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I. Inleiding 

Enige jaren geleden is een onderzoek opgezet door de vakgroep Konstruktief Ontwer
pen in nauwe samenwerking met de Groep Ontwerp Methoden, béiden van de TU 
Eindhoven, om de mogeliJkheden te onderzoeken van het konstrueren van een drager 
voor de woningbouw uit dunne koudvervormde staalplaat. 

De theoretische basis van dit onderzoek is de filosofie van de Stichting Architekten 
Research (SAR) voor de woningbouw, zoals die door Ha braken is ontwikkeld. In verband 
daarmee vindt de uitwerking plaats op basis van de SAR-ontwerp methodiek. De 
belangrijkste karakteristieken hiervan zijn: 
- scheiding van drager en inbouw, 
- ontwerpen en maken op basis van modulaire coördinatie. 
De drager is dat deel waarover de gemeenschap beslist. 
De inbouw is dat deel waarover de bewoner beslist. 

Een kernpunt van de SAR-filosofie is het mogelijk maken van op z'n minst medezeggen
schap van en bij voorkeur zelfbouw door de bewoners bij het realiseren van de eigen 
woning binnen de drager. 

De drager kan ook gezien worden als het permanente en onveranderliJke deel, waarin 
door middel van de inbouw, woningen van verschillende types en afmetingen gemaakt 
kunnen worden (FLEXIBILITEIT) bij voorkeur dus door de bewoners zelf 

De drager en de inbouw moeten zo ontworpen worden, dat door een betrekkelijk 
eenvoudige herschikking van de inbouw het mogelijk is de wooneenheden aan te passen 
aan de toekomstige veranderende woonwensen (VARIABILITEIT), eveneens biJ voor
keur door de bewoners zelf 

3 



4 

ll. De "Betonnen Drager" 

Hoewel het begrip drager een juridisch begrip is, en zeker niet synoniem is met de 
draagstruktuur maar al datgene moet omvatten wat de varianten gemeenschappeliJk 
hebben, is de invulling in de praktijk tot nu toe sterk beperkt gebleven tot een draag
struktuur, bestaande uit vloeren en wanden (c.a. wanddelen) van beton of metselwerk. 
In princ ipe is hiermee wel variatie in plattegrondontwikkeling mogelijk Maar door het 
"muurvast" zitten van een groot deel van de systemen (b!JV. leidingen) levert dit in de 
praktiJk toch een geringe vriJheid van indeling (FLEXIBILITEIT) op. 
Dit, gekombineerd met een nog weinig ontwikkeld, minimaal inbouwpakket, mede 
veroorzaakt door de beperkte drager, maakt dat van inspraak, laat staan medezeggen
schap over de woning in de praktijk praktisch niets terecht komt. Ook verandering 
achteraf (VARIABILITEIT) is dan nauweliJkS mogelijk. 

Een nevendoel van de SAR-filosofie is een potentiële basis te leggen voor de industriali
sering. Deze is tot nu toe hoofdzakelijk gedacht in de sfeer van het inbouwpakket. Het 
inbouwpakket is echter klein gehouden omdat het duur was en duur gebleven omdat het 
klein was. Het klein zijn van het inbouwpakket betekent tevens dat er veel "muurvast" zit 
in een drager van beton of metselwerk. 

Een ander opmerkelijk nadeel van het te gebruiken beton is te zien in fig. I. 
Het toont de noodzaak van een sterke reduktie van het gebruik van beton in de nabiJe 
toekomst aan. De grafiek in fig I geeft duideliJk de grote problemen aan die zullen 
ontstaan door de gigantische hoeveelheden betonpuin die zullen vrijkomen bij sloop. 
In een verklaring bij fig. l wordt gezegd dat de verwachte st!Jging van de hoeveelheden 
betonpuin voor Nederland vooral te verklaren is doordat in de zestiger en zeventiger 
jaren de gietbouwmethode een grote toepassing heeft gevonden, vooral ook in de 
sociale woningbouw. 

In de proceedings van het Symposium: "Demountable Concrete Structures" gehouden in 
Rotterdam op 30 - 31 mei 1985, pagina 124 is dezelfde figuur gebruikt om: 

"de noodzaak aan te geven van het demontabel maken van betonkonstrukties 
teneinde de sloop te vereenvoudigen. De sloop van traditionele betonkonstrukties 
vraagt veel energie en gaat gepaard met lawaai en stofproduktie. Met het oog op de 
stiJQende energieprijzen en de strenger wordende eisen t.a.v. lawaai en stofproduk
tie zullen de kosten van sloop in de toekomst stijgen. Verder zullen de toenemende 
hoeveelheden afvalmateriaal die gedumpt moeten worden m de toekomst een nog 
groter milieu-probleem veroorzaken, vooral m dicht bevolkte gebieden. Hiervoor 
moeten effektieve methoden voor hergebruik van betonpuin worden ontwikkeld. Dit 
wordt des te meer noodzakelijk naarmate de beschikbare winplaatsen van grond
stoffen uitgeput raken. 
Een mogelijkheid om deze problemen te helpen oplossen is het zondanig detaille
ren van de konstruktie dat het eenvoudig kan worden afgebroken, waarbij de 
overblijvende delen in principe geschikt ziJn om opnieuw te gebruiken Prefabrika
ge -meer speciaal betonelementenbouw- is een geschikte basis voor de ontwikke
ling van zulke demontabele konstrukties". 

In de praktijk gebeurt dit echter nog steeds weinig, terwiJl staalkonstrukties altijd prefab 
konstrukties zijn. Dit wil overigens nog niet zeggen dat tot nu toe veel gesloopte bouw
kundige staalkonstrukties hergebruikt zijn anders dan via schrotverwerking. 
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fig. 1 Schatting van de 
betonproduktie en de te 
verwachten hoeveelheid 
betonpuin door sloop in de 
EEG 

fig. 2 Produktie van 
geïndustrialiseerde 
woningen in Japan 
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Ill. De Stalen Drager 

a. Stalen draagstructuur. 

Momenteel is op de T.U. Eindhoven in ontwikkeling een "Stalen Drager", bedoeld als 
alternatief voor betonbouw en metselwerk. 
HiJ bestaat uit elementen van dunne koudvervormde staalplaat. welke na demontage 
weer hergebruikt kunnen worden, zelfs in een konstruktie met een andere configuratie 

Enkele redenen om staalplaat te gebruiken in p laats van beton zijn: 
I. Hergebruik van materiaal mogelijk 
2. Naast grote sterkte en stijfheid, de extra vormgevingsmogeli]kheden. 
3. Grote maatnauwkeurigheid. 
4. Laag gewicht van de te monteren delen. 
5. Eenvoudig koppelbaar . 
6. Laag gewicht van de gehele konstruktie, waardoor een lichte en eenvoudige funde

ring toereikend is. 
7. Efficiënte produktietechmeken. 
8. Geen last van krimp en kruip. 

Interessant in dit verband is de konklusie van Prof. Gout (RationaliSatie 1964, p. A683) die 
in z'n inaugurele rede opmerkt, 

"dat de in de woningbouw gebruikelijke steenachtige materialen zich niet goed voor 
een industriële vervaardiging lenen. Niet alleen uit produktietechnische overwegin
gen is hij een voorstander van korobinaties van metaal, hout en kunststoffen, maar 
ook uit een oogpunt van een zekere aanpasbaarbeid van de woning". 

In figuur 2 is nog een andere belangrijke reden af te lezen om dit projekt in dunne 
koudvervormde staalplaat te kontinueren. 

l
r De grafieken tonen een stijging van de toepassing van staalkonstruktiesystemen t.o.v.een 
I sterke daling van die op basis van beton en hout in Japan. En juist Japan heeft veel 
l energie in de industrialisering van de woningbouw geïnvesteerd 

In het licht van het voorgaande is het des te opmerkelijker dat nog steeds in Nederland 
de gietbouw methode de belangrijkste methode is voor de woningbouw. 
In het onderzoek is daarom getracht een vergelijking te maken tussen de ontwikkelde 
drager en de gebruikelijke g1etbouw methode. 

Het architektonisch ontwerp voor dit projekt is van Ir. AP. Thi]ssen van de Groep 
Ontwerp Methoden en is vanzelfsprekend gebaseerd op de SAR filosofie, nameliJk op 
scheiding van drager en inbouw en maatvoering op basis van modulaire coördmatie (fig. 
3) 

Technisch heeft het vooronderzoek geresulteerd in het ontwerp van een draagstruktuur, 
samengesteld uit eenvoudig (de-)montabele elementen van dunne koudvervormde staal
plaat. (Fig. 4 en de foto's op blz. 10 , 16 en 17). 

De meest belangrijke karakter istieken hiervan zijn dat het een aparte plaats toekent aan 
de leidingen, onafhankeliJk zowel van de drager als van de inbouw. Want het is vrijwel 
zeker dat voor iedere poging tot industrialisering de leidingen sterk remmend hebben 
gewerkt. Vooral voor de vrije indeelbaarheid van de drager met woningen van verschil 
lend type en afmeting (FLEXIBILITEIT), evenals voor het later veranderen hiervan nadat 
de woningen in gebruik zijn genomen (VARIABILITEIT), was het aanpassen van de 
leidingen een bottleneck. 

Om dezelfde reden is een tweede belangrijke karakteristiek van het draagsysteem de 
vr ije keuze mogelijkheid van de trapplaatsing. 
Een derde karakteristiek is de opbouw uit elementen d ie zeer geschikt ZIJD voor 
massaproduktie en eenvoudig ziJn te (de-)monteren 
Voor verdere details staalstruktuur zie "Bouwen met Staal'" nr. 68, juni 1984. 

b. Dekvloeren, voorzetwanden plafonds. 

Van de systemen waarmee de stalen draagstuktuur wordt bekleed zijn de belangrijkste 
detatls op bladzijde 19 en 20 weergegeven. 
Bij het aanbrengen van de bekleding wordt eerst de zwevende dekvloer bestaande uit 
elementen van 0,6 x 1,2 m met een gewicht van 400 N los op de horizontale dragerdelen 
gelegd. 
Langs de randen van deze dekvloer wordt een Z-profiel geplaatst, aan de onderzijde 
voorzien van schrootrubber ondersteuningsblokjes en op het lij[ voorzien van blokjes 
Promateet (als deel van de bekleding van de stalen kokerprofielen). Op de onderflens 
van dit Z-profiel wordt steeds een voorzetwand element geplaatst, gepositioneerd door 
de Promateet b lokjes en vervolgens vertiçaal gezet met behulp van de met Promateet 
beklede stalen kokerprofielen. 



Deze kokerprofielen worden aan de bovenzijde achter een verende haak verankerd en 
steunen aan de onderzijde horizontaal tegen de zwevende dekvloer. 
Deze voorzetwand konstruktie heeft verschillende voordelen, namelijk: 
I. Het maakt een zeer snelle montage mogelijk. 

Dit is erg belangrijk omdat het arbeidsloon bij de gebrmkeli)ke manier van bekleden 
verreweg de grootste post is. 

2. Zij laat vrij grote maattoleranties van de wandelementen toe zonder in- of uitbouwpro
blemen. 

3. Door de veerkonstruktie kunnen door maattoleranties en krimp geen kieren ontstaan 
in de wand zowel als in de vloer. Dit is van groot belang voor de luchtgeluidisolatie. 

4. Zij is gunstig in brandomstandigheden want 
a. zij staat vriJ van de draagkonstruktie, 
b. de krimp van de gipsplaten kan vrij uitwerken waardoor ze niet scheuren en 

minder snel uitvallen. 
5. Het aanbrengen van toestellen zoals wastafels, wandkontaktdozen, wandverlichting 

enz. is, inclusief leidingen ook later nog eenvoudig mogeliJk 
6. Door het afveren van de voorzetwand op de verticale stalen elementen zullen even

tuele trillingen in die elementen snel worden uitgedempt. 

Voor het plafond is hetzelfde systeem gedacht als voor de voorzetwanden, uiteraard 
zonder de houten regeltjes en de veerkonstruktie. 
Hiervoor in de plaats is tussen de gipsplaten een voorziening nodig om in geval van 
brand het uitvallen van de gipsplaten voldoende lang te verhinderen. 
De met Promateet beklede stalen kokerprofielen ziJD aan de uiteinden voorzien van een 
mogeliJkheid om van bovenaf op een aan de wandstijlen verend bevestigde strip ge
schoven te worden. 
Bij de grotere overspanningen worden deze kokerprofielen in het midden I of 2x 
opgehangen aan de stalen vloerelementen. Hierna worden de plafondplaten ingelegd. 
Door de stijfheid en de grote maatvastheid van de staalkonstruktie is het aanbrengen van 
het plafond zeer eenvoudig en zonder uitrichting van de plafondhangers mogeliJk 
Door de modulaire "omgeving" is het aantal mogelijke uitzonderingen voor wat betreft 
speciale detaillering minimaal en beperkt tot de vloerdoorbreking t.p.v. het trapgat en 
de wanddoorbreking. 

Bij velen ontstaat biJ confrontatie met het voorstel om zo te bouwen al snel de gedachte 
datuitvoering hiervan immense investeringen zullen vragen. 
Impliciet in deze gedachte zit dan bijna altiJd dat die ook overwegend door een 
bedriJf gedaan moeten worden. 
Dit laatste berust echter op een misverstand omdat de voorgestelde bouwwijze een 
zuiver open-bouwsysteem is, waarbiJ de investering, over veel leveranciers van sub
systemen verdeeld wordt. 

Deze investering hoeft bovendien in eerste instantie niet hoog te zijn want door de grote 
maatvastheid van de stalen draagstructuur en door de "modulaire ruimte" waarin ge
werkt wordt is het aantal biJzondere elementen en detailleringen uiterst gering. 
Zo is van de hier voorgestelde bekleding5systemen de zwevende dekvloer zonder meer 
te leveren. Voor de voorzetwanden en het plafond moet een gewapende gipsplaat van 
de JUiste breedte met langs de lange ziJden een speciale profilering worden gemaakt. 
De verdere productie is met de bestaande middelen eenvoudig te realiseren. 

7 



isometrie view 

fig. 3 

fig. i Prin . stal Clpe van de 
en draagstruktuur 

POSTI ON OF THE li NES A 

~· 
lc;JCJ i 
F'\ I 100 i6o I I 

8 



N. Vergelijking tussen een "Betonnen Drager" en een "Stalen Drager" 

a. Algemeen 

Ter illustratie van de mogelijke voordelen is een globale vergeliJking gemaakt met een 
willekeurig woningbouw projekt zoals er zeer veel in Nederland gerealiseerd worden 
(zie foto's bladziJde 11). 

De vertikale wanden van de betonnen draagstruktuur hebben een h.o.h. afstand van 5.40, 
er is per vloerveld een trapgat uitgespaard, en de leldingen worden, op enkele grote 
na, ingestort. 

Het is, ook zonder hier verder gedeta!lleerd op m te gaan, duidelijk dat van enige 
medezeggenschap van de bewoners geen sprake is, zo ze al op het moment van bouwen 
bekend zouden zijn. 

De onveranderlijkheid van de betonstruktuur, het ingegoten ZiJn van het leidingsysteem, 
de vaste trapplaatsing en de vastgemetselde gevelbekleding laten weinig FLEXIBILI
TEIT en VARIABILITEIT toe. 
Het te gebruiken inbouwpakket is hierbiJ beperkt, en als enigste tot nu toe voor industria
lisering in aanmerking komende deel, weinig ontwikkeld. 

Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat ook de betonnen drager meer geëi
gend voor flexibele indeling ontworpen kan worden, bijv. door in de vertikale wanden 
openingen te sparen, welke, al naar gelang dat biJ een bepaalde indeling nodig is, 
volgemetseld kunnen worden met een lichte gemakkeliJk wegbreekbare steensoort. 
Hiermee zijn wel enkele proefprojekten uitgevoerd maar die lijken dat stadium voorlopig 
nog niet gepasseerd. 
Het nadeel van het minder efficient gebruik kunnen maken van de g1etbouw methode en 
het laten dichtmetselen ziJn kenneliJk groter dan de voordelen van de vrijere indelings
mogelijkheid. 
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Interessant in dit verband is ook nog een bespiegeling van Ing. 1 van Dijke, bestuurs
voorzitter van de SAOB, in een voordracht op het gietbouw symposium tijdens de 
Bouwbeurs Totaal te Utrecht in 1985 

"Een andere ontwikkeling op het gebied van de organisatie van de gietbouw zal zijn 
dat de thans toegepaste methode, waarbij leidingen in de beton worden gestort, 
verdwijnt. Het inpassen van de werkzaamheden van de electriciën en van de 
Joodgieter in de korte tijd van bekisten en stonklaar maken, werkt sterk verstorend. 
Er zullen dus steeds meer leidingloze casco's op de markt komen". 

Wat daarna met de leidingen moet gebeuren wordt niet duidelijk gemaakt en dat zou 
juist bijzonder interessant zijn. Want, naar mijn 1dee, is de allerbelangrijkste oorzaak van 
de starheid het bijna niet veranderbaar ZiJD van het leidingsysteem, de vaste plaats voor 
de trap en waarschijnlijk ook nog de tamelijk monohete gevel. 

In figuur 6 is weergegeven hoe deze zaken in de voorgestelde stalen drager ziJn 
opgelost. Hierbij ZiJn dus zowel drager als een daarin te gebruiken inbouwpakket 
onderwerp van industrialisering. Dit is waarschijnlijk een groot voordeel, omdat voor het 
bereiken van een goede aansluiting op elkaar, gebruik gemaakt kan worden van een 
veel groter technologisch potentieel. Hierop wordt in de bestaande bouwwijze tot nu toe 
praktisch geen beroep gedaan. 
Staal is hierbiJ met alle mogelijke verfijnde bewerkingstechniek en detailleringsmoge
lijkheden sterk in het voordeel t.o.v. beton. 

Op b1adzi)de 16 en 17 staan enkele foto's waarop de opbouw van het belangriJkste 
detail is aangegeven. 
Blz. 18 + 19 geven een voorstel voor een systeem voor een zwevende dekvloer, 
voorzetwanden en plafonds. 
Hierbij ziJn vooral de brandwerendheid, de dichtheid van de aansluiting en gemakkelij
ke (de)montage belangriJke punten van aandacht geweest. 

De drager is zo ontworpen dat een groot aantal (15) variant indelingen mogelijk is. 
De aangegeven grote leidingen weergegeven in de poster op bladziJde ziJn voldoende 
om al deze indelingen mogeliJk te maken zonder dat vertikale leidingen toegevoegd 
behoeven te worden. 
Of het zinvol is deze leidingen ook elk direct te plaatsen is nog de vraag. 

Men kan ook overwegen deze alleen voor zover nodig voor een eerste indeling te 
plaatsen en achteraf bij verandering van de indeling ook de leidingen aan te passen Of 
b!JV. de rioolleidingen wel en de ventilatiekanalen alleen voor zover nodig. Het voor
beeld dient hier in de eerste plaats om aan te tonen dat al deze indelingscombinaties · 
mogeliJk zijn. 
In werkeliJkheid is het aantal indelingsmogelijkheden veel groter omdat bij het vaststel
len van de indelingsvarianten geen gebruik is gemaakt van de vrije trapplaatsingsmoge
lijkheid. 
Ook is het mogelijk om met dezelfde vertikale elementen, samen met vloerelementen 
welke alleen in lengte een veelvoud van 3 M ( = 30 cm) verschillen, andere dragers te 
bouwen en daarmee een heel scala van andere woningtypes. 
Ook zonder aan het dan ontstane astronomische getal van mogelijkheden al te veel 
absolute waarde toe te kennen, wordt op zijn minst duidelijk dat de FLEXIBILITEIT van 
het systeem zeer groot is. En door konsekwent te werken met demontabele verbindm
gen dus ook de VARIABILITEIT 



fig. 6 
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b. Kostenvergelijking. 

Voor de "betonnen drager" weergegeven in de foto's op blz. is door de DURA B.V. te 
Rotterdam een kostenkalkulatie gemaakt voor alleen de betonnen draagstruktuur, dus 
ook exklusief de leidingen en het aanbrengen daarvan. 

Voor de stalen drager is b iJ de prijskalkulatie uitgegaan van de bouw van 1000 woningen 
per )aar. De prijzen zijn ook exklusief de leidingen. Het aanbrengen van leidingen IS 

echter in tegenstelling met beton in het geheel niet storend in de totale bedrijfsgang 
Een overzicht van de prijzen geeft het volgende beeld. 

Prijzen in guldens/rn2 exclusief leidingen 
beton staal bij 

1000 woningen/jaar 

serie grootte per 32 46 93 3 of meer 
bouwplaats 

onderdeel 

begane grondvloer 67 65 61 79 

verdiepingsvloer 92 86 78 100 

wanden 99 90 78 110 

topwanden 130 114 92 ± 105 

De berekende priJzen voor de staal variant liJken op het eerste gezicht iets hoger. Gezien 
de bespiegeling van lng J van Dijke (blz. 12) zal dit voor een berekening inklusief 
leidingen vriJ zeker niet meer het geval zijn. En daarnaast heeft de stalen drager nog veel 
extra voordelen ten opzichte van de betonuitvoering. Want al vertoont de stalen draag· 
struktuur bekleed met zwevende dekvloeren, voorzetwanden en plafonds van enige 
afstand gezien zeer veel overeenkomst met de "betonnen drager", toch Zijn ze 
sterk verschillend nml.: 
- de betonnen versie kan alleen in relatief grote series gebouwd worden, 
- de grote leidingen moeten achteraf geplaatst en apart bekleed worden, 
- de plaats van alle leidingen is vast en is achteraf niet meer te veranderen, 
- de plaats van de trap is vast, 
- de maatvoering is minder nauwkeurig, 
- de verantwoordelijkheid voor gebreken is vaak minder duidelijk en herstel ervan vaak 

kostbaar. 
- tenslotte kleven er aan het slopen van de konstruktie grote bezwaren. 

Aan de andere kant geldt voor de staalkonstruktie dat: 
- het aantal per bouwplaats bedraagt voor de ontworpen drager bij voorkeur minimaal 3 

of meer. maar kan ook in I of 2 zijn Elke serie wordt droog gemonteerd door gespecia
liseerde monteurs van de producent van het betreffende sub-systeem. De sub-syste
men ZiJn duideliJk van elkaar gescheiden, 

- voor de leidingen is een aparte plaats beschikbaar onalhankelijk van zowel de drager 
als de inbouw, 

- de trapplaatsing is in grote mate vriJ, 
- de maatnauwkeurigheid is zeer groot, 
- de verantwoordeliJkheid voor gekonstateerde gebreken ligt duidelijk en herstel is 

eenvoudig, 
- de handhaving en verbetering van een bepaald kwaliteitsnivo IS veel eenvoudiger te 

realiseren, 
- tenslotte is afbraak eenvoudig en zonder milieubezwaren en hergebruik is goed 

mogelijk 
- Ondanks de genoemde voordelen is zonder meer te verwachten dat de prijs biJ het 

doorzetten van een dergeliJke bouwwijze aanzienlijk lager zal komen te liggen. 

Bij velen ontstaat biJ confrontatie met het voorstel om zo te bouwen al snel de gedachte 
dat uitvoering hiervan immense investeringen zullen vragen. 
Implicie t in deze gedachte zit dan bijna altiJd dat die ook overwegend door één bedriJf 
gedaan moeten worden. 
Dit laatste berust echter op een misverstand omdat de voorgestelde bouwwiJze een 
zuiver open- bouwsysteem is, waarbiJ de investering, over veel leveranciers van 
sub- systemen verdeeld wordt. 
Deze invester ing hoeft bovendien in eerste instantie niet hoog te zijn want door de grote 
maatvastheid van de stalen draagstructuur en door de "modulaire ruimte" waarin ge
werkt wordt is het aantal bijzondere elementen en detailleringen uiterst genng. 



'ZIJ is van de hier voorgestelde bekledingssystemen de zwevende dekvloer zonder meer 
te leveren. Voor de voorzetwanden en het plafond moet een gewapende gipsplaat van 
de JUiste breedte met langs de lange zijden een speciale profilering worden gemaakt. 
De verdere productie is met de bestaande middelen eenvoudig te realiseren. 

De kracht van deze manier van bouwen ligt in een sterke rationalisering van het 
woningbouwproces, waardoor het mogelijk wordt een optimaal gebruik te maken van 
CAD-CAM voor de produktie en logistiek management van de goederenstromen, in 
kombinatie met grote mogelijkheden voor de bewoners op inspraak of zelf indelen van 
de eigen woning, waardoor een grote verscheidenheid aan uit-en inwendige verschij
ningsvorm van de woning mogelijk wordt. 

IS 



"exploded view" van 
verbindingsdetail 
(vooraanzicht) 

"exploded view" van 
verbindingsdetail 
(zijaanzicht) 

element na beproeving 
bezwijklast ± 250 kN bij 
breedte 60 cm 
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enkele details van het 
systeem 

doorkoppeling d.m.v. 
gekruiste strips en 
inbusbouten 

uitsparing voor grote 
leidingen. Zie ook 
'schoteltjes' voor 
positionering en opname 
schuifkracht 

konstruktiedeel met daarin 
aangebracht een ventilatie
en rioolleiding 

17 
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The Technica! Support Design 

The aim of this research is the 
development of a steel support 
for application in housebuilding. 
Th is has resulted into a design 
of a support structure composed 
of simply (de-)mountable 
corrugated steelsheet elements. 
The most important 
charaderistics of the support 
structure are: 

- The reservation of a separate area to pires and 
lines, independent of the support as wel as the 
infill. 

- The possibility lor !ree positioning of the stairs. 
- Suitable lor mass production. 

lnformation : Ir. J.O . Bats. 

= seweroge 
= ventila tion 

The Architectural Support Design 

The architectural design is based 
on the principle of support and 
infill, for making it possible 
to realize these in dwellings 
of different type and a lso 
re-arrangement in the future will 
be possible. 

In this design the measuring is basedon modular 
coordination. This in relation with the appoint
ments a bout measure and place of spaces and 
material as wellas the total situation of the lines 
and pipes. 

lnlormation : Ir. A.P. Thijssen, arch. HBO 



Below, all the big pipes to 
sanitary and ventilation are 
drawn as an example, necessary 
to make an independent 
arrangement of the variant 
lay-outs possible 
( 12773 possibllities). 

- The real number of arrangements is much 
grealer because of !he possibility of free 
positioning the stairs, which willgive more 
varianis nol yel investigated. 

- Furtherrnore, a range of support slructures 
will be possible by means of changing only 
the length of the horizontal parts and 
re-arrangement of the vertical on es. 

lnforrnation : Ir. J.O. Bats. 
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BIJLAGE 1 

Prijskalkulatie bekleding staalkonstruktie per rn2 excl BTW van 
het systeem Bats 

Zwevende dekvloer 

50 mm Herakiiet 
steenwoldeken 
elast. oplegging 

Voorzetwand 

Steenwol dik 60 mm 

Gew.gipspl2xl25 mm 
verpakking 2x 
6 latten+ 2 regels+ 
2 veren+ z-profiel 
st. koker+ promateet 

Plafond 

Steenwol dik 60mm 
gew.gipsplaat 2xl25 
verpakking 2x 
st. koker+ Promateet 
T-profiel 

/20,-
f 3,-
f 1,25 

Totaal f 24,25 

f 5,-

f 10.97 
f 1,10 

f 5,53 
f 6,08 

Totaal f 28.65 

f 5.~ 
f 10,97 
f 1,10 
f 6,08 
f 1.-

Totaal f 24,15 



BIJLAGE 2 

V oorbeeld toepassing in bestaande plattegrond 
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Als illustratie van de vrij algemene toepassingsmogelijkheid van de drager is een 
willekeurige plattegrond, ontworpen voor gietbouw Uitvoering, ingevuld met het systeem 
in dunne staalplaat. 
Het blijkt dat dit met minimale aanpassingen mogelijk is. 
Tussen haakjes zijn de oorspronkelijke maten aangegeven. 
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