierdoor vertoont de vizier

Iijn in elke instrumentpositie een zenithoek die min of meer constant is. Het 

relatief geringe hoekverschil wordt uitsluitend veroorzaakt door een toe val

lige afwijking bij het instellen van de aflezing, en een toevallige afwijking 

die verband houdt met de gevoeligheid van de compensator; 

• De nauwkeurigheid waarmee het richtmerk kan worden afgelezen c.q. kan 

worden ingericht. 

7.6.3.4 Zenitloding met de theodoliet volgens de "inspelende bel" meetprocedure 

Oak bij de "inspelende bel" meetprocedure wordt het effect van alle instrumen

tele ontregelingen van de theodoliet op de ligging van het opgelode punt 

geelimineerd. 

Belangrijkste kenmerk van de "inspelende bel" meetprocedure is, dat in meer

dere (100 gr verschillende) instrumentstanden waarnemingen worden gedaan, 

terwijl bij iedere stand opnieuw de bel van het buisniveau (het hoofdniveau) 

nauwkeurig tot inspelen wordt gebracht. 

Het inspelen van de bel van het buisniveau dient te geschieden bij een bepaalde 

stand van het draaibare bovenstel van de theodoliet ten opzichte van een Iijn 

door twee van de drie stelschroeven van het (stilstaande) onderstel van het 

instrument (de tweede as beurtelings evenwijdig aan, en loodrecht op, genoemde 

Iijn). Zie figuur 7.30. Omdat in genoemde instrumentstanden de kruisdraden van 

de kijker evenwijdig moeten lopen aan de assen van het richtmerk in de 

kruisgeleider en omdat de orientatie van het assenkruis van het richtmerk 

vastligt (bepaald door de orientatie van de geleidingsassen van de kruisgeleider 

en indirect bepaald door de wiUekeurige orientatie van de sparingmal die 

gebruikt is voor het maken van de typische vloersparing), moet bij het opstellen 

van het instrument het onderstel worden georienteerd. Oat betekent, dat eerst -
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weliswaar met slechts een globaal gesteld en gecentreerd instrument - naar het 

richtmerk moet worden gericht om op basis van die waarneming de complete 

theodoliet op de statiefkop in de "correcte" stand te draaien; pas daarna kan het 

instrument (definitief) worden gecentreerd en geregeld. 

Figuur. 7.30. De orientatie van de stelschroeven van een optisch instrument is 

afhankelijk van de orientatie van de sparing in de verdiepingsv!oer. 

Nadat het instrument gecentreerd is, verloopt de "inspelende bel" meetproce

dure als voIgt. De bel van het buisniveau wordt in twee instrumentstanden (het 

buisniveau respectievelijk evenwijdig aan en loodrecht op een lijn door twee 

stelschroeven) tot inspelen gebracht. De vizierlijn wordt in de "verticaalstand" 

gebracht door te zorgen dat de verticale rand 0 gr als aflezing te zien geeft. 

Het richtmerk wordt aan de hand van aanwijzingen van de man achter het 

instrument in de positie gebracht waarbij de assen van het richtmerk samen 

vall en met de kruisdraden van de kijker. 

Tijdens het verdere verloop van de meting wordt de stand van de kijker niet 

gewijzigd en wordt nog uitsluitend gelet op de verticale kruisdraad. 

Na verdraaiing van het instrument over 200 gr wordt nu, alvorens de positie van 

de verticale kruisdraad wordt beoordeeld, de bel van het buisniveau opnieuw 

nauwkeurig tot inspelen gebracht. Dat laatste wordt gerealiseerd door de 

stelschroeven onder het instrument te verdraaien; de eerste as zal hierdoor een 

afwijkende stand innemen (figuur 7.31). Dit zal ook een verplaatsing van de 
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vizierlijn tot gevolg hebben ten opzichte van het assenkruis op het richtmerk. 

Het richtmerk wordt verplaatst in de richting die correspondeert met de 

verticale kruisdraad, over een afstand ter grootte van de helft van de op het 

richtmerk afgelezen waarde. De afwijkende positie van de verticale kruisdraad 

in de twee diametrale instrumentstanden houdt voornamelijk verband met het 

volgende: 

• De tweede as staat niet loodrecht op de eerste as; 

• De vizierlijn staat niet loodrecht op de tweede as; 

• Het buisniveau is ontregeld; 

• De bel van het buisniveau wordt niet feilIoos ingespeeld. 

Figuur 7.:n. tllnspelende bel" meetprocedure. De positie van de verticale 

kruisdraad. 

Nadat voor de betrokken richting de geleidingsas van de kruisgeleider is 

geblokkeerd, wordt het instrument een kwartslag verdraaid. en wordt ook voor 

de resterende richting - opnieuw ten opzichte van de verticale kruisdraad en 

ook nu pas nadat de bel van het niveau tot inspelen is gebracht -aan de positie 

van het richtmerk een correctie gegeven. Ook voor deze richting wordt de 

betrokken geleidingsas van de kruisgeleider geblokkeerd. 
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De finale controle bestaat uit het verim~ren of bij vier opeenvolgende kwart

slag-standen van het instrument ten opzichte van de verticale kruisdraad op het 

richtmerk een gelijke waarde (maar tegengesteld van teken bij diametrale 

aflezing) wordt afgelezen, nadat in iedere instrumentstand opnieuw de bel van 

het buisniveau nauwkeurig tot inspelen is gebracht. 

Alvorens het opgelode punt door middel van een markeringplaat onder de 

kruisgeleider gemarkeerd wordt, (overeenkomstig de werkwijze zoals beschre

ven in 7.6.3.2) wordt het instrument onder de sparing verwijderd. Anders dan bij 

de "vertic ale rand" meetprocedure, kan het instrument nu pas bij een volgend 

punt (volledig) worden opgesteld zodra boven dat punt de kruisgeleider met het 

richtmerk beschikbaar is. 

Zoals duidelijk zal zijn, heeft een niet correcte justering van het buisniveau 

geen enkele invloed op de nauwkeurigheid waarmee wordt opgelood. Ook aIle 

overige instrumentele afwijkingen hebben geen invloed op de nauwkeurigheid in 

de ligging van het opgelode punt. De nauwkeurigheid die met de "inspelende bel" 

meetprocedure bereikt kan worden, wordt bepaald door: 

• De hoekwaarde van het buisniveau: de niet-verticaalstand die aan het 

niveau/de draaiingsas van het instrument gegeven moet worden, uitgedrukt 

in boogseconden (vaak 20, 30 of 40 boogseconden) om de bel van het niveau 

een schaaldeel (2 mm) te laten veri open; 

• De nauwkeurigheid waarmee de bel van het niveau tot inspelen wordt 

gebracht; 

• De nauwkeurigheid waarmee het richtmerk wordt afgelezen c.Q. wordt 

ingericht. 

1.6.3.5 Zenitloding met de theodoliet volgens de "standaard" meetprocedure 

Bij de "verticale rand" en bij de "inspelende bel" meetprocedure is de opzet 

zodanig, dat het effect van de instrumentele afwijkingen van de theodoliet op 

de Jigging van een opgelood punt volledig wordt geiHimineerd. Daardoor kan de 

potentiele nauwkeurigheid van de theodoliet voor deze toepassing volledig 

worden uitgebuit. Naast deze positieve kenmerken kennen genoemde meet

procedures echter ook enkele minder positieve kenmerken: 

• De - onontbeerlijke - finale controle binnen de meetprocedures is tamelijk 

ingewikkeld; een check of er fouten zijn gemaakt bestaat feitelijk uit het 

opnieuw doorlopen van een gedeelte van de procedure, met eveneens 
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opnieuw de kans dat er fouten worden gemaakt. Daarbij dienen de "waarden" 

die op het richtmerk worden afgelezen, en die moeten worden afgelezen, 

goed te worden onthouden, of te worden genoteerd. Deze gang van zaken 

doet afbreuk aan de betrouwbaarheid van de meetprocedures; 

• Het gegeven, dat bij de "inspelende bel" meetprocedure het onderstel van de 

theodoliet een bepaalde orientatie moet krijgen die wordt gedikteerd door 

de orientatie van het assenkruis op het richtmerk, maakt de werkwijze 

binnen de MOUS procedure tamelijk omslachtig. De meetprocedure is des te 

onaantrekkelijker naarmate meer punten achtereen moeten worden opge

lood; omdat met het centreren en stell en van de theodoliet bij een punt 

moet worden gewacht totdat boven het betrokken punt op de verdiepings

vloer de kruisgeleider met het richtmerk is aangebracht, leidt dat tot 

afstemverliezen en een voelbare verlenging van de gemiddelde oploodcyclus

duur in vergeJijking tot "vertic ale rand" meetprocedure, maar ook in 

vergelijking tot de nog te behandelen "standaard" meetprocedure. 

Met name om tegemoet te komen aan de bezwaren die zijn aangehaald ten 

aanzien van de finale controlemogelijkheid van de behandelde meetprocedures, 

is de "standaard" meetprocedure opgesteld. De aanzienlijk betere praktische 

uitvoerbaarheid en de grotere betrouwbaarheid die daarmee bereikt kan worden, 

gaat echter ten koste van de (maximaal haalbare) nauwkeurigheid. In tegensteI

ling tot de "verticale rand" en de "inspelende bel" meetprocedure worden 

namelijk bij de "standaard" meetprocedure niet alle instrumentele fouten van de 

theodoliet geelimineerd. 

Het opioden volgens de "standaard" meetprocedure verloopt ais voIgt. Nadat het 

instrument op een correcte wijze is gecentreerd, wordt aan de hand van het 

buisniveau (het hoofdniveau) de eerste as zo goed mogelijk verticaal gesteld. 

(Het is van crudaal belang dat aan dit procedure-onderdeel grote zorg wordt 

besteed omdat de niet-verticaalstand van de eerste as bij de "standaard" 

meetprocedure niet geelimineerd wordt; alle andere "instrumentele" afwijkin

gen overigens wM.) Vervolgens wordt de kijker in die stand gekanteld waarbij de 

verticale randaflezing 0 graden te zien geeft. 

Zodra ook de kruisgeleider in de daarvoor bestemde sparing in de verdiepings

vloer is aangebracht, kan worden begonnen met het inrichten van het richtmerk. 

De maatvoerder verdraait het instrument zodanig om zijn as dat de kruisdraden 

van de richtkijker evenwijdig lopen aan het assenkruis van het richtmerk. 
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Vervolgens geeft hij overeenkomstig de gemaakte communicatieafspraken aan 

zijn assistent op de verdiepingsvloer aanwijzingen hoe het richtmerk verplaatst 

moet worden, opdat het dradenkruis van de richtkijker samenvalt met het 

assenkruis van het richtmerk (figuur 7.32 a). In die positie wordt de kruis

geleider geblokkeerd. 

Het instrument wordt 200 gr verdraaid, waarna idealiter de kruisdraden opnieuw 

zouden moeten samenvallen met het assenkruis van het richtmerk. In de 

praktijk zal dit echter nooit exact het geval zijn. 

Oat de positie van de verticale kruisdraad een afwijking vertoont ten opzichte 

van de bijbehorende as van het richtmerk, komt onder andere omdat: 

• De tweede as niet loodrecht staat op de eerste as; 

• De vizierlijn niet loodrecht staat op de tweede as. 

Oat de positie van de horizontale kruisdraad een afwijking vertoont ten 

opzichte van de bijbehorende as van het richtmerk, komt onder andere omdat: 

• De verticale randaflezing behept is met een indexfout als gevolg van een 

ontregeling van de compensator of, indien van toepassing, als gevolg van een 

ontregeling van het alhidadeniveau; 

• De compensator - bij instrumenten met een automatische hoogte-index - een 

bepaalde gevoeligheid heeft c.q. het alhidadeniveau bij de instrumenten 

waarop dat van toepassing is, een bepaalde hoekwaarde heeft; 

• Het instellen van verticale randaflezingen op 0 gr niet feilloos geschiedt. 

Indien uit waarnemingen in de inmiddels ingenomen tweede instrumentstand 

(figuur 7.32 b) blijkt dat de geconstateerde afwijking ontoelaatbaar groot is -dit 

zal vooral voorkomen indien over grote hoogten moet worden opgelood - dan 

wordt bij de "standaard" meetprocedure voor het vervolg van de meting nog 

uitsluitend gelet op de horizontale kruisdraad. Deze "horizontale" kruisdraad -in 

de figuur aangeduid met de letter H - kan zowel in (de vorige) instrumentstand 

1 als in (de huidige) instrumentstand 2 worden gezien als de raaklijn aan een 

cirkel (figuur 7.33) waarbij een aan de raaklijnen evenwijdige lijn door het 

middelpunt van de cirkel de eerste as van de theodoliet snijdt. Om de 

"horizontale" kruisdraad in laatstgenoemde stand (2) te brengen wordt de kijker 

zover gekanteld (met de fijnbewegingschroef) totdat bij de betrokken as op het 

richtmerk de helft van de oorspronkelijk geconstateerde waarde afgelezen 

wordt (figuur 7.32 c). Voor de betrokken richting - richting een in de figuur -
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Figuur 7.32. De positie van het richtmerk ten opzichte 
van de horizontale kruisdraad bij de "standaard" meet
procedure. 

Figuur 7.33. Stand van de horizontale kruisdraad bij 
het oploden met een theodoliet volgens de "standaard" 
meetprocedure. 
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wordt het richtmerk over een afstand eveneens ter grootte van de helft van de 

geconstateerde waarde verplaatst en wordt deze nieuwe positie opnieuw ge

fixeerd (figuur 7.32 d). 

In instrumentstand 2 (en, indien we dat zouden beproeven, ook in instrument

stand 1) valt de "horizontaIe" kruisdraad nu samen met een van de assen van het 

richtmerk. 

De theodoliet wordt een kwartslag gedraaid (figuur 7.32 e) en in deze 

instrumentstand wordt - zonder dat de "verticaalstand" van de kijker gewijzigd 

wordt, deze staat immers "goed" - het richtmerk ook in richting 2 in positie 

gebracht. Daarna valt de horizontale kruisdraad opnieuw samen met een van de 

assen van het richtmerk (fig. 7.32 f). 

Ais finale controle wordt nagegaan of bij vier opeenvolgende (100 gr verschil

lende) instrumentstanden de horizontale kruisdraad correspondeert met een van 

de assen van het richtmerk, en, of daarbij de bel van het buisniveau blijft 

inspelen, dan wei, dat bij een ontregeld niveau - de bel in iedere stand een 

e~engrote uitwijking vertoont (zodat een nauwkeurige verticaalstand van de 

eerste as niettemin gewaarborgd is). Wellicht ten overvioede zij vermeld dat bij 

de finale controle geen enkele stelschroef beroerd wordt; er worden uitsluitend 

waarnemingen gedaan. Indien de finale controle geen fouten aan het licht 

brengt, dan kan zowel worden begonnen met het markeren van het opgelode 

punt ten opzichte van het richtmerk als indien van toepassing - met het 

opstellen van het instrument boven een volgende oploodpunt. 

De geschetste "standaard" meetprocedure wordt gekenmerkt door en een grote 

eenvoud en een grote betrouwbaarheid (vergissingen zijn nagenoeg uitgesioten 

omdat er nauwelijks iets behoeft te worden onthouden of te worden genoteerd; 

er bestaat een zeer eenvoudige en ondubbelzinnige finale controlemogelijkheid, 

die geen ruimte voor twijfel overlaat). 

De nauwkeurigheid die met de "standaard" meetprocedure bereikt kan worden, 

wordt voornamelijk bepaald door: 

1. De hoekwaarde van het buisniveau; 

2. De nauwkeurigheid die verband houdt met het zodanig "inspelen" van de bel 

van het buisniveau dat de eerste as van het instrument zo goed mogelijk 

verticaal staat. Bij een perfect geregeid niveau is dat de nauwkeurigheid 

waarmee de bel wordt ingespeeld; bij een ontregeld niveau is dat de 

nauwkeurigheid waarmee aan de bel een uitwijking wordt gegeven die, bij 

rotatie van het instrument om de eerste as, steeds even groot blijft; 
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3. De nauwkeurigheid waarmee het richtmerk kan worden afgelezen c.q. kan 

worden ingericht. 

(AIleen de onder 2. vermeide invloedsfactor verschilt enigszins van de invloeds

factoren die de nauwkeurigheid van de "inspelende bel" meetprocedure bepalen. 

Geschat wordt dat op dat punt de nauwkeurigheid van de "standaard" meet

procedure in vergelijking tot de "inspelende bel" meetprocedure maximaal 

eenderde tot eenvierde van de hoekwaarde van het buisniveau geringer is; dat is 

bijvoorbeeld bij een buisniveau met een hoekwaarde van 30 boogseconden, 

respectievelijk 0,5 en 0,38 mm per 10 meter hoogte). 

De inventarisatie van de invloedsfactoren met betrekking tot de nauwkeurigheid 

van de "standaard" meetprocedure staat in de vorm van een passingsfiguur en 

een passingsvergelijking afgebeeld in bijlage 3. 

7.6.3.6 Zenitloding met optische loodinstrumenten 

Behalve met een theodoliet met zenithoculairen kan er voor het oploden ook 

gekozen worden voor een optisch loodinstrument. Aan deze keuze kunnen een of 

meer van de volgende argumenten ten grondslag liggen: 

• Het bouwwerk in uitvoering kan zo omvangrijk zijn, dat de grens van de 

inzetcapaciteit van de beschikbare theodoliet(en) met het oploden als taak 

erbij overschreden wordt. In een dergelijk geval zijn de kosten van een 

optisch loodinstrument geringer dan de kosten van een extra theodoliet met 

zenithoculairen (bij vergelijkbare prestatie, qua nauwkeurigheid); 

• De afstand waarover opgelood moet worden kan zo groot zijn en de 

verlangde nauwkeurigheid kan daarbij zo hoog zijn, dat met een theodoliet 

niet aan deze verlangens tegemoet gekomen kan worden. Met een Iood

instrument kan mogelijk weI aan de gevraagde specificaties worden voldaan; 

• Niet aIleen het maximale bereik van een theodoliet kan de keuze op een 

loodinstrument doen val1en; een theodollet kent ook een minimaal werk

bereik: de minimale afstand waarbinnen de kijker niet scherpgesteld kan 

worden. Voor een aantal fabrikaten/typen betekent dat, dat niet zonder 

meer scherp gesteld kan worden binnen een afstand van 1,3m. (Sokkisha 

TMI0C!20C!T60D), 1,5m (Wild TI, Topcon TL20!ID), 1,7m (Wild TI6), 1,8m 

(Nikon NT2, Kern KIA) of 2,2m (Wild T2). Voor de bepalirlg van de minimale 

verdiepingshoogte waarbij met een theodoliet nog opgelood kan worden, 

dient de opstelhoogte van het instrument nog bij de getallen te worden 

opgeteld. Voor een beperkt aantal fabrikaten (bijvoorbeeld Wild) kan het 

probleem van het scherpstellen op korte afstand worden opgelost door de 

137 



toepassing van een voorzetlens voor het objectief van de kijker. Eventueel 

kan het probleem worden omzeild door de theodoliet zeer laag op te stellen, 

bijvoorbeeld boven het bouwstatiefje. 

Met een aantal loodinstrumenten kan weI zander meer op relatief korte 

afstand worden scherp gesteld: Kern OL (0,8m), Wild ZNL (0,6m), Wild ZL 

(O,9m), Topeon VSI (Om); 

• De waarde die wordt gehecht aan de eenvoud van meten en/of de snelheid 

van meten kan zo groot zijn, dat voor een loodinstrument wordt gekozen. 

Ten aanzien van de "werking" van optische loodinstrumenten, kan een onder

scheid gemaakt worden in "niet-automaten" en "automaten". Bij de "niet

automaten" wordt de "verticaalstand" van de vizierlijn ontleend aan een of twee 

buisniveaus; bij de "automaten" wordt de "verticaalstand" van de vizierlijn 

ontleend aan de werking van een of meer compensatoren. Er zijn optische 

loodinstrumenten die geschikt zijn voor of uitsluitend zenitloding, Of uitsluitend 

nadirloding, Of een combinatie van zenit- en nadirloding. In deze sub-sub

paragraaf wordt het oploden volgens zenitloding behandeld; de volgende sub

sub-paragraaf gaat over nadirloding met optische loodinstrumenten. 

Bij het oploden met niet-automatische loodinstrumenten (bijvoorbeeld: Wild 

ZNL, Kern OL) kunnen twee meetprocedures worden gevolgd: 

1. "eenvoudige", meetprocedure; 

2. "inspelende bel" meetprocedure. 

ad.l 

Onder de "eenvoudige" meetprocedure wordt hier verstaan, de werkwijze die in 

de (bouwmetrologische) literatuur wordt beschreven c.q. gepropageerd 

/o.a.lit.5,39/. Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat nadat het instrument is 

gecentreerd op analoge wijze als bij een theodoliet, de draaiingsas van het 

instrument zo goed mogelijk verticaal wordt gesteld aan de hand van het 

buisniveau (of, indien van toepassing, van de buisniveaus). Gedurende het 

verdere verloop van de meting blijven de stelschroeven onder het instrument 

onaangeroerd. Het richtmerk wordt op de bekende wijze in de vizierlijn 

gebracht (figuur 7.34 a). Vanuit deze instrumentstand 1 (figuur 7.35), wordt de 

theodoliet in instrumentstand 2 gebracht door het instrument 200 gr om de 

eerste as te verdraaien (figuur 7.34 b, 7.35). De afwijkende positie van de beide 

kruisdraden ten opzichte van de assen van het assenkruis op het richtmerk 

worden afgelezen; overeenkomstig de helft van de afgelezen waarden wordt het 
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richtmerk in de twee onderscheiden richtingen verplaatst (figuur 7.34 c). Als 

finale controle wordt geverifieerd, of de positie van de beide kruisdraden van de 

kijker ten opzichte van de bijbehorende assen van het richtmerk in twee 

diametrale instrumentstanden (1 &; 2) gelijk, maar tegengesteld van teken is. 

Tevens wordt geverifieerd, of bij rotatie van het instrument om zijn as de bel 

van het buisniveau blijft inspeien, of dat - bij een ontregeld niveau - de bel in 

iedere instrumentstand dezelfde uitwijking vertoont. Nadat het loodinstrument 

onder de sparing vandaan is gehaald, wordt het opgelode punt op de reeds 

beschreven wijze gemarkeerd. 

Evenals bij de standaardmeetprocedure - wat feitelijk een bijzondere vorm is 

van de "eenvoudige" meetprocedure - komt bij de eenvoudige meetprocedure de 

niet-verticaalstand van de draaiingsas van het instrument volledig tot uiting in 

de plaats van het opgelode punt. De invloedsfactoren die bepalend zijn voor de 

nauwkeurigheid van de "standaard" meetprocedure, zijn ook hier, bij de 

"eenvoudige" meetprocedure, bepalend. 

ad.2 

De "inspelende bel" meetprocedure zoals die reeds aan de orde is geweest in 

7.6.3.4, kan ook worden gevolgd bij het oploden met behulp van een optisch 

loodinstrument. Voor een loodinstrument (met een niveau) is de te volgen 

procedure nagenoeg identiek aan de procedure zoals die gevolgd is bij het 

oploden met een theodolietj ook nu wordt - in vier, 100 gr verschillende 

instrumentstanden - slechts een van de twee kruisdraden benut, namelijk de 

kruisdraad die loodrecht op het niveau staat. 

De bezwaren die zijn geuit tegen het oploden met de theodoliet volgens de 

"inspelende bel" meetprocedure - onpraktisch en minder betrouwbaar - gelden 

onverminderd ook indien de procedure wordt gevolgd bij het oploden met een 

loodinstrument. 

Ten aanzien van het oploden met "automatische" loodinstrumenten, kan een 

onderscheid worden gemaakt in: 

1. Instrumenten, waarbij, zodra de bel van een doosniveali wordt ingespeeld, 

dankzij een of meer compensatoren de vizierlijn idealiter automatisch 

samenvalt met de verticaal door het oploodpuntj 

2. Instrumenten, waarbij, zodra de bel van een doosniveau wordt ingespeeld, 
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dankzij een compensator een kruisdraad idealiter de verticaal door het 

oploodpunt snijdt. 

ad.l 

Bij dit type automatische loodinstrumenten (bijvoorbeeld: Wild ZL), verloopt het 

oploden geheel oVereenkomstig de beschrijving zoals die gegeven is voor de 

"eenvoudige" meetprocedure. Ten aanzien van het belang van een niet-verti

caalstand van de mechanische as kan een vergeUjking worden gemaakt met het 

oploden met een theodoliet volgens de "verticale rand" meetprocedure; ook nu 

is de verticaalstand van de as van het instrument - binnen zekere grenzen, 

bepaald door het "bereik" van de compensator(en) - onbelangrijk. Dat laatste 

blijkt sterk uit het gebruik van een relatief ongevoeJig doosniveau bij het 

"verticaal" stell en van de draaiingsas. Ook bij een (geringe) niet-verticaalstand 

van de draaiingsas vertoont de vizierlijn in iedere instrumentstand een min of 

meer constante hoek ten opzichte van de verticaal. In figuur 7.36 staan de beide 

diametrale instrumentstanden schematisch weergegeven. De grootte van de 

zenithoek wordt bepaald door: 

• Een ontregeling van de compensatoren; 

• De gevoeligheid van de compensatoren. 

De meetprocedure is zodanig dat de grootte van de ontregeling van de 

compensator en volledig wordt gelHimineerd. Wat nog van invloed is op de 

nauwkeurigheid in de Jigging van een opgelood punt, is de "instelnauwkeurig

heid" van de compensatoren en het aflezen c.q. inrichten van het richtmerk. 

ad.2 

Instrumenten van dit type (bijvoorbeeld: Jena PZLIOO, Topcon VSl), worden bij 

het oploden in principe eveneens behandeld volgens de "eenvoudige" meet

procedure. Omdat de compensator de vizierlijn slechts in een richting compen

seert, of, anders gezegd, slechts ~en kruisdraad compenseert, be vat de meet

procedure vier instrumentstanden. In zekere zin is het opioden met een 

dergeJijk instrument te vergelijken met het oploden met de theodoliet volgens 

de "verticale rand" meetprocedurej de voorstelling in figuur 7.28 is ook hier van 

toepassing. 

Ais finale controle wordt bij vier onderling 100 gr verschiIlende instrument

standen geverifieerd of de "gecompenseerde" kruisdraad op het richtmerk een 

(in absolute waarde) geJijke aflezing te zien geeft; tevens wordt geverifieerd of 

bij rotatie van het instrument om zijn as, het doosniveau (voldoende) blijft 
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Figuur 7.34. Positie van het richtmerk bij het oploden met een optisch 
loodinstrument volgens de "eenvoudige" meetprocedure. 

Mechanische as 

2 

Figuur 7.35. Positie van de vizierlijn van een 
optisch loodinstrument in twee diametrale 
instrumentstanden. Bij het oploden wordt de 
"eenvoudige" meetprocedure gevolgd. 

? 
i \ I MejhaniSChe as 
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Figuur 7.36. Positie van de vizierlijn van een 
automatisch optisch loodinstrument in twee 
diametrale instrumentstanden. 
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inspelen, zodat een betrouwbare werking van de compensatoren gewaarborgd is. 

De factoren die van invloed zijn op de nauwkeurigheid van het werken met dit 

type loodinstrument, zijn in principe dezeIfde ais die gelden voor het onder 1. 

beschreven type Ioodinstrument en de daar gevoIgde meetprocedure. 

7.6.3.7 Nadirloding met optische loodinstrtnlenten 

Ook voor het opioden naar betonvioeren vol gens nadirloding kan gebruik worden 

gemaakt van "automatische" en "niet-automatische" loodinstrumenten. Onge

acht het instrument dat wordt gebruikt, wordt ten behoeve van de positiebepa

ling van dat instrument boven het oploodpunt een richtmerk geplaatst. Dit 

richtmerk (figuur 7.37) bestaat uit een cilindrische schijf - die precies passend 

in het buisje van het oploodpunt wordt aangebracht, met daaraan bevestigd het 

feitelijke richtmerk: assenkruis, schaalverdeling en communicatie- of richting

symbolen. 

. •.•••••••••• ,'.y ....... '., 
,;:;:;:::::;:::;::::::::::::;:;:::;:;:::::::::::::;:::. 

Figuur 7.37. Nadirloding naar betonvloerniveau m.b.v. optisch loodinstrument 

en met gebruikmaking van een speciaal richtmerk. 
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Voor niet-automatische loodinstrumenten (bijvoorbeeld: Kern OL, Wild ZNL) 

verloopt de meting vrij gecompliceerd. Ais eerste onderdeel van de meting 

wordt de posi tie van het instrument boven het oploodpunt bepaald. Ook nu weer 

geschiedt dat door te werk te gaan, Of conform de neenvoudige" meetprocedure, 

Of conform de "inspelende bel" meetprocedure. Zodra de positie van het 

instrument - met een meer of minder grote nauwkeurigheid, afhankelijk van de 

gevolgde meetprocedure - bekend is in het assenstelsel dat voor het richtmerk 

bij het oploodpunt geldt, kan het richtmerk in de kruisgeleider in dezelfde 

orientatie worden gebracht en in dezelfde positia worden gemanoevreerd. Ais 

finale controle wordt hat instrument gecentreerd boven het centrum van het 

richtmerk in de kruisgeleider en wordt vervolgens geverifieerd of bij vier 

opeenvolgende (l00 gr verschillende) instrumentstanden - terwijl de bel van het 

niveau, al dan niet, afhankelijk van de meetprocedure, tot inspelen wordt 

gebracht - de vizierlijn een gelijke aflezing (in absolute waarde) te zien geeft 

ten opzichte van de assen van het richtmerk bij het oploodpunt. 

Het oploden met een automatisch loodinstrument dat geschikt is voor nadir

loding (bijvoorbeeld Wild NL, waarbij de vizierlijn in twee onder ling loodrechte 

richtingen wordt gecompenseerd) verIoopt de meting aanzienlijk minder gecom

pliceerd en omslachtig. Dankzij de compensatoren kan, ogenblikkelijk nadat het 

instrument over de statiefkop is verschoven, de actuele positie van het 

instrument ten opzichte van het oploodpunt worden waargenomen; van het 

steeds weer moeizaam inspelen van de bel van een buisniveau is geen sprake. 

Nagenoeg traploos wordt het instrument naar de positie gemanoevreerd waarbij 

de vizierlijn door het centrum van het richtmerk bij het oploodpunt gaat. De 

meting verloopt voorts overeenkomstig de "eenvoudige" meet procedure. 

Ais finale controle wordt geverifieerd of bij twee diametrale instrumentposities 

de vizierlijn een gelijke aflezing te zien geeft ten opzichte van de beide assen 

van het richtmerk (boven het oploodpunt). Tevens wordt geverifieerd of de bel 

van het doosniveau (voldoende) blijft inspelen. 

Tot slot wordt het centrum van het richtmerk in de kruisgeieider in de vizierlijn 

gedirigeerd; de kruisgeleider wordt geblokkeerd; het instrument wordt wegge

nomen, en het markeren van het opgelode punt kan beginnen. 

Nadirloding met een automatisch loodinstrument biedt het voordeel dat het 

oploden in principe efficient door Mn man kan worden uitgevoerd, mits men 

beschikt over meer richtmerken ten behoeve van mogelijk meer oploodpunten, 

en mits de richtmerken behoudens ideale lichtomstandigheden 
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worden bijgelicht: de vele optische componenten in het instrument veroorzaken 

aanzienlijk intern lichtverlies. 

7.6.3.8 Zenitloding met een laser 

Essentieel onderdeel van het oploden is het creeren van een verticale referen

tielijn. Deze referentielijn kan tot stand komen in de vorm van een vizierlijn, 

zaals dat bij de behandelde optische instrumenten het geval is; de referentielijn 

kan eehter ook de vorm hebben van een laserstraal. Een "vertic ale" laserstraal 

kan op o.a. de volgende manieren worden gerealiseerd: 

• Bij een - al dan niet automatiseh optisch loodinstrument of bij een 

theodoliet kan de vizierlijn worden "vervangen" door een laserstraal. Oat 

gebeurt door aan het instrument een lichtbron, een (helium-neon) laser, toe 

te voegen. Een mogelijke combinatie bestaat uit: Wild met laser Wild 

GLO die via een glasvezelkabel en een speciaal oculair op de richtkijker kan 

worden aangesloten; 

• De in de bouw bekende roterende - automatisch nivellerende - laser ais 

zelfstandig opererend meetinstrument, heeft vaak als extra "feature" de 

mogelijkheid om een "vertic ale" referentielijn voort te brengen. Deze 

laserstraal kan tot stand worden gebracht door het prism a - dat bij normaal 

gebruik voor een "horizontaal" referentievlak zorgt - van het apparaat te 

verwijderen (bijvoorbeeld AMA-redplane, AGL-Beam, Sto!z-Baulaser/050H). 

Bij Mn fabrikaat laser, Spectra Physics, model 910, is zonder dat het prisma 

behoeft te worden gedemonteerd zelfs permanent een "verticale" laserstraal 

beschikbaar, dus ook wanneer het prisma roteert om daarmee een 

"horizontaal" referentievlak te ereeren. 

Het enige wezenlijke verschil van het oploden met een laser in vergelijking tot 

het oploden met een optisch loodinstrument of theodoliet is bij MOUS gelegen 

in de plaats van de waarnemer (= maatvoerder): deze bevindt zich nu bi; de 

kruisgeleider. 

De positie van de laserstraal kan worden opgespoord met behulp van een 

speciaal richtmerk, waarop naast een assenkruis een aantal concentrische 

cirkels staat afgebeeld. 

De positie van een laserstraal kan mogelijk, behalve op een visuele wijze, ook 

op een elektronische wijze worden gedetecteerd. Door in de richtmerkkoker het 

visuele richtmerk te vervangen door een x,y-fotodetector 1211 kan de positie 
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van de "laserspot" in een x- en in een y-positie op een display worden afgelezen. 

Het gebruik van de fotodetector kan als betrouwbaar worden beschouwd 

vanwege de eenvoudige controiemogelijkheid: het verdraaien van de richtmerk

koker over 200 gr; de uitlezing behoort idealiter van gelijke waarde, maar 

tegengesteJd van teken, te zijn. 

Vooral omdat het oploden nu (ogenschijnlijk) door Mn persoon - de maatvoerder 

zelf - kan worden uitgevoerd, lijkt het oploden met behulp van een laser een 

aantrekkelijke mogelijkheid. Hoewel deze constatering in principe juist is, zijn 

een aantal kanttekeningen op zijn plaats. 

Uit het oogpunt van betrouwbaarheid mag geen enkele oploodmeting worden 

afgesloten zonder dat de correcte werking van het gebruikte meetmiddel op 

essentii:He punten is gecontroleerd. Bij het oploden met een optisch instrument 

is een dergelijke "finale" controle steeds uitgebreid aan de or de geweest; het 

maakt daar een wezenlijk onderdeel uit van de meetprocedure. Indien een laser 

is toegevoegd aan een optisch instrument, dan kan in principe ook volgens 

dezelfde, reeds besproken meetprocedures te werk worden gegaan. 

Bij nagenoeg alle lasers die ais zelfstandig instrument worden ingezet, is het 

meten vol gens een betrouwbare meetprocedure niet zonder meer mogelijk. 

Deze uitspraak houdt verband met de manier waarop de meeste lasers zijn 

opgebouwd. Daarbij ontbreekt het aan een aantal voorzieningen die wei bij 

optische instrumenten voorkomen: 

• De meeste apparaten beschikken niet over een zelfstandige centreer

mogelijkheid, althans, niet een die voldoende nauwkeurig is (de apparaten 

kunnen mogelijk via een, idealiter in de laser-Ioodlijn geplaatste, 5/S" 

schroefddraadbus op een normaal statief worden opgesteld; daarmee is het 

centreren door middel van een schietlood mogelijk). Om een laser toch 

relatief nauwkeurig te centreren kan via een adapter het apparaat in het 

stelschroevenblok van een theodoliet worden gemonteerd; het centreren kan 

dan geschieden door gebruik te maken van een in het stelschroevenbiok 

ondergebrachte centreerki jker; 

• Bij de tot nu toe behandelde meetprocedures gold als uitgangspunt, dat de 

"correcte" werking van het meetmiddel in meerdere instrumentstanden 

beoordeeld moest kunnen worden. Bij lasers ontbreekt echter een draaiings

as. Indien in meerdere instrumentstanden gemeten moet worden - bijvoor

beeld om de "eenvoudige" meetprocedure op te volgen - dan bestaat dat 
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feitelijk uit het opnieuw opstellen/centreren van het apparaat; 

• Om het apparaat binnen het werkingsgebied van de "automaat" te brengen of 

te houden, dient een laser op een redelijke horizontale ondergrond te worden 

geplaatst. Aan het apparaat ontbreken meestal de stelschroeven am een te 

grote niet-horizontaalstand van de ondergrond op te heffen. 

Bij MOUS kan aan de gesignaleerde tekortkomingen tegemoet worden gekomen 

door de toepassing van een speciaallaserstatief (zie figuur 7.38). 

Figuur 7.38. Laserstatief en richtmerk. 

Het statief bestaat uit twee losse onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een 

cilindrische schijf - met een buitendiameter die is aangepast aan de 
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binnendiameter van de buisjes van de hoofdmeetpunten - die aan een zijde 

verloopt tot een draadeind met 5/8" draad. Dit onderdeel wordt onder de 

laserbehuizing geschroefd in de daar aanwezige draa db us. Het tweede onderdeel 

be staat uit een plateau, dat dankzij drie stelschroeven en een doosniveau in de 

"horizontaalstand" gebracht kan worden. In het plateau is een (ruime) opening 

geiaten, waar doorheen het oploodpunt bereikbaar blijft nadat het plateau boven 

het meetpunt waterpas is gesteld. 

Het centreren van een laser is dankzij de schijf een vorm van gedwongen 

centrering. De nodige horizontale opstelondergrond kan worden verkregen door 

de toepassing van het plateau, of - en dat werkt wellicht nog efficienter - door 

het "zuiver" waterpas afwerken van de omgeving van het oploodpunt met een 

mortel. Het meten kan nu - op vergelijkbare wijze als bij een automatisch 

loodinstrument - worden uitgevoerd conform de "eenvoudige" meetprocedure. 

V~~r het tot stand brengen van de diametrale instrumentstand fungeert de 

schijf onder de laser in combinatie met het buisje van het oploodpunt als 

"draaiingsas" van het instrument. 

Als finale controle wordt geverifieerd of bij tenminste twee diametrale 

instrumentposities de stand van het instrument binnen het werkingsgebied van 

de automaat blijft, en of daarbij de "laserspot" op gelijke afstand van het 

centrum van het richtmerk terechtkomt. 

Met de toepassing van het laserstatief kan mogeJijk ook bij het oploden met een 

laser van een redelijk betrouwbare en tevens efficiente werkwijze worden 

gesproken, onder voorwaarde dat de "eenvoudige" meetprocedure volJedig wordt 

gevolgd. Dat betekent echter dat met relatief korte tussenpozen aan het 

instrument een andere stand gegeven moet worden. Uit het oogpunt van 

efficientie is het - zeker bij hoge gebouwen - niet aanbevelenswaardig, dat ook 

die werkzaamheden door de maatvoerder worden uitgevoerd. Ergo: ook het 

oploden met een laser dient vaak met twee personen te worden uitgevoerd. 

7.6.4 Veiligheid 

7.6.4.1 Weiding 

Aan het aspect veiligheid is bij de ontwikkeling van MOUS - noodgedwongen, om 

zenitloding acceptabel te maken; een hoofditem bij de probleemstelling - veel 

aandacht besteed. In deze sub-paragraaf wordt beschreven welke maatregelen 

genomen zijn en welke voorzieningen getroffen zijn, om uitzetmethoden MOUS 
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voldoende veilig te maken. Aan de orde komen: 

• Veiligheid van personen; 

• Veiligheid van meetmiddelen; 

• Veiligheid van meetpunten. 

7.6.4.2 Veiligheid van personen 

Een belangrijk kenmerk van MOUS is het gegeven, dat het oploden zich volledig 

binnen een gebouw afspeelt, op een ruime afstand vanuit de beeHndiging van 

vloeren en vloerbekistingen: zowel de maatvoerder als zijn assistent kunnen hun 

werkzaamheden op een relatief veilige plaats verrichten. De grote veiligheid 

voor personen - met name voor diegenen die zich onder de sparingen bevinden, 

zoals de maatvoerder ten tijde van het oploden wordt echter ontleend aan de 

relatief kleine sparingen die uiteindelijk in de vloeren resteren. De blijvende 

opening in de verdiepingsvloeren, die wordt gevormd door de ronde opening in 

de aangegoten markeringplaten, is met een doorsnede van tJ 38mm minimaal 

gehouden. Het is zo goed als onmogelijk dat er voorwerpen naar beneden vallen 

die voor personen - die bovendien de verplichte helm dragen - gevaar kunnen 

opleveren. De kans dat er - ook kleinere - voorwerpen naar beneden komen 

wordt bovendien nag aanmerkelijk verkleind door het gebruik van markeer

pluggen. Een markeerplug (figuur 7.39) is een voornamelijk cilindrisch onderdeel 

dat enigszins geklemd in het buisje van een hoofdmeetpunt past. Door de 

opvallende kleur - signaalgeel en de opdruk "MEETPUNT", is het voor eenieder 

duidelijk dat die plaats een speciale betekenis heeft. Omdat het buisje van de 

markeringplaat door de markeerplug met enkele centimeters wordt verhoogd, 

wordt bovendien een barriere opgeworpen tegen bijvoorbeeld roll end grind of 

andere "Iosse" voorwerpen. Overigens kan door het aanbrengen van een afdicht

stop in de markeerplug de vloersparing tijdeJijk volledig worden afgedieht. 

Zodra er naar een volgende verdieping moet worden opgelood, moeten de 

stoppen uiteraard weer worden verwijderd; de markeerpluggen kunnen eehter in 

de MOUS-punten blijven zitten; een vrije zichtweg bJijft gehandhaafd. Uit het 

bovenstaande kan worden opgemaakt, dat de veiligheid van personen binnen 

MOUS voldoende is gewaarborgd. Voor de veiligheid van de vaak kostbare 

meetmiddelen die er onder de vloersparingen staan opgesteld, zijn nag een 

aantal aanvuUende maatregelen getroffen. 
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Figuur 7.39. Markeerplug. 

1.6.4.3 Veiligheid van meelmiddelen 

Voora! het gebruik van de markeerplug draagt veel bij aan de veiligheid van 

meetmiddelen. Dankzij de reeds vermelde signaalwerking en barrierevorming 

van de markeerplug wordt de kans verkleind dat voorwerpen naar beneden 

vallen die een instrument dat boven een oploodpunt staat opgesteld, zouden 

kunnen beschadigen. Door de nauwsluitende afdichting van de markeerplug op 

het buisje van de markeringplaat, wordt bovendien voorkomen dat water, dat 

zich op de verschillende verdiepingsvloeren kan verzamelen, door de vloer

sparingen als door een hemelwateraf~oer naar beneden loopt. Hiermee wordt 

voorkomen dat tijdens het oploden water op onder andere de lens van het 

gebruikte instrument terechtkomt. De waterdruppels veroorzaken weliswaar 

geen directe mechanisch schade, maar de druppels kunnen weI een goed zicht 

belemmeren en er eventueel toe leiden dat zich in de kijker vocht ophoopt, met 

alle kans op condensvorming in de toekomst. 

Bij de behandeling van het oploden is duidelijk geworden, dat het gebruik van de 

kruisgeleider een wezenlijke positieve bijdrage !evert aan de nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid van het oploden. Deze kruisgeleider Ie vert echter ook een 
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bijdrage op het gebied van de veiligheid: dankzij de kruisgeleider behoeft het 

meetinstrument slechts een minimale tijd onder de sparing(en) te blijven staan. 

Zodra het richtmerkblok van de kruisgeleider in de definitieve positie is 

gefixeerd, vervult het instrument binnen de oploodcyclus geen functie meer; het 

instrument kan dus worden verwijderd nog voordat de markeringplaat in de 

ondiepe sparing met martel wordt aangegoten; eventueel lekkend cement water 

kan zo onmogelijk op het instrument terechtkomen. 

7.6.4.4. Veiligheid van meetpunten 

Zodra bij het oploden naar de verdiepingsvloeren de markeringplaat is aange

goten, kan de kruisgeleider worden verwijderd am bij een volgende oploodcyclus 

te worden gebruikt. Op dat moment is het pasverworven opgelood punt gevoelig 

voor verstoringen. Het MOUS-punt kan gedurende de tijd die verstrijkt totdat 

het aangietsel voldoende is verhard, worden beschermd door middel van een 

afdekplaat (figuur 7.40). Deze afdekplaat, een gezette staalplaat, kan aan de 

twee schroefhulzen die voordien dienst hebben gedaan bij de bevestiging van de 

kruisgeleider, aan de vloer worden vastgebout. De afdekplaat biedt een afdoen

de bescherming tegen invloeden die de positie van het nog kwetsbare meetpunt 

zouden kunnen aantasten. 

Figuur 7.40. Afdekplaat. 
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In een later stadium wordt aan de opgelode punt en een bescherming geboden in 

de vorm van de markeerpluggen. Naast de vermelde barrierefunctie voor 

vaarwerpen en water, zorgt de markeerplug er oak voar dat het meetpunt niet 

aIleen gezien, maar oak ontzien kan worden, zadat de directe omgeving van een 

meetpunt en eventueel de zichtweg tussen meetpunten op een vloer vrij kan 

blijven van materialen en van materieel. De geboden beveiliging is vooral van 

visuele aard. De nagenoeg ontbrekende markeerplug biedt eehter ook een 

zekere meehanisehe beveiliging aan de meetpunten; de binnendiameter van een 

buisje blijft versehoond van vuil en stof en blijft onbesehadigd, ook indien er 

veelvuldig overheen wordt gelopen, of indien er voorwerpen bovenop worden 

geplaatst. Door deze maatregel kunnen de diverse preeies passende hulpstukken 

- aok in een (veel) later stadium - in de MOUS-punten worden aangebraeht. 

7.7 Hoofdmeetpunten op vloerbekistingen 

7.7.1 Inleiding 

Voor het aanbrengen van MOUS-punten op vloerbekistingniveau, wordt van de 

volgende veronderstellingen uitgegaan: 

• Op de p~aats waar het opgelode punt moet worden gemarkeerd bestaat de 

eontaetbekisting uit spijkerbaar materiaal, bijvoorbeeld: (beton-)multiplex 

of deelhout. Bij een stalen contactbekisting kan mogelijk plaatselijk daar, 

waar een hoofdmeetpunt moet komen - een multiplex "inzetstuk" worden 

gebruikt; 

• Voordat de punten worden opgelood, staat een bekisting reeds op hoogte 

gesteld en is een redelijke standvastheid van de bekistingseonstruetie 

gewaarborgd. 

Het oploden naar bekistingsniveau kan uitsluitend betrouwbaar en relatief 

nauwkeLirig gesehieden via zenitloding. Daarvoor komen alle meetmiddelen in 

aanmerking die in paragraaf 7.6 bij het zenitladen naar betonvloerniveaus ter 

sprake zijn gekamen. Omdat binnen MOUS de afspraak luidt, dat vaar het 

aploden naar vloerbekistingen wordt gerefereerd aan de opgelode punten van de 

betonvloer waar ook de vloerbekisting staat opgesteld, loont het - vanwege de 

geringe hoogte - nauwelijks de moeite om een andere dan de "eenvoudige" 

meetproeedure toe te passen. 
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Tot de voorbereidende werkzaamheden behoort het aanbrengen van een opening 

in de contactbekisting. Afhankelijk van de inzet van de bekisting bestaan 

daarvoor twee mogeJijkheden: 

• Indien de vloerbekisting, bijvoorbeeld als tafelbekisting, repeterend wordt 

ingezet - dat wi! zeggen, dat de te maken opening met een nauwkeurigheid 

van enkele centimeters op dezelfde plaats terug komt bij de volgende 

vloeren - dan wordt in de contactbekisting een relatief grote opening 

aangebracht (figuur 7.41); 

• Indien in de contactbekisting steeds een nieuwe opening wordt aangebracht, 

dan wordt een gat gemaakt (bijvoorbeeld tJ 60mm) dat later, wanneer de 

bekistingsplaat elders dienst doet, eenvoudig en veilig gerepareerd kan 

worden (afdichtstop). 

Zodra de opening gerealiseerd is, kan het oploden beginnen. 

7.7.2 Oploden naar vloerbekistingsniveau 

Boven de opening in de bekistingsplaat komt het markeringsmateriaal: de 

inrichtplaat. Deze inrichtplaat bestaat uit een stukje stalen buis met een 

aangelaste staalplaat (200 x 200mm) waarin langs de rand een aanta! kleine 

gaatjes zijn aangebracht. Afhankelijk van de grootte van het gat in de 

bekistingsplaat, groot of klein, wordt de plaat aangebracht met respectievelijk 

het buisje naar beneden of met het buisje naar boven gericht. 

Hetzelfde richtmerk dat in combinatie met de kruisgeleider is gebruikt bij het 

oploden naar betonvloerniveau, wordt ook hier toegepast; als extra onderdeel 

wordt een afstandbusje gebruikt om het feitelijke richtmerk in het vlak van de 

bovenzijde van het buisje van de inrichtplaat te brengen. 

Het oploden begint zoals gebruikeJijk met het centreren van het meetmiddel -

bijvoorbeeld een theodoliet - boven het oploodpunt (het opgelode punt op de 

betonvloer, wordt oploodpunt). Ten opzichte van de in de "verticaalstand" 

gebrachte vizierlijn wordt de inrichtplaat verschoven, totdat de vizierlijn 

samenvalt met het centrum van het richtmerk. Overeenkomstig de "eenvoudige" 

meetprocedure wordt het instrument 200 gr verdraaid, waarna overeenkomstig 

de helft van de afgelezen waarde aan de plaat een plaatscorrectie wordt 

gegeven. Bij een redelijk geregeld instrument zal vanwege de geringe hoogte 

waarover gemeten wordt - hooguit enkele meters - een correctie meestal 
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Figuur 7.41. Oploden naar vloerbekistingniveau. 
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achterwege kunnen blijven. De verkregen positie van de inriehtplaat wordt op 

de bekistingsplaat afgetekend, waarna het instrument - in verband met de 

veiligheid - kan worden weggenomen. Pas daarna wordt tot slot de inrichtplaat 

met de markeerondergrond verankerd door de plaat op een aantal plaatsen vast 

te spijkeren. Een controle of de inrichtplaat bij het vastspijkeren verschuift, 

vindt plaats ten opzichte van de aangebraehte potloodmarkeringen. 

Ook nu weer geldt dat bij meerdere opeenvolgende oploodcycli de werkzaam

heden elkaar nagenoeg zander afstemverliezen kunnen opvolgen; terwijl de 

assistent het markeringsmateriaal aanbrengt, stelt de maatvoerder het meet

middel reeds op bij een volgend oploodpunt. 

Zodra alle benodigde hoofdmeetpunten op het bekistingsniveau zijn gereali

seerd, kan daar worden begonnen met detailui tzetwerk (figuur 7.42). Na afloop 

van het detaUuitzetwerk, blijven de inriehtplaten op de bekistingsplaat aehter 

om dienst te doen als intermediair tussen bekistingsplaat en sparingmal. Bij het 

ontkisten van de vloer komen de inriehtplaten vrij; zij kunnen, na te zijn 

schoongemaakt, opnieuw worden gebruikt. 

~ 
I I 

Figuur 7.42. Meten vanuit een MOUS-punt op vloerbekistingniveau. 
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7.8 Hoofdmeetpulten OIl cementdekvloeren 

7.8.1 Wehling 

Gedurende de gehele ruwbouwfase kunnen de opgelode punten op de beton

vioeren dienst doen als hoofdmeetpunten voor detailuitzetwerk; in eerste 

instantie ten behoeve van het skelet, in een later stadium eventueel ook voor de 

gevelsluiting of voor de scheidingswanden op de ruwe betonvloer. Zodra de 

eementdekvloer wordt aangebracht zullen deze opgelode punten verI oren gaan, 

tenzij er tijdig passende maatregelen worden getroffen. Indien men besluit om 

ook op de cementdekvloer voor het detailuitzetwerk van de opgelode punten uit 

te gaan, dan bestaan daarvoor twee mogelijkheden: 

1. Bij het aanbrengen van de eementdekvloer kan het opgelode punt On de 

betonvloer) in de cementdekvloer worden vrijgehouden. Vanwege de verdiep

te ligging van de meetpunten zijn deze punten nagenoeg alleen "bereikbaar" 

voor het eentreren van een theodoliet. De binnen MOUS geboden hulp

stukken zijn verder nauwelijks bruikbaar. Een behandeling van deze moge

lijkheid komt bij de verdere besehouwingen niet aan de orde; 

2. Vanuit het opgelode punt op betonvloerniveau - dat voor de nieuwe funetie 

de bena'ming oploodpunt krijgt - kan worden opgelood naar eementdekvloer

niveau. 

In de volgende sub-paragrafen wordt achtereenvolgens besehreven met welke 

markeermiddelen de opgelode punten in de eementdekvloer worden gemarkeerd, 

en in welke uitvoeringsfasen en op welke wijze het oploden kan gesehieden. 

1.8.2 Opzetring 

Opzetring is de benaming van het markeermiddel waarmee een opgelood punt in 

de cementdekvloer wordt gemarkeerd. Een opzetring (figuur 7.43) bestaat uit 

een kunststof verloopring - die klemmend in het buisje van een markeringplaat 

past - en uit een stukje kunststof of stalen buis, dat vast met de verloopring is 

verbonden. Met de verloopring kunnen binnen zekere grenzen dikte-afwijkingen 

in de cementdekvloer worden opgevangen door de opzetrimj verder of minder 

ver in het buisje van de markeringplaat te drukken. Dankzij de klemmende 

passing blijft de opzetring op de ingenomen hoogte hangen. Cementdekvloeren 

kunnen eehter een grotere diktevariatie vertonen dan de verloopring kan 

opvangen; aUeen al de tekeningmaat kan varieren van bijvoorbeeld 25 tot 
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60 mm. Deze grate variatie kan worden opgevangen met een matenreeks van 

opzetringen; daarbij bestaat voor iedere dikte van de cementdekvloer een 

geschikte opzetring. 

Figuur 7.43. Opzetring 

7.8.3 Oploden naar toekomstig cementdekvloerniveau 

Het aanbrengen van een opzetring in een markeringplaat kan in twee uit

voeringsstadia worden gerealiseerd: voordat de cementdekvloer wordt aange

bracht of nadat de cementdekvloer is aangebracht. Hoe in het eerste geval de 

werkzaamheden verlopen, of hoe het oploden naar "toekomstig" cementdek

vloerniveau plaatsvindt, wordt in deze sub-paragraaf uitgewerkt. 

Nag voordat de vloerenlegger de cementdekvloer gaat aanbrengen, wordt het 

hoofdmeetpunt dat straks op de cementdekvloer nodig is, reeds gemarkeerd. 

Uitgaande van de tekeningmaat voor de dikte van de dekvloer, worden die 

maten opzetringen uit de beschikbare matenreeks geselecteerd waarmee waar

schijnlijk de te verwachten dikteafwijkingen van de dekvloer kunnen worden 

opgevangen. De opzetringen worden op de juiste hoogte - (verdiepings-)peil -

gebracht door te meten vanuit een referentievlak dat wordt gevormd door een 

waterpasinstrument of door een roterende laser. Nadat een verloopring de juiste 

hoogte heeft verkregen wordt het buisje van de verloopring verticaal gesteld 

met behulp van een centreerstaaf (figuur 7.44). Deze centreerstaaf - het 

meetmiddel waarmee binnen de oploodcyclus de "verticale" referentie wordt 

voortgebracht - bestaat uit een cilindrische buis die met een geringe speling in 
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de buis van de opzetring past, en die "verticaal" gesteld wordt aan de hand van 

een doosniveau. In de "verticaalstand" wordt de opzetring rondom aangewerkt 

met een geschikte mortel; tijdens het aansmeren blijft een controle op de 

"correcte" stand van de opzetring mogelijk. Zodra het aansmeren gereed is, 

wordt de centreerstaaf verwijderd. Na verharding van de mortel kan het MOUS

punt worden beschouwd als een driedimensioneel meetpuntj het buisje be val nu 

immers informatie in drie onderling loodrechte richtingen. 

Figuur 7.44. Oploden naar "toekomstig" cementdekvloerniveau. 

Bij het aanbrengen van de cementdekvloer kan voor de "correcte" hoogte 

worden gerefereerd aan de hoogte van het reeds gerealiseerde MOUS-punt. 

Zodra de cementdekvloer belopen mag worden, ken het nodige detailuitzetwerk 

beginnen. 
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7.8.4 Oploden naar gerealiseerd cementdekvloemiveau 

Bij de in deze sub-paragraaf geschetste methode voor het oploden naar de 

cementdekvloer wordt er vanuit gegaan dat de dekvloer reeds is aangebracht en 

dat daarbij de ruimte boven het opgelode punt wordt gespaard door middel van 

een dekvloerstop (figuur 7.45). In de conische sparing die de dekvloerstop in de 

dekvloer vormt, wordt zodra de vloer beloopbaar is, een opzetring aangebracht. 

De opzetring wordt daarbij zover in het buisje van de onderliggende markering

plaat geduwd, totdat de bovenzijde van de opzetring correspondeert met de 

bovenzijde van de dekvloer. Vervolgens wordt de opzetring "verticaal" gesteld 

met de centreerstaafj de resterende ruimte in de dekvloersparing wordt met 

een geschikte mortel aangegoten. Tot slot wordt de centreerstaaf verwijderd; 

na verharding van het aangietsel is het meetpunt gereed om te worden gebruikt 

voor detailuitzetwerk (figuur 7.46). 

Voor de passingsfiguur en de passingsvergelijking die verband houden met de 

nauwkeurigheid van een opgelood punt in de cementdekvloer, wordt verwezen 

naar bijlage 4. De nauwkeurigheid in de positie van een hoofdmeetpunt in de 

cementdekvloer ten opzichte van het hoofdmeetpunt op de onderliggende 

betonvloer wordt bijna volledig bepaald door het verticaal stell en van de 

opzetring. Aan de onderzijde wordt de opzetring, dankzij de klemmende werking 

van de verloopring, spelingvrij gecentreerd op het buisje van de markeringplaat. 

De excentriciteit van het buisje van de opzetring ten opzichte van het buisje 

van de markeringplaat is op die hoogte vrijwel nihil. 
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Figuur 7.45. Oploden naar gerealiseerd dekvloerniveau. 
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Figuur 7.46. Meten vanuit een MOUS-punt op cementdekvloerniveau. 
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Hoofdstuk 8 

UlTZETMETHODEN MOUS VOOR HOOGTE-UITZETWERK 

8.1 Inleiding 

Alvorens op enig niveau detailuitzetwerk, in dit geval waterpaswerk, kan 

worden verricht, dient de hoogte van de "horizontale" referentie die met het 

meetmiddel - waterpasinstrument of roterende laser - wordt voortgebracht, 

bekend te zijn ten opzichte van het bouwpeil. Oaarvoor is de beschikbaarheid 

van tenminste een hoofdmeetpunt noodzakelijk. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven volgens welke methoden die een onderdeel 

uitmaken van "uitzetmethoden MOUS voor hoogte-uitzetwerk", deze hoofd

meetpunten kunnen worden gerealiseerd. In dit geval kan voor de letter "0" in 

de naamgeving voor de nieuwe uitzetmethoden - in plaats van Oploden - de in 

dit hoofdstuk belangrijkste activiteit "Ophalen van peil" wordt gelezen. 

Uit het feit dat dit hoofdstuk aanzienIijk minder omvangrijk is dan hoofdstuk 7, 

mag niet worden afgeleid dat hoogte-uitzetwerk minder belangrijk zou zijn, of 

dat de nieuwe methoden die geboden worden, van minder belang zouden zijn, 

dan hetgeen in dat hoofdstuk onder de aandacht is gebracht. Oit is geenszins het 

geval want er zijn ook hier talloze aansluitingen tussen verschillende niveaus 

waarvan de nauwkeurigheid direct afhankelijk is van de nauwkeurigheid van 

hoofduitzetwerk in de beschouwde richting. 

In het volgende wordt enigszins analoog aan de behandeling van MOUS voor 

situaUe-uitzetwerk een beschrijving gegeven van de meetmiddelen, meet

methoden, markeermiddelen en markeermethoden die tezamen uitzetmethoden 

MOUS voor hoogte-uitzetwerk vormen. Oaarbij gaat het over uitzetmethoden 

die worden toegepast om hoofdmeetpunten op betonvloerniveaus tot stand te 

brengen. Een analoge beschouwing voor vloerbekistingsniveau en cementdek

vloerniveau blijft achterwege, respectievelijk omdat er nagenoeg uitsluitend 

objectafhankelijk uitzetwerk voorkomt of omdat er geen speciale hoofdmeet

punten worden aangebracht voor dat niveau. 

In paragraaf 8.3, wordt besehreven hoe en waarmee het ophaalpunt op de 

laagste betonvloer gemarkeerd wordt. Bij het ophalen van peil naar beton

vloeren wordt er een onderseheid gemaak in een "direete" methode en in een 

"indirecte" methode; het gemaakte onderseheid wordt in 8.4 verduidelijkt. 

Alvorens op deze punten wordt ingegaan, wordt eehter eerst een nadere 

probleemstelling geformuleerd. 
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8.2 Nadere probleemstelling 

Het is gebruikelijk om binnen een bouwwerk hoogtemeetpunten - bijvoorbeeld 

I-meter peilen - te markeren in de vorm van potloodlijnen; als markeeronder

grond fungeren verticale begrenzingsvlakken van bouwdelen, zoals wanden en 

kolommen. 

Het ophalen van peil - het uitzetten van de markeringen ten opzichte van elkaar 

op verschillende niveaus - geschiedt bijna zonder uitzondering met behulp van 

een meetband, of een meetlat. Indien het een gebouw met meerdere bouwlagen 

betreft, dan kan bij het ophalen naar de opeenvolgende betonvloerniveaus steeds 

worden gerefereerd aan hetzelfde hoofdmeetpunt op de laag gelegen bouwlaag; 

vaak komt het echter voor dat het uitzetten geschiedt door te refereren aan 

een meetpunt op de onderliggende bouwlaag. 

Laatstgenoemde werkwijze, kan leiden tot een onaanvaardbare opeenstapeling 

van maatafwijkingen. 

Er doen zich legio situaties voor waarbij op een niveau wei detailuitzetwerk 

moet worden verricht, terwijl daar nog geen constructiedelen zijn gerealiseerd 

waarop de meetpunten kunnen worden aangebracht. In een aantal gevallen 

wordt dit probleem ondervangen door, voordat de betreffende vloer gestort 

wordt, op de wapeningsstekken die boven de vloer uitsteken een hoogtemeet

punt te markeren ten opzichte van het meetpunt dat op het betreffende 

bouwdeel staat gemarkeerd (figuur 8.1 links). Na het storten van de vloer is de 

markering eenvoudig bereikbaar. In andere gevallen wordt bij het opstellen van 

het meetmiddel dat wordt gebruikt voor het detailuitzetwerk op de betreffende 

niveau, gerefereerd aan een meetpunt op de onderliggende bouwlaag (figuur 8.1 

rechts). Genoemde werkwijzen lei den tot een opeenstapeling van afwijkingen. 

Uit het oogpunt van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid verdient het de 

voorkeur, dat voor iedere bouwlaag opnieuw bij het ophalen gerefereerd wordt 

aan hetzelfde hoofdmeetpunt op een laag gelegen niveau, en dat ongeacht de 

aanwezigheid van "verticale constructiedelen" een meetpunt gemarkeerd wordt 

op het betonvloerniveau waar ook het detailuitzetwerk plaatsvindt. 

Het is niet gebruikelijk dat bij uitzetwerk bij het meten met een meetband een 

spanningmeter wordt gebruikt. Uit diverse onderzoeken /lit.6,48/ blijkt echter 

dat het niet beheersen van de "juiste" spanning een aanzienlijke bijdrage levert 

aan de nauwkeurigheid die het gevolg is van het meten met de meetband. Met 

name vanwege het verreikende belang van hoofduitzetwerk binnen een gebouw -

zie daarvoor paragraaf 6.2 - verdient het de voorkeur om tenminste voor het 
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uitzetten van hoofdmeetpunten (zowel situatie- als hoogte-) wei van een 

spanningmeter of unster gebruik te maken. 

-"--"--"--"-- -"--"--"- -

I I 1\ II 

1>< - -

Figuur 8.1. Ophalen van peil. 

Het bovenstaande geeft de nadere probleemstelling weer op basis waarvan, met 

inachtneming van de algemene doelstelling, uitzetmethoden MOUS voor hoogte

uitzetwerk is ontwikkeld. 

0:3 Hoofdmeetptnten op de eerste betonvloer 

Uitzetmethode MOUS kan beginnen zodra de eerste betonvloer van een bouw

werk gereed is. Op die vloer wordt het eerste hoofdmeetpunt uitgezet. Ais 

markeringsmateriaai wordt gebruik gemaakt van een zeskantbout; de bovenzijde 

van de kop van de bout geeft, nadat deze op hoogte is gebracht ten opzichte van 
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een "waterpasvlak", het eigenlijke meetpunt weer. Indien het hoofdmeetpunt op 

de beganegrondvloer is gelegen, dan kan het meetpunt de hoogte van het 

Bouwpeil aannemen; in andere gevallen kan dat mogelijk het "verdiepingspeil" 

zijn. 

De plaats van de sehroefhuls waarin de bout op hoogte wordt gebraeht, wordt 

zodanig gekozen dat deze onder een toekomstige sparing in de verdiepings

vloeren is gelegen. De sparing kan bestaan uit een "bestaande" sparing -

trapgatsparing, leidingsparing - maar kan ook bestaan uit een speciale sparing. 

De plaats van de schroefhuls, en mogelijk dus ook van de sparing, wordt dicht in 

de nabijheid van een wand of een kolom gekozen. Aan de keuzevrijheid wordt 

deze beperking opgelegd, omdat op ongeveer dezelfde plaats waar op de eerste 

betonvloer het ophaalpunt is gelegen, op de overige betonvloeren het opgehaald 

punt tereeht zal komen; door de positie nu dieht bij een verticale ondersteuning 

te kiezen zal de onvermijdelijk optredende doorbuiging van de vloeren -

elastische doorbuiging en doorbuiging als gevolg van kruip - een minimale 

invloed hebben op de hoogteligging van de hoofdmeetpunten. 

Aanvankelijk wordt het hoofdmeetpunt op de vloer gebruikt als referentie voor 

het detail-uitzetwerk; in een later stadium - zodra een volgende betonvloer 

gereed is - doet het meetpunt dienst als ophaalpunt. In principe wordt bij het 

ophalen van het peil naar aIle overige betonvloeren uitgegaan van hetzelfde 

ophaalpunt. Alvorens eehter uitgezet kan worden, dient er, als het gaat om het 

ophalen volgens de "directe" methode, een sparing te worden aangebracht in de 

betonvloer en mogelijk ook in de vloerbekisting. 

8.4 Hoofdmeetpunten op de overige betonvloeren 

8.4.1 Inleiding 

Vanuit de kop van de bout waarmee het ophaalpunt is gemarkeerd, wordt in 

"vertical e" richting een afstand uitgezet met behulp van een meetband. Om de 

meetband bij de bout te kunnen "aanhouden" wordt een speciaal hulpstuk 

gebruikt. 

Ter verkrijging van een vrije meetweg wordt in de vloerconstructie - betonvloer 

en vloerbekisting - met een sparingmal een sparing gerealiseerd. Indien nabij die 

sparing het opgehaalde punt wordt gemarkeerd - ook hier in de vorm van een 

zeskantbout -rechtstreeks ten opzichte van de meetband, dan wordt hier 

gesproken van de "directe" methode; indien het uitzetwerk op een andere wijze 
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wordt voltrokken, dan wordt dat de "indirecte" methode genoemd. Genoemde 

methoden worden in deze paragraaf beschreven. 

8.4.2 Mebo-klem 

Om met de meetband vanuit een bout te kunnen meten wordt gebruik gemaakt 

van een meetbandhulpstuk dat een mechanische verbinding tot stand brengt 

tussen de meetband enerzijds, en de kop van de bout anderzijds. Uit de functie 

"het klemmen van een MEetband op een BOut" is de naam, Mebo-klem, van het 

meetbandhulpstuk afgeleid. 

De opbouw van het apparaatje is schematisch te zien in figuur 8.2. De meetband 

wordt, terwijl de 100 mm aanduiding van de meetband samenvalt met een 

merkteken, op een strip vastgeklemd. Deze strip is scharnierend verbonden met 

een pen. De pen is tezamen met een drukveer ondergebracht in een cilindrische 

behuizingj de behuizing heeft aan de onderzijde een dusdanige opening, dat het 

hulpstuk over de kop van een bout (M16) past. 

Figuur 8.2. Schematische weergave van de opbouw en de functie van de 

meboklem. 
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Door de strip te kantelen wordt dankzij de hefboomwerking van de strip op het 

huisje de pen in het huisje naar boven getrokken, en kan het hulpstuk - zijwaarts 

- over de kop van een bout worden geschoven. Door de strip weer in de 

"rechtop" stand te brengen wordt dankzij de kracht van de drukveer - een 

kracht van ongeveer 150 N; een kracht die dus aanzienlijk groter is, dan de 

kracht waarmee normaliter een meetband wordt strakgetrokken - de pen op de 

kop van de bout geklemd. 

Omdat de afstand van het merkteken op de strip tot de onderzijde van de pen, 

in casu de bovenkant van de kop van de bout, een vaste maat is (lOOmm) komt 

idealiter het nulpunt van de meetband overeen met het hoofdmeetpunt. Het 

"aanhouden" van een meetband is dankzij de mebo-klem een vorm van 

"gedwongen montage" geworden, vergelijkbaar met de toestand zoals die geldt 

voor het meetbandhulpstuk bij MOUS voor situatie-uitzetwerk. 

Een mogelijke niet-verticale stand van de bout heeft voor de meetband geen 

nadelige gevolgen, omdat een mogelijke niet-verticaalstand in de ene richting 

wordt opgevangen met een geringe kanteting van de strip, en omdat in de 

andere richting de buigslappe richting van de meetband - de meetband zeIf 

een mogelijke niet-verticaalstand kan "verwerken". 

8.4..3 Vloersparingen 

Ten behoeve van de "directe" ophaalmethode kan een speciale sparing in de 

betonvloer noodzakelijk zijn. Analoog aan het maken van een vloersparing 

beschreven in hoofdstuk 7 wordt ook voor het maken van een speciale sparing 

ten behoeve van MOUS voor hoogte-uitzetwerk een sparingmal gebruikt; zie 

figuur 8.3. De sparingmal vervult de volgende functies: 

• De plaatsbepaling van twee schroefhulzen in het bovenvlak van de vloer; 

• Betrouwbare verankering van de pvc-buis - waarmee als verI oren bekistings

materiaal een cilindrische sparing over de volledige dikte van de vloer wordt 

gerealiseerd - aan de onderliggende constructie; 

• Positiebepaling van de volledige sparingconstructie in de bouwconstructie. 

Ten behoeve van de positiebepaling is de draadstang voorzien van een in 

hoogte verstelbare schijf; de verschillende diameters van de schijf - tJ 45, 

tJ 60mm - dienen voor de centrering van de sparingmal op verschillende 

ondergronden. 

Voor aIle mogelijke varianten die bij de plaatsbepaling van een sparingmal 

kunnen voorkomen - bij prefab vloeren, in-situ vloeren en bij combinatievloeren 
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- wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in hoofdstuk 7. In figuur 8.3 

is aangegeven hoe de situatie is bij een in-situ vloer waarbij de bekisting ( met 

een "grote" plaatsonnauwkeurigheid ) repeterend wordt ingezet. Bij een repete

rende bekistingsinzet kan ook hier mogelijk gebruik worden gemaakt van een 

inrichtplaat als intermediair. 

Zodra de sparingmal kan worden verwijderd, kan er worden begonnen met het 

uitzetten - volgens de "directe" methode - van het hoofdmeetpunt op de 

betonvloer. 

Figuur 8.3. Sparingmal met inrichtplaat als intermediair. 
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8.4.4 Ophalen volgens de directe methode 

Vanaf de betonvloer waar het hoofdmeetpunt tot stand moet worden gebracht, 

wordt de meetband met daaraan gekoppeld de mebo-klem neergelaten; door de 

vloersparing, de opening in de onderliggende vloerbekisting, en mogelijk door de 

sparingen van lagergelegen betonvloeren, tot bij het ophaalpunt. Daar wordt de 

meetband met de bout verbonden. In een van de ingestorte schroefhulzen wordt 

een bout aangebracht die ten opzichte van de meetband op "verdiepingspeil" 

wordt gebracht. De meest eenvoudige werkwijze die daarbij gevolgd kan 

worden, bestaat uit het in- en uitdraaien van de bout, terwijl de hoogte direct 

wordt afge!ezen ten opzichte van de schaalverdeling op de meetband. Hoewel 

deze werkwijze in een aanta! gevallen qua nauwkeurigheid tot acceptabele 

resultaten zal lei den, zijn daarbij enkele opmerkingen op hun plaats. Om de 

schroefhulzen in de vloer een deugdelijke verankering te geven dienen deze op 

een bepaaide minimumafstand uit de sparing te worden ingestort. Daarmee 

komt ook de bout op een zekere afstand uit de sparing; de knik die de meetband 

krijgt om deze zijwaartse afstand te overbruggen, eventueel gevoegd bij de knik 

die de meetband krijgt bij de - kleinere - sparing in de vloerbekisting, zorgt 

voor een afwijking die mogelijk onacceptabe! groot is. De grootte van deze 

afwijking kan mogeJijk worden geeHimineerd door de meetband zo goed mogelijk 

verticaal te houden, en daarbij met een timmermanswaterpas te controleren of 

deze stand van de meetband een correctie noodzakelijk maakt. 

Ter vermijding van de negatieve invloed die het niet volgens een rechte, 

"verticale" lijn meten met de meetband heeft op de nauwkeurigheid van het 

uitzetwerk, en om het gebruik van een spanningmeter zo efficient te maken, 

dat deze wei wordt gebruikt, wordt een hulpconstructie gebruikt zoals in 

figuur 8.4 schematisch staat weergegeven. Deze hulpconstructie bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

• Een draadstang die in een van de schroefhulzen wordt aaogebracht; 

• Een bus met arm die over de draadstang in hoogte verstelbaar is. Aan de 

arm kan een "normale" meetbandspanner worden bevestigd; 

• Een strip waarop de meetband door middel van een sluitplaat wordt 

bevestigd. De meetband wordt zodanig op de strip vastgeklemd, dat de uit te 

zetten maat correspondeert met de bovenzijde van de sluitplaat. 

Door de arm waaraan via de spanningmeter de meetband bevestigd is, te 

zwenken en mogelijk ge/ijktijdig de meetbandspanner over de arm te verplaat

sen, wordt de meetband zo goed mogelijk midden in de sparing gebracht. 
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Figuur 8.4. Opbouw en gebruik van de hulpconstructie t.b.v. het ophalen van 
peil. 
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Daarmee is de afstand tot de verticaal door het ophaalpunt gelimiteerd tot 

enkele centimeters; vanwege de hoogte, die een of meer bouwlagen bedraagt, is 

de invloed op de nauwkeurigheid van het uitzetten verwaarloosbaar klein. Het 

instellen van de juiste spanning op de meetband c.q. het naar boven bewegen 

van de arm, wordt vervolgens met de stelschroef traploos uitgevoerd. De bout 

waarmee het hoofdmeetpunt wordt gemarkeerd, wordt op hoogte gebracht door 

het niveau van een timmermanswaterpas dat zowel de rust op de sluitplaat bij 

de meetband als op de te verstellen bout, te laten inspelen. 

Nadat de bout op hoogte is gebracht en is geborgd met een moer, wordt ter 

verhoging van de betrouwbaarheid, op de onderliggende betonvloer de hoogte 

van het daar aanwezige hoofdmeetpunt afgelezen ten opzichte van de meet

band; het verschil in aflezing, boven en beneden, komt idealiter overeen met de 

bouwlaaghoogte. 

Kenmerken van de beschreven uitzetmethode waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de hulpconstructie zijn, dat: 

• AHe belangrijke werkzaamheden - af te lezen waarde instellen, meetband 

"verticaal" stellen, meetband onder spanning brengen, bout op haagte 

brengen - achter elkaar kunnen worden afgewerkt, zander dat de werkzaam

heden elkaar overlappen of beinvloeden; 

• AlIe werkzaamheden door een man - de maatvoerder zeif - onder beheerste 

omstandigheden kunnen worden uitgevoerd; 

• Een onafhankelijke controle op de werkzaamheden op een efficiente wijze 

mogelijk is. 

Ten behoeve van de veiligheid - een bout vormt een obstakel waarover men kan 

struikelen - en om een mogelijke onbevoegde "correctie" van het meetpunt te 

voorkomen, verdient het aanbeveling om de sparing rondom met een mortel aan 

te werken. 

Ten behoeve van het waterpaswerk op het betreffende betonvloerniveau kan 

steeds worden gerefereerd aan het opgehaalde punt. Tot aan het moment 

waarop de cementdekvloer wordt aangebracht, kan op eenvoudige wijze de 

onderlinge ligging van de hoofdmeetpunten worden gecontroleerd en mogelijk 

zelfs nog worden gecorrigeerd. Door het meetpunt te laten wegvallen in de 

cementdekvloer, waarbij door een merkteken wordt aangegeven waar de bout 

zich precies bevindt, kan ook op het cementdekvloerniveau nog van de meet

punten gebruik worden gemaakt. 
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De passingsfiguur en de passingsvergelijking die bij de geschetste werkwijze 

horen, staan afgebeeld in bijlage 5. 

8.4..5 Ophalen volgens de indirecte methode 

Bij het ophalen volgens de indirecte methode wordt gebruik gemaakt van een 

"bestaande" sparing in de constructie. Uitgangspunt bij deze methode is, dat de 

hoogte van de vizierlijn van een waterpasinstrument, of de hoogte van een 

laserstraal in het geval het waterpaswerk met behulp van een laser wordt 

uitgevoerd, rechtstreeks wordt bepaald ten opzichte van de meetband waarmee 

het ophalen wordt uitgevoerd. In figuur 8.5 wordt de gang van zaken uitgebeeld. 

Vervolgens wordt ten opzichte van het referentievlak dat door het gebruikte 

meetmiddeI wordt geformeerd, een hoofdmeetpunt uitgezet; mogelijk ook in de 

vorm van een bout in een schroefhuls, maar mogelijk oak in de vorm van een 

potloodlijn op een reeds verrezen "verticaa!" bouwdeel. Deze uitzetmethode 

vereist ten opzichte van de directe methode een extra instrumentopstelling en 

een extra tweede persoon am de meetband onder spanning te brengen, en am 

het hoofdmeetpunt te markeren; het maken van een speciale sparing kan 

daarentegen achterwege blijven. 

Figuur 8.5. Ophalen van peil volgens de indirecte methode. De hoagte van de 

vizierlijn ten opzichte van Peil wordt rechtstreeks op de meetband afgelezen. 
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Hoofdstuk 9 

NAWOORD 

9.1 Weiding 

Het eerste project waar - in het bredere kader van maatbeheersing - uitzet

methoden MOUS zijn toegepast, is Ziekenhuis Venlo-Tegelen. Hoewel aIle 

hulpmiddelen en materialen die een onderdeel uitmaken van de uitzetmethoden 

toen (peri ode 1980-1983) nog in een prototypestadium verkeerden, werd de 

toepassing van MOUS door de betrokken bouwcombinatie als succesvol ervaren. 

Het welslagen van de voorgenomen experimentele montagemethode van 

gevelelementen - de montage verliep overeenkomstig de verwachtingen - is er 

voor een groot deel aan toegeschreven. Naast een direct aanwijsbare besparing 

in tijd of kosten op de montage van de gevelelementen, becijferde de 

bouwcombinatie ook een besparing op personeelskosten met betrekking tot het 

uitzetwerkj waar aanvankelijk gerekend was op de inzet van twee 

maatvoeringsploegen - twee maatvoerders en twee assistenten, een "normaal" 

aantal voor een dergelijk omvangrijk project - kon men, dankzij een aantal 

eigenschappen van MOUS, volstaan met een maatvoeringsploeg gedurende de 

ruwbouwfase van het werk. 

De kenmerken en eigenschappen van MOUS werden behalve door de "praktijk", 

ook positief gewaardeerd door de jury die jaarlijks op uitnodiging van vakblad

uitgeverij Misset een onderscheiding toekent aan innovaties in de bouwnijver

heid. 

Aan de ontwikkeling van MOUS werd de "Bouwwereld-onderscheiding" 

toegekend. Naar aanleiding van de onderscheiding is voor het eerst gepubliceerd 

over MOUS in /lit.20,21/. Overigens was het de tweede keer dat de schrijver de 

innovatieprijs in ontvangst mocht nemen voor een ontwikkeling die verband 

hield met maatbeheersingj een jaar eerder werd de "Bouwwereld

onderscheiding" toegekend aan de ontwikkeling van een instrument voor het 

telood stellen van bekistingen: het Verbeterd Schietlood /lit.22/. Ook het 

Verbeterd Schietlood (bijlage 6) is ontwikkeld geheel passend binnen de 

voorwaarden die aan het welslagen van maatbeheersing verbonden zijn. 

Sinds de toepassing van MOUS bij Ziekenhuis Venlo-Tegelen zijn de uitzet

methoden ook bij andere werken toegepast /22/. Mede op basis van die 

ervaringen zijn de uitzetmethoden zo compleet ontwikkeld als ze in de 
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hoofdstukken 7 en B zijn beschreven. Eveneens mede op basis van die ervaringen 

kunnen aan MOUS eigenschappen worden toegeschreven die in paragraaf 9.2 

worden beschreven; daarbij wordt een relatie gelegd met het in hoofdstuk 6 

beschreven programma van eisen, dat bij de ontwikkeling als doelstelling heeft 

gefungeerd. In paragraaf 9.3 worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 

9.2 Toetsing MOUS aan de doelstelling 

9.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de ontwikkelde uitzetmethoden getoetst aan de 

gehanteerde doelstelling. Daarbij wordt min of meer dezelfde volgorde aange

houden die bij de opsomming van het programma van eisen heeft gegolden. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de eigenschappen van MOUS met betrek

king tot: 

• Maatbeheersing; 

• Uni versele toepasbaarheid; 

• Maatvoerders en werkomstandigheden. 

Voor zover dat noodzakelijk is, zullen bij het maken van een onderscheid tussen 

MOUS voor situatie-uitzetwerk en MOUS voor hoogte-uitzetwerk, deze uitzet

methoden worden aangeduid met respectievelijk MOUS-S en MOUS-H. 

9.2.2 Maatbeheersing 

Een voorwaarde voor het welslagen van maatbeheersing is, dat de produktie

processen - dat geldt onverminderd ook voor uitzetwerk - als eigenschappen 

hebben, dat: 

• De nauwkeurigheid van de voortgebrachte deelmaatkenmerken op het tijd

stip waarop de produktie als afgesioten wordt beschouwd, tijdstip t(p), met 

een grote betrouwbaarheid voorspeld kan worden; 

• De invulling van een produktieproces met produktiemethoden en produktie

middelen eenduidig met de betrokkenen afgesproken kan worden; 

• Procesbewaking op een efficiente wijze mogelijk is. 

Ad.l 

De invulling van de uitzetmethoden met meetmethoden, meetmiddelen, 

markeermethoden en markeermiddelen is zodanig, dat de nauwkeurigheid waar-
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mee de meetpunten worden voortgebracht, voornamelijk bepaald wordt door het 

gebruikte meetmiddel in combinatie met de gevolgde meetprocedure; het 

markeren binnen een oploodcyclus of ophaalcyclus levert, zeker indien wordt 

opgelood of opgehaal.d over een grote hoogte, een marginale bijdrage aan de 

onnauwkeurigheid. Bovendien zorgen de diverse hulpmiddelen binnen MOUS er 

voor, dat het meten onder beheerste omstandigheden kan worden uitgevoerd. Op 

basis daarvan kan worden gesteld, dat voldaan is aan de eis dat de potentiele 

nauwkeurigheid van de gebruikte meetmiddelen voUedig dient te worden uitge

buit. 

Met de constatering dat aan aUe voorwaarden is voldaan om een nagenoeg 

maximale nauwkeurigheid te bereiken, is echter nog niet voldaan aan de eis dat 

de nauwkeurigheid van het resultaat van de uitzetmethoden - getalsmatig -

voorspelbaar moet zijn. Om de nauwkeurigheid te kunnen voorspellen dienen 

kengetallen beschikbaar te zijn met betrekking tot de nauwkeurigheid van de 

elementaire handelingen en van de afzonderlijke fysieke onderdelen. Omdat die 

kengetal1en op dit moment ontbreken kan nog geen waarheidsgetrouwe voor

spelling worden gemaakt met betrekking tot de nauwkeurigheid waarmee de 

hoofdmeetpunten binnen MOUS worden voortgebracht; althans niet tot op de 

Iaatste halve of he Ie millimeter. Wei kan een indicatie worden gegeven met 

betrekking tot de precisie van de toevallige afwijkingen in de ligging van 

meetpunten. 

1. Voor de ligging van een opgelood punt op een betonvloer ten opzichte van de 

verticaal door het oploodpunt bedraagt de precisie: 

P(98%) < +/- J (0,5 + h~0,34)mm (h is de hoogte waarover opgelood wordt in 

tientallen meters). 

De vergelijking is gebaseerd op de volgende aannamen: 

a. het oploden geschiedt met behulp van een theodoliet met een buisniveau 

met een hoekwaarde van 30"; 

b. ais meetprocedure wordt de "standaard" meetprocedure gevolgd. Voor de 

niet-verticaalstand van de eerste as (aangenomen eenderde van de 

hoekwaarde van het niveau) bedraagt de precisie: : +/- 10" of weI +/-0,5 

mm per 10 meter hoogte; 

c. voor de positie van het richtmerk ten opzichte van de eerste as bedraagt 

de precisie: +/- 0,3 mm per 10 m (hierin is het aflezen en inrichten van 

het richtmerk verwerkt)j 

d. voor de positie van het opgelode punt (hart buisje markeringplaat) ten 

opzichte van het centrum van het richtmerk bedraagt de precisie: +/- 0,5 

mmj 
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e. voor het centreren van het instrument boven het oploodpunt bedraagt de 

precisie: +/- 0,5 mm; 

2. Voor de ligging van een opgelood punt op een vloerbekisting ten opzichte van 

de verticaal door het oploodpunt geldt een precisie: P(9B%) = .. +/- 0,7 mm; 

3. Voor de ligging van een opgelood punt op de cementdekvloer ten opzichte 

van de verticaal door het onderliggende MOU5-punt geldt een precisie: 

PC9B%)::: < +/- 0,7 mm; 

4. Voor het verschil in hoogte tussen een ophaalpunt en een opgehaald punt 

geldt een precisie: 

P(9B%) = < +/- .;'CO-,-7-+-h .... 2,-0-,6-) mm (h is de hoogte waarover wordt opgehaald 

in tientallen meters). 

De vergeJijking is gebaseerd op de volgende aannamen: 

a. het ophalen geschiedt volgens de directe methode waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de hulpconstructie en van de spanningmeter; 

b. voor de positie van het nulpunt van de meetband ten opzichte van het 

oploodpunt geldt een precisie van: +/- 0,5 mmj 

c. voor de positie van de maatstreep die behoort bij de uit te zetten waarde 

ten opzichte van het nulpunt van de meetband, wordt een precisie 

geschat van: +/- 0,6 mm per 10 m. In deze waarde is een variatie in 

spankracht en een mogelijke correctie-afwijking met betrekking tot het 

compenseren van temperatuurverschillen van de constructie ten opzichte 

van de kalibratietemperatuur van de meetband verdisconteerd; 

d. voor de positie van het opgelode punt ten opzichte van de (betrokken) 

maataanduiding op de meetband geldt een precisie van: +/- 0,5 mm. 

Op ieder later tijdstip dan t(p) zal de onnauwkeurigheid in de onderlinge Jigging 

van de hoofdmeetpunten groter zijn vanwege het dimensionele gedrag van de 

constructie waarvan de meetpunten dee I uitmaken. 

ad. 2 

Met betrekking tot het maken van afspraken in het kader van maatbeheersing 

kan een onderscheid gemaakt worden in het maken van afspraken met: 

• Maatvoerders en assistenten die de werkzaamheden moeten uitvoerenj 

• Overige personen die ten behoeve van detailuitzetwerk gebruik (moeten) 

maken van de hoofdmeetpunten; 

• Opzichters en uitvoerders die het werk moe ten beoordelen. 
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Hoewel de uitzetmethoden complex en moeilijk lijken, is bij de projecten waar 

MOUS tot nag toe is toegepast, gebleken dat de betrokken maatvoerders na een 

instructie van een paar uur in staat waren am zelfstandig - en geheel 

overeenkomstig de bedoelingen - met de uitzetmethoden te werken. Het maken 

van afspraken met degenen die de werkzaamheden moeten uitvoeren, blijkt dus 

in de praktijk geen problemen op te leveren. 

Ook de resultaten van de uitzetmethoden, met name de hoofdmeetpunten, 

vormen het onderwerp van het maken van afspraken. De eenduidige en 

"onuitwisbare" wijze waarop binnen MOUS hoofdmeetpunten worden gemar

keerd, blijkt een goede basis te vormen va or het maken van afspraken. Vanwege 

de duidelijke scheidslijn tussen hoofduitzetwerk en detailuitzetwerk kan dat 

laatste bijvoorbeeld zonder veel risico's worden overgelaten aan bekistings

ploegen of gevelstelleurs. Op diverse werken is van deze mogeIijkheid op ruime 

schaal gebruik gemaakt, waardoor de maatvoeringsploeg efficienter kon worden 

ingezet, en zelfs een maatvoeringsploeg kon worden uitgespaard (o.a. Zieken

huis Venlo-Tegelen). 

Ook indien gewerkt wordt met onder- of nevenaannemers die werkzaamheden 

uitvoeren die eveneens gerelateerd worden aan de hoofdmeetpunten van de 

aannemer, biedt de wijze van markeren voordelen. Juist omdat frau de met de 

hoofdmeetpunten zo goed als uitgesloten is, vormen deze punten een - oak in 

juridisch opzicht - soli de basis om afspraken te maken. Bij conflicten over 

maatkwaliteit waarbij mogelijk de invloed van het uitzetwerk ter discussie 

staat, is te allen tijde te traceren of de "schuld" in de ligging van de 

hoofdmeetpunten gezocht moet worden, of dat het detailuitzetwerk van de 

betreffende "derden debet is aan de problemen. Om werkelijk iedere grond voor 

discussie te ontnemen kan op een efficiente wijze en met een relatief hoge 

nauwkeurigheid de onderlinge ligging van de hoofdmeetpunten worden opge

meten en in een meetrapport worden verwerkt. 

De wijze waarop binnen MOUS de hoofdmeetpunten worden gemarkeerd, blijkt 

voor uitvoerders en opzichters vooral een gevoel van zekerheid teweeg te 

brengen. Enerzijds houdt dat ook hier verband met de "onuitwisbaarheidn van de 

hoofdmeetpunten, en anderzijds met de eenvoudige mogelijkheid om het werk te 

controleren. Een aantal controles kunnen door een persoon worden uitgevoerd: 

de onderlinge afstand tussen MOUS-S-punten op een niveau, en de ligging van de 

MOUS-H-punten ten opzichte van elkaar. Ook of de buisjes van MOUS-S-punten 
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redelijk boven elkaar liggen kan in een aantal gevallen door een man op het oog 

worden beoordeeld; afwijkingen grater dan een paar millimeters in het niet op 

Mn lijn liggen van meetpunten zijn goed aanwijsbaar. In de overige gevallen kan 

het nodig zijn om een tweede man in te schakelen en am een instrument te 

gebruiken; in aile gevallen zijn deze controles echter efficient uitvoerbaar. 

Uitvoerders wijzen voorts op het relatief grote gemak waarmee maatvoerders -

bijvoorbeeld in geval van ziekte - vervangen kunnen worden. De twijfel die er in 

het verleden bestond omtrent de betrouwbaarheid van markeringen - een 

gegeven det eventueel weI bij de reguliere maatvoerder bekend was, mogelijk 

zelfs aangetekend in zijn notitieboekje, maar niet bij zijn vervanger bestaat 

niet meer; ook de uniformiteit in handelingen maakt het mogelijk dat een 

vervanger het uitzetwerk zonder mankeren kan overnemen. 

ad.} 

De vraag of de uitzetmethoden voldoen aan de derde eis die maatbeheersing 

oplegt aan produktieprocessen: het bieden van een efficiente mogelijkheid van 

procesbewaking, is feitelijk onder ad.2 reeds beantwoord. Op ieder tijdstip 

gedurende de voltrekking van het bouwproces, zelfs tot in het stadium van de 

cementdekvloer, kan de ligging van de hoofdmeetpunten in kaart worden 

gebracht. Door met regelmatige tussenpozen de onderlinge ligging van met 

name hoofdmeetpunten op betonvloeren te meten, kan informatie worden 

verzameld om trent de nauwkeurigheid waarmee het oploden geschiedt, alsmede 

omtrent de grootte van de deformaties van de constructie waar de meetpunten 

deel van uitmaken. Met name de deformaties kunnen aanleiding geven om de 

grootte van de afwijkingen te verdisconteren in de waarden die bij het· 

detailuitzetwerk worden aangehouden. 

9.2.3 Universele toepasbaarheid 

Uitzetmethoden MOUS zijn tot op heden toegepast op enkele tientallen 

bouwwerken. Bij enkele bouwbedrijven vormt de toepassing van uitzetmethoden 

MOUS - na een eerste proefneming - nu een standaardonderdeel van het 

uitvoeringsplan bij tamelijk grote tot grote werken. 

Bij de werken waarbij uitzetmethoden MOUS zijn toegepast, zijn aile mogelijke 

uitvoeringen van verdiepingsvloeren en vloerbekistingen voorgekomen die in de 

onderscheiden hoofdstukken aan de orde zijn geweest. De projecten vertonen 

ook een grate verscheidenheid in gebouwhoogten; van twee bouwlagen tot 
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twintig bouwlagen. Met name bij de bouw van de ziekenhuizen werden de 

uitzetmethoden toegepast tot en met de eementdekvloeren. 

De universele toepasbaarheid blijkt in zekere zin ook uit de keuzevrijheid die er 

bestaat ten aanzien van de ligging van hoofdmeetpunten. Vooral vanwege de 

geringe ingreep in de verdiepingsvloeren en vloerbekistingen, te danken aan het 

gebruik van de sparingmallen, blijkt dat de hoofdmeetpunten nagenoeg altijd op 

die plaatsen gepland kunnen worden waar ze uit het oogpunt van een efficiente 

uitvoering van detailuitzetwerk optimaal liggen. 

Ook de vrije keuze van instrument voor het oploden binnen MOUS-S is een vorm 

van universele toepasbaarheid. Alle in hoofdstuk 7 besehreven instrumenten -

theodoliet, optiseh Ioodinstrument (automaat en niet-automaat) en de laser -

zijn op een of meer van de genoemde werken gebruikt bij - voor zover dat van 

toepassing is - zowel zenitioding als nadirioding. Ais meetproeedure is eehter is 

eehter steeds Of de eenvoudige Of de standaard meetproeedure gevolgd. Dat 

taatste heeft vooral te maken met de grote nadruk die wordt gelegd op de 

betrouwbaarheid van de werkzaamheden, een aspect dat zelfs zwaarder weegt 

dan een nog hogere nauwkeurigheid. 

9.2.4 Maatvoerders en werkomstandigheden 

8ij traditionele uitzetmethoden is het gebruikelijk dat de maatvoerder de 

beschikking krijgt over de gebruikelijke instrumenten en een meetband. Wat 

verder nog nodig is om te kunnen uitzetten - meetiatten, maatlatten, marke

ringsmiddelen - dient de man zelf te maken of te "regelen". Tegen die 

aehtergrond geplaatst betekent de invoering van uitzetmethoden MOUS een 

behoorlijke omwenteling. Opeens zijn er allerlei apparaatjes en hulpstukken 

nodig am te kunnen meten en markeren; zelfs voor het maken van een sparing in 

de betonvloer - immers een aUedaagse bezigheid in de betonbouw - zijn speciale 

hulpmiddelen nodig. Aanvankelijk zijn deze uiterlijke kenmerken van MOUS 

door een aantal person en aangegrepen om de vermeende geringe praktisehe 

waarde van de uitzetmethoden duidelijk te maken. Diegenen die dergelijke 

beweringen uitten, waren eehter altijd ver van de daadwerkelijke uitvoering 

"verwijderd", of met andere woorden, het betrof personen die de problem en niet 

ken den, en waarvoor het (dus) moeilijk was om de waarde van de "oplossingen" 

in te schatten. Dit in tegenstelling tot de uitvoerders en maatvoerders; zij zien 

weI degelijk het nut van de ogensehijnlijk eomplexe opbouw van de uitzet-
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methoden, tot in de details. Een regelmatig gehoorde reacUe van maatvoerders 

is, dat dankzij de uitzetmethoden de problemen waar zij dagelijks mee 

geconfronteerd werden en worden nu onderkend en erkend zijn, en dat ar -

vooral aenvoudige - oplossingen zijn voor die problemen. "Eenvoudig", in de 

betekenis, dat ze aansluiten bij de bouwkundige opleiding van de maatvoerders, 

een opleiding die mogeUjk is aangevuld met een scholing in het omgaan met 

optische instrumenten, en "eenvoudig" in de zin dat het uitzetten logisch is 

ingebed in de uitvoering van betonconstructies. 

Een punt dat door de maatvoerders hoog gewaardeerd wordt, is de relatief 

geringe invloed die de assistent kan uitoefenen op de nauwkeurigheid van het 

hoofduitzetwerk. Een aantal uitzetwerkzaamheden (bijvoorbeeld het ophalen 

van peil) kan de maatvoerder zelfs zonder hulp van de assistent uitvoeren; voor 

andere werkzaamheden (bijvoorbeeld het oploden) geldt, dat behoudens kwaad

willende opzet de motivatie, accuratesse of kundigheid van de assistent slechts 

zeer marginaal van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid in de onderlinge 

ligging van de voortgebrachte hoofdmeetpunten. 

De uitzetmethoden blijken ook onder minder gunstige weersomstandigheden 

goed te voldoen. Bijvoorbeeld het oploden naar verdiepingsvloeren wordt ook bij 

regen of duisternis uitgevoerd. Bij zenitloding geeft regen nauwelijks proble

men, terwijl bij duisternis het oploden naar een met behulp van een zaklamp 

verlicht richtmerk in de kruisgeleider nauwelijks minder efficient verloopt dan 

bij volledig daglicht het geval is. 

Het oploden blijkt ook relatief snel te kunnen veri open. Uit een arbeids

onderzoek dat is uitgevoerd bij de bouw van het Wereldhandelscentrum in 

Amsterdam, blijkt dat de gemiddelde cyclustijd voor het oploden naar een 

betonvloer ongeveer 15 minuten bedraagt. Deze tijd wordt bevestigd door de 

opgaven van maatvoerders op andere werken. 

9.3 Vervolgonderzoek 

Een vervolgonderzoek dat direct aansluit bij de ontwikkelde uitzetmethoden 

MOUS, is een onderzoek naar de grootte van kengetallen met betrekking tot de 

nauwkeurigheid van het werken met verschillende meetmiddelen binnen MOUS. 

Met die kengetallen kan met een nog grotere betrouwbaarheid een voorspeUing 

worden gemaakt omtrent de nauwkeurigheid waarmee hoofdmeetpunten op het 

tijdstip van produktie tot stand komen. 
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Vaak zal men echter ook voor een later tijdstip een voorspelling willen maken 

omtrent de ligging van hoofdmeetpunten. Omdat over het dimensionele gedrag 

van constructies gedurende de uitvoeringsfase van een bouwwerk nog weinig 

bekend is - zoals onder andere Ilit.31 uitwijst - is het van groot belang det ook 

dearnaar een onderzoek wordt ingesteld. 

De Itreikwijdte" van uitzetmethoden MOUS strekt zich, volgens de beschrijvin

gen in hoofdstuk 7 en B, nu uit van het uitzetten van hoofdmeetpunten op de 

eerste betonvloer tot en met het meten vanuit de hoofdmeetpunten op de 

onderscheiden niveaus. Voor uitzetwerkzaamheden die daarvoor - bouwput- en 

maaiveldniveau - en uitzetwerkzaamheden die daama - detailuitzetwerk -

plaatsvinden, biedt de geformuleerde doelstelling nog ruimschoots gelegenheid 

voor gericht ontwikkelingswerk. 
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NOTEN 

11/ Het is mijns inziens reeel om te stellen dat tolerantiegrenzen niet 
overschreden mogen worden, ondanks het onvermogen om de naleving daarvan 
volledig te kunnen controleren. Een controle zal immers aItijd gepaard gaan 
met een meetonnauwkeurigheid. De meetonnauwkeurigheid dient zodanig te zijn 
gekozen, dat er een acceptabel evenwicht ligt tussen de kans dat een produkt 
ten onrechte wordt afgekeurd en de kans dat een produkt ten onrechte wordt 
goedgekeurd. Zie voor deze problematiek onder andere Ilit.59/. 
Oat in de normen het begrip tolerantie zodanig geformuleerd wordt, dat het in 
een beperkt aantal gevallen overschreden mag worden, rechtvaardigt Sittig in 
Ilit.531 door te stell en dat het irreeel is een waarde die 0,1 mm binnen de 
tolerantiegrenzen ligt als perfect te beschouwen, omdat het nu eenmaal binnen 
de tolerantiegrenzen ligt, en een waarde die 0,1 mm buiten de tolerantie
grenzen ligt ais afkeurenswaardig te bestempelen. In het gegeven voorbeeld 
lijkt dit een plausibele verklaring, die echter al minder aannemelijk wordt 
indien het voorbeeld zou gaan over gevelelementen, a raison van meerdere 
duizenden guldens, die in twee van de honderd gevallen geheel vol gens de 
tolerantie-afspraken bijvoorbeeid een lengteafwijking mogen vertonen van en
kele centimeters, en die daarmee onbruikbaar zouden worden. Overigens kan 
met behuip van de relatieve tolerantie (par. 3.4.3) dit probleem worden 
opgeiost. 

Izl Bij het formuleren van nauwkeurigheidseisen zijn ontwerpers geneigd om 
relatief enge toleranties op te leggen onder andere vanuit de gedachte dat er 
overvraagd moet worden om het veriangde te krijgen. Zij beseffen daarbij 
onvoldoende dat, boven een zekere grens, de kosten die met de realisatie 
gemoeid zijn onevenredig stijgen naarmate de verlangde nauwkeurigheid groter 
wordt, terwijl de functiewaardestijging daarmee geen gelijke tred houdt. Zie 
hiervoor onder andere Ilit.Z7,5Z/. 

/3/ Ook in figuur 3.4 wordt gesproken van ideale waarde in een betekenis die in 
de literatuur /o.a.lit.44/ wordt aangeduid als streefwaarde. Het begrip streef
waarde wordt in combinatie met toleranties mijns inziens ten onrechte ge
bruiktj er wordt immers gestreefd naar waarden die allen binnen de tolerantie
grenzen vall en, er is dus niet een waarde waar naar gestreefd wordt. Er is 
echter wei een waarde die als ideaal beschouwd kan worden. Het is mogelijk dat 
er op ieder tijdstip een andere ideale waarde bestaat. 

/4/ Aanpassen wordt hier gedefinieerd als het uitvoeren van geplande, niet
begrote werkzaamheden. Aanpaswerkzaamheden kunnen bestaan uit 
"verwerpelijke" werkzaamheden, zoals hakken, breken en schaven, maar kunnen 
ook bestaan uit werkzaamheden die eventueel ook gepland hadden kunnen 
worden, zoals bijvoorbeeld select monteren, het toepassen van een alternatieve 
montage methode zoals centreren in plaats van gedwongen monteren, of bijvoor
beeld "op maat maken". 

/5/ In de bouwmetrologische Jiteratuuf, onder andere /lit.lZ,38,41,4Z,53/, komt 
het voorspellen van maatkwaliteit veelvuldig aan de orde. De hier gepresen
teerde methode onderscheidt zich echter van de gebruikeJijke werkwijzen, 
onder andere doordat hier ook systematische afwijkingen voor een deel be
schouwd worden als stochastische grootheden. In dat opzicht sluit de methode 
aan bij de desbetreffende zienswijze in /lit.38,46/. 
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161 Zie ook 13/. Feitelijk is het begrip produktiestreefwaarde een pleonasme; de 
enige situatie waarbij er daadwerkelijk sprake is van een streefwaarde is 
uiteraard op het moment dat de produkie van een maatkenmerk wordt geini
tieerd. Niettemin gebruik ik die term ter voorkoming van misverstanden met de 
in de literatuur gebruikte term streefmaat. 

/71 De standaardafwijking is voor allerlei verdelingen een spreidingmaat. Een 
normale verdeling wordt door 11 en a volledig bepaald. Voor niet-normale 
verdelingen heeft men aan 0 niet genoeg om tot scherpe waarschijnlijkheids
uitspraken te kamen van het type: P(Il-l,96a~<IJ+l,96a) = 0,95. 

lsi Het begrip passing wordt door Sittig in Ilit.54/ gebruikt om aan te geven dat 
er " ••• een dimensionele relatie tussen elementen bestaat ••• ". Het begrip heeft 
binnen de bouwmetrologie een bredere betekenis dan er doorgaans in bijvoor
beeld de werktuigbouwkunde aan wordt toegekend, namelijk het samenvoegen 
van "assen" en "gaten". Bij zaken die betrekking hebben op passingen in een 
bouwkundige omgeving wordt het begrip als voorvoegsel gebruikt, zoals: 
passingsberekening en passingsfiguur. 

19/ Het is onmogelijk om voUedig rekening te houden met het optreden van 
constante systematische afwijkingen. Wei is het mogelijk om aan te geven 
binnen welke grenzen een dergelijke afwijking zal blijven. Die grenzen kunnen 
eventueel beschouwd worden als de 9S%-waarschijnlijkheidsgrenzen van een 
normale verdeling. De verwachtingswaarde van die verdeling is dan de con
stante systematische afwijking, de spreiding van de verdeling is dan een 
uitdrukking voor de mate waarin er sprake is van overschatting of onderschat
ting van de grootte van de con stante systematische afwijking. De precisie voor 
de variabele systematische afwijkingen die er in de berekeningen voor een 
bepaald deelmaatkenmerk wordt ingevoerd, kan in voorkomende gevallen voort
komen uit een kwadratische samenstelling van de precisie die ook zonder het 
optreden van een constante systematische afwijking zou zijn ingevoerd en de 
precisie die verband houdt met het onder- of overschatten van de grootte van 
een weI optredende constante systematische afwijking. 

110/ De systematiek die hier wordt gevolgd bij het opbouwen van de passings
figuren en bij het samenstellen van de passingsvergeJijkingen heeft de schrijver 
in Int.lO,lSI uitgewerkt voor het analyseren van deze en andere, meer 
complexe situaties. 

Ill/ Bij een aantal projecten is maatbeheersing, dat wi! zeggen het systema
tisch voorspellen, afspreken en bewaken van maatkwaliteit, in meer of mindere 
mate doorgevoerd /o.a.lit.B,17,40,43/. In alle gevallen betrof het bouwprojecten 
waar relatief grote aantallen geprefabriceerde betonnen gevelelementen wer
den toegepast. 

/121 Bij diverse betonwarenfabrikanten zijn in het verleden metingen verricht. 
De meetresultaten zijn onder andere ondergebracht in een gegevensbestand dat 
toegankelijk is Ilit.45/. Een aantal documenten is daarbij echter slechts onder 
code verkrijgbaar, zodat het niet mogelijk is fabrikanten te selecteren op basis 
van voortgebrachte nauwkeurigheid. 

/13/ Het komt steeds vaker voor dat in bestekken toleranties staan vermeld 
voor deelmaatkenmerken. Zo wordt bijna altijd NEN 3862 /Ht.33/, beter bekend 
als de VB, voorgeschreven. Daarmee worden dan toleranties opgelegd die in 
meer of mindere mate be trekking hebben op alle produktieprocessen -
prefabricage, montage, uitzetwerk en in-situ fabricage - zonder dat er van 
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onderlinge afstemming of samenhang sprake is. Ook de onlangs verse hen en 
praktijkriehtlijnen die gaan over toleranties voor betonelementen /Ht.34/en 
over toleranties voor uitzetwerk /lit.35/ zullen ongetwijfeld steeds vaker in 
bestekken worden opgenomen. Men zou het voorsehrijven van toleranties voor 
deelmaatkenmerken kunnen bestempelen als het ongeoorloofd bemoeien met 
aannemersaangelegenheden; het zijn immel'S niet de afzonderlijke deelmaat
kenmerken die het al of niet voldoende functioneren van een constructie 
bepalen, dat zijn de eindmaatkenmerken. Over het nut van het voorschrijven 
van toleranties voor deelmaatkenmerken gaat onder andere /Ut.15,19/. 

/14/ Ten behoeve van het maken van afspraken in het kader van maatbeheersing 
staan een aantal normen en praktijkrichtlijnen ter beschikking /lit.34,35,36,37/. 
Voor zover deze uitgaven waarden voor toleranties bevatten, dient men te 
verifieren of de in de berekeningen gehanteerde kengetallen daarmee in 
overeenstemming zijn. 

/15/ In plaats van bematen, of vermaten, als uitdrukkingen voor het toekennen 
van getallen aan geometrische grootheden op tekeningen als aetiviteit binnen 
het ontwerpproces, wordt ook vaak de term "maatvoeren" gebruikt. Oat leidt 
regelmatig tot verwarring, omdat "maatvoeren" bij de realisatie van bouw
werken, meestal (oak) wordt gezien als een synonieme benaming voor 
"uitzetten". Sommige gebruiken de term oak als aanduiding van de verzameling 
processen die geometrisehe grootheden voortbrengen. 
Juist vanwege de grote kans op misverstanden, wordt in dit proefschrift dan oak 
de term "uitzetten" gebezigd, ondanks het feit, dat "maatvoeren" als begrip 
meer is ingeburgerd en daardoor feite/ijk de voorkeur verdient. Overigens blijft 
de persoon die speciaal met het uitzetwerk wordt belast, als vanouds, 
"maatvoerder" heten. 

/16/ De door de overheid uitgezette uitgangspunten worden meestal met een 
landmeetkundige precisie uitgezet, die in overeenstemming is met het doel: het 
vastleggen van de relatie van het gebouw met de omgeving. Dit doel is 
juridiseh/administratief gerichtj de voor dit doel vereiste precisie is in het 
algemeen lager dan die vereist voor het uitzetten op de bouwplaats. De 
basispunten moe ten in het algemeen een hog ere relatieve precisie hebben dan 
die welke de uitgangspunten leveren. 

/17/ De hier getoonde symbolen voor de aanduiding van meetpunten op 
tekeningen, zijn in een enigszins gewijzigde vorm overgenomen door een 
normcommissie ter publicatie in NEN 2572/lit.37/. 

/18/ Bij de situatie-meetpunten is het onderscheid in "meetpunten in het 
terre in" en "meetpunten in het gebouw" met de bijbehorende verschillende 
symbolen uit puur praktische overwegingen tot stand gekomen. In de praktijk 
blijkt, dat met name in het terrein - maaiveldniveau en bouwputniveau - een 
cirkelvormige symbool onder andere ook gebruikt wordt ter aanduiding van 
heipalen. Het voordeel van een uniformileit in grondvorm voor de symbolen -
aHemaal vierkant - woog echter niet op legen de voorkeur voor de cirkel
vormige symboleni bij de keuze speelde ook het gegeven mee dal meetpunten 
binnen MOUS ook daadwerkelijk cirkelvormig zijn. 
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1191 Het betrof hier een opdracht, verstrekt door de Bouwcombinatie Hagerhof 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling Bouwkunde, vakgroep BBU, 
om onderzoek te doen - contract research - naar de haalbaarheid qua nauw
keurigheid van een bijzondere montage methode van gevelelementen. Dit onder
zoek, dat door de auteur is uitgevoerd, vloeide voort uit een reeds eerder 
verricht soortgelijk onderzoek in Tilburg llit.17 I en Groningen llit.47 I. In het 
laatste geval betrof het eveneens contract research voor de THE. 

1201 De ontwikkeling van nieuwe uitzetmethoden was niet begrepen in de 
opdracht voor Ziekenhuis Venlo-Tegelen. De ontwikkeling sloat aan bij het 
onderzoek op het gebied van de Bouwmetrologie dat reeds gaande was binnen de 
vakgroep Bouwvoorbereiding en Uitvoering van de THE. Het contract-onderzoek 
was wei de directe aanleiding om bestaande denkbeelden concretere vormen te 
laten aannemen. 

1211 In diverse takken van industrie wordt gebruik gemaakt van standaard
componenten - bijvoorbeeld x,y-fotodetector Sapos DDI - om de positie van 
laserstralen met een hoge nauwkeurigheid (+1- 0,1 mm) te detecteren. Dergelij
ke componenten zijn echter relatief duur; de kosten van een aangepast MOUS
richtmerk bedragen eventueel 6 a 8 duizend gulden; een uitgave die niet zo snel 
zal opwegen tegen de voordelen die de toepassing van een dergelijke detector 
biedt. 

/22/ De uitzetmethoden MOUS zijn onder andere toegepast of worden op dit 
moment nag toegepast bij de bouw van: 
• Ziekenhuizen te Venlo-Tegelen, Winterswijk, Almelo, Maastricht, 

Harderwijk; 
• Wereldhandelscentrum te Amsterdam en te Rotterdam; 
• Diverse kantoorgebouwen: Bisonspoor Maarssenbroek, Fellenoord Eindhoven 

llit.40/, Expeditieknooppunt del' Posterijen Utrecht llit.8! en Den Haag, 
Nationale Nederlanden Den Haag, Philips Eindhoven, Aegon Rotterdam, 
Zwolsche Aigemeene Nieuwegein, Willemswerf Rotterdam, CBS Heerlen, 
DSM Heerlen, GEB Amsterdam; 

• Openbare gebouwen: Provinciehuis Maastricht !lit.20/, Stadhuis Almere, 
Muziek en danstheater Den Haag, La Vie Utrecht; 

• Woongebouwen: Cityflat Sittard, Cirkelwoningen Gorinchem, Buizengat 
Rotterdam. 
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SUMMARY 

DIMENSIONAL CONTROL IN THE BUILDING INDUSTRY 

A DEVELOPMENT IN SETTING OUT TECHNIQUES 

The main content of this thesis is a description of: 

• a system for dimensional control in the non-traditional production of 

concrete frame housing units and utility buildings; 

• methods for setting out that have been developed to ensure a high degree of 

dimensional control for the method and buildings concerned. 

The thesis has 9 chapters. Chapter 1 is an introduction. 

Chapter 2 deals with the relations between the production processes which play 

a role in dimensional control: prefabrication, assembly, setting out and in-situ 

fabrication. 

Chapter 3 describes the purpose of dimensional control i.e. the realisation of a 

certain pre-specified dimensional quality. The principles of dimensional quality 

and related definitions are treated here. 

Chapter 4 gives a description of the structure of dimensional control problems. 

The main items to be distinguished are the agreement between the parties 

concerned, prediction of production quality, and the control of this quality. For 

the prediction of the goodness of fit in building structures, a computation 

method is presented in which random and systematic errors are taken into 

account. 

Chapter 5 gives an overview of setting out on building sites. 

Chapter 6 discusses the importance of setting out in relation to dimensional 

control. The requirements to be fulfilled in order to archieve a high standard of 

dimensional control are treated; attention is focussed on the main control 

points on which all subsequent measurements are based. Furthermore a 

description is given of the requirements and secondary conditions forming the 

basis for the setting out methods developed by the author and presented in 

chapters 7 and 8. 

186 



Chapter 7 presents methods by which the main control paints for the horizontal 

positioning of components may be set out. These points are reference points for 

the further setting out of details on concrete floors, on formwork for concrete 

floors, or on sand cement screeds. Use is made of a number of instruments and 

techniques originating in land surveying. Further instruments and methods for 

measurements and marking have been developed by the author, having in mind 

an integration of techniques, organisation and staff requirements within the 

Dutch contractors community. 

Chapter B is similar to chapter 7 and treats the activities concerned with the 

setting out of the main points for vertical control. 

Chapter 9 reports on some practical experiences with the setting out methods 

developed. 
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Bijlage 1 

Passingsfiguur en passingsvergelijking met be trekking tot het marker en 
van een hoofdmeetpunt volgens de indirecte methode. 

~~~-----r-potloodlijn 

Symbool Omschrijving 

samenbrengen van de inkepingen in de plaat met de potloodlijnen; 

w niet-waterpasstand van de markeerondergrond; 

q positie hart bovenzijde van het buisje ten opzichte van een 
vlak door de inkepingen en loodrecht op de ronde staalplaat; 

x hart bovenzijde van het buisje ten opzichte van een loodvlak 
door de potloodlijn. 

Als vergelijking geldt: 

x = O,5PI + O,5P2 + O,I7w + q 
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BijIage 2 

Passingsfiguur en passingsvergelijking met betrekking tot het uitzetten 
van een hoofdmeetpunt volgens de directe methode. 

r. 
1. 

C. 
J. 

d. 
1 

h. 
1 

k 

b 

m 

g 

x 

y 

excentriciteit centrum richthuipstuk!meetbandhulpstuk t.o.v. 
hart buisje van markeringplaat 

centreerafwijking theodoliet t.o.v. centrum richt-!meetbandhulpstuk 

instelafwijking vizierIijn ten opzichte van richthulpstuk bij 
meetpunt M2 in kijkerstand i 

inrichtafwijking hulpstuk t.o.v. vizierlijn in kijkerstand i 

hoekmaatafwijking in kijkerstand i 

afwijking die samenhangt met het aflezen van de afwijking van de 
vizierIijn t.o.v. het richthulpstuk, en het insteIIen van de 
vizierlijn op de halve afwijking 

afwijking van het nulpunt van de meetband t.o.v. het centrum 
van het meetbandhulpstuk 

lengte meetband 

inrichtafwijking hulpstuk t.o.v. maataanduiding op de meetband 

afwijking van de te realiseren markering in x-richting 

positie markering in y-richting t.o.v. MI 

hulplijn t.b.v. kijkerstand I 

hulplijn t.b.v. kijkerstand 2 

bekende meetpunten 

ideale positie uit te zetten meetpunt 

ideale afstand M1M2 

ideale afstand M1M3 

f extrapolatiefactor L
2

!L
1 

Voor het meetpunt geldt in x-richting: 

A cl+r1+f(c2+r2)+f(dl+r3)+h1+a1 

x 

cl+rl+f(c2+r2)+f(d2+r3)+h2 

O,5A+O,5B-k+a2+r
5 

Uit !1!,!2! en !3! voIgt de passingsvergelijking voor x: 

x 

+O,5r
4
-k+a

2
+r

5 
Voor het meetpunt geldt in y-richting de passingsvergeIijking: 

y = r
6

+b+m+g+r7 
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.trichthulpstuk 
~--~&r--~-+--~~"~ 

--................. --. 
L 

M 

Theodolietmeting in kijkerstand 1 

M 

.-
L 

-.-.-
Theodolietmeting in kijkerstand 2 

x 

y 

m 

Meetbandmeting 
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Bijlage 3 

Passingsfiguur en passingsvergelijking met betrekking tot het oploden 
naar betonvloerniveau volgens de standaard meetprocedure. 

Symbool Omschrijving 

r excentriciteit hulpstuk ten opzichte van de as van het buisje; 

c centreerafwijking theodoliet ten opzichte van het centrum van 
het hulpstuk; 

a afwijking van de stand van de eerste as ten opzichte van de 
verticaal door het instrument over hoogte h; 

b afwijkende stand van de vizierlijn ten opzichte van de eerste 
as; 

d. 
1. 

e 

f 

g 

h 

k 

x 

inrichtafwijking van het richtmerk ten opzichte van de kruis
draden in instrumentstand 1; 

afleesafwijking richtmerk; 

afwijking bij het aanbrengen van een correctie in de stand 
van de kijker; 

excentriciteit van het richtmerk in de richtmerkkoker; 

hoogte waarover wordt opgelood; 

excentriciteit van de as van het buisje van de markeringplaat 
ten opzichte van de as van de richtmerkkoker; 

afwijking met betrekking tot de positie van een opgelood punt 
op betonvloerniveau ten opzichte van de verticaal door het op
loodpunt. 

Voor x geldt als passingsvergelijking: 

x = r + c + a - b + d) + O,5(2b - d) - e) + f + d
2 

+ g + k 
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k,.i,geleide, in II 
gecorrigeerde stand I 

I 
I 

\ 
\ 
\ 
\ 

1\ 
x===~f===t=='"=== 

kruisgeleider in 
instrumentstand 1&2L-+---~ 

--'---

C? f 

Ja~t/ h 

I / ;}~/ 
I / /!j"-instr. stJnd 2 . i /I-!--gecorrige rde stand 
I -if-. eerste as 

i. /f----instr. st Ind I 

:If/ 
-----f 

·w 
,J4 
i~ 

I ,.' I 

/ .' 
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Bijlage 4 

Passingsfiguur en passingsvergelijking met betrekking tot het oploden 
naar cementdekvloerniveau. 

centreerstaaf 

opzetring 

markeringplaat 

Symbool Omschrijving 

a afwijking as centreerstaaf t.o.v. verticaal; 

b verschil in diameter van de centreerstaaf en het buisje van de 
opzetring; 

x positie van het opgelode punt ten opzichte van de verticaal door 
het oploodpunt. 

Als vergelijking geldt: 

x = a b 
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Bijlage 5 

Passingsfiguur en passingsvergelijking met betrekking tot het ophalen 
van peil volgens de directe methode en met gebruikmaking van de hulp
constructie. 

.. 
.. 

m 

a 

Symbool Omschrijving 

c 

d 

h 

Voor de afsti:md h geldt 
de passingsvergelijking: 

h • a - b + m - c - d 

a afstand bovenzijde bout tot markering op strip mebo-klem; 

b afwijking bij het vastklemmen van de meetband bij de markering; 

m lengte meetband; 

c afwijking bij het vastklemmen van de meetband met de uit te zet
ten waarde bij de klemplaat; 

d afwijking met betrekking tot het op hoogte brengen van de bout 
met behulp van het waterpas; 

h hoogte opgehaald punt ten opzichte van ophaalpunt. 
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Bijlage 6 

I:-£T VERBETERD Sa-oETLOOD 

Het Verbeterd Schietlood is een instrument voor het telood stellen van wand- en 

kolombekistingen in de woning- en utiliteitsbouw. 

Het "hart" van het apparaat wordt gevormd door een "normaal schietlood": een 

cilindrisch/conisch gewicht aan een draad. 

E~n van de verbeteringen die ten opzichte van het traditionele schietlood is 

aangebracht, houdt verband met de wijze waarop de verticaalstand van de draad 

kan worden afgelezen. Hoe de "aflezing" van het schietlood gebeurt staat in 

principe weergegeven in figuur 1: Een gewicht hangt rakelings boven een 

transparante plaat met daarop twee lijnen die evenwijdig lopen aan een 

verticaal te stellen paneel. Via een spiegel kan men recht onder tegen het 

gewicht aankijken. Het paneel staat verticaal indien een schijfje aan de 

onderkant van het gewicht symmetrisch tussen de twee, aan het paneel 

evenwijdige lijnen zichtbaar is (zie inzet in de figuur). 

I -(:1(") I 

I-~ 
Beeld in de spiegel 

/ 
/ 

P 
/ 

/ 
.I 

/ 

Figuur 1.. Principe waarop de "aflezing" van het verbeterd schietlood is 

gebaseerd. 
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De opbouw van het Verbeterd Schietlood is verdeI' als voigt (zie figuur 2). 

Gewicht en draad zijn ondergebracht in een buis om de invloed van de wind uit 

te sluiten. De draad waaraan het gewicht hangt is via een stelschroef in een pen 

aan de bovenzijde van de buis vastgemaakt. Aan de onderzijde is het gewicht 

(wit) voorzien van een schijfje (zwart). Het gewicht kan vrij bewegen in een 

onbreekbare glasheldere kunststof bus die gedeeltelijk met een heldere olie 

gevuld is om de bewegingen van het gewicht te dempen. 

Op de bodem van de bus zijn een aantal zwarte Iijnen aangebracht. De twee 

lange lijnen zijn de belangrijkste, zij worden gebruikt om te beoordelen of het 

instrument/de bekisting verticaal staat: het zwarte schijfje moet zich tussen de 

beide lijnen bevinden (een mm vrij = "exact"). 

Omdat het gewicht enkele millimeters boven de bodem van de bus hangt, kan er 

een afJeesfout ontstaan als men niet loodrecht tegen de onderzijde van de bus 

aankijkt. Ter voorkoming van een dergelijke fout - ook wei parallax genoemd -

zijn extra Jijntjes op de onder- en bovenzijde van de bodem van de bus 

aangebracht. Een parallaxvrije aflezing wordt verkregen door de spiegel zover 

te kantelen totdat het patroon dat de korte lijnen vormen regelmatig is. 

Om met het Verbeterd SchietIood te kunnen werken, moeten de bekistingen 

worden voorzien van speciale u-vormige consoles (bekistingsteunen) waarin een 

bepaald gatenpatroon is aangebracht (figuur 3). Deze bekistingsteunen vervullen 

gelijktijdig de functie van te stellen punt van de bekisting en ophangpunt van 

het apparaat. AfhankeJijk van de gebruikte lengle van het instrument - "lang" 

of "kort" - worden de bekistingsteunen op een afstand van 1,8m of 2,7m boven 

elkaar op de bekistingplaat aangebracht (gelast of geschroefd via een vooraf 

aangelast staalplaatje met gaatjes). De steunen zijn in diverse lengtes 

beschikbaar zodat het Verbeterd Schietlood steeds buiten de 

verstijvingsconstructie van de bekisting kan worden aangebracht. Bij 

kolombekistingen wordt aan twee zijden een paar steunen aangebracht en bij 

een wandbekistingen twee paar steunen aan het stelpaneei. 

Voor de montage van het Verbeterd Schietlood wordt de pen aan de bovenzijde 

van de buis ver in de bovenste steun gestoken, het apparaat wordt naar de 

bekisting toe gebracht totdat de pen onder aan het apparaat in de onderste 

steun kan zakken. Een extra nokje aan de onderzijde van het apparaat zorgt 

ervoor dat het Verbeterd SchietIood de njuiste" orientatie krijgtj de lijnen op de 

bus lopen evenwijdig aan het bekistingpaneel. 
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Onderaanzicht van de kunststof 
bus. De lijnen met 0 gemerkt 
staan op de buitenzijde, de 
overige aan de binnenzijde van 
de bus. 

' ........ _""", 
I .. 20 .. I 

\ 
I 

J 
/ 

Het maximale "bereik" van het 
Verbeterd Schietlood is + of - 10 
mm. 

De spiegel staat met in de jUiste 
stand. Het instrument staat niet 
verticaal. 

De spiegel staat wei in de 
correcte stand. De onloodheid 
bedraagt ongeveer 4 mm. (De 
lijnen hebben een dikte van 2 
mm.) 

1I!i!-ll-------- Stelschroef, zit 
draad aan vast 

1-__ 4-I-___ ~ ____ Draad 

_-1-_________ Buis 

01'------ Heldere olie 

...lif.IlH------Transparante 
kunststof bus 

11~=lI~j1!L------ Gewicht 

J:::!~~NH------- Schijfje 

1"'l::!,.,JL~~-------- Spiegel 

..... '----______ Borgschroef 

---...,._"+ ____ ---- Excenterpen 

Figuur 2. Schematische weergave van de bouw en het gebruik van het 
VERBETERD SCHIETLOOD. 

S 
i 
i 
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Toepassing van het Verbeterd Schietlood 

• Op alle verdiepingshoge wand- en kolombekistingen kunnen eventueel al op 

de werf, bekistingsteunen zorgvuldig worden aangebracht. 

• Omdat het aanbrengen en wegnemen van het Verbeterd Schietlood slechts 

enkele seconden vergt, zijn er PElr bekistings-/stortploeg slechts twee 

apparaten nodig. Een man, iemand van de bekistings-/stortploeg, kan 

rechtstreeks, terwijl hij een schoor of spindel bedient, de bekisting telood 

stellen. 

• Het Verbeterd Schietlood kan (zonder moeite) telood gesteld worden met 

een nauwkeurigheid van +/- Imm over een hoogte van 1,8 of 2,7 meter, 

afhankelijk van de gebrutkte versie. 

• De correcte werking van het Verbeterd Schietlood kan snel worden ge

controleerd door een zogenaamde omkeermeting. Ais het Verbeterd 

Schietlood de juiste stand aangeeft, behoort dat weer het geval te zijn nadat 

het apparaat 200 gr wordt gedraaid en de spiegel voor de waarnemer weer in 

de juiste stand gekanteld is. Een geringe ontregeling kan worden 

weggenomen door verdraaiing van de onderste pen; deze is namelijk als 

"excenter" uitgevoerd. 
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E ..... 
N 
.... 
o 

____ Dikte verstijvingsconstructie D 

Bovenaanzicht 

D = 279 mm 

D:= 196 mm 

D = 146 mm 

D:= 113 mm 

D:= 71 mm 

Figuur 3. Dmdat het Verbeterd Schietlood buiten de verstijvingsconstructie van 
de bekisting moet worden aangebracht, zijn er bekistingsteunen in diverse 
tengtes beschikbaar. 
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LEVENSLOOP 

De schrijver van dit proefschrift werd geboren op 12 februari 1950 te Hapert. 

In 1970 behaalde hij het diploma HBS-B aan het Rythovius College in Eersel. Hij 

studeerde vervolgens bouwkunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven, waar 

hij in 1976 zijn studie afrondde met een onderzoek naar de oorzaken van 

passingsproblemen bij de (systeem)bouw van 400 woningen in Amsterdam. 

Direct na het afstuderen trad hij in dienst van het Bouwcentrum te Rotterdam 

om- voornamelijk in opdracht van de Stichting Bouwresearch - ook daar 

bouwmetroiogisch onderzoek te verrichten. De resultaten van die onderzoeken 

zijn in verscheidene publicaties terug te vinden. 

In 1978 trad hij in dienst van de Technische Hogeschooi Eindhoven, afdeling 

Bouwkunde, vakgroep Bouwvoorbereiding en Uitvoering, aanvankelijk op basis 

van kortlopende contracten, later op basis van een 4-jarige promotieplaats. Uit 

het onderzoek en ontwikkelingswerk dat verricht werd zijn theorieen en 

werkmethoden voortgekomen die o.a bij contractonderzoeken in de praktijk 

zijn getoetst. Begin 1982 heeft de auteur zich gevestigd ais zelfstandig adviseur 

op het gebied van de bouwmetrologie, onder geJijktijdige halvering van de 

dienstbetrekking bij de THE. Naast - en vooral ter ondersteuning van - het 

bouwmetrologische advieswerk is ook de produktie en levering van Uitzet

methoden MOUS en het Verbeterd Schietlood ter hand genom en. 

Enkele belangrijke projecten waarbij de schrijver in die periode als adviseur 

betrokken is geweest, zijn het Wereldhandelscentrum te Amsterdam, het 

Provinciehuis te Maastricht, de Beurs/WTC te Rotterdam en het Academisch 

Ziekenhuis te Maastricht. 

Sinds maart 1986 is de schrijver full-time ondernemer. 
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STELLINGEN, 

behorende bij het proefschrift "Maatbeheersing in de bouw. Een ontwikkeling 
van uitzetmethoden", van Peter A.J. van Hoof. 

1. Maattoleranties dienen uitsluitend te worden gezien als afspraken tussen 
partijen in het bouwproces met betrekking tot toelaatbare maatafwijkin
gen; in normen, praktijkrichtlijnen en in een groot aantal rapporten wordt 
ten onrechte de indruk gewekt dat een tolerantie gebruikt kan worden als 
rekengrootheid om de verwachte grenswaarden van maatafwijkingen vast 
te stellen. 
(Oit proefschrift H.3/P.A.J. van Hoof, Maatkenmerken en toleranties, 
Bouwwereld nr. 22, 1984 p. 33) 

2. Het begrip "streefwaarde" wordt meestal ten onrechte in combinatie met 
het begrip "tolerantie" gebruikt; er wordt immers getracht waarden te 
realiseren die aile binnen de tolerantie vall en, er is dus niet een waarde 
waarnaar gestreefd wordt. 
(Oit proefschrift H.3.) 

3. Het in bestekken voorschrijven van toleranties voor deelmaatkenmerken 
kan bestempeld worden als het ongeoorloofd bemoeien met aannemers
aangelegenheden. 
(Oit proefschrift H.4.) 

4. Ontwerpers beseffen doorgaans in onvoldoende mate dat de kosten die met 
de realisatie van een bouwwerk gemoeid zijn onevenredig stijgen, naarmate 
- boven een zekere grens - een hogere maatnauwkeurigheid wordt verlangd, 
terwijl de functiewaardestijging van het betrokken bouwwerk daarmee geen 
gelijke tred houdt. 
(Oit proefschrift H.3.) 

5. Omdat het de ontwerpers zijn die normen en praktijkrichtlijnen in bestek
ken voorschrijven, verdient het aanbeveling om ook die partners in het 
bouwproces een ruime vertegenwoordiging te geven in de normcommissie 
(NNI) "maattoleranties in de bouw". 

6. Modulaire Coordinatie, Open Bouwsystemen en Oemontabel Bouwen 
krijgt/krijgen pas een kans van slagen, zodra de problematiek van maat
afwijkingen structureel is opgelost met het toepassen van maatbeheersing. 
(P.A.J. van Hoof, Maatbeheersing voorschrijven in bestekken? Bouwwereld 
nr. 25, 1984 p. 57.) 

7. Ten onrechte wordt vaak gesuggereerd, dat het predikaat KOMO-Keur voor 
bouwprodukten een hoge kwaliteit garandeert; wat het keurmerk aHeen 
maar aangeeft, is dat de betrokken produkten waarschijnlijk volgens 
vastomlijnde procedures zijn geproduceerd en dat waarschijnlijk tenminste 
aan bepaaJde specificaties voldaan kan worden. 

8. Ter verhoging van het kostenbesef van werknemers is het gewenst, am op 
salarisstroken niet aHeen het bruto en netto salaris te vermelden, maar ook 
het totale bedrag per mensuur dat de werkgever moet uitgeven om de 
betrokken werknemer in dienst te hebben. 



9. Men moet zich niet inspannen om die dingen goed te doen die helemaal niet 
gedaan behoeven te worden. 
(L.P. Sikkel, college.) 

10. Het toekennen van extra vakantiedagen en ATV-dagen aan ambtenaren, 
behoort voor I.t.d.-ers en a.i.o.-ers die belast zijn met een promotie
onderzoek gepaard te gaan met een dienovereenkomstige verlenging van de 
contractduur. 

11. Het "krijgen van kinderen" is een uitermate eufemistische uitdrukking. 


	Voorblad
	INHOUDSOPGAVE
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Hoofdstuk 9
	NOTEN
	SUMMARY
	LITERATULR
	Bijlage 1
	BijIage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Bijlage 6
	LEVENSLOOP
	Stellingen

