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Bij het project Prinsenhof in Den Haag heeft men veel problemen met het maken van een monoliet 
afgewerkte druklaag op de kanaalplaatvloer. De van tevoren aantrekkelijk lijkende oplossing om 
de vloeren in één procesgang af te werken, blijkt niet zo positief uit te vallen als verwacht. De 
reparatiekosten van de vloer(delen), die niet voldoen aan de van tevoren gestelde vlakheideisen volgens 
NEN 2743, worden geschat op ± 35 euro / m². 

Dit rapport gaat in op de vraag hoe het mogelijk is dat zo’n groot deel van de vloeren niet voldoet aan 
de vooropgestelde eisen. Hoe ziet het proces eruit? Wat zijn de invloeden op het proces? Wat zijn de 
afwijkingen veroorzaakt door de verschillende processtappen? Welke invloed hebben deze invloeden 
op het  eindresultaat van de vloer? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen zal er een ontwerp 
worden aangedragen dat een oplossing biedt voor de hierboven beschreven problemen. 

De doelstelling voor dit afstudeerproject luidt als volgt: 

“Een beheersbaar proces ontwerpen voor het maken van monoliet afgewerkte betonvloeren, met als 
resultaat een maatnauwkeurigheid die voldoet aan vooraf gestelde maatnormen.”

Om uitspraak te kunnen doen over de knelpunten in het proces, die opgelost of ongedaan zullen moeten 
worden gemaakt om tot een goed ontwerp te komen, en over de daadwerkelijke maatnauwkeurigheid 
is er een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gaat zowel in op de kwantitatieve als de kwalitatieve 
gegevens behorende bij de processtappen storten en verdelen, afreien en vlinderen. Tevens is met 
betrekking tot de factor doorbuiging bekeken in welke mate dit effect heeft op de uiteindelijke 
maatnorm van het betonoppervlak. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de processtappen afreien en vlinderen nauwelijks invloed hebben 
op het uiteindelijke hoogteresultaat van de vloer. De extreme pieken en dalen verdwijnen door toedoen 
van deze processtappen, maar de vorm en plaats van de hoge en lage gebieden blijven gehandhaafd. 
De factor doorbuiging heeft ook nauwelijks invloed op de uiteindelijke maatnauwkeurigheid van 
de vloer. Voor iedere plaats in de plattegrond is het belastingstijdstip en dus de doorbuiging anders, 
waardoor het steeds weer een andere invloed heeft op de verschillende processtappen. 

SAMENVATTING
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Deze factor is echter dusdanig klein dat hij niet tot de grote knelpunten gerekend kan worden. 

De conclusie is dat het beeld dat na het storten en verdelen is ontstaan vrijwel gelijk is aan het beeld 
na afronding van het gehele proces. Ook de processtap afreien, die volgt op het storten en verdelen, 
kan daar geen grote verandering in brengen. Bij het vlinderen is het al dusdanig uitgehard dat er geen 
mogelijkheid meer is om het beeld te veranderen. De oplossing zal gezocht moeten worden in het 
verdeelproces. Omdat het afreien, zoals dit tijdens het onderzoek is uitgevoerd, niets anders is dan 
een fijne vorm van verdelen vormen het verdelen en het afreien samen het verdeelproces. Binnen deze 
processtap ligt de oplossing voor het probleem, omdat het beeld dat ontstaan is na deze processtap ook 
verantwoordelijk is voor het uiteindelijke resultaat. 

Om binnen het verdelen tot een goed resultaat qua maatnorm te komen is een goede terugkoppeling 
van hoogteinformatie van het betonoppervlak nodig. Dit wordt bereikt door twee regelkringen in 
het proces in te brengen. In deze regelkringen dient een betrouwbare meting en een direct daaraan 
gekoppelde actie te zitten die samen moeten zorgen voor een vloer die voldoet aan de gestelde 
maatnormen. Voor het ontwerp van deze regelkringen is als basis het bestaande proces genomen. De 
reden hiervoor is dat er een groot aantal goede onderdelen in het bestaande proces zit. Door nu een 
goede aanpassing te doen op basis van de onderzoeksresultaten, kan een groot deel van het proces 
behouden blijven.

Gekeken naar het proces van verdelen, dat in eerste instantie vrij grof is maar toch vraagt om een 
nauwkeurig eindresultaat, worden er twee opeenvolgende regelkringen ingevoerd. De eerste dient om 
direct bij het opbrengen van het mengsel te kunnen bepalen of er genoeg mengsel is aangebracht. 
Zo niet, dan kan dit direct gecorrigeerd worden. Bij de tweede regelkring, die zo snel mogelijk op 
regelkring 1 zal moeten volgen, wordt de uiteindelijke maatnorm behaald. 
Bij beide regelkringen wordt gebruikt gemaakt van een hulpmiddel om aan de gestelde hoogte-eisen 
te kunnen voldoen. Bij regelkring 1 is dit de meethark (zie figuur S1). Deze meethark geeft door 
middel van groene of rode LED’s direct info aan degene die ook mengsel moet verplaatsen (zie S2). 
Dit gebeurt namelijk met dezelfde meethark. Alle personen die betonmengsel verplaatsen hebben 
nu hoogte-informatie over het aangebrachte mengel. Doordat zowel de meting als de actie in één 
hulpmiddel zijn verenigd en door één persoon worden uitgevoerd is er een directe koppeling tussen 
de meting en de actie aanwezig. Dit zal voor een gesloten regelkring zorgen. 

Binnen regelkring 2 zal de uiteindelijke maatnauwkeurigheid worden behaald. Als basis hiervoor is 
de trilbalk genomen die binnen het voormalige afreiproces werd gebruikt. Op deze trilbalk is een 
meetvoorziening aangebracht die direct tijdens het vlinderklaar maken van de vloer informatie geeft 
over de hoogte van het oppervlak (zie de figuren S3 en S4). Vallen deze meetwaarden buiten de gestelde 
tolerantie dan zal er ingegrepen moeten worden door beton toe te voegen of weg te halen. Vallen de 
meetwaarden binnen de gestelde tolerantie dan is de vloer vlinderklaar. 

Het proces dat is uitgebreid met twee regelkringen zorgt nu voor een vloer die voldoet aan de 
gestelde maatnauwkeurigheid. Door de twee regelkringen zijn de processtappen verdelen en afreien 
beheersbaar geworden (zie figuur S5). Er kan binnen de regelkringen te allen tijde ingegrepen worden 
en na de hoogtecontrole van regelkring 2 gebeurt er niets meer met de vloer. Het nog uit te voeren 
vlinderproces heeft geen invloed op de vlakheid en evenwijdigheid van de vloer, zoals het onderzoek 
heeft aangetoond. Resultaat van het goed uitvoeren van de regelkringen zal een vloer zijn die voldoet 
aan de gestelde maatnormen. 
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Figuur S1: De meethark Figuur S2: Afleesdisplay meethark

Figuur S3: De meetrei Figuur S4: Afleesvoorziening op de meetrei
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Het onderwerp van dit afstudeerproject is “monoliet afgewerkte betonvloeren”. Deze vloeren worden 
onder andere in bedrijfshallen, magazijnen en kantoorgebouwen toegepast. Het voordeel van een 
dergelijke vloer is gewichtsbesparing, tijdwinst en een vermindering van de kosten per vierkante 
meter vloeroppervlak. Bovendien komt het de vloerkwaliteit ten goede, doordat er geen problemen 
meer ontstaan met de hechting van de dekvloer aan het ruwe betonoppervlak van de constructieve 
vloer. Door het toepassen van een monoliet afgewerkte betonvloer heeft men bovendien geen relatief 
dure cementdekvloer of een andere dure afwerklaag nodig. Bij het maken van een monoliet afgewerkte 
betonvloer wordt er direct in het stortproces een vlakheid van de vloer vereist die voldoet aan de “norm” 
die van tevoren is vastgesteld. 
Tijdens het ruwbouwproces moet aan een norm worden voldaan die normaal gesproken pas tijdens de 
afbouw gerealiseerd wordt (zie figuur 1.1). 

Figuur 1.1: Vergelijking monoliet afgewerkte betonvloer met normale betonvloer
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1.1 AANLEIDING VOOR HET AFSTUDEERONDERWERP

Bij een aantal bezochte projecten en naar aanleiding van een aantal gesprekken met verschillende 
uitvoerders blijkt dat men problemen heeft met het voldoen aan de van tevoren vastgestelde 
maatnormen (in het bestek) die gelden voor de vlakheid en evenwijdigheid van de vloer. Door dit 
niet voldoen aan deze maatnormen wordt de vloer afgekeurd. Vervolgens zal men de vloer af moeten 
frezen, op moeten schuren of moeten stralen waarna er alsnog een afwerkvloer aangebracht moet 
worden. De van tevoren goedkoper lijkende monoliet afgewerkte betonvloer wordt op deze manier 
een veel duurdere vloer dan wanneer men direct met een afwerklaag had gewerkt. Er wordt veel tijd  
verspeeld en er worden veel kosten gemaakt om de vloer aan de gewenste vlakheid te laten voldoen. 
Erg veel voordelen die men van tevoren denkt te hebben verdwijnen hierdoor. Er worden nu eerst twee 
referentieprojecten toegelicht, waar de bovengenoemde problemen op zijn getreden.

1.1.1 Referentieproject “Hoftoren” Den Haag

Dit hoogbouwproject in hartje Den Haag (zie figuur 1.2), naast het Centraal Station, werd gebouwd 
door Heijmans IBC Bouw BV. Na de totale oplevering zal het gebouw gebruikt gaan worden door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Bij dit project werd een in het werk gestorte betonvloer op een tafelbekisting toegepast. Deze werd onder 
een toog gestort. De betonvloer werd vervolgens in het werk monoliet afgewerkt (zie figuur 1.3) onder 
dezelfde toog die bij het storten was toegepast. Na het verharden van het beton werd geconstateerd dat 
de vloerafwerking niet voldeed aan de norm. Hierdoor moesten ingrijpende herstelwerkzaamheden 
worden uitgevoerd, zoals het affrezen en weer aangieten van de betonvloer.

1.1.2 Referentieproject “Prinsenhof” Den Haag

Dit project is op dit moment nog volop in uitvoering en ligt aan de Prinses Beatrixlaan in Den Haag. 
De hoofdaannemers van dit project zijn Ballast Nedam en BAM. 

Ook bij dit project wordt een monoliet afgewerkte betonvloer toegepast, maar dan als constructieve 
druklaag op een getoogde kanaalplaat variërend in dikte van 50-80 mm. De vloerafwerking is in 
tegenstelling tot De Hoftoren wel vlak. De toog in de kanaalplaat heeft hier als functie het moment in 
de vloer te verkleinen.

Figuur 1.2:   Vlinderen van de vloer op De Hoftoren.  Figuur 1.3:  Overview van project De  Hoftoren te 
     Den Haag.
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Hoewel er sprake is van een wezenlijk andere 
constructievloer, speelt ook hier de problematiek van de 
monoliete vloerafwerking. Ook hier lukt het bij een aantal 
vloeren niet om de vloer te laten voldoen aan de vooraf 
gestelde eisen, zodat er gefreesd moest worden (zie figuur 
1.4 t/m 1.8) en een nieuwe afwerkvloer moest worden 
aangebracht. 

1.2 PROBLEMATIEK

Bij het maken van monoliet afgewerkte betonvloeren 
wordt er tijdens een ruwbouwproces gewerkt met een 
afbouwnorm op het gebied van horizontaliteit en vlakheid. 
Het probleem dat ontstaat tijdens het maken van deze 
vloeren, is dat er na het proces van het monoliet afwerken 
van de betonvloer niet aan de norm (NEN 2743; zie ook 
paragraaf 2.2.1) voor de vereiste vlakheid en evenwijdigheid 
wordt voldaan. Zie voor de gevolgen de beschrijving bij de 
twee besproken projecten. 

In NEN 2743 wordt een aantal keuringscriteria uiteengezet, 
waaraan de monoliet afgewerkte betonvloer moet voldoen 
op het gebied van vlakheid en evenwijdigheid, namelijk:

• Veldhoogteverschil (vlakheid)
• Hoogteverschillen tussen rasterpunten 

(evenwijdigheid)

Deze norm wordt vermeld in het bestek van het project 
en wordt dus gebruikt als toetsing voor het voldoen 
van de vloer. Voor de bovengenoemde keuringscriteria 
zijn  grenzen opgesteld, waarbinnen de gemeten 
afwijkingen van de monoliet afgewerkte betonvloer moet 
liggen. Wanneer de gemeten afwijkingen niet binnen 
deze toleranties liggen, kan de vloer hierop door de 
opdrachtgever worden afgekeurd.

Een ander probleem dat op kan treden, is dat de hoogte 
van de vloer soms niet correct is ten opzichte van de 
hoogtepeilmaat op die verdieping. Wanneer de vloer 
bijvoorbeeld in zijn geheel 30 millimeter hoger dan het 
peil ligt, kan hij ook op deze hoogtemaatvoering (eigenlijk 
op een verminderde netto verdiepingshoogte) worden 
afgekeurd.

Figuur 1.8:  Met water op de vloer is de 
     onvlakheid goed waar te nemen

Figuur 1.4: Het fresen van het oppervlak

Figuur 1.6: Resultaat na het freeswerk

Figuur 1.5: Grote oppervlakken moeten worden  
      gefreesd

Figuur 1.7: Grote oppervlakken zijn uitgefreesd
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In figuur 1.9 is schematisch weergegeven wat de gevolgen zijn van het feit dat de monolietvloer niet 
voldoet aan de NEN-norm. De betonvloer wordt monoliet afgewerkt, waarna er een keuring wordt 
uitgevoerd (volgens NEN 2743). Tevens wordt de vloerhoogte getoetst aan de uitgezette hoogtepeilmaat 
voor de vloer. Bij de referentieprojecten die wij hebben bezocht werden verschillende vloeren niet 
goedgekeurd, aangezien ze niet aan de norm voldeden. Om de ontstane problemen op te lossen, wordt 
er een werkplan opgesteld voor het aanpassen van de vloer om deze wél binnen de toleranties te laten 
vallen. Vaak resulteert dat in het (plaatselijk) affrezen of stralen van de vloer. Vervolgens moet er alsnog 
een afwerkvloer worden gestort. Op deze manier zijn alle voordelen van het monoliet afwerken van de 
betonvloer teniet gedaan en kost het bovendien veel extra tijd en geld (op het project Prinsenhof ca. 35 
euro / m²).

Het onderzoeksgebied zal in het proces van het monoliet afwerken van de vloer liggen. Het probleem 
dat de afgewerkte vloer niet voldoet aan de gestelde eisen zal namelijk onderzocht moeten worden. 
Het probleem moet opgelost en voorkomen worden, er moet niet aan symptoombestrijding worden 
gedaan. 

1.3 DOELSTELLING AFSTUDEREN

De doelstelling voor het afstuderen luidt als volgt:

“Een beheersbaar proces ontwerpen voor het maken van monoliet afgewerkte betonvloeren, met als 
resultaat een maatnauwkeurigheid die voldoet aan vooraf gestelde maatnormen.”  

1.4 AFBAKENING

In dit afstudeerproces is een afbakening gemaakt, om te voorkomen dat het onderwerp te breed wordt, 
met het gevaar van een algemene en veel te theoretische oplossing. Om een praktische oplossing te 
vinden is het onderwerp dus strak ingekaderd. De afbakening is als volgt: er wordt er alleen ingegaan 
op vlakheidklasse 2, deze classificatie zal  nog worden toegelicht in het hoofdstuk over NEN 2743.
Bovendien wordt er alleen ingegaan op de monoliet afgewerkte druklaag op een onderconstructie van 
kanaalplaten. De volledig in het werk gestorte en monoliet afgewerkte betonvloeren en de toepassing 
ervan op een breedplaatvloer blijven dus buiten beschouwing.
Vanuit de doelstelling wordt er bij de gekozen vloer, binnen de gekozen vlakheidklasse alleen ingegaan 
op de maatnauwkeurigheid, zoals die omschreven is in hoofdstuk 2.2. Deze keuze is gemaakt omdat 
binnen vlakheidklasse 2 de kanaalplaatvloer met monoliet afgewerkte druklaag vaker wordt toegepast 
dan een in het werk gestorte en monoliet afgewerkte betonvloer. 

1.5 OPBOUW RAPPORT

In hoofdstuk 2 en 3 wordt ingegaan op de eisen die aan de vloer worden gesteld en hoe het proces voor 
het maken van een monoliet afgewerkte betonvloer eruit ziet. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het 
praktijkonderzoek dat is uitgevoerd op het project Prinsenhof in Den Haag en in hoofdstuk 5 zullen de 
resultaten van dit onderzoek worden weergegeven. Hoofdstuk 6 tot en met 9 gaan in op het ontwerp 
van een nieuw, beheersbaar proces met het bijbehorende materieel. Als laatste zullen in hoofdstuk 10 
een aantal aanbevelingen worden gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek.
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Figuur 1.9:   Schematische weergave van de gevolgen van het ‘niet  
      voldoen’ van de monoliet afgewerkte vloer aan de NEN- 
      norm: de vloer moet aangepast worden en er moet alsnog  
      een dekvloer worden gestort. 
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2.1 MONOLIET AFGEWERKTE BETONVLOER

NEN 2743 definieert een monoliet afgewerkte betonvloer als volgt: 

“Een betonvloer die aansluitend op het storten en verdichten een oppervlakbewerking ondergaat 
waardoor een dicht en in het algemeen glad oppervlak ontstaat dat na het verharden rechtstreeks aan 
verkeer kan worden blootgesteld.” 

Hieronder wordt ingegaan op een aantal aspecten en eigenschappen van een dergelijke vloer. 

2.1.1 Keuze voor monoliet afgewerkte betonvloer

De laatste jaren valt, vooral in de utiliteitsbouw, de keuze steeds vaker op een monoliet afgewerkte 
betonvloer, in plaats van een betonvloer met een later aangebrachte dekvloer. Het is interessant om 
daarom eerst te bekijken waarom de monoliet afgewerkte betonvloer aan populariteit wint en waarom 
de keuze valt op dit type vloerafwerking.

Een vloer heeft twee functies. Ten eerste is dat een constructieve functie, de vloer moet dus 
draagvermogen leveren. Ten tweede heeft een vloer ook een gebruiksfunctie; hij moet voldoen aan 
de eisen die aan zijn gebruik worden gesteld. Hij moet bijvoorbeeld kunnen dienen als kantoorvloer 
en een bepaalde vlakheid, slijtvastheid en duurzaamheid hebben. Een vloer moet deze twee functies 
allebei kunnen vervullen.

Wanneer een betonvloer uitsluitend op hoogte is afgereid, is deze niet voldoende vlak en gaat deze nog 
stuiven. Deze vloer is op dit moment dus nog niet klaar voor gebruik en moet nog behandeld worden. 
De vloer voldoet dan al wel aan het constructieve criterium dat wordt gesteld. Zijn gebruiksfunctie 
kan dan nog niet worden vervuld. Vaak wordt een vloer daarom voorzien van een dekvloer, die aan 
zeer hoge vlakheideisen kan voldoen en die maatafwijkingen in de ruwbouw kan compenseren. Deze 
dekvloeren worden pas in de afbouwfase aangebracht, zodat het proces meer gecontroleerd en meer 
geconditioneerd kan plaatsvinden.

HOOFDSTUK 2: DE VLOER EN DE EISEN
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Een alternatief om de vloer aan zijn gebruiksfunctie te laten voldoen nadat de constructieve functie 
is gerealiseerd, is het monoliet afwerken van de betonvloer, het onderwerp van dit afstudeerrapport. 
Deze vloer wordt in één arbeidsgang aansluitend op het storten, verdelen en verdichten direct ook 
afgewerkt door het afreien en vlinderen van de vloer. Daardoor bereikt deze vloer in de ruwbouwfase 
al zijn ‘eindtoestand’ en is klaar voor gebruik. Hij kan dan (natuurlijk wel na de altijd noodzakelijke 
uithardingstijd) zijn constructieve en gebruiksfunctie vervullen.

2.1.2 Toepassing

De vraag wanneer de keuze zou moeten vallen op een monoliet afgewerkte betonvloer is moeilijk en 
niet eenduidig te beantwoorden. Er zijn geen voorschriften die zeggen dat in een bepaald geval een 
monoliet afgewerkte betonvloer toegepast moet worden. Deze keuze hangt af van het type gebouw, 
de functies die het gebouw moet vervullen, de productiemogelijkheden en natuurlijk ook allerlei 
economische afwegingen. 

In de ontwerpfase wordt vaak nog niet voor een bepaald vloertype gekozen, hier wordt vaak nog met 
prestatie-eisen voor de vloer gewerkt. In veel gevallen wordt de uiteindelijke keuze voor een vloertype 
en zijn afwerking pas gemaakt door de bouwkundige aannemer en zijn adviseurs. Deze keuze 
hangt onder andere af van de expertise van het bouwbedrijf en zijn bekendheid met een bepaalde 
vloerafwerking. 

Ook het kostenaspect is een erg belangrijke factor bij maken van een keuze voor een bepaalde 
vloerafwerking. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat de keuze wordt gemaakt voor een monoliet 
afgewerkte betonvloer, omdat men denkt de kosten van een dekvloer uit te kunnen sparen. Dat is 
gedeeltelijk ook wel zo, maar wanneer er geen rekening wordt gehouden met aanvullende eisen 
en voorbereidingen, kan een monoliet afgewerkte betonvloer veel duurder uit gaan vallen dan een 
dekvloer, zoals bijvoorbeeld op de genoemde referentieprojecten is gebeurd, omdat er een groot bedrag 
voor de reparatie van de vloeren nodig is. Er zal later nog teruggekomen worden op deze aanvullende 
eisen en voorbereidingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze voor een monoliet 
afgewerkte betonvloer.

2.1.3 Voordelen en nadelen

Een monoliet afgewerkte betonvloer heeft bepaalde voor- en nadelen. Dit zijn dus ook factoren die een 
rol spelen bij de keuze om een monoliet afgewerkte betonvloer toe te passen of juist bij een beslissing 
om toch een dekvloer toe te passen.

Voordelen:
• Geen dekvloer nodig
• Kostenbesparing
• Eén arbeidsgang
• Gewichtsbesparing in vloerpakket
• Direct na verharding gebruiksklaar
• Kleinere vloerdikte
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Nadelen:
• Intensievere voorbereiding
• Kans dat de afgewerkte vloer verregent
• Extra aandacht voor nabehandeling en bescherming
• Extra zorg na de afwerking
• Beperkte mogelijkheid om te voldoen aan bijzondere eisen qua vlakheid, bestendigheid en 

hygiëne

2.2 MAATNAUWKEURIGHEID

In het bestek van een project wordt vaak een bepaalde maatnauwkeurigheid gevraagd als prestatie-eis. 
De maatnauwkeurigheid zal in dit hoofdstuk worden gedefinieerd. Er zal worden ingegaan op NEN-
norm 2743, die vaak als maatgevend wordt gesteld voor de vereiste vlakheid en evenwijdigheid van 
de vloer. Hierna gaan we nog in op de totale hoogte van de vloer ten opzichte van de peilmaat op de 
verdieping(en).

2.2.1 NEN 2743

Om de vlakheid en evenwijdigheid van monoliet afgewerkte betonvloeren eenduidig en helder te kunnen 
beoordelen is NEN 2743 opgesteld. Deze norm is samengesteld uit eerdere normen en gaat in op het 
oppervlak van monoliet afgewerkte betonvloeren, zowel qua uitvoering als kwaliteitsbeoordeling.
In het kader van dit onderzoek worden uit deze NEN-norm alleen de onderwerpen vlakheid en 
evenwijdigheid gebruikt, omdat dit binnen het probleemgebied valt. De oppervlakte-afwerkingen 
(bijvoorbeeld instrooimaterialen) liggen buiten het onderzoeksveld, omdat dit niet ingaat op de 
maatnauwkeurigheid maar op de oppervlaktekwaliteit. 

NEN 2743 toetst een monoliet afgewerkte betonvloer op verschillende punten. Er wordt voor deze 
toetsing van de vloer aselect een aantal meetvelden op de vloer gelegd, met meetpunten op een 
orthogonale rastermaat van één meter. Hieronder staat een onderverdeling met de van toepassing 
zijnde getallen zoals die behoren bij de onderverdeling en de eisen die aan de vloer worden gesteld. 

Vlakheid

De vlakheid van de vloer wordt 
uitgedrukt als: “De richting en 
grootte van de afstand tussen een 
punt van het gerealiseerde oppervlak 
(vlakheidspunt) loodrecht op het vlak 
gevormd door drie niet op een lijn 
liggende punten van het gerealiseerde 
oppervlak (basispunten).”  

De vlakheid van de vloer wordt 
volgens de geëiste vlakheidsklasse 
getoetst door het veldhoogteverschil 
(zie figuur 2.1) te bepalen. 
Het veldhoogteverschil is het 
hoogteverschil tussen het hoogste en 
het laagste meetpunt op de vloer. 

Figuur 2.1: Vlakheid (veldhoogteverschil) 

I
I
II
III

          17 mm
          30 mm

Maximaal toelaatbaar gemiddeld 
hoogteverschil

Vlakheidklasse

          10 mm (5 x 5 m)
          12 mm (10 x 10 m)

Figuur 2.2: Maximaal toelaatbaar gemiddeld veldhoogteverschil
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Deze meetpunten zijn de rasterpunten van een 1-meter-raster op een meetveld van 10x10 meter. 
In figuur 2.2 wordt het maximaal toelaatbare gemiddeld veldhoogteverschil per vlakheidsklasse 
getoond. Dat wil zeggen dat er twee velden moeten worden gemeten en het gemiddelde van de twee 
berekende waarden is het gemiddeld veldhoogteverschil. In dit afstudeeronderzoek wordt ingegaan op 
vlakheidsklasse 2, en dus is het maximaal toelaatbaar gemiddeld veldhoogteverschil 17 mm.

Evenwijdigheid

De evenwijdigheid van de vloer wordt uitgedrukt als: “De richting en grootte van de afstand tussen 
twee punten van het gerealiseerde oppervlak loodrecht op het oppervlak dat bij het uitvoeren wordt 
nagestreefd.” Zie ter toelichting ook figuur 2.4.
De evenwijdigheid wordt volgens dezelfde klassenindeling als de vlakheid getoetst, maar nu aan een 
maximaal toelaatbaar hoogteverschil tussen meetpunten op het vloerveld (zie figuur 2.3). Dit houdt in 
dat de hoogteverschillen tussen alle meetpunten statistisch worden verwerkt en vervolgens getoetst 
worden aan de waarden in figuur 10. Voor klasse 2, die de beschrijving vlak krijgt, geldt een maximaal 
toelaatbaar hoogteverschil van 6 mm.

Toets laag: 
Ten minste 95% van het aantal gemeten hoogteverschillen moet  kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de 
waarde die behoort bij de toets laag van de betreffende meetpuntafstand behorende bij de klasse van 
de te meten vloer. Voor klasse 2 is de toets laag 6,5 millimeter.

Toets hoog: 
Alle gemeten hoogteverschillen moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde die behoort bij 
toets hoog van de betreffende meetpuntafstand behorende bij de klasse van de te meten vloer. Voor 
klasse 2 is de toets hoog 10 millimeter.

De precieze toetsingscriteria en de statistische bewerkingen die moeten worden uitgevoerd op de 
meetresultaten zijn terug te vinden in hoofdstuk 9 van NEN 2743. 

Li Ae Ael Aeh

  I zeer vlak 500 3 3.5 5
1000 4 4.5 7
10000 12 12.5 19

  II vlak 1000 6 6.5 10
  III matig vlak 1000 10 10.5 16

Toets laag  Toets hoog  Klasse Beschrijving 
vlakheid

Afstand tussen 
meetpunten

Maximaal toelaatbaar 
hoogteverschil

Figuur 2.3: Evenwijdigheidsklassen

Figuur 2.4: Evenwijdigheid (hoogteverschil tussen meetpunten)
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2.2.2 Peilmaat

Een verschijnsel dat ook tot de problematiek behoort (zie hoofdstuk 1.2: “Problematiek”) is een 
verkeerde hoogte van de peilmaat. Wanneer de gehele vloer hierdoor op de verkeerde hoogte ligt, zal 
dit ook tot afkeuring kunnen leiden. Toch kan de vloer dan nog steeds heel vlak en evenwijdig zijn. 
De peilmaat krijgt pas invloed op de vlakheid en evenwijdigheid, wanneer er verschillende ruimten 
zijn met verschillende peilmaten, zodat de hoogten van de vloervelden ten opzichte van elkaar gaan 
verschillen. Dit komt doordat verschillende vloervelden aan verschillende hoogten gerefereerd zijn, 
maar wel op elkaar aansluiten (zie figuur 2.5). Op dat aansluitpunt zorgt dat verschil in hoogte voor een 
afwijkende vlakheid en / of evenwijdigheid. Er zal qua maatnauwkeurigheid alleen op de vlakheid en 
evenwijdigheid worden ingegaan en de verschillen in peilmaten hebben daar hun invloed op. 

Figuur 2.5: Gevolg van meerdere peilmaten op één verdieping



24

Hoofdstuk 2: De vloer en de eisen

25



24

Hoofdstuk 2: De vloer en de eisen

25

03

Om een goede indruk te krijgen van wat nu werkelijk het praktijkprobleem is, is er op de bouwplaats 
van het project ‘Prinsenhof’ een observatie uitgevoerd. Op basis hiervan is een analyse gemaakt van het 
proces voor het maken van de monoliet afgewerkte betonvloeren en van de knelpunten in dit proces. 
Voor deze praktijkanalyse is uitvoerig gebruik gemaakt van een aantal analysemethoden. In bijlage 3 
wordt gedetailleerd ingegaan op de gebruikte analysemethoden en de uitkomsten. In dit hoofdstuk  
wordt vooral ingegaan op de resultaten van de analyse, die de basis vormen voor het onderzoek zoals 
dit in hoofdstuk 4 aan de orde komt. 

3.1 BESCHRIJVING VAN HET PROCES

Allereerst is het volledige proces voor het maken van een monoliet afgewerkte betonvloer in kaart 
gebracht. Dit is gebeurd op toren D, verdieping 9, van het project ‘Prinsenhof’ in Den Haag. Dit 
geobserveerde proces is vastgelegd in een SADT-schema, te zien in bijlage 3. In figuur 3.1 is de 
hoofdindeling van dit SADT-schema te zien.
De processtappen zijn in de SADT’s ook weer verder uitgewerkt en gespecificeerd. De productiefactoren 
arbeid, materieel en materiaal zijn hierin opgenomen, evenals de sturende informatie voor de 
processtappen. Zo is het goed en in samenhang te zien hoe het proces georganiseerd is; hetgeen 
belangrijk zal zijn bij de opzet van het onderzoek.

Maatvoering
bovenkant
betonvloer

Vloer
stortklaar
maken

Storten
beton

Verdelen
beton

Afreien
beton

Vlinderen
beton

Figuur 3.1: Overzicht processtappen in SADT hoofdschema

HOOFDSTUK 3: PROCESANALYSE
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De zes processtappen van het geanalyseerde proces 
zullen hieronder kort worden uitgewerkt. In de SADT’s 
is een volledige uitwerking te vinden (zie bijlage 3).

3.1.1 Maatvoering bovenkant vloer

Tijdens deze processtap wordt er in iedere ruimte op 
de verdieping een hoogtebout aangebracht. Deze wordt 
vervolgens vanaf het hoofdpeil op de verdieping, op 
de hoogte van 0 mm + peil gedraaid. Deze bout zal 
gaan dienen als hoogtereferentie voor de te storten 
betonlaag.

3.1.2 Vloer stortklaar maken

Voordat het beton gestort kan worden, wordt de kale 
betonvloer (van kanaalplaten) goed geveegd en worden 
de wapeningsnetten en bijlegwapening neergelegd. Dit 
gebeurt allemaal één of meerdere dagen voor het storten 
van het beton. Dan worden ook twee vlindermachines 
met een kleine takel opgehangen boven de vloer, in de 
hoek waar het vlinderen van de vloer zal beginnen.

Op de dag van de stort wordt eerst de betonpomp 
opgesteld. Op de te storten verdieping worden de delen 
van de stortslang uitgelegd en gekoppeld (zie figuur 
3.2). Deze stortslang wordt uiteindelijk gekoppeld aan 
de betonpomp. Alles is nu klaar om te gaan storten.

3.1.3 Storten beton

Het beton wordt aangevoerd met een betonmixer en het 
wordt door middel van de betonpomp naar de te storten 
verdieping gepompt. Allereerst wordt het smeerbed, dat 
nodig is voor de smering van de slang, door de slang 
gepompt. Dit smeerbed wordt op de vloer gestort en 
zo goed mogelijk verspreid. Vanuit de slang wordt het 
beton vervolgens steeds in stroken gestort (zie figuur 
3.3). De stortslang wordt steeds achteruit getrokken en 
wanneer weer een deel is gestort, wordt de slang weer 
een stuk ingekort door enkele delen van de slang af 
te koppelen. Uiteindelijk eindigt de stort bij het punt 
waar de slang is gekoppeld aan de betonpompslang, die 
binnenkomt door een raamsparing. Op deze manier 
wordt op de hele vloer beton gestort.

Figuur 3.2:   De slangdelen worden uitgelegd en 
      gekoppeld

Figuur 3.3: Het storten van beton

Figuur 3.4: Het beton wordt handmatig verdeeld
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3.1.4 Verdelen beton

Nadat het beton is gestort, wordt het verdeeld met harken 
(zie figuur 3.4). Er wordt dan op het oog beoordeeld of het 
beton al enigszins goed ligt. Zo wordt er steeds een oppervlak 
behandeld. Hierna wordt een hoogtecontrole uitgevoerd 
met een roterende laser en baak (zie figuur 3.5). De baak 
wordt op het verdeelde oppervlak aangehouden en er wordt 
afgelezen of het beton te hoog, te laag of precies goed ligt. 
Naast een display geeft de laserontvanger op de baak ook 
een akoestisch signaal voor de hoogtebeoordeling. In de 
praktijk bleek eigenlijk altijd dat dit akoestische signaal werd 
gebruikt. Indien nodig wordt er na de hoogtebeoordeling 
beton bijgebracht of weggeharkt. Zo wordt steeds op veel 
plaatsen op het oppervlak de baak aangehouden om een 
hoogtecontrole uit te voeren.

3.1.5 Afreien beton

Wanneer er een gedeelte van het oppervlak verdeeld  en 
op hoogte gecontroleerd is, kan dat deel worden afgereid. 
Dit gebeurt zowel met een handrei als met een trilbalk (zie 
figuur 3.6 en 3.7). Bij dit afreien worden de voetstappen die 
nog in het beton zijn achtergebleven dicht getrild en wordt 
het oppervlak gladder gemaakt. Er is bij dit afreien geen 
hoogtecontrole meer, er wordt eigenlijk gewerkt op basis van 
de hoogte van het proces van verdelen. Zo wordt achter het 
proces van verdelen aan gewerkt en is uiteindelijk ook de hele 
vloer afgereid. 

Het beton moet nu gaan uitharden voor de volgende 
processtap, namelijk het vlinderen. De tijd die nodig is voor 
het beton om voldoende uit te harden voor het vlinderen, is 
van een aantal factoren afhankelijk. Dit zullen ondermeer 
de betonsamenstelling, eventueel water op de vloer en de 
temperatuur zijn.

3.1.6 Vlinderen beton

Voor het vlinderen wordt een aparte ploeg ingezet, deze 
bestaat uit twee personen. Zij beoordelen door over de 
vloer te lopen, in combinatie met hun ervaring, of het beton 
voldoende is uitgehard om te starten met vlinderen. Zij 
hebben hierbij geen controlemiddelen en zijn dus afhankelijk 
van hun eigen inzicht.

Figuur 3.5:   Hoogtecontrole met roterende    
       laser en baak

Figuur 3.6: Het afreien van het gemaatvoerde 
     oppervlak met een   handrei

Figuur 3.7:   Een trilbalk
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Wanneer wordt besloten te starten met vlinderen, worden 
eerst de randen van de vloer en de randen rondom sparingen 
en kolommen met de hand afgewerkt. Ook de ligging van het 
hiervoor besproken smeerbed is hierop van invloed, omdat dit 
zeer dunne mengsel minder snel de benodigde hardheid heeft 
bereikt dan het overige mengsel. Als het oppervlak voldoende 
hard is wordt begonnen met het vlinderen van de vloerdelen 
die voldoende uitgehard zijn (zie figuur 3.8). Dit gebeurt met 
de twee vlindermachines die voor het storten al boven de vloer 
waren opgehangen. Deze machines werken de betonvloer 
glad af. Er zal zo steeds in delen worden gewerkt, totdat de 
hele vloer voldoende is uitgehard en gevlinderd. Zo wordt de 
vloer een aantal maal in zijn geheel gevlinderd en geschuurd, 
totdat de gewenste oppervlakteafwerking is gehaald. Ook dit 
stopmoment wordt weer door de vlinderploeg bepaald, op 
basis van inzicht door ervaring.

Tijdens het vlinderen is er geen hoogtecontrole meer in het proces. Er wordt van uitgegaan dat de 
vloer voor het vlinderen al voldoende vlak en evenwijdig is (volgens de normen). Het vlinderen zorgt 
er alleen voor dat er nog relatief kleine oneffenheden worden weggepoetst en dat het oppervlak glad 
wordt achtergelaten.

3.2 ANALYSE VAN DE KNELPUNTEN IN HET PROCES

Nu inzicht is verkregen in de indeling van het proces, wordt er ingegaan op de geconstateerde 
problemen en knelpunten in dit proces. Hiervoor zijn een aantal analysemethoden gebruikt. De 
resultaten van deze analyse zijn hieronder weergegeven. 

3.2.1 Geconstateerde problemen en knelpunten

Zoals al eerder is vermeld, is op de bouwplaats een procesanalyse uitgevoerd. Er blijken dan allerlei 
problemen en knelpunten op te treden. Bovendien zitten er veel mogelijke knelpunten en problemen 
in het proces, die een probleem kunnen vormen. Deze problemen treden in de praktijk nog niet op, 
maar het is wel aannemelijk dat deze punten een probleem kunnen vormen. Deze geconstateerde 
(en mogelijke) problemen en knelpunten zijn geanalyseerd met de  KJ-methode. Ze zijn samengevat 
onder twaalf dekkaarten (zie figuur 3.9) en zijn bovendien hieronder weergegeven. Meer uitleg over de 
KJ-methode en het gehele schema met alle briefjes van de KJ-methode zijn terug te vinden in bijlage 
3. 

Figuur 3.9: De dekkaarten van de KJ-methode

Figuur 3.8:   Het vlinderen van de vloer met    
      vlindermachines
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De problemen en knelpunten die in de KJ-methode naar voren komen, zijn gekoppeld aan de SADT-
schema’s. Dit is gedaan door ieder genoteerd knelpunt in het proces te traceren en een arcering te 
geven in het schema. Zo krijgen de genoteerde knelpunten en problemen (die in de KJ-methode nogal 
statisch en op zichzelf staand worden weergegeven) een plaats in het proces, wat meer duidelijkheid 
biedt.

Een belangrijke conclusie was dat de knelpunten voornamelijk bij de productiefactoren arbeid en 
informatie liggen en vooral de koppeling daartussen. Veel knelpunten gaan in op het feit dat het 
personeel belangrijke beslissingen in het proces moet maken, waarbij ze eigenlijk te weinig sturende 
informatie hebben (of soms zelfs geen informatiesturing). Dit zorgt er voor dat de beslissing die 
gemaakt wordt vaak alleen gebaseerd is op het vakmanschap van het personeel en niet eenduidig te 
reconstrueren is. Deze invloed van het personeel op het nemen van beslissingen is terug te vinden in 
de figuren 3.10 en 3.11. In figuur 3.11 is een voorbeeld te zien van een proces waarbij het personeel de 
gehele keuringsbeslissing zelf moet nemen (in het vlinderproces).

In figuur 3.10 is een voorbeeld te zien van een proces (storten en verdelen van beton) waarbij het 
personeel wél informatie krijgt (vanuit de laserontvanger), maar nog altijd wel zelf de beslissing moet 
nemen of dit voldoende is om de hoogte goed te keuren.

1. Afreien
2. Eigenschappen vloer
3. Eigenschappen beton
4. Maatvoering
5. Ontwerp
6. Personeel

7. Situatie
8. Stortwijze
9. Transport van het beton
10. Verdelen van het beton
11. Vlinderproces
12. Weersomstandigheden

Storten
beton

Verdichten
beton

Controle
hoogte

bovenkant
beton

Beton
toevoegen of

weghalen

Voldoet de
hoogte?

Beton is
verdeeld

ja

nee

Beoordeling
info door

bouwvakker

Pieptoon +
display

laserontvanger

Figuur 3.10: Beslismomenten in het proces van storten en verdelen
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ja
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Beoordeling
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vlinderploeg

Figuur 3.11: Beslismomenten in het vlinderproces
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3.2.2 Koppeling knelpunten en problemen.

Na de vorige analysestappen is duidelijk geworden wat de mogelijke 
problemen en knelpunten zijn en waar in het proces ze zich voordoen. 
Met de voorgaande analysemethoden konden echter nog geen verbanden 
tussen deze problemen en knelpunten worden aangetoond. Daarom is de 
Porras-methode gebruikt om een stroomanalyse op te stellen (zie figuur 
3.14). Deze methode is heel bruikbaar om verbanden te leggen tussen 
de knelpunten en problemen. Dit zorgt ervoor dat de geconstateerde 
problemen in hun onderlinge samenhang worden bekeken. In bijlage 3 
wordt dieper ingegaan op de gehanteerde methode. Hieronder worden de 
conclusies weergegeven.

Een aantal conclusies die getrokken zijn na het opstellen van de 
stroomanalyse zijn: er zijn drie problemen (in de categorie werkmethode) 
die veel ingaande pijlen hebben:  zogenaamde symptomen (zie figuur 3.12). 
Hier komen  veel andere (kleinere) problemen bij elkaar en vaak openbaart 
een dergelijk probleem zich dan ook hier pas. De drie problemen zijn: slecht 
verdelen, slecht afreien en slecht vlinderen. Dit zijn dus ook processtappen, 
zoals die in de SADT-schema’s voorkomen. De genoemde problemen 
hebben in procesvolgorde ook weer invloed op elkaar en uiteindelijk via 
vlinderen op het eindprobleem, namelijk dat de vloer niet voldoet aan de 
vooraf gestelde maatnormen.
Het probleem van weinig vakmanschap personeel heeft heel veel uitgaande 
pijlen (zie figuur 3.13). Dit wordt dan een core-problem genoemd. Dit is een 
probleem dat de basis is voor veel andere problemen. Dit probleem blijkt 
ook veel invloed te hebben op de hierboven genoemde drie processtappen.
Er zijn nog twee andere problemen die rechtstreeks invloed hebben (naast 
het slecht vlinderen) op het eindresultaat dat de vloer niet voldoet: een foute 
peilmaat en een doorbuigende vloer. 

Binnen de stroomanalyse is dus een afbakening gemaakt op de 
bovengenoemde zes problemen (zie het volledige Porras-schema in figuur 
3.14). Deze problemen hebben allemaal direct of indirect een grote invloed 
op het probleem dat de vloer niet voldoet aan vooraf gestelde maatnormen. 
De afbakening laat zien waar de grote knelpunten in het proces zitten en 
hoe hun samenhang is. Deze afbakening zal dan ook een grote rol gaan 
spelen bij de onderzoeksopzet, zoals die aan de orde komt in het volgende 
hoofdstuk.

Weinig
vakmanschap

personeel

Figuur 3.13: Coreproblem:   
      weinig  
      vakmanschap    
      personeel

Slecht
verdelen

Slecht afreien

Slecht
afvlinderen

Figuur 3.12: 3 problematische  
      processtappen
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Figuur 3.14:   Het gehele stroomanalysediagram volgens de Porras-mehotde. In dit diagram is de invloed van knelpunten op  
       elkaar te zien. Bovendien is de gemaakte afbakening al weergegeven door middel van een kader.
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3.3 INVLOEDEN OP HET PROCES

Het invloedsfactorendiagram is opgesteld op basis van de resultaten van de KJ-methode, de SADT-
schema’s en de stroomanalyse. Deze hebben samen een goed inzicht gegeven in de problematiek en 
de knelpunten in het proces. In het invloedsfactorendiagram komt al deze geanalyseerde informatie 
samen. Er zullen dus ook veel bekende categorieën uit voorgaande analysemethoden in het 
invloedsfactorendiagram terugkomen. In de stroomanalyse was al gebleken dat er zes hoofdproblemen 
zijn en daarvan komen er vijf terug. De factor personeel (in het stroomschema genoteerd als weinig 
vakmanschap personeel, omdat in een stroomanalyse altijd wordt uitgegaan van problemen en dus 
worden die negatief geformuleerd) komt niet als hoofdgroep terug in het invloedsfactorendiagram. 

Het personeel zal op een lager niveau in het invloedsfactorendiagram wel terugkomen, dit omdat 
het personeel nergens direct invloed heeft op de maatnauwkeurigheid van de vloer. Hun invloed 
zal altijd via een processtap verlopen, en die processtappen vormen de hoofdgroepen van het 
invloedsfactorendiagram.
In het invloedsfactorendiagram zijn de mogelijke invloeden op de afstudeerproblematiek 
(maatnauwkeurigheid van de vloer) in kaart gebracht in verschillende takken van een visgraatmodel 
(zie figuur 3.15). In bijlage 3 wordt dieper ingegaan op het invloedsfactorendiagram en wordt het 
gehele schema weergegeven. 

De hoofdinvloeden zijn de volgende processtappen; het uitzetten hoogtereferentie, het verdelen van het 
beton, het afreien van het beton en het vlinderproces. De vier invloeden komen uit het SADT-schema 
. Ook de doorbuiging van de vloer heeft invloed op het eindresultaat, hoewel dit geen processtap is. 
Deze invloed komt vanuit de KJ-analyse, onder het kopje eigenschappen vloer.
De hoofdinvloeden hebben diverse sub-invloeden. Deze hebben via de hoofdinvloeden indirect invloed 
op het eindresultaat (deze sub-invloeden zijn terug te vinden in het totale invloedsfactorendiagram, dat 
te vinden is in bijlage 3).
Dit opgestelde invloedsfactorendiagram zal na het uitgevoerde onderzoek en de verkregen informatie 
functioneren als basis voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens. Vanuit dit schema kunnen 
dan oorzaken en gevolgen worden benoemd.

Maatnauw-
keurigheid

van het vloer-
oppervlak

Vlinderen Door-
buiging

Afreien Referentie-
punt

Storten en
verdelen

Figuur 3.15: Invloedfactorendiagram
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3.4 INTERPRETATIE ANALYSE RICHTING ONDERZOEK

Er is een aantal verschillende analysetechnieken gebruikt om inzicht te krijgen in de problematiek van 
monoliet afgewerkte betonvloeren, zoals eerder geschetst. Het centrale probleem blijkt te zijn dat de 
vloer niet voldoet aan de vooraf gestelde maatnormen. De doelstelling voor het onderzoek zal er dan 
ook op gericht zijn om dit probleem in kaart te brengen.

Uit de analyse blijkt ook dat een groot deel van de problemen zich verzamelt in drie processtappen, 
namelijk: beton verdelen, beton afreien en beton vlinderen. Ook de problemen die te maken hebben 
met het uitzetten van de hoogtereferentie en het doorbuigen van de vloer zijn direct van invloed op 
de kwaliteit van de vloer. Daarom zullen deze vijf problemen (die ook terug zijn te vinden in het 
invloedsfactorendiagram) terugkomen in de probleemstellingen van het onderzoek. 

In het onderzoek zal de invloed van de bovengenoemde processtappen op het eindresultaat van de 
vloer worden onderzocht. De andere twee problemen (hoogtereferentie en doorbuiging) zullen alleen 
een correctie aanbrengen op de invloed van de processtappen. Deze twee problemen brengen we dus 
ook in kaart en ze zullen later ‘uit het proces worden gefilterd’, om een uitspraak te kunnen doen die 
echt alleen op de processtappen is gebaseerd.

De factor personeel, ook belangrijk zoals blijkt uit de analyse, zal niet direct worden meegenomen 
als probleemstelling. Het personeel heeft namelijk nooit een directe invloed op het eindresultaat. 
Deze invloed zal altijd via een bepaalde processtap zijn. Dit is ook terug te vinden in het 
invloedsfactorendiagram. De factor personeel zal wel een belangrijk aandachtspunt zijn in de 
onderzoeksvragen en bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten.
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In dit hoofdstuk zal het uitgevoerde onderzoek worden beschreven. Voor gedetailleerde informatie 
over het uitgevoerde onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. Hier is heel specifiek ingegaan op de 
gebruikte onderzoeksformulieren, op de verrichtte metingen met de bijehorende hulpmiddelen en 
apparatuur, en op de verwerking van de resultaten van het onderzoek. Voor diegenen die  geinteresseerd 
zijn in de exacte uitvoering van het onderzoek, is bijlage 1 aan te bevelen. 
In dit hoofdstuk zullen de doelstelling voor het afstuderen, de doelstelling voor het onderzoek en 
de bijbehorende probleemstellingen worden behandeld. Hiermee wordt de opzet toegelicht die is 
gehanteerd voor het onderzoek, gebaseerd op de procesanalyse van het vorige hoofdstuk.

4.1 DOELSTELLING VOOR HET AFSTUDEREN

De doelstelling voor het afstuderen luidt als volgt:

“Een beheersbaar proces ontwerpen voor het maken van monoliet afgewerkte betonvloeren, met als 
resultaat een maatnauwkeurigheid die voldoet aan vooraf gestelde maatnormen.”

Het bestaande proces, zoals dit op het referentieproject wordt uitgevoerd, zal hiervoor als leidraad 
worden gebruikt. Het proces zal onderzocht worden op de sterke en de zwakke punten, wat resulteert 
in een Programma van Eisen voor een beheersbaar proces. Gegeven het materiaal en gegeven de 
gestelde norm zal een oplossing worden gezocht, wat resulteert in een beheersbaar proces. 
Bij het ontwerp van een beheersbaar proces zal gebruik worden gemaakt van zowel de huidige norm 
NEN 2743 als NEN 2747 die in de toekomst ook toegepast worden op het maken van maatafspraken 
met betrekking tot monoliet afgewerkte betonvloeren. De vooraf gestelde maatnormen zijn hierdoor 
niet eenduidig te omschrijven. Er kan in de toekomst zowel gebruik worden gemaakt van NEN 2743 
als NEN 2747, dit afhankelijk van wat het bestek voorschrijft.

HOOFDSTUK 4: PRAKTIJKONDERZOEK
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4.2 ONDERZOEKSVELD

4.2.1 Afbakening

Het onderzoek beperkt zich tot één project, namelijk het project Prinsenhof. Bij dit project is namelijk 
het eerder genoemde probleem geconstateerd en het project heeft meerdere gebouwen, zodat er toch 
verschillende omstandigheden gemeten kunnen worden. Verder waren er tijdens de onderzoeksfase 
geen projecten bekend waar ook een klasse II vloer volgens NEN 2743 moest worden gerealiseerd. 
Ons onderzoek zal zich beperken tot het uitvoeringsproces voor het maken van een monoliet 
afgewerkte betonvloer. De maatvoering van het referentiepunt wordt hierin niet meegenomen, wel het 
resultaat: de maat en de eventuele afwijking ten opzichte van Peil. 
Hetzelfde geldt voor de doorbuiging van de vloer. Dit is een correctie op de andere verkregen 
meetwaarden, gemeten op de bovenkant van de vloer. De doorbuiging kan echter ook zelfstandig een 
oorzaak zijn voor afwijkingen van het betonoppervlak (zie hiervoor ook de uitwerking in bijlage 1). 
Er is tijdens het onderzoek naar alle omstandigheden en verschijnselen op de vloer gekeken, zoals 
deze in de onderzoeksopzet zijn gesteld. Het personeel dat deel uitmaakt van het proces en tevens al 
het andere personeel dat op de vloer aanwezig is, is betrokken in het onderzoek. 

4.2.2 Begin- en eindsituatie

Beginsituatie

De vloer is stortklaar. Dit wil zeggen dat al het stortmaterieel op de vloer aanwezig is. De wapening 
is aangebracht en het referentiepunt voor de hoogtemaat van het betonoppervlak is aangebracht (zie 
bijlage 3: SADT-schema, A0 en A1). De roterende laser hangt of staat op zijn plek. De laserontvanger 
moet nog ingesteld worden op de hoogtemaat van het betonoppervlak. 

Eindsituatie

Het beton is gestort, verdeeld, afgereid en gevlinderd. De gevlinderde vloer is voldoende hard om te 
worden betreden.

4.3 DOELSTELLING EN PROBLEEMSTELLINGEN ONDERZOEK

In deze paragraaf zal de doelstelling van het onderzoek worden besproken. Tevens zal aan de hand van 
de onderzoeksopzet ingegaan worden op de vraag hoe deze doelstelling bereikt zal worden. Hiervoor 
worden de probleemstellingen behorende bij de doelstelling besproken. 

In bijlage 1 zal verder worden ingegaan op het uitgevoerde onderzoek. Hier zullen ook de 
onderzoeksvragen bij de hier besproken probleemstellingen, de populatie en steekproef, de 
dataverzameling en de meetopstellingen worden besproken. 
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4.3.1 Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling voor het onderzoek luidt als volgt:

“Het achterhalen van de knelpunten in het proces voor het maken van monoliet afgewerkte betonvloeren 
op de uiteindelijke maatnauwkeurigheid van het betonoppervlak.” 

Het gaat hier over de maatnauwkeurigheid van het betonoppervlak, daardoor worden er waarden in 
millimeter gevraagd in het onderzoek. Tevens wordt er een oorzaak van deze afwijking gevraagd. Dit 
zal samen een beeld geven van de invloed op het totale proces. 

Het resultaat van het onderzoek zal zijn dat benoemd kan worden welke processtap (storten, afreien 
of vlinderen) de oorzaak is van de ontstane maatafwijkingen. Binnen deze processtap kunnen de 
knelpunten benoemd worden die een negatief effect hebben op het resultaat van de vloer. Vervolgens 
kunnen deze resultaten gebruikt worden om een beheersbaar proces te ontwerpen voor het maken van 
monoliet afgewerkte betonvloeren. 

4.3.2 Onderzoeksopzet

Als opzet voor het onderzoek is het invloedsfactorendiagram (zie figuur 4.1) gebruikt, dat is 
voortgekomen uit de analyse. In bijlage 3 wordt dieper ingegaan op dit invloedsfactorendiagram. De 
vijf hoofdtakken van het diagram vormen de eerste vijf probleemstellingen van het onderzoek. De 
zesde probleemstelling gaat in op de maatnauwkeurigheid van de vloer, volgens NEN 2743, klasse II. 
Alle zes probleemstellingen samen zullen een compleet beeld geven van de invloeden op het proces.

Elke probleemstelling zal uit twee delen bestaan: een kwantitatief deel en een kwalitatief deel. In het 
kwantitatieve deel wordt ingegaan op de hoogteafwijking van de vloer in millimeter, die in de hoofdtak 
van het diagram, behorende bij die probleemstelling, wordt veroorzaakt. Om deze hoogteafwijking te 
bepalen worden er metingen verricht.
Het kwalitatieve deel van de vraag gaat in op de oorzaken, binnen de genoemde hoofdtak, die het 
probleem veroorzaken. Er wordt dan door middel van de onderzoeksvragen onderzocht wat de invloed 
is van de zijtakken van de vijf hoofdtakken (zie figuur 4.1). Zo is te bepalen wat de oorzaak is van de 
gemeten hoogteafwijking (het kwantitatieve deel). 
Dit kwantitatieve en kwalitatieve deel samen vormen de beantwoording van de probleemstellingen. 
Deze probleemstellingen samen beantwoorden dan weer aan de doelstelling van het onderzoek. 
Hieronder zullen de probleemstellingen en hun toelichting worden weergegeven. In bijlage 1 wordt 
de gehele onderzoeksopzet (bijvoorbeeld: probleemstellingen, onderzoeksvragen en type antwoord) 
uitgewerkt.
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Figuur 4.1:   Het invloedsfactorendiagram. De hoofdtakken vormen de basis voor de probleemstellingen van het onderzoek 
      en  de zijtakken zullen worden gebruikt als onderzoeksvragen om het kwalitatieve deel van de probleemstel- 
      lingen  te onderzoeken. De doorgestreepte invloeden worden buiten beschouwing gelaten in het onderzoek.
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4.3.3 Probleemstellingen van het onderzoek

Referentiepunt

• Welke hoogteafwijking in mm heeft het referentiepunt bovenkant vloer ten opzichte van de 
Peilmaat?

• Welke knelpunten in het proces zijn een oorzaak van deze afwijking? 

Bij het referentiepunt zal er gekeken worden naar de afwijkingen tussen de verschillende 
referentiepunten (indien er meer dan één referentiepunt aanwezig is). Tevens zal er gekeken 
worden naar de afwijkingen tussen de Peilmaten die gebruikt zijn voor het maatvoeren van de 
referentiepunten. 
Het proces van het aanbrengen van deze Peilmaten en referentiepunten zal niet meegenomen worden 
tijdens het onderzoek. Dit omdat het alleen om het resultaat gaat en niet om de oorzaak van de 
eventuele afwijking. Andere oorzaken, zoals de verschijningsvorm en het eventueel aanwezig zijn van 
meerdere referentiepunten, zullen wel onderzocht worden. Deze punten kunnen namelijk een oorzaak 
zijn van de opgetreden maatafwijking. Het proces van hoogtemaatvoering van het referentiepunt kan 
ook een oorzaak zijn, maar dit is moeilijk te onderzoeken en bovendien geen directe oorzaak van het 
probleem.

Storten en verdelen

• Welke hoogteafwijking in mm treedt er op tijdens het storten en verdelen van het beton ten 
opzichte van het referentiepunt bovenkant vloer?

• Welke knelpunten in het proces zijn een oorzaak van deze afwijking?

Na het storten en verdelen zal het oppervlak van het beton gemeten worden. Aan de hand van 
deze metingen kan een hoogtemodel worden gemaakt dat vergeleken wordt met de opvolgende 
processtappen. Verder zal er ingegaan worden op de betonsamenstelling, de stortlijnen tussen de 
verschillende vrachten en andere omstandigheden tijdens het stortproces. Dit is om de ontstane 
afwijkingen te kunnen verklaren.

Afreien

• Welke hoogteafwijking in mm veroorzaakt het afreien ten opzichte van de hoogtemaat bereikt 
na het storten en verdelen van het beton?

• Welke knelpunten in het proces zijn een oorzaak van deze afwijking?

Na het afreien zal, net als na het storten en verdelen, het oppervlak van het beton gemeten worden 
voor het maken van een hoogtemodel. Tevens zal er gekeken worden of het beton eventueel tussendoor 
wordt betreden. Het gebruikte materieel zal niet meegenomen worden in het onderzoek, omdat de 
gevraagde punten niet apart meetbaar zijn tijdens het onderzoek. 
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Vlinderen

• Welke hoogteafwijking in mm veroorzaakt het vlinderen ten opzichte van de hoogtemaat bereikt 
na het afreien?

• Welke knelpunten in het proces zijn een oorzaak van deze afwijking?

Net als na het afreien wordt er gemeten aan het oppervlak en wordt er gekeken of het beton eventueel 
wordt betreden. Tevens wordt er een hardheidsmeting uitgevoerd om te bepalen of de vlinderploeg niet 
te vroeg start met haar werkzaamheden. 
Het materieel wordt niet meegenomen in het onderzoek, omdat dit (net als het materieel bij het 
afreien) niet apart is te meten. 

Doorbuiging vloer 

• Wat is de doorbuiging in mm tijdens de verschillende processtappen veroorzaakt door het 
aanbrengen van de betonlaag?

Aan de onderkant van de vloer wordt na de processtappen, op vooraf bepaalde punten, gemeten ten 
opzichte van Peil. Met deze meetwaarden kan de doorbuiging berekend worden. De doorbuiging is 
op deze manier een correctie op de verkregen meetwaarden na iedere processtap. Er moet dan wel 
duidelijk zijn wanneer deze doorbuiging plaatsvindt gedurende het proces. Hiervoor zal een aparte 
meting worden verricht.

Kwaliteit van de vloer op maatgebied

• Voldoet de vloer na het vlinderen aan de vooraf gestelde maatnormen?

Om uitspraak te kunnen doen over de invloeden op de maatnauwkeurigheid van de vloer, moet er 
eerst inzicht zijn over de daadwerkelijke maatnauwkeurigheid van de vloer. Dit wordt gedaan met 
behulp van de al eerder in dit rapport beschreven keuringsmeting volgens NEN 2743. De meting zoals 
die in deze norm beschreven is, zal worden  uitgevoerd om een uitspraak te kunnen doen over de 
maatnauwkeurigheid van de desbetreffende vloer. Bij de bespreking van de probleemstellingen zal dit 
punt verder worden besproken als “Keuring”. De informatie hieruit geeft niet direct antwoord op de 
doelstelling, maar bevat wel waardevolle informatie over de mate van het probleem en de mate van de 
invloed van de andere hierboven beschreven punten. 
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05

In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de probleemstellingen van het onderzoek en zal 
de doelstelling worden beantwoord in een de vorm van een aantal conclusies. Voor een uitgebreid 
overzicht van alle onderzoeksresultaten wordt verwezen naar “Bijlage 2: Meetresultaten “. 

5.1 BEANTWOORDING VAN DE PROBLEEMSTELLINGEN

In deze paragraaf zullen de zes probleemstellingen van het onderzoek worden beantwoord.

5.1.1 Probleemstelling 1: Referentiepunt

1A   Welke hoogteafwijking in mm heeft het referentiepunt bovenkant vloer ten opzichte van de 
Peilmaat?

In figuur 5.1 is te zien dat de afwijkingen van de gebruikte referenties ten opzichte van de Peilmaat 
variëren van ongeveer –2 tot +2 mm. Dit is inclusief de meetfout. 

1B:  Welke knelpunten in het proces zijn een oorzaak van deze afwijking?

Verschijningsvorm referentie  

Bij vijf van de zes vloeren is gebruik gemaakt van een hoogtebout als referentie tijdens het maken van 
de vloer. Alleen bij de 13e verdieping van de C toren stond er een potloodstreepje op een wandelement 
dat als referentie diende voor de hoogte van de vloer. Vanuit deze gegevens kunnen we concluderen dat 
er geen verband is tussen de verschijningsvorm van de referentie en de afwijking ervan ten opzichte 
van Peil. 
Wat wel genoemd moet worden is dat bij het instellen van de laserontvanger dit een stuk lastiger gaat 
bij een potloodstreepje dan dat de baak op een bout kan worden gezet. 

Figuur 5.1: De meetwaarden van de afwijking van de referentie ten opzichte van de ontwerpmaat

Vloer B2 B3 B4 B5 C11 C13
Afwijking referentie t.o.v. ontwerpmaat -1.9 2.0 1.4 0.5 -0.6 -0.4

HOOFDSTUK 5: VLAKHEID IN DE PRAKTIJK
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Peilmaat

Er is steeds gebruik gemaakt van slechts 
één Peilmaat bij het uitzetten van de 
referentie. Hierdoor kan er geen verschil 
ontstaan tussen verschillende referenties 
en er kan ook geen afwijking ontstaan 
doordat er meerdere Peilmaten zijn 
gebruikt die een afwijking ten opzichte 
van elkaar hebben. De enige invloed die 
het kan hebben is te zien in onderstaande 
figuren 5.2 en 5.3. De afwijkingen 
hebben géén invloed op de vlakheid en 
evenwijdigheid van het vloeroppervlak. 
De vloer kan er wel in zijn totaliteit hoger 
of lager door komen te liggen. 

Conclusie

Zoals gezegd is er wel degelijk een afwijking ten opzichte van Peil bij de referentiepunten. Hierin is 
niet duidelijk naar voren gekomen wat hiervan de oorzaak is. Wel kunnen de oorzaken met betrekking 
tot de Peilmaat en de verschijningsvorm uitgesloten worden. De rest van de oorzaken valt buiten het 
onderzoeksveld en daar kan dan ook geen uitspraak over worden gedaan. 
Op de uiteindelijke vlakheid en evenwijdigheid zal deze afwijking geen invloed hebben, omdat er 
steeds maar één referentie per vloerveld is gebruikt. 

Voor een uitgebreidere uitwerking en overzicht van de meetresultaten wordt verwezen naar “Bijlage 
2: Meetresultaten”. 

5.1.2 Probleemstelling 2: Storten en verdelen

2A:  Welke hoogteafwijking in mm treedt er op tijdens het storten en verdelen van het beton ten 
opzichte van het referentiepunt bovenkant vloer?

Na het storten en verdelen varieert de afwijking ten opzichte van Peil van –15 tot +21 mm (zie figuur 
5.4 en 5.5). De afwijking van referentie ten opzichte van Peil bedraagt 1 mm wat zou resulteren in een 
afwijking van –16 tot +20 mm. Aangezien deze waarden, behorende bij de 4e verdieping van de B 
toren, de enige zijn moet er op deze waarden afgegaan worden. 

2B:  Welke knelpunten in het proces zijn een oorzaak van deze afwijking?

Figuur 5.2: Toepassing één referentiepunt 

Figuur 5.3: Toepassing één peilmaat
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Hoogtecontrole

Bij de hoogtecontrole is de laser niet verhangen. Deze kan dus geen invloed hebben op het slechte 
beeld na het storten en verdelen. Het lijkt erop dat er een slechte hoogtecontrole heeft plaatsgevonden 
of dat de meetmethode bij de hoogtecontrole niet betrouwbaar is. Bij een hoogtecontrole van het 
oppervlak van het mengsel met als resultaat een verschil van 36 mm kan er getwijfeld worden aan de 
betrouwbaarheid van de meetmethode die toegepast wordt door de stortploeg of de werking van de 
regelkring (meten, verplaatsen mengsel, meten, verplaatsen mengsel, meten, ….) die moet zorgen voor 
een voldoende resultaat. 

Plasticiteit beton

De randvoorwaarden voor de betonsamenstelling zijn goed. De zetmaat valt binnen het omschreven 
gebied van consistentiegebied 4 en er is geen smeerbed of water op de vloer aanwezig dat de plasticiteit 
van het mengsel nadelig beïnvloedt. 
Bij het opbrengen van het mengsel valt wel op dat dit zeer onregelmatig gebeurt en er veel zogenaamde 
“hoopjes” beton ontstaan. Toch zou dit met behulp van de hoogtecontrole weggewerkt moeten kunnen 
worden. 

Betreden van verdeelde beton

Het mengsel dat reeds is verdeeld wordt niet onnodig betreden door de stortploeg. Wel loopt degene 
die de hoogte controleert over het gehele vloerveld steeds door zijn eigen werk. Dat wil zeggen dat het 
gedeelte dat hij heeft gecontroleerd en goed heeft gekeurd bij de volgende meting betreedt. Er kan 
getwijfeld worden of dit wel tot een betrouwbare meting leidt en tevens kan men zich afvragen of er 
iets aan de hoogte verandert van het oppervlak waar hij na goedkeuren van de hoogte overheen loopt. 

Dikte aan te brengen betonlaag

De dikte van de op te brengen betonlaag is 80 mm. Door de toog in de vloer varieert deze dikte 
enigszins. Omdat er geen vergelijk is tussen verschillende diktes van op te brengen mengsel kan over 
de invloed van de dikte van de aan te brengen betonlaag weinig gezegd worden. 

Figuur 5.5: 3D hoogtemodel B4 na stortFiguur 5.4: Histogram B4 na stort
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Overig

Het storten van de totale vloer was in twee delen opgesplitst (zie figuur 5.6). Dit was een gevolg van de 
stortvolgorde die de ploeg hanteerde en door de aangrenzende loopbrug die moest worden meegestort 
(stortlijn tussen V / VI en VII / VIII). Hierdoor ontstond er midden op het vloerveld een scheiding in 
stortvrachten. Het tijdverschil tussen deze twee vrachten bedroeg een aantal uur. Bij het aanbrengen 
van het tweede deel had de ploeg grote moeite met het maatvoeren omdat het beton van het eerste 
stortdeel niet netjes was gemaatvoerd aan de randen. Tevens was deze beton dusdanig uitgehard dat er 
geen aanpassingen aan de hoogte meer gemaakt konden worden.

Conclusie

Bij het storten en verdelen van het beton lijken de omstandigheden goed. Het beton valt binnen 
consistentiegebied 4 en de laser wordt tussendoor niet verhangen. Wel is het beton erg onregelmatig 
gestort, maar na de maatvoering zou dit niet meer zichtbaar moeten zijn. Het resultaat is echter toch 
dat er grote hoogteverschillen zijn na het storten en verdelen, namelijk een verschil van 36 mm. Deze 
afwijking is met de resultaten van dit onderzoek niet te verklaren, maar lijkt een menselijke oorzaak te 
hebben en / of inherent te zijn aan het proces van hoogtecontrole. 

Aangezien de 4e verdieping van de B toren het enige vloerveld is met een bruikbare meting, is het de 
vraag hoe representatief deze meting is voor het gehele project. Feit blijft wel dat er na deze processtap 
zeer grote afwijkingen zijn gemeten. Wanneer deze later in het proces niet weggewerkt worden, ligt de 
oorzaak van een eventuele afkeuring van dit vloerveld in de processtap storten en verdelen. 

Figuur 5.6: Hoogtemodel na storten en verdelen met stortgegevens
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5.1.3 Probleemstelling 3: Afreien

3A:  Welke hoogteafwijking in mm veroorzaakt het afreien ten opzichte van de hoogtemaat bereikt 
na het storten en verdelen van het beton?

Om deze vraag te beantwoorden dient eerst het volgende te worden vermeld. Aangezien er na 
het storten en verdelen maar één bruikbare meting voorhanden is (4e verdieping B toren) kan de 
bovenstaande probleemstelling alleen op basis van deze gegevens worden beoordeeld. 

Na het afreien is bij 6 vloeren gemeten. Deze gegevens zullen hier ook worden besproken maar ze 
zullen niet vergeleken worden met het beeld na storten en verdelen omdat dit er eenvoudigweg niet is. 
Wel zullen de oorzaken bij zowel het storten en verdelen als bij het afreien besproken worden bij het 
beeld na afreien. Er zal dan worden ingegaan op de vraag hoe het komt dat deze afwijking na afreien 
ten opzichte van het referentiepunt tot stand is gekomen. 

Vergelijking tussen storten / verdelen en het afreien

In onderstaande figuren 5.7, 5.8 en 5.9, 5.10 worden het beeld na storten en verdelen en het beeld na 
afreien met elkaar vergeleken. Er moet dan gelet worden op het omkaderde gebied. 

Figuur 5.10: 2D hoogtemodel B4 na afreienFiguur 5.9: 3D hoogtemodel B4 na afreien

Figuur 5.8: 2D hoogtemodel B4 na stortFiguur 5.7: 3D hoogtemodel B4 na stort
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De minimum en maximum z-waarde, gemeten na het storten en verdelen, bedragen respectievelijk 
–15 en +21 mm. Na het afreien bedragen deze waarden respectievelijk –15 en +15 mm. De pieken zijn 
enigszins afgevlakt, de putten zijn niet minder diep geworden. 

Het beeld na afreien is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van het beeld na storten en verdelen. De 
hoge en lage punten liggen nog op dezelfde plaats als na het storten en verdelen. Op de manier van 
afreien zoals die heeft plaatsgevonden wordt er niet dusdanig veel beton verplaatst dat er een ander 
beeld van de vloer ontstaat. Het afreien vervult wel zijn functie om de hoogste pieken op de vloer te 
verwijderen. 
Het verschil in hoogte tussen de metingen na stort en na afreien is niet direct in een getalswaarde uit te 
drukken. Wel kan er gezegd worden dat het beeld in hoofdlijnen niet is veranderd. De ‘hoge en lagere 
gebieden’ bestaan nog steeds, de meest grote afwijkingen zijn er echter gehaald door het afreien. 
Hierdoor is het hoogtebeeld van de vloer ook “gladder” geworden. 

Beeld na afreien ten opzichte van referentie

In figuur 5.11 is te zien dat de extreme waarden (de minimum waarde en de maximum waarde) vrij 
ver uit elkaar liggen. De extremen liggen ongeveer 20 tot 30 mm uit elkaar. Voor een specifiek beeld 
van de vloeren en bijbehorende hoogtemodellen wordt verwezen naar bijlage 2 met de meetresultaten. 
Een voorbeeld van een dergelijk hoogtemodel met bijbehorend histogram is te zien in de figuren 5.12, 
5.13 en 5.14. 

In deze figuren is te zien dat de waarde –14 en +11 mm echt extreme waarden zijn. De meeste waarden 
liggen rond de –12 en +8 mm. Er zijn echter enige uitschieters naar boven en naar beneden die het 
beeld nadelig beïnvloeden en de vloer na afreien een dergelijk hoogteverschil geven. 

Figuur 5.13: 3D hoogtemodel B5 na afreienFiguur 5.12: 2D hoogtemodel  B5 na afreien

Figuur 5.11: Extreme waarden van de vloeren na afreien

Vloer B2 B3 B4 B5 C11 C13
Minimum waarde na afreien -19 -10 -15 -14 -20 -20
Maximum waarde na afreien 7 11 21 11 9 14
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3B:  Welke knelpunten in het proces zijn een oorzaak van deze 
afwijking?

Hoogtecontrole 

Tijdens het afreien vindt er geen hoogtecontrole plaats. Op zich is 
het niet zo opzienbarend dat het beeld na storten en verdelen bij 
de 4e verdieping van toren B niet is veranderd. Er is namelijk geen 
informatie voorhanden over de hoogte van het oppervlak. De functie 
van het afreien komt naar voren doordat de pieken enigszins zijn 
weggewerkt ten opzichte van het beeld na storten en verdelen. 

Bij de overige vloeren kan er gezegd worden dat er, ondanks dat er 
hoogtecontrole heeft plaatsgevonden tijdens het storten en verdelen 
(en er van uitgaande dat het afreien dezelfde invloed had als bij de 4e 
verdieping op toren B), een relatief slecht beeld is ontstaan. Tijdens 
de hoogtecontrole is de laser enige malen van plaats verhangen. Dit 
is meestal ook te zien in het hoogtebeeld. Bij het instellen van de 
ontvanger op de nieuwe plek van de laser is er waarschijnlijk een 
afwijking ontstaan ten opzichte van de vorige plek van de laser. 

Afgezien van het verhangen van de laser zijn de grote hoogteverschillen niet te verklaren. Het overgrote 
deel zal toegeschreven moeten worden aan een menselijke oorzaak en / of lijken inherent te zijn aan 
het proces van hoogtecontrole. 

Plasticiteit beton

De plasticiteit gemeten volgens de zetmaat voldoet steeds aan het gestelde consistentiegebied 4. 
Invloed op het beeld na afreien is dan ook te verwaarlozen. Bij aanwezigheid van een smeerbed valt 
op dat er binnen dit gebied vaak een groot hoogteverschil aanwezig is (zie figuur 5.15). Of dit toe te 
schrijven is aan de aanwezigheid van het smeerbed is niet te zeggen (hoge vloeibaarheid zou juist voor 
een zelfnivellerend karakter moeten zorgen), het blijft echter merkwaardig. 

Betreden van verdeelde beton 

Het enige tijdstip waarop het reeds verdeelde beton wordt betreden is, zoals in de vorige paragraaf 
omschreven, tijdens de hoogtecontrole. Dit maakt deel uit van een relatief onbetrouwbare meetmethode. 
Tijdens het afreien wordt ook nog eens het gehele oppervlak betreden om het afreiproces uit te kunnen 
voeren. Of dit nadelig is voor het hoogtemodel lijkt niet voor de hand te liggen, omdat het hoogtebeeld 
niet verandert ten opzichte van het hoogtebeeld na storten en verdelen (zie 4e verdieping toren B 
afgebakende gebied). 

Hoeken, randen en obstakels

De hoeken en randen vormen geen probleem tijdens het afreiproces. Deze worden met de hand 
afgewerkt. Omdat volgens NEN 2743 het meetveld minimaal één meter uit de rand moet liggen vormt 
dit geen probleem. 
Ook eventuele obstakels zijn niet van invloed op het hoogtebeeld. Bij geen bereik van de laser wordt 
deze verhangen. 

Figuur 5.14: Histogram B5 na afreien
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Materieel

Het gebruikte materieel tijdens het afreien vormt geen invloed op het hoogtebeeld. Er verandert 
namelijk zoals eerder gezegd niets aan het hoogtebeeld. Wel is met behulp van dit materieel geen 
informatie voorhanden met betrekking tot de hoogte van het oppervlak ten opzichte van Peil. Hierdoor 
kan de processtap afreien geen afwijkingen die eerder zijn ontstaan ongedaan maken. 

Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage 2 waarin alle meetresultaten zijn verwerkt. 

Conclusie

Wanneer men op Toren B; Verdieping 4 kijkt naar de negatieve invloed die het afreien heeft op het 
beeld na storten en verdelen kunnen, kan geconcludeerd worden dat dit te verwaarlozen is. Het afreien 
haalt er juist nog enige extreme waarden uit die tijdens het storten en verdelen zijn ontstaan. Het 
verschil tussen de grootste en kleinste afwijking wordt kleiner.
Het afreien kan echter de ontstane verschillen die na het storten en verdelen aanwezig zijn niet 
‘ongedaan maken’. Het hoogtebeeld zoals dit er na het storten en verdelen bij ligt, verandert in 
hoofdlijnen nauwelijks. Het afreien maakt de hoogteafwijkingen niet erger, maar kan de ontstane 
verschillen na het storten en verdelen ook niet voldoende oplossen. Het afreien maakt het oppervlak 
alleen gladder en gelijkmatiger. 

Over het algemeen kan opgemerkt worden dat het beeld na afreien bij sommige vloeren nogal te 
wensen overlaat. Oorzaken hiervan zijn soms terug te vinden in het verhangen van de laser tussen de 
storten, in aanwezige stortlijnen, of in de aanwezigheid van een smeerbed. Het smeerbed zorgt op zich 
niet voor vreemde verschillen, maar op de plaats waar het smeerbed is aangebracht ontstaan wel altijd 
grote verschillen in minimum en maximum waarden. 

Figuur 5.15: Hoogtemodel B5 na afreien met stortgegevens
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Het hoogtebeeld na afreien is dus afhankelijk van het hoogtebeeld na het storten en verdelen. Wanneer 
dit laatste hoogtebeeld te wensen overlaat (zie hiervoor Toren B; Verdieping 4) zullen deze afwijkingen 
in het proces van afreien nauwelijks nog sterk verbeterd worden. 

5.1.4 Probleemstelling 4: Vlinderen

4A:  Welke hoogteafwijking in mm veroorzaakt het vlinderen ten opzichte van de hoogtemaat 
bereikt na het afreien?

In figuur 5.16 is te zien dat de extreme waarden (minimum en maximum waarden) aanmerkelijk 
dichter bij elkaar liggen na het vlinderen dan na het afreien. Wanneer men kijkt naar de histogrammen 
behorende bij de 11e verdieping van toren C ziet men dat het alleen om een aantal pieken en dalen 
gaat (zie figuur 5.17 en 5.18). Het hoogtebeeld na het afreien en het hoogtebeeld na het vlinderen (zie 
figuur  5.19 en 5.20) verschillen dan ook nauwelijks van elkaar. Aan het beeld van de vloer is niets 
veranderd, maar de aanwezige extremen in de vorm van een klein aantal pieken en dalen zijn na het 
vlinderen verdwenen. Dit beeld van de 11e verdieping van toren C is representatief voor alle vloeren. 
Alle hoogtebeelden vertonen hetzelfde beeld wanneer het vlinderen wordt vergeleken met het afreien. 
Zie hiervoor ook bijlage 2. 
De 5e verdieping van toren B is echter afwijkend ten opzichte van de andere vloeren. Hier is het beeld 
van de vloer enigszins veranderd (zie figuur 5.21 en 5.22). Op de oorzaak hiervan zal later in deze 
paragraaf in worden gegaan. 

Figuur 5.16: statistische waarden na afreien en vlinderen

B2
afreien -4.1314 2.7901 7.7849 -19 7
vlinderen -3.9977 2.2448 5.0393 -9.3 2.1

B3
afreien -1.5995 2.9101 8.4685 -10 11
vlinderen -1.0404 2.9881 8.9287 -8 6.8

B4
verdelen 3.5682 5.8855 34.6385 -15 21
afreien 2.1904 4.2556 18.1098 -15 15
vlinderen 0.9447 4.0992 16.8036 -16.4 12.3

B5
afreien -2.7774 3.302 10.903 -14 11
vlinderen -3.0887 2.835 8.0372 -9.9 6.9

C11
afreien -3.3141 3.1049 9.6401 -20 9
vlinderen -4.9401 2.5521 6.5131 -11.6 1.4

C13
afreien -6.2453 4.3825 19.2064 -20 14
vlinderen -7.2898 4.1969 17.6141 -16.3 2.2

FaseVloer
Maximum
waarde

Gemiddelde
hoogte

Standaard
deviatie

Variantie
Minimum
waarde
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Figuur 5.18: Histogram C11 na vlinderenFiguur 5.17: Histogram C11 na afreien

Figuur 5.20: 3D hoogtemodel C11 na vlinderenFiguur 5.19: 3D hoogtemodel C11 na afreien

Figuur 5.22: 3D hoogtemodel B5 na vlinderenFiguur 5.21: 3D hoogtemodel B5 na afreien
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4B:  Welke knelpunten in het proces zijn een oorzaak van deze afwijking?

Spreiding in hardheid beton

Bij de hardheidsmetingen wordt in de meeste gevallen binnen de waarde van 35 mm gebleven zoals 
omschreven in de meetopstelling. Een overschrijding van deze waarde is  echter niet terug te zien 
in het hoogtebeeld van de vloer. Ook de aanwezigheid van een smeerbed is niet terug te zien in de 
hoogtemodellen. Er verandert namelijk zoals hiervoor al gezegd nauwelijks iets aan het hoogtebeeld 
van de vloeren wanneer het vlinderen en het afreien met elkaar werden vergeleken. 
De grenzen tussen de verschillende vrachten beton zijn niet waar te nemen in het hoogtebeeld. Deze 
hebben geen invloed. Ook eventueel aanwezig lekwater had geen invloed op het hoogtebeeld. Wel 
ontstonden hierdoor ‘putjes’ in de vloer die later gerepareerd moesten worden. 

Er is echter wel bij één vloer (5e verdieping toren B) gewist voordat er aan het vlinderproces werd 
begonnen. Dit moest omdat het beton op sommige plaatsen dusdanig zacht was in verhouding tot 
de rest van de vloer. Dit kwam door de aanwezigheid van een smeerbed op deze vloer. Het wissen 
verplaatst het relatief zachte beton over het gehele oppervlak (zie figuur 5.24). Dit verplaatsen van het 
mengsel is wel degelijk te zien in het hoogtebeeld van de vloer, maar zorgt niet voor een eventuele 
afkeuring. De extreme waarden komen ook bij deze vloer dichter bij elkaar te liggen vergeleken met 
het beeld na afreien. 

Tijdstip starten en stoppen vlinderen

Het stopmoment voor het vlinderen wordt op het oog bepaald en op ervaring door over de vloer te 
lopen en zo te “voelen”. Er kan niet gezegd worden dat er te vroeg wordt begonnen. Eventueel relatief 
vroeg starten (bij hoge waarden bij meting met Humm-sonde) heeft geen nadelige invloed op het 
hoogtebeeld van de vloer. 

Figuur 5.23: Hoogtemodel B5 na storten en verdelen met stortgegevens
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Hoogtecontrole 

Er vindt tijdens het vlinderproces géén hoogtecontrole plaats. Eventuele hoogteverschillen die zijn 
ontstaan voor het vlinderproces zijn dan ook niet meer ongedaan te maken of op te vangen tijdens de 
uitvoering van dit vlinderproces. 

Hoeken, randen en obstakels

Net als bij het afreien hebben de hoeken, randen en obstakels geen nadelige invloed op het hoogtebeeld 
na vlinderen. Wel is het tijdens het vlinderen lastig als er veel hoeken en randen zijn. Deze moeten 
namelijk handmatig afgewerkt worden en dit neemt veel kostbare tijd in beslag.

Plaats van start vlinderen

De plaats waar gestart wordt met het vlinderen is de plek waar het beton het hardst is volgens 
de vlinderploeg. Dit is ook vaak de plek waar de stortploeg is begonnen met het storten. Door de 
vlindermachine op te hangen of neer te zetten op de plek waar men begint met storten, is het materieel 
al op de plaats en is dit meteen de plek waar met het vlinderen kan worden begonnen. 

Voor een uitgebreide uitwerking van het vlinderproces zie bijlage 2. 

Conclusie

Kijkend naar de processtap vlinderen kan er geconcludeerd worden dat deze processtap weinig tot 
geen invloed heeft op het beeld van de vloer zoals dit erbij lag na het afreien. De extremen worden 
weggepoetst, zodat het minimum en maximum dichter bij elkaar komen. 
Ondanks dat enkele delen van de vloer volgens de metingen met de Humm-sonde soms nog vrij 
“zacht” zijn, heeft dit geen aantoonbare nadelige gevolgen voor het hoogtebeeld van de vloer. Ook 
wanneer er een smeerbed op de vloer aanwezig was, gaf dit geen aantoonbare verandering van het 
hoogtebeeld. 

Alleen bij vloer B5, waar gewist is voor het vlinderen, is er aantoonbaar iets veranderd aan het 
hoogtebeeld van de vloer (zie figuur 5.22). Toch verandert er, wanneer wordt gekeken naar de 
statistische waarden, niets ten nadele aan de vloer. De verschillen tussen de minimum en maximum 
z-waarde worden kleiner en de verdeling, die in het hoogtebeeld van de vloer te zien is, verandert. Deze 
verandering maakt het hoogtebeeld dus niet aantoonbaar slechter, alleen anders. 

Figuur 5.24: Het wissen van de vloer door de vlinderploeg
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5.1.5 Probleemstelling 5: Doorbuiging vloer 

5: Wat is de doorbuiging in mm tijdens de verschillende processtappen veroorzaakt door het 
aanbrengen van de betonlaag?

Doorbuiging na opbrengen mengsel

De doorbuiging na het opbrengen van het mengsel bedraagt in het midden ongeveer 3 mm en op 1⁄4 en 
3⁄4 van de overspanning 1 á 2 mm. Er van uitgaande dat er aan de randen geen doorbuiging optreedt, is 
de doorbuiging na het opbrengen van het mengsel maximaal ongeveer 3 mm. 

Doorbuiging na vlinderproces

De doorbuiging die tijdens het vlinderproces plaatsvindt is nauwelijks noemenswaardig. De maximale 
waarden bedragen ongeveer 4 mm. Dit verschilt slechts 1 mm met de gemeten waarden na het 
opbrengen van het mengsel. 
De totale doorbuiging van de vloer is zoals gezegd ongeveer 4 mm. Dit als maximum. Als minimum 
gaan we er van uit dat er bij de oplegging geen doorbuiging plaatsvindt en deze dus 0 mm bedraagt. 
Voor een visualisatie van de gemeten waarden zie figuur 5.25 en 5.26. 

Doorbuiging tijdens het proces

In figuur 5.27 is het verloop van de verschillende processtappen te zien en de bijbehorende doorbuiging 
van de vloerplaten gedurende het gehele proces. 
Bij de meting valt op dat de vloer in het eerste half uur na aanbrengen van het beton het grootste 
deel van de doorbuiging heeft. Dit is echter niet voor ieder deel van de vloer precies hetzelfde, het is 
namelijk afhankelijk van de ligging en de stortvolgorde. 

Wat geconstateerd kan worden is dat bij de eerste vier platen de vloer nog nauwelijks in beweging is 
gekomen tijdens storten, de hoogtecontrole en het afreien, terwijl bij de laatste platen de vloer al een 
behoorlijk stuk is gezakt wanneer het beton wordt aangebracht. Het is dus niet zo dat een vloerdeel 
altijd precies een half uur nadat op die plaats beton is aangebracht zijn maximale doorbuiging bereikt. 
Door het aanbrengen van het beton op het eerste deel van de vloer krijgt ook de rest van de vloer al 
een doorbuiging. Dit is waarschijnlijk mede het gevolg van het feit dat de vloer door het vullen van de 
voegen tussen de kanaalplaten al deels als één geheel gaat functioneren.

Figuur 5.26: Doorbuiging B4 na vlinderenFiguur 5.25: Doorbuiging B4 na stort
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Er is dus geen uitspraak te doen over wanneer de vloerplaten gedurende het proces hun doorbuiging 
ondergaan. Voor iedere plaat op de vloer is dit namelijk weer anders.

Voor een uitgebreide uitwerking van de doorbuiging en bijbehorende berekeningen zie bijlage 2.

Conclusie

Het grootste deel van de doorbuiging vindt plaats gedurende het stortproces. De meting na het 
stortproces geeft een doorbuiging van maximaal 3 mm aan. Gedurende het vlinderproces is de 
doorbuiging minimaal. Deze is niet meer dan 1 mm. In totaal komen we dan tot een doorbuiging van 
maximaal 4 mm. 

Wanneer deze doorbuiging heeft plaatsgevonden, of dit voor de hoogtecontrole bij het opbrengen 
van het mengsel of erna is gebeurd, is niet te zeggen. Voor sommige vloerplaten is dit ervoor en voor 
sommige erna. Dit is afhankelijk van de ligging van de vloerplaten en de stortvolgorde. 
Correctie van de doorbuiging op de meetwaarden na storten, na afreien en na vlinderen zal niet 
gebeuren. Er is namelijk geen waarde toe te kennen of te bepalen met welke waarde er gecorrigeerd 
moet worden. Alles is namelijk afhankelijk van het feit of de doorbuiging voor of na de hoogtecontrole 
tijdens het proces heeft plaatsgevonden. 

5.1.6 Probleemstelling 6: Keuring 

6:  Voldoet de vloer na het vlinderen aan de vooraf gestelde maatnormen?

Volgens de metingen verricht volgens NEN 2743 en de berekeningen die te vinden zijn in bijlage 2 
wordt de vloer gekeurd op de onderstaande waarden in figuur 5.28. 

Veldhoogte-
verschil (mm)

Toets laag 
(mm) Toets hoog (mm)

Veldhoogte-
verschil (mm)

Toets laag 
(mm)

Toets hoog
(mm)

B 2 11.4 2.8 7.1 18.2 4.0 11.1 14.8
B 3 14.7 3.1 6.6 15.6 4.0 9.1 15.2
B 4 26.4 5.6 14.5 19.6 4.5 9.8 23.0
B 5 18.6 4.1 11.2 14.8 3.6 10.2 16.7
C 11 20.3 3.3 8.4 12.3 2.9 8.1 16.3
C 13 17.3 2.4 8.4  - - - 17.3

Gemiddeld
veldhoogte-verschil

(mm)

Veld 1 Veld 2Toren Verdieping

Figuur 5.28: Keuringswaarden van de zes gemeten vloeren

Tijd -> 10.00 10.06 10.12 10.19 10.25 10.33 10.38 10.46 10.51 10.58 11.04 11.12 11.20 11.27 11.35 11.47 12.04 12.16
1 -0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5
2 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0
4 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 2.0 1.5 1.0 1.0 2.0 2.0 -3.0 2.0 1.5 0.5 2.0
5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
6 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5 1.5 2.5 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 0.5 2.5
7 1.5 1.5 1.5 2.0 1.5 3.0 2.0 2.5 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0
8 0.5 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.5 1.5 2.5 2.5 1.5 2.5
9 0.5 1.0 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2.0 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0
10 0.0 0.5 0.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 1.0 1.5
11 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5 1.0 2.5 0.5 2.5 2.0 2.5
12 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5
13 0.0 -0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 0.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0

Tijd -> 10.03 10.09 10.14 10.22 10.28 10.36 10.41 10.48 10.54 11.00 11.07 11.15 11.23 11.30 11.38 11.50 12.07 12.19

 = gestort
 = gemaatvoerd
 = afgereid

 = bedenkelijke meetwaarde (niet realistisch)

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

Figuur 5.27: Meetgegevens extra doorbuigingsmeting
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Toets laag

De toets laag van de verschillende vloervelden varieert van 2,4 tot 5,6 mm. Aangezien de maximale 
toets laag 6,5 mm bedraagt worden de vloeren op dit punt niet afgekeurd. Alle vloeren zijn qua toets 
laag goedgekeurd. 

Toets hoog

Van de elf vloervelden verdeeld over zes vloeren zijn er drie velden die de toets hoog overschrijden. 
Tevens zijn er na afronding van de waarden nog twee velden die precies voldoen. Deze drie vloervelden 
zorgen voor de afkeuring van drie vloeren. De toets hoog kan dus wel degelijk als een probleem worden 
omschreven als het gaat om de goedkeuring of afkeuring van de vloeren. 

Veldhoogteverschil

Eén vloer heeft een overschrijding van het gemiddelde veldhoogteverschil. Op deze vloer was ook 
al een overschrijding van de toets hoog geconstateerd. Wanneer er naar de velden op zich wordt 
gekeken, geven vier van de elf velden een overschrijding in het maximale veldhoogteverschil. Het 
veldhoogteverschil speelt dan ook wel degelijk een rol in de goedkeuring of afkeuring van de vloeren. 

Conclusie

Uit bovenstaande gegevens kunnen we een aantal zaken concluderen. De toets laag vormt geen 
probleem met betrekking tot de goedkeuring van de vloeren. Toets hoog vormt een groot probleem, 
drie van de zes vloeren wordt afgekeurd op een te hoge waarde van de toets hoog. 
Het veldhoogteverschil vormt bij één vloer een reden tot afkeuring. Bij drie van de zes vloeren zit het 
veldhoogteverschil tegen het maximum aan of precies op het maximum. 

5.2 CONCLUSIES

Bij de conclusies (zie ter geleiding ook figuur 5.29) uit dit onderzoek speelt in feite één vraag een grote 
rol, namelijk:

“Wat is de invloed van de knelpunten in het proces voor het maken van monoliet afgewerkte betonvloeren 
op de uiteindelijke maatnauwkeurigheid van het betonoppervlak?”

Omdat er bij het maken van de monolietvloeren steeds gebruik wordt gemaakt van één referentiepunt 
en maar één Peilmaat voor het maatvoeren van deze referentie, is het referentiepunt en de eventuele 
afwijking van deze niet van invloed op de uiteindelijke maatnauwkeurigheid van het betonoppervlak. 
De gehele vloer zal gemiddeld boven of onder Peil liggen en dit zal mede veroorzaakt worden door de 
afwijking van de Peilmaat. Dit hoger of lager liggen van de vloer heeft echter niets te maken met de 
gevraagde maatnauwkeurigheid in de vorm van vlakheid en horizontaliteit. 

Bij het proces van het maken van de vloer kan zoals al eerder vermeld onderscheid worden gemaakt 
tussen het storten en verdelen, het afreien en het vlinderen van de vloer. 
Uit het onderzoek blijkt dat het beeld van de vloer wat betreft hoge en lage gebieden tussen het beeld 
na afreien en het beeld na vlinderen niet verandert. De hoogteverschillen blijven bestaan op dezelfde 
plaatsen als waar deze zich na het afreien zich bevonden. 
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De overgangen zijn echter minder extreem en gaan vloeiender in elkaar over. Dit wil zeggen dat de 
functie van het vlinderen, namelijk het gladder maken van het oppervlak, hier goed ten uitvoer wordt 
gebracht. In zijn eigen werkoppervlak (circa 2 m2 ) kan de vlindermachine pieken en dalen enigszins 
wegwerken. Ten aanzien van grotere gebieden die hoger of lager liggen, verandert de vlinderploeg 
niets aan het hoogtebeeld. De vlindermachine kan dus alleen kleine hoeveelheden beton over een korte 
afstand verplaatsen en niet bijvoorbeeld een bult uitsmeren over de hele vloer.

Bij de metingen met Humm-sonde is gebleken dat er bij geen van de vloeren zonder smeerbed te 
vroeg is gestart met het vlinderen. De 35 mm indringdiepte werd hier niet overschreden. 
Indien er wel een smeerbed op de vloer lag (of er lag lekwater op de vloer) kan geconstateerd worden 
dat er op verschillende plaatsen op de vloer zachtere plekken zijn bij het vlinderen. Bij de metingen 
met de Humm-sonde blijkt dan ook de waarde van 35 mm soms overschreden te worden. Op deze 
plaatsen wordt dan wel gevlinderd om de voortgang van het vlinderproces te kunnen waarborgen. 
Op het hoogtebeeld van de vloer blijkt dit echter geen invloed te hebben. Bij alle vloeren waarbij er 
hardheidsmetingen zijn die boven de 35 mm uitkomen is er geen verandering waar te nemen in het 
hoogtebeeld van de vloer. 

Ook wanneer de vlinderploeg het beton betreedt (over het algemeen om de vloer te “testen” of er al 
gestart kan worden met vlinderen) blijkt dit geen invloed te hebben op het hoogtebeeld. De plaatsen 
waar op gelopen wordt veranderen niet in hoogtebeeld zoals dit het geval was na het afreien. 

Uitzondering op het feit dat de vlinderploeg geen invloed heeft op het hoogtebeeld is wanneer de 
vlinderploeg besluit het oppervlak te wissen alvorens te starten met vlinderen. Wanneer dit gebeurt, 
verandert het beeld van de vloer ten opzichte van het beeld na afreien ook. Er ontstaan geen grote 
hoogteverschillen, in ieder geval niet groter dan het geval is bij het beeld na afreien, maar het beton 
wordt verplaatst over de vloer. Bij één vloer waar dit van toepassing was (Toren B; Verdieping 5) is dit 
overigens geen oorzaak geweest van afkeuren of het ontstaan van grote afwijkingen. De afwijkingen 
bestonden al, ze zijn alleen verplaatst. 

Het beeld na afreien is (mits er niet gewist wordt) verantwoordelijk voor het beeld van de vloer na het 
gehele proces. Kleine pieken en dalen kunnen nog weggewerkt worden door het vlinderproces, echter 
het hoogtebeeld na afreien is bepalend voor het eindresultaat van de vloer. 

Maatnauw-
keurigheid van

het vloer-
oppervlak

Vlinderen Door-
buiging

Afreien Referentie-
punt

Storten en
verdelen

Legenda:
      - = geringe negatieve invloed
     - - = zeer negatieve invloed
      0 = geen invloed
      + = licht positieve invloed
     ++ = zeer positieve invloed

-+

+ - - 0

Figuur 5.29: Invloed van de hoofdstappen van het invloedsfactorendiagram op het eindresultaat
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Wanneer er dan weer wordt gekeken naar het beeld na storten en verdelen (dit is bij één vloer als 
steekproef gemeten) blijkt dat ook tussen het storten / verdelen en het afreien geen veranderingen 
optreden. Weliswaar wordt het geheel weer gladder (wat het vlinderen ten opzichte van het afreien 
ook doet) maar het beeld van de vloer, de hoge en de lage gebieden, zijn al bij de stort aanwezig en 
verplaatsen niet meer. Op zich is dit met de beschreven methode van afreien ook niet zo verwonderlijk. 
De meting op de vierde verdieping van toren B wijst uit dat de handmatige methode het beton niet 
verplaatst en daarom kan ervan worden uitgegaan dat het beeld na storten en verdelen in grote mate 
het beeld na afreien bepaalt. 

Binnen dit proces van storten, verdelen en afreien komen een aantal zaken terug. Bij het storten wordt 
er gebruik gemaakt van een roterende laser. Deze moet binnen het stortproces regelmatig worden 
verhangen om op iedere plaats in de plattegrond bereik te hebben. Bij het opnieuw instellen van de 
ontvanger lijken er verschillen te ontstaan. In de overgangen tussen verschillende vrachten beton is 
er bij de vloeren C13 en B5 een overgang te zien tussen de verschillende gebieden waarbij de laser 
tussendoor is verhangen. 
Afwijkingen die hierbij eventueel zijn ontstaan zouden te wijten kunnen zijn aan een gebrek aan 
een vast referentiepunt. Bij vloer C13 was er alleen sprake van een potloodstreep op de muur die de 
gewenste vloerhoogte moest aangeven. Afwijking in het opnieuw instellen van de ontvanger ontstaat 
hierdoor gemakkelijk. Bij B5 is er echter gebruik gemaakt van een hoogtebout waardoor er eigenlijk 
geen afwijking hoeft te ontstaan. 

De plasticiteit van het beton voldoet steeds aan het gestelde consistentiegebied waarbinnen dit zou 
moeten vallen. Wel ontstaat er op vloer C13 het grootste verschil in plasticiteit tussen twee stortstroken, 
hier liggen de gemeten zetmaten het meest ver uit elkaar.

De stortvolgorde lijkt erg belangrijk in het proces. Bij één vloer, B4, is deze volgorde in verschillende 
delen en tijdstippen uitgevoerd, en dit heeft geresulteerd in grote hoogteverschillen op de vloer. Bij de 
stortlijn tussen de twee storten, waar circa twee uur tussen heeft gezeten wat betreft stortmoment, zijn 
grote hoogteverschillen geconstateerd. Deze zijn ontstaan doordat tijdens de stort van het tweede deel 
het reeds gestorte beton zo hard was geworden dat hieraan niets meer gemaatvoerd kon worden. 

Het beton wordt tijdens en na het maatvoeren alleen betreden door de maatvoerder zelf. Hij betreedt 
overal het beton tijdens het maatvoeren van het onverdeelde beton. Wat echter opvalt is dat er na het 
verdelen al dermate grote hoogteverschillen zijn, dat ze logischerwijs moeten zijn opgevallen. Wanneer 
er in het slechtste geval uitgegaan kan worden van een nauwkeurigheid van een roterende laser van 
± 1,5 mm, zijn de hoogteverschillen zoals die gemeten zijn niet te verklaren. Deze hoogteverschillen 
zullen waarschijnlijk een gevolg zijn van de toegepaste meetmethode tijdens de controle, de koppeling 
tussen de verkregen meetwaarde en de benodigde actie en het feit dat er bij de volgende processtappen 
geen controle meer plaatsvindt op de hoogtemaat van het betonoppervlak. 

De doorbuiging van de vloer, na het aanbrengen van het beton, speelt wel degelijk een rol bij de 
vlakheid van de vloer. In welke mate en in welk stadium van het proces is bij het onderzoek niet 
duidelijk geworden, ondanks extra metingen met betrekking tot de doorbuiging. Voor iedere plek op 
de vloer is de situatie namelijk anders en vindt de doorbuiging eerder dan wel later plaats. Hierdoor is 
geen uitspraak te doen over welke invloed de doorbuiging heeft gehad in het kader van dit onderzoek. 
Een zeer grote oorzaak of invloed is de doorbuiging niet. Bij een maximale doorbuiging van ongeveer 
4 mm is de invloed niet groot genoeg om tot afkeuring van de vloer te komen. 
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Er kan nu geconcludeerd worden dat de oorzaak van de hoogteverschillen van de vloer zeer vroeg in het 
proces moeten worden gezocht. Het beeld na het storten en verdelen zal na het vlinderen nog steeds 
vrijwel hetzelfde zijn (mits er hier niet gewist wordt). De processen die op het storten en verdelen 
volgen veranderen niets aan dit beeld. Het beeld wordt vloeiender en gelijkmatiger, de minima en 
maxima worden minder extreem, maar de hoge en lage gebieden blijven op dezelfde plaats als waar 
ze na het storten en verdelen lagen. Het afreien kan niets meer aan dit beeld veranderen omdat er een 
hoogtecontrole ontbreekt en het vlinderen heeft alleen een positieve uitwerking op de vloer wat betreft 
zijn maximum en minimum waarde. 

Met betrekking tot het storten en verdelen kan opgemerkt worden dat de stortvolgorde belangrijk is 
en dat het verhangen van de laser invloed heeft op het hoogtebeeld. Toch blijft het vreemd dat er bij 
een intensieve maatvoering en controle tijdens storten en verdelen grote hoogteverschillen ontstaan. 
Dit zal deels te wijten zijn aan de wijze waarop de hoogtecontrole wordt uitgevoerd en deels aan het 
ontbreken van hoogtecontrole tijdens het afreien en/ of vlinderen. 

5.3 ONTWERP NAAR AANLEIDING VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN

Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de plaats van de knelpunten binnen het proces 
en in de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van deze knelpunten. Nu het onderzoek is uitgevoerd 
worden de onderzoeksgegevens vertaald richting het ontwerpproces, dat hierna zal volgen.

storten verdelen vlinderen

Hoogtecontrole
Beton toevoegen of 

weghalen
Gewenste hoogte is 

bereikt
Beton is verdeeld

Figuur 5.32: Uitwerking precesstap verdelen in nieuwe procesindeling

Mengsel is opgebracht Gewenste vlakheid en horizontaliteit is bereikt

Vloer gereed om te vlinderen

Vloer wordt niet meer betreden

storten verdelen vlinderen

Figuur 5.31: Nieuwe procesindeling

vlinderenverdelen

Mengsel is opgebracht Gewenste vlakheid en horizontaliteit is bereikt

storten afreien

Vloer gereed om te vlinderen

Figuur 5.30: Huidige procesindeling
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5.3.1 Conclusies vanuit proces

Vanuit het onderzoek is gebleken dat de oplossing voor het probleem moet worden gezocht in:

• de processtap van het storten en verdelen
• de processtap van het afreien

Het onderzoek heeft aangetoond dat het vlinderen nauwelijks invloed heeft op de vlakheid en 
evenwijdigheid van de vloer. In deze processtap zal de verbetering dus niet worden gezocht. Ook hoeft 
de processtap niet gebruikt te worden om afwijkingen na storten / verdelen en afreien ongedaan te 
maken. Deze processtap blijkt namelijk niet geschikt om erg grote afwijkingen weg te werken.

De twee bovenstaande mogelijkheden gaan uit van de huidige volgorde en verdeling in het proces 
voor het maken van een monoliet afgewerkte betonvloer (zoals weergegeven in figuur 5.30: huidige 
procesindeling). 
Tijdens het onderzoek is ook geconstateerd dat het afreien, vooral op de manier zoals het in het 
huidige proces wordt uitgevoerd, feitelijk niets anders is dan een fijne vorm van verdelen. In het 
afreiproces wordt het beton ‘getrild’ en daardoor opnieuw verdeeld. Bovendien zijn de metingen in de 
processtappen storten / verdelen en afreien niet van elkaar te scheiden, omdat de meting na storten / 
verdelen slechts één keer, en op beperkte schaal, heeft kunnen plaatsvinden. Dit biedt dus niet genoeg 
basis om voor deze twee processtappen een aparte conclusie te trekken. Deze twee processtappen 
zullen bij het ontwerp dan ook worden gebundeld tot de processtap verdelen (zie figuur 5.31 en 5.32) De 
oplossing van de onderzochte knelpunten zal naar aanleiding van het bovenstaande worden gezocht in 
de processtap verdelen, deze zal in hoofdstuk 6 en figuur 5.33 nader worden toegelicht. 
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Mate van verdeling
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Afreimethode: vrij of geleid

Tolerantie
materieel

Maatvoering
tijdens verdelen
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verdeeld beton ->

"verpesten"

Vloeibaarheid
beton

"Hoogte" aan
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verhangen

Figuur 5.33: De onderzoeksresultaten zijn weergegeven in het invloedsfactorendiagram
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Oorzaken van afwijkingen in processtap verdelen

Aan de hand van het oorzaak-gevolgdiagram (zie bijlage 3) zullen voor de processtap verdelen de 
oorzaken van de problemen worden benoemd. In het onderzoek zijn namelijk een aantal mogelijke 
oorzaken afgeschreven, doordat is aangetoond dat deze geen invloed hebben op het ‘niet voldoen van 
de vloer aan de vooraf gestelde maatnormen’. De overgebleven oorzaken zullen hieronder worden 
toegelicht. Van sommige is vastgesteld dat ze een oorzaak zijn en van andere kon niet worden 
uitgesloten dat ze géén oorzaak zijn, dus worden ze ook meegenomen.

De oorzaken zijn onderverdeeld naar de hoofd- en subcategorieën uit het oorzaak-gevolgdiagram en 
zullen hierna worden uitgewerkt (zie figuur 5.33).

1.  Betreden van reeds verdeeld beton

Afreien: 
• Om de processtap afreien uit te voeren (na het verdelen), wordt het beton overal weer 

betreden.
Maatvoeringsmethode: 

• Door toedoen van de gekozen methode voor de controle van de vloerhoogte, wordt overal beton 
betreden dat al op hoogte is goedgekeurd.

Personeel: 
• Het personeel betreedt het reeds op hoogte goedgekeurde beton, soms met een aanwijsbare 

reden (beton lekt weg door een gat in de vloer) en soms om onduidelijke redenen.

2.  Hoogtecontroleproces tijdens verdelen

Tijdens verdelen laser verhangen:
• Het verhangen van de laser leidt tot hoogteverschillen in de verschillende meetvelden
• Afreimethode
• Afreien betekent een extra verdelen na de maatcontrole zonder een controlesysteem of 

gecontroleerde methode.
• Het afreien gaat volgens een vrije methode en er is geen hoogtesturing of hoogtereferentie 

(alleen de hoogte van het verdeelde oppervlak).
Mate van verdeling van het beton:

• Na het verdelen kent het beton op de vloer al veel hoogteverschillen. Dit is een slechte basis voor 
het afreiproces, want er is nog geen enigszins vlakke basis om mee te beginnen.

Personeel
• Het personeel krijgt onvoldoende informatie om de hoogte aan te passen of goed te keuren
• Er is onvoldoende wisselwerking aanwezig tussen de info aangaande de gestorte hoeveelheid 

beton en de uitvoering van het toevoegen of weghalen.
Meetmethode

• De meetmethode (baak op het betonmengsel) is niet éénduidig uit te voeren
• Het is niet duidelijk of de verkregen informatie wel wordt omgezet in een actie. Er is bovendien 

geen regelkring in het proces aanwezig, dus er vind geen terugkoppeling plaats van de 
informatie die wordt verkregen bij de hoogtemeting. 
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Meetapparatuur
• De meetapparatuur biedt onvoldoende informatie aan het personeel om een nauwkeurig 

eindproduct te bereiken. Het meetresultaat wordt alleen uitgedrukt in: te hoog, goed of te laag, 
en heeft geen verdere nuancering.

• De informatie wordt zowel akoestisch als visueel verstrekt. In theorie is het akoestische signaal 
alleen een ondersteuning voor het visuele signaal, maar in de praktijk wordt eigenlijk alleen 
het akoestische signaal gebruikt ter beoordeling van de hoogte. Deze akoestische informatie is 
echter slecht te beoordelen, omdat er relatief weinig verschil is tussen het signaal voor te hoog, 
goed en te laag.

3.  Vloeibaarheid beton:

Smeerbed op vloer:
• Het smeerbed dat op de vloer wordt gestort, heeft geen direct aantoonbare invloed op de 

maatnauwkeurigheid van de vloer. Het is echter wel opvallend dat juist op de plaats van het 
smeerbed grote hoogteverschillen ontstaan (ze blijven wel binnen de toleranties).

Samenstelling betonmengsel:
• De vloeibaarheid van het betonmengsel valt binnen de afspraak (consistentiegebied 3 /4), door 

het ontbreken van verschillende mengsels kan de invloed op de maatnauwkeurigheid echter 
niet onderzocht worden.

5.3.2 Afbakening ontwerpgebied

De bovengenoemde oorzaken worden meegenomen als uitgangspunten voor het (op)nieuw te 
ontwerpen proces.

Van de drie hoofdcategorieën zal de vloeibaarheid van het beton niet worden meegenomen in 
de oplossing. Uit het onderzoek is gebleken dat de vloeibaarheid binnen de grenzen van zijn 
consistentiegebied bleef en dat was feitelijk het enige dat in het onderzoek aangetoond moest 
worden. In de oplossing zal met hetzelfde consistentiegebied worden gewerkt. Er zal in het hoofdstuk 
“Aanbevelingen” nog wel op de vloeibaarheid van het beton worden ingegaan. Alleen de oorzaken uit 
hoofdcategorie 1 en 2, het betreden en de hoogtecontrole zullen worden meegenomen richting het 
ontwerptraject.
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06

In hoofdstuk 5 is naast de weergave en bespreking van de onderzoeksresultaten ook de vertaalslag 
gemaakt van de resultaten richting het ontwerptraject. Volgens de structuuropzet van het onderzoek 
zijn de oorzaken gerangschikt volgens de categorieën van het oorzaak-gevolgdiagram. Er is daar een 
aantal concrete oorzaken benoemd, die in het ontwerptraject als uitgangspunt gaan functioneren. 
Eerst zal echter de doelstelling van het afstuderen concreter worden ingevuld voor het ontwerptraject.

6.1 START ONTWERPFASE

In deze paragraaf wordt de doelstelling van de ontwerpfase behandeld en uitgelegd wat dit betekent 
voor de gehele ontwerpfase. Het beheersbare proces en de uiteindelijke maatnauwkeurigheden 
worden hier kort besproken. 

6.1.1 Doelstelling ontwerpfase

De doelstelling voor het afstuderen is:

“Een beheersbaar proces ontwerpen voor het maken van monoliet afgewerkte betonvloeren, met als 
resultaat een maatnauwkeurigheid die voldoet aan vooraf gestelde maatnormen.”

De twee elementen in het de doelstelling zijn: een beheersbaar proces en de maatnauwkeurigheid. 
Voor deze twee elementen zullen hieronder de uitgangspunten worden geformuleerd. 

HOOFDSTUK 6: ONTWERPTRAJECT
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6.1.2 Uitgangspunten voor een beheersbaar verdeelproces

Zoals uit het onderzoek is gebleken ontstaan de afwijkingen in het verdeelproces. Daarom wordt 
het beheersbare proces uit de doelstelling toegespitst op een beheersbaar verdeelproces. Dit komt er 
op neer dat er tijdens het hele verdeelproces grip op de situatie moet zijn. Er moet op ieder tijdstip 
ingegrepen en of gecorrigeerd kunnen worden. Het geheel dient een beheersbaar en gecontroleerd 
proces te zijn om tot de gewenste maatnauwkeurigheid (hieronder gedefinieerd) te komen. De 
hieronder geformuleerde uitgangspunten komen voort uit de in paragraaf 5.3 genoemde knelpunten 
in het proces.

Maatvoering tijdens het proces
• In de processtap verdelen dient een eenduidige en voor iedereen herhaalbare 

controlemogelijkheid te zitten. Deze controle vindt in ieder geval aan het eind van de processtap 
plaats, er moet dus sprake zijn van een regelkring (zie paragraaf 6.2). Hierdoor is het mogelijk 
om verkregen hoogte-informatie nog te verwerken en na het verwerken weer een controle uit te 
voeren totdat het gewenste resultaat is bereikt. 

• Er moet ook duidelijke en eenduidig te interpreteren info met betrekking tot de hoogte van het 
oppervlak zijn. Dit voorkomt dat verschillende mensen verschillende interpretaties geven aan 
de verkregen hoogte-informatie. Hierdoor ontstaan namelijk verschillen in de resultaten.

• Om tot het gewenste resultaat te komen moet er niet alleen een betrouwbare meting worden 
uitgevoerd, maar dient er ook een goede koppeling te zijn tussen de meting (informatie met 
betrekking tot de hoogte) en de benodigde actie (verplaatsen van het betonmengsel). Wanneer 
deze koppeling niet of onvoldoende aanwezig is, wordt het gewenste resultaat nog steeds niet 
bereikt.

Betreden beton:
• Nadat de gewenste hoogte is bereikt (controle) mag het oppervlak niet meer betreden en/ 

of bewerkt worden. Hiermee wordt voorkomen dat een hoogteresultaat, dat is bereikt en 
goedgekeurd, weer ongedaan wordt gemaakt. De invloed van het betreden zelf is weliswaar te 
verwaarlozen, maar op deze manier wordt voorkomen dat er nog iets met het betonoppervlak 
gebeurt. Nadat de gewenste hoogte is bereikt, mag er daarom niets meer aan het betonoppervlak 
veranderen.

6.1.3 Maatnauwkeurigheid

De maatnauwkeurigheid moet voldoen aan de vooraf gestelde maatnormen (in dit geval dus klasse 
II van NEN 2743). Na de processtap verdelen moet de gewenste maatnauwkeurigheid reeds behaald 
zijn. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat het vlinderen weinig tot niets meer veranderd aan de 
vlakheid en evenwijdigheid van de vloer. De gewenste maatnauwkeurigheid voor een klasse II vloer 
komt in dit geval neer op de eisen die ook al genoemd zijn in hoofdstuk 2:

• Toets laag  = 6,5 mm
• Toets hoog  = 10 mm

• Veldhoogteverschil = 17 mm

Bij de uitwerking van het nieuw ontworpen proces zal worden uitgelegd hoe deze eisen kunnen 
worden gehaald.
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6.1.4 Algemene uitgangspunten ontwerpfase

Naast de twee bovengenoemde elementen met hun uitgangspunten, zijn er ook nog een aantal 
algemene uitgangspunten voor het proces. Deze eisen zijn voortgekomen uit de afbakeningen voor 
het ontwerp (zie paragraaf 5.3)

• De stortwijze blijft hetzelfde, dus een betonpomp met flexibele slang in de ruimte.
• De processtap vlinderen blijft gehandhaafd in de huidige vorm.
• Het nieuw te ontwerpen proces moet zo eenvoudig mogelijk worden uitgevoerd, zodat de 

oplossing ook een breed draagvlak kan krijgen in de bouwpraktijk.

6.2 REGELKRING

Om de gewenste terugkoppeling van hoogte-informatie te verkrijgen zal er een regelkring worden 
geïntroduceerd (zie figuur 6.1). Hoogte-informatie blijkt namelijk een begrip te zijn dat in veel 
uitgangspunten terugkomt en is dus een sleutelbegrip in de oplossing. In het huidige proces wordt 
slechts één maal hoogte-informatie verkregen en wel tijdens het meten met de baak, aan het begin van 
het verdeelproces. De informatie wordt dan omgezet in een akoestisch en een visueel signaal, waarbij 
de beoordeling feitelijk wordt gemaakt op basis van het akoestische signaal. De informatie geeft alleen 
aan of het oppervlak van het aangebrachte mengsel te laag, te hoog of goed is. Er is geen enkele nuance 
over de mate waarin de vloer te hoog dan wel te laag is. De persoon met de baak moet op basis van 
weinig informatie aangeven of er (door iemand anders) beton weggehaald of bijgebracht moet worden. 
In welke mate niet te zeggen, dus deze regelkring zou moeten doorgaan tot het beton de juiste hoogte 
heeft bereikt. 
In de praktijk blijkt er vaak onvoldoende te worden teruggekoppeld. Er moet ten eerste meer gerichte 
hoogte-informatie in het proces worden gebracht en er zal een betere koppeling moeten gaan 
plaatsvinden tussen de verkregen hoogte-informatie en de actie. 
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oppervlak

Meten vh
oppervlak

**

Corrigeren /
Verplaatsen

mengsel

** = Alleen van toepassing indien
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Personeel       Materieel

Personeel       Materieel

Personeel       Materieel
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Waar te meten?
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Hoogte binnen
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Figuur 6.1: Regelkring in het proces
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Een regelkring houdt in feite het volgende in: er wordt in het proces van verdelen een 
hoogtecontrolemeting ingebouwd en de verkregen informatie wordt indien noodzakelijk 
teruggekoppeld, zodat hiermee een gerichte bijsturing kan plaatsvinden. Na deze bijsturing vindt 
dan weer een hoogtecontrolemeting plaats, die bepaalt of het resultaat nu wel goed is, of dat er nog 
een keer moet worden teruggekoppeld. Deze regelkring wordt doorlopen tot de gewenste (en vooraf 
gedefinieerde) hoogte is behaald (zie figuur 6.1).

6.3 INDELING PROCES

Uit het onderzoek  is duidelijk geworden dat goede en betrouwbare metingen erg belangrijk zijn. 
Bovendien moet het resultaat van deze metingen (de hoogte-informatie) op de juiste manier worden 
beoordeeld en moet deze worden omgezet in de juiste actie. 

In paragraaf 6.1 is gedefinieerd waaraan het (op)nieuw te ontwerpen proces moet gaan voldoen. 
Het proces zal deels heringericht worden en procesonderdelen die in het huidige proces wel goed 
functioneren worden gehandhaafd. Om de regelkringen te kunnen invullen moeten er steeds een 
aantal keuzes worden gemaakt. Allereerst de keuzes ten aanzien van de controlemeting, namelijk over: 
de benodigde informatie bij de meting, de meetapparatuur, het personeel en de gewenste uitkomst van 
het proces (zie figuur 6.1). Ten tweede zijn er keuzes ten aanzien van de corrigerende actie. Ook hier 
komt weer aan de orde welke informatie er nodig is, welk materieel en personeel en ook weer welke 
gewenste uitkomst van het proces (zie figuur 6.1) De genoemde productiefactoren en uitkomsten 
zijn het uitgangspunt voor de inrichting van het proces. De nieuw ontworpen invulling van deze 
productiefactoren en de in- en output van de actie zullen ook gebaseerd worden op de geconstateerde 
problemen uit paragraaf 5.3, zodat deze ook opgelost kunnen worden.

6.4 CONCEPTEN

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat er een regelkring geïntroduceerd moet worden. Een 
regelkring zegt echter alleen iets over de koppeling tussen de verkregen hoogte-informatie en de 
corrigerende actie. Het zegt niets over de context waarin dat gebeurt, waar in het proces en door wie 
(mens of elektronica) Er is daarom een aantal concepten opgesteld, waarvan de voor- en nadelen zullen 
worden bekeken. Uiteindelijk wordt één concept gekozen, dat het uitgangspunt zal gaan worden voor 
de uitwerking van de regelkring. De regelkring is dan feitelijk in een ‘omgeving’ of context geplaatst, 
en kan dan in de volgende hoofdstukken praktischer worden uitgewerkt. 

6.4.1 Mogelijke concepten

In deze paragraaf zullen 3 mogelijke concepten voor een oplossing worden behandeld. Er zal direct 
commentaar bij het concept worden gegeven waarbij argumenten worden aangedragen waarom er 
wél of juist niet voor dit concept zou moeten worden gekozen. Aan het eind zal er een conceptkeuze 
worden gemaakt en worden onderbouwd waarom er nu juist voor dit concept wordt gekozen. In de 
komende hoofdstukken zal dit concept dan nader worden uitgewerkt. 
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Concept 1: Het huidige proces handhaven, maar verbeteren

In dit concept  wordt het huidige proces van storten en verdelen zoveel mogelijk intact gelaten, maar 
de bovengenoemde regelkring wordt wel ingevoerd. Deze regelkring moet ervoor gaan zorgen dat 
het eindresultaat van de vloer na het verdelen steeds wordt gecontroleerd en er gerichte hoogte-
informatie wordt teruggekoppeld wanneer de vloer nog niet voldoet. Het voordeel van concept 1 is dat 
het personeel met een vertrouwde methode verder kan werken, maar wel verbeterde resultaten kan 
boeken. Dit zal motiverend werken.

Beoordeling concept 1

Met het huidige proces worden er ook goede vloeren gerealiseerd, dus is het proces niet geheel 
slecht. Er is alleen niet genoeg informatie en geen goede sturing, waardoor veel vloeren de gewenste 
maatnauwkeurigheid niet halen en worden afgekeurd. Daarom wordt dat verbeterd binnen het 
huidige proces. Het voordeel hiervan is dat deze oplossing praktisch is en deze oplossing eerder als 
aannemelijk zal worden gezien dan een volledig nieuwe oplossing. Bovendien is een groot deel van het 
proces al in de praktijk beproefd en is dus ook beter te voorspellen hoe het proces gaat verlopen en dat 
de gewenste maatnauwkeurigheid gehaald kan worden. 
Dit concept gaat uit van de goed werkende onderdelen uit het oude proces, aangevuld met oplossingen 
voor de knelpunten, zoals die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Dit concept is ook het meest 
flexibel en dus geschikt voor meerdere plattegronden. Dit is namelijk bewezen in het oude proces, 
omdat alle delen van de vloer goed bereikbaar zijn met het gebruikte materieel.

Concept 2: Nieuw proces

In dit proces wordt de huidige werkmethode storten en verdelen compleet vervangen door een nieuw 
proces. Er wordt eerst gekeken welk resultaat er gehaald moet worden (er moet voldoende beton 
zijn opgebracht en het moet op de goede hoogte liggen)  tot de stap van het vlinderen. Er hoeft geen 
rekening te worden gehouden met de huidige keuzes in het proces van storten en verdelen. Wel blijft 
de eis van een regelkring aanwezig. Er moet dus wederom een controle aan het einde van het proces 
zijn, met een eventuele terugkoppeling. 

Beoordeling concept 2:

Er zou met concept 2 wel een goede oplossing kunnen worden ontwikkeld, maar omdat er veel nieuwe 
elementen in zullen zitten, zal het moeilijk aannemelijk te maken zijn of deze oplossing de gewenste 
maatnauwkeurigheid kan behalen. Daarvoor zijn te veel elementen van het proces niet getest. 
Bovendien zou er dan weer een apart onderzoek worden opgestart over de nieuwe inrichtingseisen 
en moet in feite de hele oplossing weer onderzocht worden. Dit ligt niet binnen de grenzen van dit 
afstudeerproject.
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Concept 3: Een klasse I methode geschikt maken voor klasse II vloeren

Er zijn twee methodes waarmee een klasse I vloer (die dus een hogere maatnauwkeurigheid heeft dan 
een klasse II methode, zie ook tabel 2.3 in hoofdstuk 2) gerealiseerd kan worden, die geschikt zijn te 
maken voor een klasse II vloer. Dit zijn:

• Laserscreedmachine (Zie figuur 6.2). 
 Deze machine werkt de vloer compleet gestuurd af op de juiste hoogte. De persoon die 

de machine bestuurt, hoeft alleen te bepalen waar de machine naartoe rijdt op de vloer, 
de hoogteafwerking gebeurt door de machine zelf. Deze methode is zeer geavanceerd en 
nauwkeurig. De machine kan door zijn omvang alleen gebruikt worden op beganegrondvloeren, 
en wordt vaak ingezet voor magazijnvloeren die zeer vlak moeten zijn, in verband met hoge 
stellingen die erop geplaatst worden. Om deze methode geschikt te laten zijn voor klasse II 
vloeren zou hij dus handzamer moeten worden en hoeft hij minder nauwkeurig te werken. 
Tevens moet het betaalbaar blijven, aangezien voor een klasse II vloer uiteraard minder geld 
wordt uitgetrokken dan voor een klasse I vloer.

• Gedwongen hoogtepositionering (Zie figuur 6.3). 
 Bij deze methode worden er liggertjes op de vloer aangebracht en op de juiste hoogte gesteld. 

Nadat het beton is gestort wordt er een rol over de liggertjes gehaald, zodat de vloer wordt 
afgewerkt op de hoogte van de bovenzijde van de liggertjes. Er kan gekozen worden voor 
liggertjes die achterblijven in het beton, of liggertjes die nog worden hergebruikt. 

 Deze methode moet voor klasse II vloeren ook worden vereenvoudigd, zodat hij in veel 
verschillende plattegronden kan worden gebruikt en ook de kosten een stuk lager zullen zijn 
dan bij een klasse II methode. 

Deze twee methodes hebben allebei feitelijk al een regelkring in zich. Bij de laserscreedmachine zit dit 
eigenlijk elektronisch verwerkt in de machine, hij controleert zijn werk steeds zelf. In de methode van 
gedwongen hoogtepositionering zit de regelkring in de vaste referentie die aanwezig is. De liggertjes 
functioneren dan als referentie voor de gewenste vloerhoogte.  Wanneer het beton op alle plaatsen 
gelijk is getrokken met de bovenzijde van de liggertjes, is de regelkring gereed en kan het resultaat 
worden goedgekeurd. 

Figuur 6.2:   Laserscreedmachine Figuur 6.3:   Gedwongen hoogtepositionering met een rol over 
      liggertjes
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Beoordeling concept 3:

Laserscreedmachine:
Wanneer de laserscreedmachine geschikt moet worden gemaakt voor klasse II, wordt hij feitelijk 
minder nauwkeurig gemaakt. Deze oplossing moet in het apparaat zelf worden gezocht en dit is een 
zeer mechanische oplossing. Bovendien is de machine, met de huidige functie, nauwelijks veel kleiner 
te maken. Het zal daarom altijd problemen opleveren om de machine op de verdiepingen te krijgen. 
Bovendien kan dan niet meer gewerkt worden met de huidige wapeningsnetten, omdat de machine 
daar niet overheen kan rijden. Er moet dan net als bij klasse I vloeren gewerkt gaan worden met andere 
soorten wapening, bijvoorbeeld staalvezels in het betonmengsel.

Gedwongen hoogtepositionering:
Deze methode is wel geschikt te maken voor een klasse II methode. Toch is het nadeel dat in de 
huidige opzet  (met in het midden van de getoogde vloer slechts een druklaag van 50 mm) eigenlijk 
geen profielen aangebracht kunnen worden die in de betonlaag kunnen achterblijven. Bovendien 
vereist het aanbrengen van profielen enorm veel voorwerk, omdat alle profielen op hoogte moeten 
worden afgesteld. Ook zijn de profielen moeilijk in allerlei afwijkende hoeken van de plattegrond toe 
te passen, omdat de profielen altijd gebaseerd zijn op een orthogonaal systeem. Om de overspanning 
voor de rol (die over de profielen rolt) niet te groot te maken om het risico op doorbuiging te beperken, 
moet de tussenafstand tussen de profielen niet te groot worden (ca. 2 meter). Dit zorgt ervoor dat 
er veel profielen moeten worden aangebracht. Bovendien zullen er ook veel pas-profielen aanwezig 
moeten zijn, voor allerlei hoeken en randen. Al met al zullen de voordelen (snelheid tijdens het 
verdeelproces) niet opwegen tegen de nadelen (veel voorwerk en de ontwikkeling van een complete 
collectie profielen). 

6.4.2 Conceptkeuze

Op basis van de bovenstaande beoordeling van de concepten is er gekozen voor concept 1. 
De keuze zou gemaakt worden tussen concept 1 en 3. Het tweede concept viel al snel af, omdat deze 
oplossing te complex was.
 
6.4.3 Uitwerking concept 1

In het huidige proces wordt de hoogte van het beton alleen gecontroleerd na het opbrengen van het 
beton. Dit is de enige keer dat de hoogte met een hulpmiddel wordt gecontroleerd. Eigenlijk is dit 
wel een regelkring, omdat er wel deels (maar onvoldoende) wordt teruggekoppeld. Daarna volgen er 
echter, zoals uit het onderzoek is gebleken, nog diverse processtappen die de toestand van het beton 
weer veranderen en zorgen voor hoogteveranderingen op de vloer. De bovengenoemde hoogtecontrole 
is alleen een controle om vast te stellen of er overal genoeg beton is gestort. Na enkele bewerkingen, 
zoals het opnieuw verdelen met een rei, wordt het hoogtepatroon nog aangepast en is de eerste meting 
niet meer representatief. Dan zou er opnieuw een hoogtemeting moeten worden uitgevoerd, om 
te bepalen of het hoogtebeeld van de vloer na deze processtappen nog steeds voldoet aan de eisen. 
Wanneer dat het geval is, kan het betonoppervlak goedgekeurd worden en mag het niet meer worden 
betreden tot het beton voldoende is uitgehard en de vlinderploeg aan het werk kan. Blijkbaar is één 
regelkring, zoals hierboven beschreven, niet voldoende.
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Er wordt daarom nog een tweede regelkring ingebracht in het proces, voor dit tweede onderdeel van 
het proces van verdelen. De eerste regelkring is een controle om vast te stellen of er voldoende beton 
op de vloer is gestort en dient ook als ‘grove’ verdeling van het beton. De tweede regelkring is pas 
nodig voor de definitieve hoogtecontrole, omdat ook pas in de laatste fase van het verdelen de gewenste 
hoogte kan worden behaald en ook kan worden geconditioneerd (omdat er niet meer overheen hoeft 
te worden gelopen).

Omdat er twee regelkringen zijn, krijgen ze ook allebei een andere functie:

Regelkring 1: gecontroleerd verdelen

Deze regelkring zal gaan functioneren als controle of de 
hoeveelheid beton die op de vloer is gestort voldoende is en of 
het beton globaal op hoogte ligt. Er zal dus nog geen bijzonder 
nauwkeurige meting worden uitgevoerd, omdat in deze fase 
van het verdelen ook nog geen nauwkeurige afwerking kan 
worden uitgevoerd. Het belangrijkste is dat de ‘stortruggen’ 
geëgaliseerd worden, zodat er ook daadwerkelijk een 
meetbaar oppervlak ontstaat. (zie figuur 6.4) Hierna wordt er 
een ‘grove’ controlemeting uitgevoerd. Wanneer deze meting 
binnen de vooraf gestelde grenzen valt kan de tweede fase van 
het verdelen worden gestart (en dus de tweede regelkring), 
anders moet regelkring 1 nogmaals worden doorlopen (zie 
figuur 6.5)

Regelkring 2: gecontroleerd afreien

In deze regelkring kan een meer nauwkeurige actie worden 
uitgevoerd, omdat de hoogte van het beton na het doorlopen 
van regelkring 1 al binnen bepaalde grenzen ligt. Er zitten dus 
geen extreme waarden meer in de hoogte en daarom is dit een regelkring waarin een fijnere afwerking 
wordt gerealiseerd. Er wordt hier ook meer nauwkeurige informatie aangeleverd, zodat deze een goede 
sturing kan geven bij het verdeelproces. Wanneer de hoogtecontrole is uitgevoerd en deze ligt binnen 
de vooraf gestelde grenzen, is dit feitelijk de eindcontrole van het verdeelproces. Er mag met de vloer 
dan niets meer gebeuren. Dat wil zeggen: geen handelingen aan het oppervlak en ook niet betreden. 
De vloer wordt dan ook ‘glad’ achtergelaten. Feitelijk is dit eindresultaat dus hetzelfde als het afreien in 
het oude proces, maar nu gecontroleerd. De vloer kan gaan uitharden totdat deze dermate uitgehard is 
dat kan worden overgegaan tot de start van het vlinderproces. Wanneer de vloerhoogte na de controle 
nog niet  binnen de grenzen blijft, zal regelkring 2 nogmaals worden doorlopen, totdat deze wel wordt 
goedgekeurd (zie figuur 6.5).

In de hoofdstukken 7 en 8 zullen de regelkringen gedetailleerd worden ingevuld en verder worden 
uitgewerkt.

Figuur 6.4: Handmatig verdelen van het beton
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Bij de uitwerking van het gecontroleerde verdelen zal er ingegaan worden op het proces binnen 
de regelkring. De regelkring zorgt ervoor dat het verdelen wordt beheerst. Binnen het proces in de 
regelkring worden er verschillende processtappen uitgevoerd. Deze processtappen zullen kort worden 
besproken. Hier zal het vooral gaan om de functie en het verwachte resultaat ervan. 

Bij de verschillende processtappen wordt gebruik gemaakt van een hulpmiddel om deze stappen uit te 
kunnen voeren. Het hulpmiddel, dat gebruikt wordt binnen deze regelkring, zal besproken worden op 
zijn functies, op de vorm en vooral op de werking.

Er dient wel vermeld te worden dat het hier om een conceptinvulling van het hulpmiddel gaat. Zoals 
gezegd zullen de functie en de werking van het hulpmiddel beschreven worden, de mechanische en 
elektronische uitwerking zullen echter achterwege worden gelaten. Voor het in gebruik nemen en 
fabriceren van het omschreven hulpmiddel zal deze expertise nog wel ingeschakeld moeten worden 
alvorens er wordt overgegaan tot de werkelijke uitvoering. 

7.1 INDELING PROCES

Het proces binnen regelkring 1 heeft twee functies, namelijk: het  verdelen / egaliseren van het beton 
(mede om een degelijke en betrouwbare meting uit te kunnen voeren) en de controle of er genoeg 
beton is aangebracht op het desbetreffende oppervlak. Bij een onvoldoende resultaat wordt er er 
gecorrigeerd of mengsel verplaatst. Het oppervlak wordt dan eerst weer geëgaliseerd voor de meting 
en hierna vindt er opnieuw een meting plaats net zolang totdat het gewenste resultaat is bereikt. 
Hieronder zullen deze drie verschillende stappen besproken worden. (zie figuur 7.1)

7.1.1 Verdelen van het beton

Nadat het mengsel uit de slang op de vloer is aangebracht, is de grootste vraag of er op het desbetreffende 
oppervlak genoeg beton ligt. De exacte verdeling (voldoen aan de gestelde norm) kan pas verwezenlijkt 
worden wanneer er voldoende beton ligt. 
Om een betrouwbare meting te doen zal het beton gelijkmatig worden verdeeld, dus niet op de 
“hoopjes” laten liggen zoals deze worden neergelegd door de betonpomp (Zie figuur 7.2). 

HOOFDSTUK 7: GECONTROLEERD VERDELEN
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7.1.2 Meting hoeveelheid beton

Er dient een hoogtemeting plaats te vinden 
om te weten of er voldoende beton ligt. 
Deze meting dient zo kort mogelijk op de 
stort plaats te vinden. Bij de constatering 
dat er te veel of te weinig ligt kan dit 
namelijk direct aangepast worden zonder 
dat dit gevolgen heeft voor de rest van het 
vloeroppervlak. De betonpomp is immers 
nog dicht in de buurt. 
De meting hoeft nog geen uitspraak te doen 
over de uiteindelijke maatnauwkeurigheid 
van de vloer. Hier zorgt regelkring 2 voor. 
Regelkring 1 moet een voldoende basis 
bieden voor regelkring 2 om tot een vloer 
te komen die voldoet aan de gewenste 
maatnauwkeurigheid. 

7.1.3 Corrigeren / verplaatsen beton

Indien er na de meting geconstateerd wordt dat er te veel dan wel te weinig beton ligt, wordt het 
betonoppervlak gecorrigeerd en wordt er mengsel verplaatst  om wél tot de gewenste hoeveelheid 
te komen. Hierna start weer de egalisatie van het oppervlak en wordt er opnieuw een hoogtemeting 
uitgevoerd.

Figuur 7.2:   Het mengsel dat uit de slang komt heeft nog geen gelijk 
      matige  verdeling en is in deze hoedanigheid niet geschikt  
      als meetoppervlak.  Een egalisatie dient uitgevoerd te  
      worden alvorens te kunnen meten. 
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Figuur 7.1: Visualisatie van het gecontroleerde verdelen
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7.1.4 Conclusie

Om zowel de meting als het verdelen goed en vooral snel na het opbrengen van het mengsel uit 
te kunnen voeren, moeten meerdere mensen beschikken over een hulpmiddel om de hoeveelheid 
mengsel te kunnen bepalen. Dit hulpmiddel moet zowel kunnen verdelen (noodzakelijk om een 
betrouwbare meting uit te kunnen voeren) als kunnen weghalen en/ of toevoegen en zeker niet in 
de laatste plaats de hoogte (dus de hoeveelheid) van het opgebrachte mengsel kunnen meten. Het 
verkrijgen van de benodigde informatie en  het uitvoeren van de actie die hieruit moet volgen ligt bij 
één persoon. Dit komt omdat de meting en de actie verwerkt zijn in één hulpmiddel. Iedereen die met 
behulp van een dergelijk hulpmiddel rondloopt in het proces heeft informatie over de hoogte van het 
oppervlak en over de mate van actie die ondernomen dient te worden om tot een voldoende resultaat 
te komen aan het eind van regelkring 1. 

In de volgende paragrafen zal ingegaan worden op dit hulpmiddel en de werking ervan. Zowel de 
meeteigenschap als de verdeeleigenschap zullen hierin aan bod komen. Zoals reeds vermeld gaat het 
hier om een conceptontwerp dat vooral ingaat op de functie en de werking. Gedetailleerde uitwerking 
(mechanische en elektronisch) dient nog uitgevoerd te worden. 

7.2 DE MEETHARK

Om in de behoefte te voorzien van een hulpmiddel dat zowel de verdeelfunctie als de meetfunctie 
heeft, wordt er gebruik gemaakt van de meethark. De mensen die het beton verdelen kunnen tijdens 
het verdelen gelijk controleren of er genoeg beton ligt. 
Concluderend uit wat hiervoor in dit hoofdstuk is beschreven, moet deze meethark aan de volgende 
zaken voldoen, namelijk:

• Egaliseren van het mengsel t.b.v. betrouwbare meting = Verdelen 
• Verplaatsen van het mengsel (toevoegen en/ of weghalen) = Verdelen
• Meten van de hoogte ten opzichte van een referentie  = Meten

De vorm van het hulpmiddel en de werking ervan, 
zowel voor het verdelen als het meten, zullen 
in de komende paragrafen besproken worden. 
Als basis voor de meethark wordt er gebruik 
gemaakt van de bestaande rei die in het bestaande 
proces gebruikt wordt voor de egalisatie van het 
oppervlak als ook voor het verplaatsen van het 
mengsel (zie figuur 7.3). Aangezien deze twee 
functies ook in dit proces van toepassing zijn 
wordt dit hulpmiddel als basis voor het ontwerp 
van de meethark gebruikt. 

Figuur 7.3:   De rei wordt in het bestaande proces toegepast  
      om  het mengsel te  egaliseren en te verplaatsen
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7.2.1 Vorm van de meethark

Omdat de onderkant van de rei niet alleen moet worden gebruikt voor het verdelen, maar ook als 
voetplaat dient te worden gebruikt tijdens de meting, is de volgende vorm tot stand gekomen (zie 
figuur 7.4 voor ontwerp van de vorm). 
Stap 1 en 2 geven de beginvormen weer. Stap 1 is de bestaande rei en stap 2 is het vlak loodrecht op de 
steel dat nodig is voor een betrouwbare meting. Wanneer 1 en 2 worden samengevoegd krijgen we stap 
3, waarna bij stap 4 de overbodige vlakken “afgesneden” worden. Dit resulteert in de vorm bij stap 5. Bij 
stap 6 zijn de maten en de hoeken van de vlakken ten opzichte van de steel gegeven. Hieronder zal kort 
met behulp van een illustratie in worden gegaan op de 3 functies die deze “voetplaat” kan vervullen. 

Egaliseren met de meethark  

Wat betreft de egaliseerfunctie is er niets veranderd ten opzichte van de reeds bestaande rei. Het vlak 
onder een hoek van 60° zorgt ervoor dat het egaliseren met behulp van de meethark uitgevoerd kan 
worden. Voor een visualisatie hiervan zie figuur 7.5. 

Verplaatsen van mengsel met de meethark 

Voor het verplaatsen van het mengsel wordt het vlak gebruikt dat tevens wordt gebruikt als voetplaat 
tijdens de meting. Dit vlak kan als hark worden gebruikt. Het kan worden vergeleken met een normale 
hark, met een geheel dicht vlak in plaats van de ‘tanden’ die normaal gesproken aanwezig zijn. Voor 
een visualisatie van deze “harkfunctie” zie figuur 7.7. 

Meten met de meethark 

Het vlak loodrecht op de steel heeft, naast de “harkfunctie”, als functie om als voetplaat te dienen 
tijdens de metingen aan het oppervlak. Dit vlak moet zorgen voor een voldoende oppervlak om tot 
een betrouwbare meetmethode te komen. Met een oppervlak van 100 bij 1000 mm biedt dit vlak 
voldoende “steun” om tijdens de meting niet in het mengsel weg te zakken en tot een betrouwbare 
meting te komen. Voor een visualisatie zie figuur 7.6. 
Voor een verdere uitwerking van de meting, van meetapparatuur tot aan beoordeling van de 
meetwaarden, zie paragraaf 7.2.2. 

Figuur 7.4:   Ontwerptraject voetplaat meethark. Nummer 1 geeft de vorm weer voor het reien en nummer 2  
      voor de hoogtemeting loodrecht op het oppervlak. Deze vormen moeten gecombineerd worden  
      (nr. 3). Bij nummer vier is dan te zien welke vlakke verwijderd kunnen worden en nummer 5 toont  
      de uiteindelijke vorm. Deze vorm wordt bij nummer zes gespecificeerd.
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7.2.2 Hoogtemeting met de meethark

Tijdens het verdeelproces moet er zeer snel een meting plaats kunnen vinden die informatie geeft 
over de hoeveelheid beton dat op het oppervlak ligt. In deze paragraaf zal de uitvoering van de 
meting besproken worden, de werking van de meetapparatuur, de te verkrijgen meetwaarden en de 
bijbehorende beoordeling besproken worden. 

Uitvoering van de meting

Het vlak loodrecht op de steel wordt op het betonoppervlak geplaatst. Doordat er een continue meting 
wordt uitgevoerd is er direct af te lezen of er voldoende beton is aangebracht of niet. Is er onvoldoende 
resultaat dan wordt er direct met behulp van de andere functie van de meethark beton bijgevoegd 
(of direct uit de slang) of weggehaald en wordt er weer gemeten. Dit gaat net zolang door totdat 
het resultaat voldoende is (voor bepaling tolerantiegebied zie verderop in deze paragraaf). Wanneer 
het resultaat binnen het tolerantiegebied valt is de regelkring afgesloten voor het desbetreffende 
oppervlak. 

In figuur 7.8 is de meetopstelling weergegeven. Dit is een visualisatie van de manier waarop de 
meting wordt uitgevoerd. Later in deze paragraaf zal in worden gegaan op de meetapparatuur, welke 
informatie er te zien is door deze meting en hoe deze beoordeeld dient te worden.

Figuur 7.6:   Meetfunctie     
      meethark

Figuur 7.7:   Harkfunctie van de meetharkFiguur 7.5:   Egaliseerfunctie      
      meethark

Figuur 7.8: Meetopstelling van toepassing bij gebruik van de meethark. 
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Meetapparatuur

Om de hoogte te meten wordt er gebruik gemaakt van fotocellen 
die aan de steel op een vaste hoogte bevestigd zijn. De hoogte ten 
opzichte van de roterende laserstraal wordt omgezet met behulp van 
een stukje elektronica. 

De apparatuur bestaat uit twee delen, namelijk: de meetapparatuur 
zelf, de opneemvoorziening (zie figuur 7.9 en 7.10) en de 
afleesvoorziening. Deze zijn apart genomen, omdat het onhandig is 
om tijdens het gebruik van de meethark af te lezen op 1000 mm +P. 
Dit is namelijk de hoogte van de gebruikte referentie. Waarom deze 
zich op 1000 mm +P bevindt zal worden behandeld in paragraaf 
8.3. 
De afleesvoorziening is direct gekoppeld aan de fotocellen, maar 
kan op iedere gewenste hoogte (waarschijnlijk ooghoogte) worden 
bevestigd aan de steel. Zie hiervoor figuur 7.11. 

Het onderste deel, de eigenlijke opneemvoorziening in de vorm 
van fotocellen, is een transparante buis met daarin een driehoek 
bekleed met fotocellen. Deze driehoek heeft 360° in het horizontale 
vlak ontvangst. De transparante buis dient ter bescherming van de 
fotocellen (transparante buis biedt de mogelijkheid tot schoonmaken) 
en vormt de verbinding tussen steel en fotocellen. 
Deze verbinding wordt gemaakt door middel van een verbinding 
die permanent op de steel aanwezig is. Deze zorgt ervoor dat het 
buisje met fotocellen steeds op dezelfde manier en op dezelfde 
hoogte op de steel wordt bevestigd. Deze “ontvanger” hoeft dan 
ook niet iedere keer ingesteld te worden, zoals bijvoorbeeld bij een 
zogenaamde “pieper” het geval is (zie proces uitgevoerd tijdens 
onderzoek). Bijkomend voordeel is dat de meetapparatuur na afloop 
van het proces veilig opgeborgen kan worden, onafhankelijk van de 
meethark, en dus niet blootgesteld hoeft te worden aan eventueel 
gooi- en smijtwerk van materieel. De fotocellen hebben een hoogte 
van 100 mm. Dit zal resulteren in een bruikbaar bereik van +/- 45 
mm. Aangezien de druklaag ongeveer 80 mm bedraagt zal deze 
waarde ruim voldoende zijn. 

Het bovenste gedeelte, de afleesvoorziening, is door middel van een snoertje verbonden met 
de fotocellen. Hier wordt het signaal omgezet in een visualisatie om tot een beoordeling van de 
hoogte te kunnen komen. Doordat er een continue meting wordt uitgevoerd door de fotocellen is 
op de afleesvoorziening steeds informatie over de hoogte van het oppervlak beschikbaar. Voor een 
visualisatie van deze afleesvoorziening zie figuur 7.11. Zoals hierin te zien is, wordt er gebruik gemaakt 
van LED’jes. Afhankelijk van de hoogte zal een bepaalde LED gaan branden. Afhankelijk van de kleur 
(groen = voldoende en rood = onvoldoende resultaat) zal er overgegaan worden tot een actie. 

Figuur 7.9:   Verticale doorsnede     
      meethark ter p laatse  van  
      de fotocellen

Figuur 7.10:   Horizontale doorsnede  
       meethark ter  plaatse   
       van de  fotocellen

Figuur 7.11:   Afleesvoorziening     
       meethark
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Beoordeling van de meetwaarden

Zoals gezegd zijn er twee kleuren LED’jes, namelijk groen en rood. (Zie hiervoor ook figuur 7.13.) Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen een beoordeling “GOED” (groene lampjes) en een beoordeling 
“TE HOOG” (rode lampjes op de bovenste helft van het kastje) en een beoordeling “TE LAAG” (rode 
lampjes op de onderste helft van het kastje). Zie hiervoor figuur 7.12. Tevens is er te zien of er relatief 
veel of relatief weinig beton moet worden toegevoegd of weggehaald. Dit is nodig omdat er meerdere 
LED’jes per gebied worden gebruikt op de afleesvoorziening. Met behulp van deze informatie kan er 
direct beton weg worden gehaald of beton worden toegevoegd, omdat degene die de meting uitvoert 
ook de middelen ter beschikking heeft om beton te verplaatsen. Met behulp van de meethark kan 
namelijk zowel gemeten worden als mengsel worden verplaatst. 

In figuur 7.13 is te zien dat er meerdere lampjes zijn. Er is een aantal groene en een aantal rode LED’jes 
(zowel boven als onder). Hoe groot het gebied is waarbij er een groen lampje gaat branden en hoe 
groot het verschil tussen de lampjes onderling is, is in dit stadium niet te zeggen. Om hierover een 
uitspraak te kunnen doen zal er een onderzoek moeten worden uitgevoerd waarbij de hier omschreven 
meethark zal worden toegepast. Pas dan kan het tolerantiegebied worden omschreven en kan de meest 
ideale onderverdeling tussen de LED’jes onderling worden bepaald. 

Figuur 7.13: Detail van de LED-aflezingFiguur 7.12: Voorbeelden beoordeling LED-jes
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7.3 IMPLEMENTATIE MEETHARK

Voordat de meethark toegepast kan worden moet er nog een aantal zaken nader worden onderzocht en 
worden ontwikkeld. Pas dan kan de meethark worden toegepast en functioneren zoals in dit hoofdstuk 
is omschreven. Het gaat dan om de volgende zaken:

Hoe groot is het tolerantiegebied?

Zoals al eerder gezegd in dit hoofdstuk zal de grootte van het tolerantiegebied proefondervindelijk 
moeten worden vastgesteld. Hierbij zal een aanname moeten worden gedaan van de scheiding tussen 
een groene LED en een rode, waarna deze getoetst wordt via het in dit rapport beschreven onderzoek. 
Bij een voldoende resultaat van de vloer kan dit tolerantiegebied dan gelden als tolerantiegebied voor 
de meethark. 

Aantal LED’s

Met het hierboven beschreven tolerantiegebied hangt ook het aantal LED’s samen. Hoeveel groene 
en hoeveel rode LED’s moeten worden toegepast op de afleesvoorziening. Een oneven aantal lijkt het 
meest voor de hand te liggen, omdat de middelste dan de streefhoogte is. Het aantal eromheen zal 
vast moeten worden gesteld tijdens het gebruik. Pas dan kan naar ervaring van de gebruiker worden 
bepaald hoeveel LED’s het beste werkt. 

Verdere uitwerking

Het ontwerp van deze meethark is slechts een concept. Voordat de meethark überhaupt gebruikt 
kan worden zal er elektronische en mechanische kennis moeten worden ingeschakeld voor 
verdere uitwerking en realisering van het ontwerp. Hierbij valt te denken aan het exacte ontwerp 
van de meethark, en de ontwikkeling van het schakelsysteem tussen de opneemvoorziening en de 
afleesvoorziening, met de hiervoor benodigde elektronica. 

Wanneer deze zaken nader zijn onderzocht kan de meethark functioneren zoals in dit hoofdstuk 
omschreven. Tijdens het verdeelproces weet iedereen die zich met het verdelen bezighoudt hoe de 
vloer er qua hoogtemaat bij ligt. Dit zal een eerste vereiste zijn om tot een goed eindresultaat van de 
vloer te komen en om aan de gestelde norm te voldoen. 
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08

Bij de bespreking van het gecontroleerde afreien zal allereerst ingegaan worden op het proces dat zich 
binnen de regelkring afspeelt. De regelkring zorgt ervoor dat het afreien wordt beheerst. Hoe zit dit 
proces in elkaar en welke middelen zijn ervoor nodig om dit proces uit te kunnen voeren? Vervolgens 
zullen de benodigde hulpmiddelen worden besproken. Er zal dan met name in worden gegaan op het 
meethulpmiddel dat binnen het proeces van gecontroleerd afreien wordt gebruikt. 
De term afreien wordt hier opnieuw geintroduceerd. Het blijft een vorm van verdelen, maar om 
verwarring met de eerste regelkring: ‘gecontroleerd verdelen’ te voorkomen, wordt hier de term afreien 
weer gebruikt. Dit is tevens een gevolg van de ontwerpkeuze die is gemaakt om de afreibalk te gaan 
gebruiken als hulpmiddel in de regelkring.
De kanttekening dient wel gemaakt te worden dat het hier, net als bij de meethark, gaat om een 
conceptontwerp. Er wordt alleen over het functionele ontwerp gesproken en in mindere mate wordt er 
ingegaan op het uiterlijk en de exacte vorm van het ontwerp. De mechanische en elektronische kennis 
zal zijn nog moeten worden toegevoegd in dit ontwerp om het tot een daadwerkelijk bruikbaar en 
werkend hulpmiddel te laten functioneren. 

8.1 INDELING PROCES

Binnen het proces van regelkring 2 kunnen we drie stappen onderscheiden (zie figuur 8.1). Allereerst 
het verdelen / egaliseren van het oppervlak. Hierna wordt er dan een meting verricht op het oppervlak. 
Bij voldoende resultaat is de regelkring voltooid. Bij onvoldoende resultaat bij de meting volgt de 
volgende stap, namelijk: het corrigeren / verplaatsen van het mengsel. Na deze stap wordt er eerst weer 
verdeeld en dan vindt de hoogtemeting van het oppervlak weer plaats, net zo lang totdat het gewenste 
resultaat is bereikt en de regelkring kan worden afgesloten. 
Bij het afsluiten van de regelkring is het verdeelproces klaar en is de vloer vlinderklaar. Er 
dienen geen handelingen of werkzaamheden meer aan het oppervlak uitgevoerd te worden, die 
de maatnauwkeurigheid van de betonvloer beïnvloeden. Het resultaat zoals gemeten tijdens 
regelkring 2 blijft intact tot de start van het vlinderproces. Omdat het vlinderen geen invloed heeft 
op de maatnauwkeurigheid van het oppervlak, zie conclusies van het onderzoek, is het resultaat van 
regelkring 2 ook verantwoordelijk voor het eindresultaat van de gemaakte vloer. 
Hieronder zullen de drie stappen die de regelkring vormen kort worden besproken. 

HOOFDSTUK 8: GECONTROLEERD AFREIEN



82

Hoofdstuk 8: Gecontroleerd afreien

83

Hoofdstuk 8: Gecontroleerd afreien

8.1.1  Trillen  en hoogtemeting van het 
 oppervlak

De hoogtemeting van het oppervlak heeft als 
uitgangspunt het resultaat van regelkring 1. Het 
verschil met regelkring 1, en dus de meting met de 
meethark, is dat de meting en de eventueel benodigde 
actie in de vorm van weghalen of toevoegen van 
mengsel niet in één hulpmiddel is verenigd. De 
hoogtemeting is echter wel gecombineerd met het 
voormalige “afreien” van de vloer. Dit is gedaan omdat 
het voormalige “afreien” (het vlinderklaar maken 
van de vloer) de laatste stap is in het verdeelproces. 
Hierdoor is het resultaat dat hierdoor ontstaat ook 
direct verantwoordelijk voor het eindresultaat van de 
vloer. Door hier een controlepunt in te bouwen is er 
informatie beschikbaar over de maatnauwkeurigheid 
zoals deze na het verdelen wordt opgeleverd. 
Het oppervlak wordt dus zoals gezegd vlinderklaar 
achtergelaten (zie figuren 8.2 en 8.3). Er wordt gebruik 
gemaakt van de bestaande trilbalk van het huidige 
proces. Bij voldoende resultaat is de regelkring direct 
afgesloten (en dus ook het gehele verdeelproces). Bij 
onvoldoende resultaat wordt er mengsel verplaatst 
waarna de meting nogmaals wordt uitgevoerd totdat 
het resultaat voldoende is. 

Figuur 8.2: Trilbalk 01

Figuur 8.3: Trilbalk 02

Verdelen /
Egaliseren
oppervlak

Meten vh
oppervlak

**

Corrigeren /
Verplaatsen

mengsel

** = Alleen van toepassing indien
resultaat  van de processtap
meten onvoldoede is.

Personeel       Materieel

Personeel       Materieel

Personeel       Materieel

Waar te verdelen?

Waar te meten?

Mate en plaats
van corrigeren

Oppervlak
gereed voor
hoogte-controle
meting

Hoogte t.o.v.
Peil bekend

Betonmengsel
wordt
opgebracht

Vloer is
vlinderklaar

Hoogte binnen
toleranties van
Regelkring 2

Figuur 8.1: Visualisatie van het gecontroleerd afreien
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Alle eigenschappen van de huidige trilbalk blijven 
dus behouden en er wordt een meethulpmiddel 
aan toegevoegd. Hoe dit hulpmiddel er uit ziet en 
hoe het functioneert wordt verder besproken in de 
volgende paragraaf 8.2 “De meetrei”. 

8.1.2  Toevoegen en/ of weghalen van  
  het beton

Het toevoegen en/ of weghalen van het beton gebeurt 
niet met hetzelfde hulpmiddel waarmee de meting 
wordt uitgevoerd. Dit verplaatsen wordt op dezelfde 
wijze uitgevoerd als het in het huidige proces wordt 
uitgevoerd, namelijk met een hark en/ of rei. Zie 
hiervoor figuur 8.4. Deze persoon die het beton 
verplaatst, werkt samen met degene die de meetrei 
bedient. In tegenstelling tot de meethark worden de 
twee verschillende acties niet door dezelfde persoon 
uitgevoerd, maar vindt er een samenwerking plaats 
tussen degene met de meetrei en de persoon met de 
rei om beton te verplaatsen.

8.1.3 Conclusie

Om tot een goed resultaat te komen dient regelkring 2 zo dicht mogelijk op de eerste regelkring te 
volgen. Het beton dat verplaatst wordt kan dan ook nog ergens naartoe verplaatst worden zonder het 
omliggende oppervlak nadelig te beïnvloeden qua hoogtemaat. 
De hoogtemeting dient nauwkeurige en betrouwbare informatie te geven die omgezet kan worden 
naar een actie. Het resultaat van deze regelkring is namelijk ook direct het uiteindelijke resultaat van 
de vloer. Degenen die zich bezighouden met regelkring 2 dienen zich hier ook van bewust te zijn en 
dienen binnen de afgesproken toleranties te blijven om tot een vloeroppervlak te komen dat aan de 
gewenste maatnauwkeurigheid voldoet. 

Er zal hierna alleen ingegaan worden op de meetrei en de meetfunctie die dit hulpmiddel heeft. 
Het verplaatsen van het mengsel en de eigenschappen van de meetrei die overgenomen zijn van de 
bestaande trilbalk zullen hier niet besproken worden. Deze zijn namelijk niet anders dan het huidige 
proces. In hoofdstuk 9, bij de bespreking van het totale proces, zullen ze wel aan bod komen. 

8.2 DE MEETREI 

Tijdens de tweede regelkring wordt er gebruik gemaakt van de meetrei. Resultaat van de regelkring 
is dat de vloer voldoet aan de gestelde maatnormen volgens NEN 2743. Na de meetmethode van 
regelkring 1 moet hier de uiteindelijke maatnauwkeurigheid wat betreft de vlakheid en evenwijdigheid 
worden behaald. Tevens moet de vloer vlinderklaar zijn, dat wil zeggen dat er geen stappen meer 
hoeven worden uitgevoerd alvorens het vlinderen van de vloer kan starten. 
Samengevat kunnen we een aantal punten opnoemen waaraan de meetrei moet voldoen, namelijk:

• Vloer vlinderklaar maken (glad / egaal maken van het oppervlak)
• Meting van het oppervlak ten opzichte van een referentie

Figuur 8.4: verplaatsen van het betonmengsel
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Voor de meetrei wordt als basis de bestaande trilbalk genomen. Zie hiervoor figuur 8.5 en 8.6. Deze 
trilbalk wordt in het huidige proces toegepast om het eerste punt waaraan de meetrei moet voldoen 
te verwezenlijken, namelijk het vlinderklaar maken van het oppervlak. Er zal echter wel een kleine 
aanpassing worden gedaan in de vorm van de voetplaat (dit voor de uitvoering van de meting) en de 
meetapparatuur zal toegevoegd worden. In de volgende paragrafen zal ingegaan worden op deze vorm 
en op de meetapparatuur. 

8.2.1 Vorm van de meetrei

De onderkant van de meetrei heeft twee functies, namelijk: het vlinderklaar maken van de vloer en als 
voetplaat dienen tijdens de meting. Omdat beide functies om een andere vorm vragen is de volgende 
vorm tot stand gekomen. Zie figuur 8.7 voor het ontwerptraject voor de vorm van de onderkant van de 
meetrei. 

Bij stap 1 gaat het om een vlak evenwijdig aan het oppervlak. Dit vlak is nodig als voetplaat tijdens 
de meting. Het vlak dat gelijk loopt met het te meten oppervlak heeft als functie om als voetplaat te 
dienen. De meetrei mag niet in het mengsel wegzakken, maar moet op het oppervlak blijven staan om 
tot een betrouwbare meting te komen. Er is daardoor een oppervlak nodig en niet een punt of een lijn 
om als voetplaat te dienen tijdens de meting. 

Figuur 8.7:   Ontwerptraject onderkant meetrei. Bij nummer 1 is de vorm te zien voor een representatieve meting op het 
      oppervlak. Bij nummer 2 is de vorm weergegeven om het oppervlak te kunnen trillen. Gecombineerd levert dit via  
      stap 3 en 4 de vorm op zoals weergegeven bij nummer 5. Nummer 6 geeft het complete eindresultaat wat betreft  
      vorm weer.

Figuur 8.5: De bestaande trilbalk 01 Figuur 8.6: De bestaande trilbalk 02
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Het vlak bij stap 2 is overgenomen uit de huidige toepassing van de trilbalk. De reden waarom dit vlak 
schuin wordt gehouden is vanwege de geringe weerstand die het dan heeft en dat er geen beton wordt 
verplaatst door toedoen van de meting. Als het oppervlak niet schuin wordt gehouden is er een grotere 
weerstand, kan er beton verplaatst worden of “snijdt” het oppervlak in het oppervlak. Door deze twee 
vlakken te combineren en tot één vorm te komen (stap 3,4 en 5) komen we tot het resultaat zoals dit 
in stap 5 en 6 is te zien. 

De verschillende functies die de meetrei in zich heeft, hoeven niet onder een verschillende hoek uit te 
worden gevoerd. De functies worden namelijk tegelijk uitgevoerd. De gebruiksstand is dan ook gelijk 
aan de visualisatie in bovenstaande figuur bij stap 6. 

Vlinderklaar maken van het oppervlak

Het vlinderklaar maken van het oppervlak is niet veranderd ten opzichte van het bestaande proces. 
Voor een visualisatie zie figuur 8.5 en 8.6. 

Meten met de meetrei

Het meten met de meetrei wordt mede mogelijk gemaakt door de voetplaat die deels evenwijdig loopt 
aan het te meten oppervlak. Dit vlak biedt voldoende oppervlak om niet weg te zakken in het oppervlak 
en leidt tot een representatieve meting.Verdere uitwerking van de meting, de meetapparatuur en de 
beoordeling van de verkregen waarden is te vinden in de volgende paragraaf 8.2.2. 

8.2.2 Hoogtemeting met de meetrei 

Aangezien deze meting de laatste is tijdens het verdeelproces en tevens ook het laatste dat er tijdens 
het gehele  verdeelproces plaatsvindt, is deze meting de laatste die bijdraagt aan het uiteindelijke 
resultaat na het verdeelproces. De meting is een controle van de hoogte en bij onvoldoende resultaat 
dient er ingegrepen te worden, waarna dezelfde controle wordt uitgevoerd totdat een voldoende 
resultaat is verkregen. 

In deze paragraaf zal de uitvoering van de meting worden besproken, de werking van de meetapparatuur, 
de te verkrijgen meetwaarden en de beoordeling van deze meetwaarden. 

Uitvoering van de meting

Voor de uitvoering van de meting hoeven geen extra 
handelingen te worden verricht. Dezelfde handelingen, als 
bij het gebruik van de trilbalk zoals deze in het bestaande 
proces worden toegepast, zijn van toepassing. Het enige 
verschil is dat er tijdens het uitvoeren van dit proces 
informatie is over de hoogtemaat van het oppervlak ten 
opzichte van Peil. Bij onvoldoende resultaat zal er beton 
weggehaald of toegevoegd moeten worden. Hiervoor kan 
de meethark worden gebruikt. Dit gebeurt dus niet met 
de meetrei, deze dient alleen om te meten en om het 
oppervlak vlinderklaar te maken. 

Figuur 8.8: De ontworpen meetrei
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Doordat het reeds besproken vlak evenwijdig aan het te meten oppervlak staat kan er een continue 
meting uit worden gevoerd tijdens het gebruik van de meetrei. Zo is er te allen tijden informatie 
over de hoogte van het oppervlak. Wel dient de meetrei dusdanig te worden gehanteerd dat de 
opneemvoorziening op de rei altijd loodrecht op het oppervlak wordt gehouden. Hier zal later in deze 
paragraaf nog dieper op in worden gegaan. 

Voor een visualisatie van de meetrei en de te gebruiken meetopstelling met behulp van de meetrei zie 
de figuren 8.8 en 8.9.

Opname van de meting

Om tijdens het gebruik van de meetrei informatie met betrekking tot de hoogte van het oppervlak 
te hebben, dient er een continue meting te worden uitgevoerd. Om deze hoogte te meten wordt er 
gebruik gemaakt van twee opneemvoorzieningen die op de plaat van de meetrei worden bevestigd. 
Om deze hoogtemeting betrouwbaar te kunnen maken wordt tevens een meting van de waterpasheid 
verricht. Hieronder wordt op beide metingen ingegaan.

Hoogte

Er wordt gebruik gemaakt van fotocellen om de hoogtemeting uit te voeren. De opneemvoorzieningen 
(de fotocellen) zit op 1000 mm +P met een driepoot (zie figuur 8.10) op de voetplaat. Als referentievlak 
wordt gebruik gemaakt van dezelfde laser zoals beschreven in het vorige hoofdstuk over de meethark. 
In paragraaf 8.3 zal het referentievlak worden besproken en tevens waarom dit referentievlak op 1000 
mm +P zit. 
De op de meetrei te bevestigen fotocellen voeren een continue meting uit zodat er te allen tijden 
informatie beschikbaar is over de hoogte van het betonoppervlak. 
De fotocellen zijn op een driehoek aangebracht (zie figuur 8.11), zodat er altijd ontvangst is binnen de 
360° van het horizontale vlak. Ze hebben een hoogte van 100 mm. Dit levert een meetbereik op van +/- 
45 mm. Bij een oppervlak dat reeds een eerste verdeling heeft ondergaan met behulp van de meethark, 
zal dit meetbereik ruim voldoende zijn. 

Figuur 8.9: Meetopstelling van toepassing bij gebruik van de meetrei. 
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Een transparant buisje als omhulsel zorgt voor bescherming tegen 
vervuiling van de fotocellen en vormt tevens de bevestiging aan de 
constructie op de meetrei. Deze bevestiging is een los te koppelen 
verbinding tussen de stabiele constructie die op de meetrei is 
aangebracht (de driepoot) en het transparante buisje waarin de 
fotocellen zitten (zie figuur 8.11 en 8.12).  Deze verbinding moet 
wel garanderen dat het midden van het buisje (met de fotocellen als 
opneemvoorziening) altijd op de gewenste hoogte van 1000 mm + 
P kan worden afgesteld. Voor de meting wordt altijd gecontroleerd 
of dit nog klopt.

De driepoot op de meetrei is vast gelast (zie figuur 8.10). Dit 
betekent dat alleen het bovenste stukje, het transparante buisje 
met fotocellen erin, van de meetrei is af te halen. De rest is een 
vaste voorziening op de voetplaat van de meetrei. Met behulp van 
de los te koppelen verbinding kunnen de fotocellen eenvoudig 
aangebracht en verwijderd worden en bij transport ook als 
meetapparatuur worden behandeld. Alleen de tere onderdelen van 
de meetconstructie kunnen in een beschermingskoffer worden 
getransporteerd. 

Waterpasheid

Het is voor de nauwkeurigheid van de meting erg belangrijk dat 
het midden van de opneemvoorziening (de fotocellen) op 1000 
mm + P zit.  Door een hoekverdraaiing van de voetplaat (zie 
figuur 8.13) verdraait uiteraard ook de driepoot met daarop de 
opneemvoorziening. Het midden van de fotocellen bevind zich 
dan niet meer op 1000 mm + P en dus zal de hoogtemeting een 
verkeerde meetwaarde weergeven. Daarom is er een elektronisch 
waterpas gemonteerd op de voetplaat. Zolang de voetplaat 
voldoende waterpas is (zie ‘beoordeling van de meting’) kan de 
hoogtemeting als representatief worden gezien. De meting van de 
waterpasheid, die op de voetplaat plaatsvindt, wordt weergegeven 
op het display van de rei.

Om de meetrei eenvoudig ten kunnen hanteren is het handvat in 
hoogte verstelbaar. Hierdoor kan de meetrei op de lengte van degene 
die de meetrei bedient worden afgesteld. De meetrei kan hierdoor 
eenvoudiger binnen het tolerantiegebied wat betreft waterpasheid 
worden gehouden. Hier zal later nog op  worden ingegaan. 

Figuur 8.12:   Verticale doorsnede    
       meetrei ter plaatse  van  
       de fotocellen

Figuur 8.11:   Horizontale doorsnede  
       meetrei ter  plaatse van  
       de  fotocellen

Figuur 8.10:   Driepoot op de meetrei
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Weergave van de meting

Om de meetwaarden af te lezen wordt 
er gebruik gemaakt van een display 
(zie figuur 8.14) op de meetrei. Hierop 
worden de meetwaarden van de 
hoogtemeting en de meting van de 
waterpasheid  weergegeven. 

Hoogte

De linker en rechter 
opneemvoorziening op de meetrei 
meten allebei een hoogteafwijking in 
millimeter ten opzichte van het 
1-meterpeil. De linker en rechter 
waarde worden apart weergegeven op 
het display (zie figuur 8.14). 

Waterpasheid

De meting van de waterpasheid van de 
voetplaat wordt in het midden van het 
display weergegeven (zie figuur 8.14). 
Hier wordt door middel van een bel 
weergegeven hoe waterpas de voetplaat op het oppervlak staat. Tevens zijn de grenzen aangegeven 
waartussen de bel moet blijven om voldoende waterpasheid te garanderen.

Beoordeling van de weergave

Waterpasheid

Zoals al eerder is uitgelegd is de meting van de waterpasheid een ondergeschikte meting. Deze meting 
bepaald alleen of de meting representatief is uitgevoerd. Wanneer de waterpasheid niet binnen de 
gestelde grenzen blijft (dat is te zien in het midden van het display) zijn de gemeten hoogtewaarden 
(links en rechts) niet bruikbaar. Daarom worden in dit geval geen meetwaarden weergegeven op de 
display (figuur 8.15). De persoon die de meting moet beoordelen zal dan direct door hebben dat hij de 
waterpasheid van de meetrei moet corrigeren. Wanneer de waterpasheid wel weer binnen de grenzen 
is gebracht door verdraaiing van de meetrei, zullen de meetwaarden weer worden weergegeven.

Hoogte

De beoordeling van de meetwaarden gebeurt aan de hand van de twee hoogtegetallen die op de 
display verschijnen. Deze moeten binnen een vastgesteld tolerantiegebied zich begeven. Hoe groot de 
verschillende tolerantiegebieden zijn zal proefondervindelijk bepaald moeten worden. In deze fase is 
hierover geen uitspraak te doen. Via toetsing van het ontwerp, dit geldt ook voor de meethark, dient het 
tolerantiegebied bepaald te worden waarbinnen de metingen zich mogen begeven. 

Figuur 8.14: Detail van het display op de meetrei

Figuur 8.13: Detail van het display op de meetrei
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Er kunnen zich een viertal situaties voordoen (waarbij 
met voorbeeldgetallen wordt gewerkt):

1: Zowel de linkse als de rechtse meetwaarde blijven 
binnen het tolerantiegebied (zie figuur 8.16). Er brandt 
dan op het display een groene LED, als teken dat de 
meetwaarden goedgekeurd zijn. De vloer kan dan op het 
gemeten gebied worden goedgekeurd en er kan verder 
worden gegaan met de meting.

2. Eén of beide meetwaarden (zie figuur 8.17) zijn in 
absolute zin te hoog of te laag. Er brandt dan op het 
display een rode LED, als teken dat de meetwaarden 
afgekeurd zijn. In dit geval moet de hoogte van het 
oppervlak worden afgekeurd en moet de hoogte van het 
betonoppervlak gecorrigeerd worden. Hierna moet de 
meting opnieuw worden uitgevoerd.

3. De beide meetwaarden zijn wel binnen de absolute 
grenzen, maar het onderlinge verschil tussen de 
meetwaarden is te groot (figuur 8.18). Dit gaat een 
probleem opleveren voor het veldhoogteverschil en 
daarom worden deze meetwaarden afgekeurd. Ook nu 
gaat een rode LED branden op het display. De hoogte 
van het oppervlak wordt afgekeurd en moet worden 
gecorrigeerd. Hierna moet opnieuw een meting worden 
uitgevoerd.

4. De opneemvoorziening (fotocellen) ontvangen geen 
lasersignaal van de roterende laser. Er kan hierdoor 
geen hoogtemeting worden verricht door één of beide 
opneeemvoorzieningen. Er worden in dit geval geen 
meetwaarden weergegeven en de rode en groene LED 
knipperen samen, om aan te geven dat er geen bereik is 
(figuur 8.19).

Figuur 8.15:   Meetrei staat niet waterpas: 
       geen  weergave meetwaarden

Figuur 8.16:   Meetwaarden correct: 
       groen LED  brandt.

Figuur 8.17:   Meetwaarde(n) te hoog / laag: 
       rode LED  brandt.

Figuur 8.18:   Verschil tussen meetwaarden te  
       groot: rode LED brandt. 

Figuur 8.19:   Geen ontvangst van de  laser: 
       groene en rode LED knipperen
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8.3 HET REFERENTIEVLAK 

Bij gebruik van de hulpmiddelen die gebruikt worden binnen 
regelkring 1 en 2 is er behoefte aan een vaste referentiehoogte. Dit 
voorkomt steeds opnieuw instellen van de ontvangers, zeker omdat 
er gebruik wordt gemaakt van meerdere hulpmiddelen, en biedt 
duidelijkheid over de te bereiken hoogte. Hoogteverschillen door 
verkeerd instellen van ontvangers wordt hiermee voorkomen. 
In deze paragraaf zal worden besproken op welke hoogte ten opzichte 
van Peil het referentievlak zich bevindt en waarom juist op die 
hoogte. Tevens zal besproken hoe deze vaste hoogte bereikt wordt bij 
het opstellen van de laser. 

8.3.1 Hoogte van het referentievlak

De hoogte van het referentievlak bevindt zich op 1000 mm +P. Dit 
heeft verschillende redenen, namelijk: 

• 1-meterpeil is een algemene en overal toegepaste maat binnen 
de bouw

• Op 1 meter zijn minder obstakels dan wanneer er een 
hoogtemaat kleiner dan 1 meter zou worden toegepast

• De hoogtemaat is eenduidig en duidelijk

Er is uitgegaan van een aantal bestaande waarden en de meest 
eenvoudige optie. Het 1-meterpeil is een algemeen in de bouw 
toegepaste maat. Het zal daarom geen probleem opleveren om vanaf 
een dergelijke peilmaat te werken.

8.3.2 Instellen van de laser op een vaste hoogte

Bij het instellen van de laser op 1 meter +P wordt er gebruikt gemaakt 
van een statief dat op hoogte verstelbaar is. Door een laserontvanger 
op de hoogtemarkering aan te houden kan de laser omhoog of omlaag 
worden gedraaid totdat de ontvanger aangeeft dat de laser zich op de 
juiste hoogte bevindt. Voor een visualisatie van het instellen van de 
laser, zie figuur 8.20, 8.21 en 8.22. Het principe kan ook toegepast 
worden zonder statief. De laser wordt dan aan een wandelement of 
aan een kolom bevestigd. Er moet dan altijd wel goed gecontroleerd 
worden of het gehele stortveld wordt bereikt met de roterende 
laserstraal. Daarom heeft de opstelling met een statief, die op het 
stortveld staat, toch altijd de voorkeur.  

Figuur 8.20:   Laser op verstelbaar    
       statief

Figuur 8.22: Verstellen laserhoogte

Figuur 8.21:   Aanhouden laser-   
       ontvanger op peilmaat 
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8.4 IMPLEMENTATIE MEETREI

Voordat de meethark toegepast kan worden moeten er nog een aantal zaken nader worden onderzocht 
en worden ontwikkeld. Pas dan kan de meethark worden toegepast en functioneren zoals in dit 
hoofdstuk is omschreven. Het gaat dan om de volgende zaken:

Hoe groot is het tolerantiegebied?

Net als bij de meethark zal het tolerantiegebied moeten worden bepaald. Deze zullen beide 
proefondervindelijk moeten worden toegepast en onderzocht. Bij de waterpasheid moet vooral 
onderzoek worden gedaan naar de vraag of de meetrei eenvoudig is toe te passen. Ook moet 
worden gekeken welke boven- en onderwaarde representatief is om tot een voldoende resultaat van 
het oppervlak op maatnauwkeurigheid te komen. Bij een voldoende resultaat van de vloer kan dit 
tolerantiegebied dan ook gelden als tolerantiegebied voor de meethark. 

Trilstand die de meting beïnvloedt

Er moet onderzocht worden of de trilling van de plaat de meting beïnvloedt. Dit zal waarschijnlijk 
erg meevallen, omdat de plaat in het horizontale vlak beweegt. De eventuele afwijking die dit met 
zich meebrengt zal deel uitmaken van de gestelde tolerantiegebieden die tegelijkertijd zullen worden 
onderzocht. 
 
Verdere uitwerking

Het ontwerp van deze meetrei is slechts een concept. Voordat de meetrei überhaupt gebruikt kan 
worden zal er elektronische en mechanische kennis moeten worden ingeschakeld voor verdere 
uitwerking en realisering van het ontwerp. Hierbij valt te denken aan de exacte vorm van de meetrei 
en de bevestiging van de apparatuur. Er moet ook een elektronisch systeem worden ontwikkeld voor 
het functioneren van het elektronisch waterpas, de opneemvoorziening en de afleesvoorziening. 

Wanneer deze zaken nader zijn onderzocht kan de meetrei functioneren zoals in dit hoofdstuk 
omschreven. Tijdens het vlinderklaar maken van het oppervlak weet men precies hoe de vloer er aan 
toe is wat betreft vlakheid. Bij goedkeuring van de vloer in deze processtap kan er van uit worden 
gegaan dat de vloer na het vlinderproces aan de gestelde maatnormen zal voldoen. 
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09

Nadat in de vorige hoofdstukken (7 en 8) specifiek is ingegaan op de praktische invulling van de 
ontwerpdoelstelling, zal in dit hoofdstuk ingegaan worden op het gehele proces, waarbinnen de 
twee ontworpen regelkringen zullen functioneren. De twee regelkringen (gecontroleerd verdelen en 
gecontroleerd afreien) zijn geen op zichzelf staande oplossingen, maar zijn onderdeel van het gehele 
proces voor het maken van een monoliet afgewerkte betonvloer. 
Een beheersbaar proces bestaat uit twee dingen, namelijk: een goede voorbereiding en een beheerste 
uitvoering. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de voorbereidingen die getroffen moeten worden, 
welke documenten daaruit voortkomen, wat de voorwaarden zijn waarmee deze documenten worden 
opgesteld en tenslotte hoe deze documenten tijdens de uitvoering moeten worden gebruikt. Dit 
concept-werkplan zal hierna worden behandeld en toegelicht. Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat 
om een concept-werkplan. Zaken zoals de vorm van de plattegrond kunnen van grote invloed zijn op 
de keuzes binnen het werkplan. Dit zal ook toegelicht worden in de voorwaarden.

Werkplan
opstellen

Maatvoering
bovenkant

vloer

Vloer
stortklaar

maken

Storten
beton Gecontro-

leerd
verdelen

Gecontro-
leerd

afreien

Vlinderen

Figuur 9.1: SADT-schema met de nieuwe procesindeling.

HOOFDSTUK 9: EEN BEHEERSBAAR PROCES
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9.1 WERKPLAN

Aan de hand van de stappen uit het SADT-schema (zie figuur 9.1) zal worden ingegaan op het 
beheersbare proces. In deze paragraaf zal de eerste stap (werkplan opstellen) worden behandeld. In 
hoofdstuk 9.2 zal worden ingegaan op de volgende stappen uit het SADT, die betrekking hebben op de 
uitvoering van het proces. Als eerste wordt het werkplan besproken en daarna zal het uitvoeringstraject 
worden behandeld. 
Het werkplan zal bestaan uit drie delen: het stortplan (maatvoering bovenkant vloer, vloer stortklaar 
maken en storten beton), het verdeelplan ( “beheersbaar verdelen” met de meethark en “beheersbaar 
afreien” met de meetrei) en het vlinderplan. 

9.1.1 Stortplan

In het stortplan, dat als basis de plattegrond van de te storten verdieping heeft, worden de volgende 
zaken opgenomen: 

• Plaats en verschijningsvorm van de referentie(s)
• Plaats van de op te stellen roterende laser
• Plaats van de betonpomp met bijbehorend stortgebied
• Plaats waar vlindermachine opgehangen of neergezet moet worden
• Ligging van de slang
• Stortvolgorde
• Afvoeren smeerbed

Hieronder worden de bovenstaande onderdelen één voor één besproken. Alle punten moéten 
onderdeel uitmaken van het stortplan. Bij de bespreking van de punten worden de voorwaarden 
bepaald waaraan moet worden voldaan bij het maken van het stortplan. De processtappen die bij dit 
plan horen, zijn te zien in figuur 9.2. 

Werkplan
opstellen

Maatvoering
bovenkant

vloer

Vloer
stortklaar

maken

Storten
beton Gecontro-

leerd
verdelen

Gecontro-
leerd

afreien

Vlinderen

Figuur 9.2:  De processtappen waarover het stortplan een uitspraak doet.
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Referentie(s)

Ten aanzien van de verschijningsvorm en de plaats van de referenties, gelden de volgende 
voorwaarden:

• Er wordt gebruik gemaakt van een hoogtesticker die speciaal voor de stortploeg is bedoeld. Dit 
wordt ook als dusdanig aangegeven. 

• Er wordt per ruimte niet meer dan één referentie aangebracht (indien de plattegrond dit 
toelaat). Er moet daarbij rekening worden gehouden met het bereik van de laser en eventuele 
obstakels. 

• De hoogte van de referentie is 1000 mm + P. 

De roterende laser

Ten aanzien van het gebruik van de roterende laser, gelden de volgende voorwaarden:
• De plaats van de laser is zo gekozen, dat er zich geen obstakels in het werkveld bevinden.
• De laser wordt met behulp van de ontvanger en de referentie op 1000 mm +P gedraaid. Het 

verstelbare statief maakt dit mogelijk.
• Bij verplaatsen en opnieuw op hoogte draaien van de laser worden alle verdeelactiviteiten 

stilgelegd. 

Betonpomp

Ten aanzien van de opstelplaats van de betonpomp, gelden de volgende voorwaarden: 
• De betonpomp wordt zo opgesteld, dat deze tussendoor niet hoeft te worden verplaatst. 
• Indien dit onmogelijk is, moet per stortgebied worden aangeven wat de standplaats van de 

betonpomp is (zie ook stortvolgorde).
• De opstelplaats van de betonpomp is zo dicht mogelijk bij het punt op de vloer waar wordt 

geëindigd met het storten. Hier zal ook de giek van de betonpomp naar binnen worden geleid, 
en de stortslang worden aangekoppeld.

• Er moet rekening worden gehouden met de beschikbare gieklengte van de betonpomp.

Plaats vlindermachine

Ten aanzien van de plaats waar de vlindermachine van tevoren wordt geplaatst, gelden de volgende 
voorwaarden:

• De vlindermachine wordt geplaatst op de plaats waar wordt gestart met storten.
• Indien de stortmachine niet kan worden neergezet, wordt deze opgehangen aan het plafond 

met behulp van een takel.

Ligging stortslang

Ten aanzien van de ligging van de stortslang, kunnen de volgende voorwaarden worden gesteld: 
• De stortslang wordt aangekoppeld aan de giek van de betonpomp. Deze komt de vloer op bij het 

punt op de vloer waar wordt geëindigd met storten.
• De vaste slangonderdelen liggen in rechte lijn over het midden van de vloer. 
• De opslagplek van losgekoppelde slangonderdelen (die op dat moment niet meer nodig zijn) 

is bij het eindpunt van het storten. Hierdoor wordt het beton niet meer betreden voor het 
transport van de slangonderdelen. 
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Stortvolgorde

Ten aanzien van de stortvolgorde, gelden de volgende voorwaarden:
• Er wordt gestart met storten in de verste hoek ten opzichte van de plaats waar de stortslang de 

vloer opkomt. 
• Er wordt gestort in stroken van 5 meter. 
• De stort is een zoveel mogeijk aaneengesloten handeling, er mogen geen lange pauzes tussen 

de verschillende stortstroken zitten in verband met de uitharding en aanhechting.
• De stortvolgorde is aaneengesloten. Er mag geen opdeling zijn in vloerdelen die later bij elkaar 

komen. In dat geval moet de betonpomp worden verplaatst voor het storten van een aanliggend 
vloerdeel in een andere ruimte. 

Afvoeren smeerbed

Ten aanzien van het smeerbed, gelden de volgende voorwaarden:
• Het smeerbed wordt niet op de vloer aangebracht. 
• Het smeerbed wordt afgevoerd van de vloer door bijvoorbeeld in een kubel te storten. Hiervoor 

moet kraantijd worden gereserveerd.
• Het smeerbed wordt door de truckmixer die het smeerbed heeft aangevoerd, ook meteen weer 

afgevoerd. 

Alle onderdelen die hier besproken zijn, moeten onderdeel uitmaken van het stortplan. Tevens moeten 
alle punten aan de beschreven voorwaarden voldoen. Alles wordt zo aangegeven in de plattegrond van 
het stortplan dat het voor de stortploeg duidelijk en eenduidig is te interpreteren. Een voorbeeld van 
hoe het stortplan eruit komt te zien, is weergegeven in figuur 9.3. 

Figuur 9.3:  Een voorbeeldafbeelding van het stortplan.
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9.1.2 Verdeelplan

Ten behoeve van het verdelen wordt het stortplan uitgebreid met specifieke informatie voor degenen 
die verantwoordelijk zijn voor het hanteren van de meethark en de meetrei. In dit verdeelplan worden 
de volgende zaken opgenomen:

• De verdeelvolgorde, gebaseerd op de stortvolgorde
• De relatie tussen de stortvolgorde en de toepassing van de meethark
• Het gebruik van de meethark
• De relatie tussen de toepassing van de meethark en de toepassing van de meetrei
• Het gebruik van de meetrei

Hieronder worden de bovenstaande onderdelen één voor één besproken. Alle punten moéten 
onderdeel uitmaken van het stortplan. Bij de bespreking van de punten worden de voorwaarden 
bepaald waaraan moet worden voldaan bij het maken van het verdeelplan. De processtappen die bij dit 

plan horen, zijn te zien in figuur 9.4.

Verdeelvolgorde

Ten aanzien van de verdeelvolgorde, gelden de volgende voorwaarden:
• Het verdelen, zowel met de meethark als met de meetrei, vindt zo dicht mogelijk op de 

voorafgaande processtap (het storten) plaats.
• Het verdelen blijft altijd één meter uit de stortrand. Dit creëert een vrije, niet afgewerkte 

betonzone, die gebruikt kan worden om beton vandaan te halen of naar toe te harken als er 
teveel of te weinig beton aanwezig is.

Toepassing meethark

Ten aanzien van de toepassing van de meethark, gelden de volgende voorwaarden:
• Het te gebruiken tolerantiegebied wordt bepaald en vastgelegd. 
• De volgorde ten opzichte van de stort moet worden vastgelegd. 
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Figuur 9.4:  De processtappen waarover het verdeelplan een uitspraak doet.
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Toepassing meetrei
 
Ten aanzien van de toepassing van de meethark, gelden de volgende voorwaarden:

• Het te gebruiken tolerantiegebied wordt bepaald en vastgelegd.
• De volgorde ten opzichte van de stort en de toepassing van de meethark moet worden 

vastgelegd. 

Alle hierboven besproken onderdelen moeten deel uitmaken van het verdeelplan. Tevens moeten alle 
punten aan de beschreven voorwaarden voldoen. Alles wordt zo aangegeven in de plattegrond van het 
verdeelplan dat het voor de stortploeg duidelijk en eenduidig is te interpreteren. In figuur 9.5 is een 
voorbeeld te zien van een dergelijk verdeelplan. Een verdere uitwerking van het verdeelplan wordt in 
paragraaf 9.2 toegelicht door middel van figuur 9.14, waarin wordt ingegaan op de stortvolgorde. 

Figuur 9.5:   Een voorbeeldafbeelding van het verdeelplan.
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9.1.3 Vlinderplan

Het vlinderplan is het plan dat voor en tijdens het vlinderen moet worden gebruikt. Het is bedoeld voor 
de vlinderploeg. Het vlinderplan bevat de volgende onderdelen:

• De ‘opstelplaats’ van de vlindermachine
• De stortvolgorde die toegepast moet worden
• De bepaling van de plaats waar wordt gestart met vlinderen
• De bepaling van het tijdstip wanneer er wordt gestart met vlinderen

Hieronder worden de bovenstaande onderdelen één voor één besproken. Alle punten moéten 
onderdeel uitmaken van het vlinderplan. Bij de bespreking van de punten worden de voorwaarden 
bepaald waaraan moet worden voldaan bij het maken van het vlinderplan. De processtappen die bij dit 
plan horen, zijn te zien in figuur 9.6.

Vlindermachine

De plaats van de vlindermachine is reeds besproken bij het stortplan. 

Stortvolgorde

Deze stortvolgorde is ook onderdeel van het stortplan. Hij is bovendien de basis van  de vlindervolgorde.  
Deze informatie is waardevol voor de vlinderploeg als het gaat om het bepalen van het beginpunt 
van het vlinderen en de vlindervolgorde, omdat het beton logischerwijs als eerste voldoende is 
uitgehard op de startplaats van het storten en als laatste op het eindpunt van het storten (bijzondere 
omstandigheden daargelaten).

Plaats en tijdstip start vlinderen

Bij het bepalen van de plaats en het tijdstip voor het starten van het vlinderproces gelden de volgende 
voorwaarden: 

• Voor de controle van de hardheid wordt gebruikt gemaakt van de Humm-sonde. Pas bij een 
indringdiepte van 35 mm of minder mag er begonnen worden met vlinderen. 

• Er mag geen water van de vloer worden gewist. Nu het smeerbed niet meer aanwezig is op de 
vloer zullen er ook geen grote verschillen in hardheid optreden. Eventueel hemelwater op de 
vloer moet worden voorkomen door het gebouw wind- en waterdicht te maken tijdens het hele 
proces.

Werkplan
opstellen

Maatvoering
bovenkant

vloer

Vloer
stortklaar

maken

Storten
beton Gecontro-

leerd
verdelen

Gecontro-
leerd

afreien

Vlinderen

Figuur 9.6:  De processtappen waarover het vlinderproces een uitspraak doet.
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Het vlinderplan heeft als uitgangspunt het stortplan, met toevoegingen ten aanzien van de bepaling 
van het beginpunt en het tijdstip voor de start van het vlinderen. Een visualisatie van dit plan is 
gegeven in figuur 9.7.  Informatie uit het stortplan die relevant is voor de vlinderploeg wordt hierin ook 
opgenomen. Niet ter zake doende informatie uit het stortplan, wordt in dit vlinderplan weggelaten. 

Er is nu voor het storten, voor het verdelen en voor het vlinderen bekend welke onderdelen er 
opgenomen moeten worden in de verschillende documenten en op welke grond de afwegingen 
moeten worden gemaakt. In de volgende paragraaf zal de koppeling worden gemaakt tussen het 
werkplan en de uitvoering van het proces. 

Figuur 9.7: Een voorbeeldafbeelding van het vlinderplan. 
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9.2 UITVOERING

In deze paragraaf zullen de overige processtappen aan de hand van het SADT-schema uit figuur 
9.1 worden behandeld. Er zal hier alleen worden ingegaan op de specifieke uitvoeringstechnische 
aspecten van de processtappen. Deze zijn gebaseerd op de gekozen uitgangspunten en de gemaakte 
beslissingen uit het werkplan (paragraaf 9.1).

9.2.1 Maatvoering bovenzijde vloer

De maatvoeringsploeg brengt het hoofdpeil aan op de verdieping. Deze maatvoeringsploeg kan in het 
werkplan lezen waar het hoogtepeil moet worden aangebracht. Zij maakt tevens steeds gebruik van 
dezelfde verschijningsvorm van het hoogtepeil, voor een voorbeeld zie figuur 9.8). Het belangrijkste 
van de verschijningsvorm is dat deze steeds hetzelfde is en eenduidig is uit te leggen. Op deze manier 
zullen er geen afwijkingen optreden door onduidelijkheden zoals bijvoorbeeld: moet de bovenzijde of 
de onderzijde van de markering gebruikt moet worden als referentiehoogte. 

9.2.2 Vloer stortklaar maken

Het stortklaar maken van de vloer bestaat uit een aantal  
voorbereidende stappen, die uitgevoerd moeten zijn 
voordat begonnen kan worden met het storten van 
beton. Hieronder zal worden ingegaan op alle uit te 
voeren activiteiten.

Vloer vegen

Voordat de wapening zal worden gelegd, moet de vloer 
goed geveegd worden. Dit zorgt ervoor dat er een beter 
hechting kan ontstaan tussen de te storten druklaag en 
de kanaalplaten.

Wapening leggen

Er moet voor gezorgd worden dat de wapeningsnetten 
op de vloer liggen (zie figuur 9.9). Bovendien moet 
gecontroleerd worden of aan de randen van het 
vloerveld de wapening niet te hoog ligt door de extra 
bijlegwapening die daar wordt neergelegd. Tijdens het 
onderzoek is het meerdere malen voorgekomen dat de 
wapening hier te hoog lag en niet genoeg dekking had 
of soms zelfs boven het betonoppervlak uitkwam.

Figuur 9.9:   De vloerwapening aan de rand van het   
      vloerveld

Figuur 9.8:   Verschijningsvorm hoofdpeil
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Stortvolgorde is bekend bij stortploeg

In het opgestelde stortplan is vastgelegd wat de 
stortvolgorde van de vloer zal zijn. De stortploeg zal zich 
houden aan deze vooraf bepaalde stortvolgorde en zal deze 
bekijken in het stortplan met bijbehorende plattegrond. 
Complete vloeren moeten ook achter elkaar worden 
vol gestort. In het onderzoek is het voorgekomen dat 
er een vloerdeel half werd gestort, vervolgens werd een 
aanliggend vloerdeel gestort, en hierna werd de andere 
helft van het eerstgenoemde vloerdeel gestort (zie figuur 
9.10). Hierdoor ontstond een grote afwijking in hoogte en 
bovendien is het heel moeilijk voor de vlinderploeg om een 
vloer met verschillende hardheden te vlinderen.
Uiteindelijk wordt geëindigd met storten op het punt waar 
de stortslang (via de giek van de betonpomp) de vloer op 
komt. Ook deze plaats is vastgelegd in het stortplan.

Opstellen betonpomp

De betonpomp moet worden opgesteld op de plaats die 
is aangegeven in het stortplan. Vervolgens kan de giek 
worden uitgevouwd en de vloer worden binnengebracht 
door een raamsparing in het binnenspouwblad (zie figuur 
9.11). Ook deze plaats is van te voren vastgelegd in het 
stortplan.

Stortslang uitleggen

In het werkplan is de stortvolgorde vastgelegd (zie boven). 
De vaste delen van de stortslang worden aan elkaar 
gekoppeld met aan het uiteinde de flexibele stortslang. De 
slang is zo uitgelegd dat het uiteinde op dat deel van de 
vloer ligt, waar volgens het werkplan zal worden begonnen 
met storten. Het andere uiteinde van de slang wordt 
aangekoppeld aan de giek van de betonpomp (zie figuur 
9.11).

Ophangen vlindermachines

De vlindermachines worden neergezet of opgehangen 
aan het plafond met een kleine takel (zie figuur 9.12), 
op de plaats die is vastgelegd in het stortplan. Indien de 
vlindermachines worden opgehangen, moeten ze naar 
boven opgetrokken worden. Dit hoeft dan niet meer net 
voor het storten te gebeuren, zodat direct met storten kan 
worden begonnen.

Figuur 9.10:   De stortrand in de vloer door het  
       eerst  storten  van  een  aanliggend  
       vloerdeel.

Figuur 9.11:   De slang komt via de giek  van de  
       beton pomp de  vloer  op.

Figuur 9.12:   De vlindermachine is  opge hangen  
       met een  takel.
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Opstellen roterende laser

Net voordat het beton zal worden gestort, wordt de roterende laser opgesteld. De plaats van de laser op 
de te storten vloer, is vastgelegd in het stortplan. 
De roterende laser wordt gefixeerd op het bijbehorende statief (zie figuur 8.20). Vervolgens wordt de 
laserontvanger door één persoon aangehouden op het hoofdpeil op de verdieping (zie figuur 8.21). 
Hierna wordt door een andere persoon aan het statief gedraaid (zie figuur 8.22), totdat de roterende 
laser op de juiste hoogte is gedraaid en de laserontvanger aangeeft dat de juiste hoogte is bereikt. Nadat 
deze hoogte is bereikt wordt de hoogte van het statief vergrendeld. De roterende laser is nu ingesteld 
op 1m + peil.

9.2.3 Storten beton

In de fase van voorbereiding voor het storten is de betonpomp al opgesteld en is de stortslang uitgelegd 
tot aan het beginpunt van de stort. Wanneer al het personeel gereed staat kan begonnen worden 
met de stort. Op de te storten vloer is altijd de bestuurder van de betonpomp aanwezig die met een 
radiografische afstandsbediening de pomp bedient. Met hem moet altijd een goede communicatie 
worden onderhouden door het stortpersoneel.
Om de stortslang door te smeren wordt altijd eerst een smeerbed door de slang gepompt. Dit smeerbed 
mag niet op de vloer worden gestort, maar zal door een raamsparing in een kubel worden gestort. 
Deze kubel hangt in de kraan op de bouwplaats. Het smeerbed zal weer worden afgevoerd door de 
betonmixer die het smeerbed heeft aangeleverd.

De plaats waar wordt begonnen met storten en de stortvolgorde (zie figuur 9.14) zijn vastgelegd in het 
stortplan en zijn bekend bij de stortploeg. Er wordt steeds gestort in stroken van ca. vijf meter breed. 
Er wordt zo een baan gestort in de overspanningsrichting van de vloer. Er wordt hierna, zoals verderop 
wordt uitgelegd, vier meter afgewerkt. De overgebleven meter functioneert als ‘buffer’, waar overtollig 
beton naartoe kan worden geharkt, of waar extra beton vandaan kan worden geharkt (zie figuur 
9.14). Het storten moet altijd zo dicht mogelijk bij het afwerken  (door middel van het gecontroleerd 
verdelen en afreien) van het betonoppervlak blijven, zodat er nog makkelijk bijgestuurd kan worden in 
de hoeveelheid op te brengen beton. Wanneer het beton storten te ver voor gaat lopen op het afwerken 
van het betonoppervlak, wordt het storten tijdelijk stilgelegd. Dit gebeurd door de machinist van de 
betonpomp een seintje te geven, zodat hij de pomp kan uitschakelen.

Wanneer het betonstorten na het storten van een 
strook wordt stilgelegd, kan er steeds een deel van de 
slangdelen worden afgekoppeld. De afgekoppelde delen 
worden schoongespoeld en opgeslagen op bijvoorbeeld 
een hangsteiger. De plaats van de opslag is vastgelegd 
in het stortplan. Na het afkoppelen van één of meerdere 
vaste slangdelen, kan de flexibele stortslang dan weer 
aan het uiteinde worden gekoppeld (zie figuur 9.13). 

Figuur 9.13:   De vaste slangdelen en de flexibele   
       stortslang
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Figuur 9.14:   Stortvolgorde. Eerst wordt het beton gestort, vervolgens wordt er gecontroleerd verdeeld met de meethark en  
       daarna wordt er gecontroleerd afgereid met de meetrei.
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9.2.4 Gecontroleerd verdelen

Na het storten van het beton wordt regelkring 1: 
‘gecontroleerd verdelen’ gestart (zie figuur 9.16). 
De volgorde van dit verdelen is vastgelegd in het 
verdeelplan. Dit verdelen wordt alleen procesmatig 
behandeld. Voor meer gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar hoofdstuk 7.

Verdelen / egaliseren oppervlak

Om in de volgende stap een goede hoogtemeting 
te kunnen uitvoeren, moet het betonmengsel eerst 
worden geëgaliseerd. Dit wordt uitgevoerd met de 
meethark (zie ook hoofdstuk 7). Door de meethark plat 
op het oppervlak te plaatsen en vervolgens ‘trillende’ 
bewegingen te maken, zal het oppervlak van hobbels 
en kuilen veranderen in een meer egaal oppervlak 
(zie figuur 9.15). Dit oppervlak is klaar om te worden 
gemeten. De processtap van het egaliseren zal vrij 
direct volgen op het storten van het beton. De volgorde 
van het verdelen / egaliseren is vastgelegd in het 
verdeelplan.

In hoofdstuk 7 is al uitgebreid ingegaan op het beheersbaar verdelen.  In dit hoofdstuk wordt dat deels 
herhaald, omdat het hier van belang is hoe het hele proces eruit zal gaan zien. Er zal hier niet uitgebreid 
worden ingegaan op het ontwerp van de hulpmiddelen en de onderbouwing van de ontwerpen. Er 
wordt hier alleen ingegaan op hoe de regelkring in het hele proces zal functioneren.

Meten van het oppervlak

De volgende stap die uitgevoerd wordt, is de hoogtecontrole van het geëgaliseerde oppervlak. Hiervoor 
wordt de meethark gebruikt door deze haaks op het oppervlak te plaatsen. Aan de LED-jes op het 
display, die is bevestigd aan de steel, is af te lezen of er nog beton bijgevoegd of weggehaald moet 
worden tot de betonhoogte binnen de juiste tolerantiegrenzen valt. 

Corrigeren / verplaatsen mengsel

Wanneer het display aangeeft dat er beton weggehaald moet worden, wordt dit met de andere kant van 
de meethark gedaan en wordt het beton weggetrokken naar de strook van één meter die nog niet wordt 
afgewerkt (zie figuur 9.14). Wanneer het display aangeeft dat er beton bijgevoegd moet worden, wordt 
dit ook van deze één meter strook vandaan gehaald. 

Na iedere betonverplaatsing wordt er eerst weer geëgaliseerd en vervolgens wordt de hoogte 
weer gecontroleerd, totdat deze binnen de vooraf gestelde grenzen valt. Wanneer dat deel van het 
betonoppervlak dan is goedgekeurd kan het volgende deel gecontroleerd worden, net zolang tot de 
gehele stortstrook is gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.

Figuur 9.15:   Het egaliseren van het oppervlak
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9.2.5 Gecontroleerd afreien

Nadat de regelkring van het gecontroleerd verdelen is afgesloten, start regelkring 2 van het 
gecontroleerd afreien (zie figuur 9.16). De volgorde van dit afreien is vastgelegd in het verdeelplan. 
Ook dit afreien wordt alleen procesmatig behandeld. Voor meer gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8.

Trillen van het oppervlak

De meetrei wordt ingeschakeld, waardoor hij zal gaan trillen. Door deze meetrei over het oppervlak te 
verplaatsen wordt het betonoppervlak meetbaar gemaakt en bovendien ‘glad’ achtergelaten.

Meten van het oppervlak

De hoogtecontrole wordt bij het afreien uitgevoerd met de meetrei. Deze meetrei wordt op een wat  
hoogte betreft goedgekeurd (na het gecontroleerd verdelen) oppervlak geplaatst en ingeschakeld. De 
meetrei meet de hoogte van het bewerkte betonoppervlak. Deze hoogtemeting wordt weergegeven 
op het display op de meetrei. De persoon die de bewerking met de meetrei uitvoert moet enerzijds 
controleren of de rei waterpas blijft (op het display af te lezen) en anderzijds de twee hoogtegetallen 
(links en rechts) interpreteren. De hoogtegetallen moeten tussen vooraf vastgestelde tolerantiegrenzen 
blijven. Op het display zal aan de hand van een rode of groene LED worden weergegeven of de 
meetwaarden goedgekeurd worden.
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Figuur 9.16:   De nieuwe procesindeling met de twee regelkringen: gecontroleerd verdelen en afreien
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De persoon die de hoogtecontrole en –afwerking met de meetrei zal gaan uitvoeren krijgt een heel 
belangrijke taak, omdat in deze processtap wordt bepaald of de vloer de benodigde maatkwaliteit gaat 
behalen. Het is dan ook van groot belang dat deze persoon de gedachtegang en opbouw van NEN 2743 
kent. Hij moet op de hoogte zijn van de kenmerken van een klasse II vloer en van de bijbehorende 
toetsingseisen. Het beste is als voor deze taak ook steeds dezelfde persoon wordt ingezet, omdat dan 
op een gegeven ogenblik het repetitie-effect optreedt. Desbetreffende persoon gaat dan gevoel krijgen  
voor het proces. 

Corrigeren / verplaatsen mengsel

Wanneer de persoon met de meetrei aangeeft dat er beton weggehaald moet worden of bijgebracht 
moet worden, geeft hij dit door aan een volgende persoon, die met een meethark in de buurt is. Deze 
kan dan, uit de nog niet afgewerkte 1-meter strook, beton bijvoegen of weghalen met de ‘harkzijde’ 
van de meethark. Vervolgens wordt de meetrei weer een stuk achteruit verplaatst en opnieuw, al 
metend en trillend, over het oppervlak gehaald. Wanneer de meetwaarden uiteindelijk binnen de 
tolerantiegrenzen vallen (die zijn vastgelegd in het verdeelplan), is het oppervlak dus goedgekeurd en 
glad afgewerkt. Op dat moment zal dit oppervlak niet meer betreden mogen worden tot de start van 
het vlinderen. Het personeel kan nu verder gaan naar het volgende deel en ook daar weer de controle 
uitvoeren, tot de hele stortstrook  is gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd.

Zo wordt steeds één hele stortstrook gecontroleerd. Wanneer bij het uitvoeren van de meting van het 
oppervlak bijna het einde van de stortstrook is bereikt, zal weer worden begonnen met het storten 
van de volgende stortstrook. Op deze manier hebben de oppervlaktecontroles en –behandelingen wel 
voldoende ruimte, maar blijft het betonstorten wel altijd dicht in de buurt, zodat er makkelijk bij te 
sturen is in de hoeveelheid te storten beton.

9.2.6 Vlinderen

Het startmoment van het vlinderen wordt bepaald door metingen te verrichten met de Humm-
sonde (zie hoofdstuk 5.1.6 en bijlage 1.6). Wanneer de indringdiepte na 25 slagen minder is dan 35 
millimeter, kan gestart worden met het vlinderen. Er wordt altijd gestart met vlinderen op de plaats 
die in het vlinderplan is vastgelegd. Uiteraard zal niet ineens het hele vloerveld hard genoeg zijn om 
te gaan vlinderen. Het vlinderpersoneel zal aan de hand van de metingen met de Humm-sonde steeds 
inschatten hoever ze kunnen gaan met vlinderen. 

Het vlinderproces zelf zal grotendeels hetzelfde blijven als in het oorspronkelijk proces, en in deze 
opzet nog meer alleen zijn primaire functies gaan vervullen, namelijk het ‘glad’ maken en ‘oppoetsen’ 
van het oppervlak. Doordat het smeerbed niet op de vloer is gestort, zal het ‘dambordeffect’ ernstig 
worden verminderd. Het ‘dambordeffect’ houdt in dat op een tegelijkertijd gestort deel van de vloer 
grote hardheidsverschillen optreden, waardoor het moeilijk is om het hele gestorte deel te vlinderen.

9.3 SLOT

Nadat al deze processtappen zijn uitgevoerd is het proces afgerond. Het proces is in deze opzet 
beheersbaar en moet dus tot een goed eindresultaat op het gebied van de maatnauwkeurigheid leiden. 
De opzet van de werkplannen en de uitvoering van het proces zullen nog in de praktijk getoetst moeten 
worden om te kijken of ze voldoen. In hoofdstuk 10 worden hierover nog aanbevelingen gedaan. 
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10

Er ligt nu, na de ontwerpfase, geen kant en klare oplossing die direct toegepast kan worden. Er 
moeten, zoals reeds eerder genoemd in dit rapport, nog een aantal zaken gebeuren of getoetst worden, 
voordat het ontwerp succesvol toegepast kan worden. Tevens heeft het onderzoek meerdere zaken 
en conclusies opgeleverd dan alleen datgene dat in het ontwerp is aangepakt. Om deze reden zal er 
hieronder een aantal punten worden aangedragen die kunnen leiden tot een vervolgonderzoek of een 
geheel nieuw onderzoek. Deze punten konden, hoe interessant ook, niet meegenomen worden in ditt 
afstudeerproject.

Implementatie hulpmiddelen

Zoals in hoofdstuk 7 en 8 beschreven, moet er aan de hulpmiddelen nog het één en ander gedaan 
worden voordat deze succesvol kunnen worden toegepast. Deze vervolgonderzoeken moeten tijdens 
het proces uitgevoerd worden. In de paragrafen in hoofdstuk 7 en 8 is hier reeds uitgebreid op 
ingegaan. 

Smeerbed

Hoewel het geen directe oorzaak was voor het afkeuren van de vloeren, is het smeerbed toch niet 
wenselijk op het vloeroppervlak. De aanwezigheid ervan bemoeilijkt het vlinderproces, omdat het 
een negatieve invloed heeft op het uithardingsproces van het beton. Hierdoor wordt het vlinderen in 
segmenten opgedeeld, Deze segmentering van ‘harde en zachte’ plekken, beïnvloedt de voortgang 
negatief . Om deze problematiek op de lossen zal er een oplossing worden gezocht om het smeerbed 
niet op het vloeroppervlak te hoeven storten. Opties als het smeerbed ergens in op te vangen en af te 
voeren, of op een onderliggende verdieping op te vangen zullen nader moeten worden onderzocht. 

HOOFDSTUK 10: AANBEVELINGEN
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Klasse I en klasse III vloeren

De problematiek en het onderzoek (en daardoor ook het ontwerp) zijn ingegaan op een klasse II vloer 
volgens NEN 2743. Er is niet onderzocht of er bij klasse I en klasse III vloeren (uit dezelfde norm) 
ook deze problematiek is opgetreden. Zo ja, dan kan men zich afvragen of het aangedragen ontwerp 
ook een oplossing kan bieden om bij deze vloeren, weliswaar met een ander tolerantiegebied, tot de 
gewenste maatnauwkeurigheid te komen. Er is dan wel eerst een onderzoek nodig om te kijken of de 
problematiek ook geldt voor deze vloerklassen. 

Methode klasse I vloer gebruiken voor klasse II vloeren

Er zijn beproefde methoden voor klasse I vloeren, die eventueel ook toegepast zouden kunnen worden 
bij het maken van een vloer die aan klasse II volgens NEN 2743 moet voldoen. Hierbij valt te denken 
aan de laserscreedmethode of een gedwongen methode waarbij profielen als hoogtegeleiding dienen 
tijdens het verdeelproces. Deze beproefde methoden kunnen bruikbaar worden gemaakt voor een 
klasse II vloer. Dit is dan weer een onderzoek en ontwerp op zich. Er zullen dan wel enige aanpassingen 
nodig zijn om de toepassingen ook bij hoogbouw toe te kunnen passen. 

Betoneigenschappen gebruiken als oplossing

Theoretisch gezien kan een betonmengsel met een zeer grote vloeibaarheid ook een oplossing bieden. 
Dit zelfnivellerende mengsel hoeft dan niet verdeeld te worden, dit doet het namelijk zelf, maar hoeft 
alleen als geheel op de juiste hoogte te worden gecontroleerd. Hiervoor zal echter te rade moeten 
worden gegaan bij betonmortelfabrikanten. Via de betontechnologie zal deze optie nader bekeken 
kunnen worden. 

Een andere optie om het probleem via de betoneigenschappen op te lossen, is bijvoorbeeld het 
voegenbeton zoals Beamix dit aanbiedt. Dit voegenbeton maakt de constructieve druklaag overbodig, 
doordat met dit voegenbeton de kanaalplaten al als een constructief geheel gaan werken. Er kan dan 
met een anhydrietvloer worden volstaan als ondergrond voor de vloerafwerking (bijvoorbeeld tapijt 
of linoleum). Deze toepassing is ook het proberen waard om de problematiek van de vlakheid van 
vloeren aan te pakken. Hiervoor zal echter ook nader onderzoek nodig zijn om tot een goede bruikbare 
oplossing te komen. 
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Dit rapport is het eindresultaat van de afstudeeropdracht naar ‘monoliet afgewerkte 
betonvloeren’ in vlakheidsklasse II van NEN 2743. Er is een weergave gegeven van de 
problematiek inzake dit vloertype. Tevens is er een onderzoek uitgevoerd om de 
oorzaken van deze problematiek te achterhalen. Tenslotte is op basis van dit onderzoek 
een verbeterd proces ontworpen, om een beheersbare maatnauwkeurigheid te kunnen 
garanderen.


