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Voorwoord 
 
Voor u ligt de handleiding waarmee de inzet en de routing van de stalen wandbekisting bij 
projecten in gestapelde woningbouw bepaald wordt. De handleiding is het resultaat van mijn 

afstudeerproject aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, 

afstudeerrichting Uitvoeringstechniek. De handleiding wordt gebruikt zonder het bijbehorende 
afstudeerrapport te raadplegen. 
 

De gebruiker van deze handleiding wordt geadviseerd om eerst de introductie in hoofdstuk 1 

te lezen. Aan de hand van hoofdstuk 2 kan begonnen worden met het doorlopen van de 
handleiding. In hoofdstuk 3 zijn diverse voorbeelden te vinden ter verduidelijking van de 

methodiek. Hoofdstuk 4 bevat een formulier voor opmerkingen en klachten. In de bijlage is 
een stappenplan opgenomen voor gebruikers die al ervaren zijn met deze handleiding. 
Ook zijn in de bijlage de documenten te vinden die gebruikt worden bij deze handleiding. 

 
De handleiding is tot stand gekomen door samenwerking met diverse deskundigen op het 
gebied van stalen wandbekistingen en potentiële gebruikers, de werkvoorbereiders. 

Via deze weg wil ik deze mensen bedanken voor hun bijdrage. 
 

 

Jeroen van Beers 
 
Eindhoven, juni 2005 
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1 Introductie  
 
In dit hoofdstuk vindt u een korte beschrijving van de handleiding voor het bepalen van de 
inzet en de routing van de stalen wandbekisting. Daarnaast maakt u kennis met de 

documenten die in deze handleiding gebruikt worden. 

 

1.1 Beschrijving handleiding 
 

Met de handleiding wordt de inzet en de routing van de bekisting vastgelegd in een plan.  
Dit plan is het inzet- en routingschema. De inzet van de bekisting is in sets bekisting.  

De routing van de bekisting geeft aan welke betonwand met welke set bekisting op welke dag 

wordt gestort. Op basis van het inzet- en routingschema wordt het wandendraaiboek en de 
ruwbouwplanning gemaakt. De handleiding is bedoeld voor werkvoorbereiders bij 

bouwkundig hoofdaannemers. Het doorlopen van de handleiding neemt ongeveer 4 uur in 
beslag.  
 

Wat zijn voor u de voordelen van de handleiding? 
 De handleiding beschrijft een eenduidige manier waarmee de inzet en de routing van de 

bekisting wordt bepaald; 

 Wijzigingen in de uitvoering kunnen snel en gemakkelijk doorgevoerd worden; 
 De handleiding is geschikt voor minder ervaren werkvoorbereiders. 

 De sets bekisting staan niet stil; 

 De gemiddelde kraanbezetting ligt gedurende de ruwbouwtijd tussen 85% en 100%; 
 De ruwbouwtijd is gelijk aan of sneller dan de taakstelling uit de bouwplanning. 
 

Welke projecten zijn geschikt voor gebruik van de handleiding? 

De handleiding is geschikt voor bouwprojecten in gestapelde woningbouw. In figuur 1.1 staan 
een aantal voorbeelden van plattegronden van projecten die geschikt zijn. De diepte van de 

plattegrond moet altijd één woning zijn. Het aantal beuken en verdiepingen is niet aan eisen 
gebonden. 
 

 
Figuur 1.1 

Voorbeelden van plattegronden die geschikt zijn voor de handleiding. 

 
 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor het uitvoeringsproces: 

 De bovenbouw wordt uitgevoerd met de wanden-breedplaat methode; 
 Er wordt gebruik gemaakt van één bouwkraan; 

 De gevel-  en daksluiting loopt van boven naar beneden. 

diepte = 1 woning

diepte = 1 woning

diepte = 1 woning
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Wat kunt u met de handleiding niet? 

 De inzet van arbeid is geen uitgangspunt, maar wordt aan het bouwtempo aangepast.  

Uit de handleiding volgt geen optimale ploeggrootte; 
 De stortdagen van de verdiepingsvloeren vormen geen uitgangspunt, deze worden 

aangepast aan de wandencyclus. 
 Het voorkomen van stilstand van bekistingschotten is geen uitgangspunt. Stilstand van 

bekistingschotten kan optreden. 

 

1.2 Eerste kennismaking 
 
In de handleiding maakt u gebruik van een viertal documenten. Deze zijn te vinden in de 
bijlage. Geadviseerd wordt om deze voor gebruik te kopiëren, zodat er altijd een origineel 

aanwezig blijft. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de inhoud van deze vier 
documenten. 

 

Document A 
In document A wordt de inzet en de routing van de bekisting vastgelegd.  
 

Document B 

In document B worden de verschillende soorten betonwanden uit het bouwproject 
gecategoriseerd. 

 
Document C 
In document C wordt de kraantijd van de ruwbouw berekend.  

 

Document D 
In document D staan een tweetal schema’s, die gebruikt worden voor het bepalen van de 

routing van de bekisting. 
 
Naast deze documenten heeft u nog andere informatie nodig. De volgende documenten moet 

u bij de hand hebben: 
 
 Bouwkundige tekeningen van het bouwproject; 

 Uitvoeringstijdschema van het bouwproject; 
 Technische specificaties van de bouwkraan; 

 Bouwplaatsinrichting tekening van bouwproject; 

 Transportspecificaties van het materiaal en het materieel dat met de bouwkraan wordt 
getransporteerd. 

 

In de handleiding komt een aantal begrippen voor. Deze begrippen staan omschreven in de 

woordenlijst in de bijlage. De woordenlijst is uitvouwbaar, zodat de definities voor u zichtbaar 
zijn tijdens het werken met de handleiding. 
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2 Bepalen inzet en routing 
 
Dit hoofdstuk is de kern van de handleiding. Het bepalen van de inzet en de routing van de 
bekisting doet u aan de hand van zes stappen: 

 

1. Maak tekeningen langsdoorsnede en betonwanden; 
2. Bereken de minimale en de maximale inzet van de bekisting; 
3. Optimaliseer de bezetting van de bouwkraan; 

4. Bepaal de wijze van verdeling van de bekisting over de bovenbouw; 

5. Bepaal de stortdag van de betonwanden; 
6. Bepaal de routing van de bekisting. 

 
In de bijlage vindt u een schema met deze zes stappen. Bij enkele stappen is een 
onderverdeling gemaakt in deelstappen, zodat de te verwerken informatie per deelstap 

beperkt blijft. Zo bestaat stap 1 bijvoorbeeld uit deelstap 1.1 en deelstap 1.2. In de 
handleiding werkt u per deelstap. Iedere deelstap heeft dezelfde opbouw.  
In figuur 2.1 op de volgende pagina is deze opbouw te zien voor deelstap 1.1.  
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Figuur 2.1 

Opbouw van deelstap 1.1 uit de handleiding. De letters verwijzen naar de beschrijving onder de figuur. 

 

 

 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
[A] Doel 
Hier vindt u een korte beschrijving van het doel van de deelstap. Ook vindt u hier informatie 

over welk document u moet gebruiken. 

 
[B] Positie  

Hier ziet u met welke stap (1 tot en met 6) uit de handleiding u bezig bent. De afbeelding is 
het schema uit de bijlage. 
 

[C] Instructies 

Hier vindt u het belangrijkste deel. Onder ‘Omschrijving’ staan de instructies die uitgevoerd 
moeten worden om de deelstap te doorlopen. Daarnaast vindt u een van de volgende 

symbolen: 
 
 = Zie het rekenvoorbeeld uit hoofdstuk 3 

 
 
 = Zie het voorbeeld op de volgende pagina 

 
Onder ‘Opmerking’ vindt u relevante opmerkingen bij de instructie.  

 

[D] Voorbeeld 
Hier vindt u het voorbeeld dat de instructie verduidelijkt maakt. In hoofdstuk 3 zijn de 
rekenvoorbeelden te vinden. De voorbeelden zijn uitgewerkt voor het bouwproject Parkstate 

te Middelburg.  

 
C 

 

B 
 

A  
 

D 
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Start 
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Stap [1] Maak tekeningen langsdoorsnede en betonwanden 
 

Deelstap [1.1] Teken een schematische langsdoorsnede van de bovenbouw  

Doel Positie 

Hier maakt u een schematische tekening van de 

langsdoorsnede van het bouwproject.  

 
De tekening maakt u op document A. Dit document is te 

vinden in de bijlage. 
 
 

stap  1 

deelstap 1.1 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[1.1.1] Teken de langsdoorsnede van de 
verdiepingsvloeren en betonwanden die in het 

werk worden gestort.  

Teken bij een plattegrond met 

meerdere langsdoorsneden alle 

doorsneden in de tekening, gescheiden 

door een stippellijn. 

Dwarswanden worden niet getekend. 

[1.1.2] Codeer de betonwanden volgens de legenda op 

document A. 

De codering geeft het soort betonwand 

aan. 

[1.1.3] Bepaal de plaats van constructieve 

onderbrekingen van de vloer en geeft deze aan 
volgens de legenda op document A.  

 
 
 

Zie voor de definitie de uitvouwbare 

woordenlijst. 

[1.1.4] Neem de nummering van de stramienen en 

verdiepingen over op document A. 

 
 

 

1

2

3

4 

5 

6 
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Voorbeeld bij deelstap [1.1]  

 
 
In dit voorbeeld is de langsdoorsnede van het project Parkstate getekend. Bij dit project 
komen geen tussenwanden voor en is er geen trappenhuis of hal als constructieve 

onderbreking aanwezig. 

 
Op de onderstaande manier maakt u de tekening op document A. 

 
 

Inzet bekisting in sets: Lengte set … :
type wand: constructieve onderbrekingen:

W : woningscheidende wand X : trappenhuis of hal Lengte set … :
E : eindwand : dilatatie

Schematische langsdoorsnede bovenbouw D : dilatatiewand Lengte set … :
breedte beuk : 15 mm T : tussenwand
hoogte verdieping : 10 mm Lengte set … :

revisie datum

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

legendaDocument A

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

nummering stramienen

n
u

m
m

e
ri

n
g

 v
er

d
ie

p
in

g
en

 
 
 

 
 
 

4
E W W W W W W          D  D    W W W W W W E

3
E W W W W W W          D  D    W W W W W W E

2
E W W W W W W          D  D    W W W W W W E

1
E W W W W W W          D  D    W W W W W W E

0
E W W W W W W          D  D    W W W W W W E

7 8 9 10 11 12 13 15 1614 17 18 19 20 216
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Deelstap [1.2] Teken de wanduitslagen van de betonwanden 

Doel Positie 

Hier maakt u de wanduitslagen van de betonwanden uit 

de bovenbouw. Hierdoor krijgt u een overzicht van alle 

verschillende soorten betonwanden van het project. 
 

De tekeningen maakt u op document B. Dit document is te 
vinden in de bijlage. 

stap 1 

deelstap 1.2 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[1.2.1] Teken de wanduitslagen van de betonwanden 
per soort met maatvoering op document B.   

Teken de betonvorm van de wand 

inclusief sparingen voor deur- en 

raamkozijnen. 

 

[1.2.2] Noteer op document B per wanduitslag het 
nummer van het stramien en de dikte van de 

betonwand.  

 

 

[1.2.3] Noteer op document A naast de soort betonwand 
(E, W, D of T) het type betonwand (1, 2, 3 etc.) 

van de betonwand.  
 

U vindt het type betonwand op 

document B. 

 

1
6

2

3

4 

5 

6 
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Voorbeeld bij deelstap [1.2] 

 
 
Bij instructie [1.2.1] 
Op deze manier tekent u de wanduitslagen met maatvoering. 

 

Bij instructie [1.2.2] 
Hier noteert u de stramienen en de dikte van de betonwand. 

 
Bij instructie [1.2.3] 
Hier vindt u de soort en het type betonwand. 

 

 

schaal : 1:200
maatvoering in mm

 wandtype: E1  wandtype: W1  wandtype: D1  wandtype: T1

stramienen: dikte in mm: 180 stramienen: dikte in mm: 250 stramienen: dikte in mm: 180 stramienen: dikte in mm:

 wandtype: E2  wandtype: W2  wandtype: D2  wandtype: T2

stramienen: dikte in mm: stramienen: dikte in mm: 250 stramienen: dikte in mm: stramienen: dikte in mm:

 wandtype: E3  wandtype: W3  wandtype: D3  wandtype: T3

stramienen: dikte in mm: stramienen: dikte in mm: 250 stramienen: dikte in mm: stramienen: dikte in mm:

 wandtype: E4  wandtype: W4  wandtype: D4  wandtype: T4

stramienen: dikte in mm: stramienen: dikte in mm: stramienen: dikte in mm: stramienen: dikte in mm:

revisie datum

9, 18

8, 11, 16, 19

6, 21 7, 10, 12, 15, 17, 20 13, 14

tussenwanden 

Document B

eindwanden  woningscheidende wanden dilatatiewanden 

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

Werkvoorbereider: J. van Beers

1850

15720

3040 x 630 1050 2460 200

14000

24601450 x 2260

300

14000

2460

9210

2460

14000

2460
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Voorbeeld bij deelstap [1.2] 

 
 
Bij instructie [1.2.3] 
Hier noteert u de soort betonwand naast het type betonwand. Dit is een eindwand (E) van 

soort 1. 

 
 

Inzet bekisting in sets: Lengte set … :
type wand: constructieve onderbrekingen:

W : woningscheidende wand X : trappenhuis of hal Lengte set … :
E : eindwand : dilatatie

Schematische langsdoorsnede bovenbouw D : dilatatiewand Lengte set … :
breedte beuk : 15 mm T : tussenwand
hoogte verdieping : 10 mm Lengte set … :

revisie datum

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

legendaDocument A

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

nummering stramienen

n
u

m
m

e
ri

n
g

 v
er

d
ie

p
in

g
en

 
 
 

4
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1 W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

3
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

2
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

1
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

0
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 13 15 1614 17 18 19 20 216
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Stap [2] Bereken de minimale en de maximale inzet van de bekisting 
 

Deelstap [2.1] Bereken de minimale inzet van de bekisting  

Doel Positie 

Hier berekent u welke inzet van bekisting in sets nodig is 

om de doorlooptijd van de betonwanden uit de 

bouwplanning te halen. 
 

Dit is de minimale inzet van de bekisting. 

stap 2 

deelstap 2.1 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[2.1.1] Tel het totale aantal betonwanden uit de tekening 

op document A bij elkaar op. 

 

[2.1.2] Bepaal doorlooptijd van de betonwanden uit de 

bouwplanning in werkbare dagen.  

Dit is de tijd in werkbare dagen die 

verloopt tussen de start van de eerste 

betonwand tot en met het 

gereedkomen van de laatste 

betonwand van de bovenbouw. 

[2.1.3] Bereken Xmin uit de formule: 
Xmin = Ytot / Twand 
 

Xmin  =  de minimale inzet van de bekisting in sets. 
Ytot   = aantal betonwanden uit de bovenbouw in 
stuks. 

Twandi = de doorlooptijd van de betonwanden in    
werkbare dagen. 

 

 

[2.1.4] Rond Xmin naar boven toe af op gehele getallen.  

Dit is de minimale inzet van de bekisting. 

 

1

2

3

4

5

6



  Technische Universiteit Eindhoven 

handleiding  12

 

 
 

Deelstap [2.2] Bereken de maximale inzet van de bekisting  

Doel Positie 

Hier berekent u welke inzet van bekisting mogelijk is door 

rekening te houden met het interval van de vloerencyclus. 

 
Dit is de maximale de inzet van de bekisting. 

stap 2 

deelstap 2.2 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[2.2.1] Bepaal welke verdieping het minste aantal 
betonwanden heeft en tel dit aantal betonwanden 

op.  

 

Neem bij een gelijk aantal verdiepingen 

het aantal betonwanden van de 

onderste verdieping. 

[2.2.2] Bepaal de grootte van het interval tussen start 
betonwanden en stort betonvloer met behulp van 

het schema op document D. 
 

Hanteer als uitgangspunt dat de vloer 

zo snel mogelijk gestort moet worden.  

[2.2.3] Bereken Xmax uit de formule: 
Xmax = (1/A) x Yver – (1/A) 

 

Xmax = de maximale inzet van de bekisting in sets. 
Yver  = aantal betonwanden op de verdieping in 

stuks. 
A     = interval tussen start betonwanden en stort 

betonvloer in werkbare dagen. 

 

[2.2.4] Rond Xmax naar beneden toe af op gehele 

getallen. Dit is de maximale inzet van de 
bekisting. 

 

 

1

2

3

4

5

6
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Stap [3] Optimaliseer de bezetting van de bouwkraan 
 

Deelstap [3.1] Bereken de transporthoeveelheden voor de bouwkraan 

Doel Positie 

Hier berekent u welke hoeveelheden materiaal en 

materieel de bouwkraan moet transporteren in de 

bovenbouwfase. 
 

De berekening maakt u op document C. Dit document is 
te vinden in de bijlage. 

stap 3 

deelstap 3.1 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[3.1.1] Bepaal welke hijsactiviteiten (kolom 1) niet 
uitgevoerd worden, omdat het betreffende 

bouwdeel niet in het gebouwontwerp voorkomt en 

verwijder deze activiteiten.  

Voeg indien nodig extra 

kraanactiviteiten toe. 

[3.1.2] Bepaal welke hijsactiviteiten (kolom 1) niet door 
de bouwkraan of niet in de bovenbouwfase 

worden gedaan en markeer deze activiteiten. 

 

[3.1.3] Bepaal de aantallen (kolom 2) aan de hand van 
de eenheid (kolom 6) en noteer deze. 

Haal de hoeveelheden voor de 

wanden, beuken en verdiepingen uit 

document A. De m³ beton van de 

wanden kunnen uit document B 

bepaald worden. 

[3.1.4] Controleer de normen (kolom 3) en verander deze 
waar dat nodig is.  

 

[3.1.5] Bereken de hoeveelheden (kolom 5) door de 

aantallen (kolom 2) te vermenigvuldigen met de 

normen (kolom 3) en noteer deze.  

 

1

2

3

4

5

6
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Voorbeeld bij deelstap [3.1] 

 
 

Bij instructie [3.1.1] 

Op deze manier verwijdert u de hijsactiviteiten die niet voorkomen. 
 

Bij instructie [3.1.2] 
Op deze manier markeert u de hijsactiviteiten die niet met de bouwkraan of niet in de 
ruwbouw worden gedaan. 

 
Bij instructie [3.1.3] 
In deze kolom noteert u de aantallen. 

 
Bij instructie [3.1.4] 

In deze kolom controleert u de normen. 

 
Bij instructie [3.1.5] 
In deze kolom noteert u de berekende hoeveelheden. 

 
 

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

hijsactiviteiten aantal norm eenheid
hoeveel-

heid
eenheid norm eenheid charges

kraan- 
cyclus*

eenheid
kraantijd in 

uren

kim
plaatsen kimbekisting 70 1 stuks/wand 70 stuks 1 stuks/charge uren/charge
storten beton 18 m³ 18 m³ 0,75 m³/charge uren/charge

wanden
aanvoer wapeningsstaven wanden 70 75 kg/wand 5250 kg 250 kg/charge uren/charge
aanvoer wapeningsnetten wanden 70 2 stuks/wand 140 stuks 6 stuks/charge uren/charge
plaatsen stelkist 80 1 stuks/wand 80 stuks 1 schot/charge uren/charge
wand stellen 80 1 stuks/wand 80 stuks 1 wand/charge uren/charge
plaatsen kopschotten 70 2 stuks/wand 140 stuks 1 stuks/charge uren/charge
plaatsen sparingen 40 stuks 40 stuks 1 stuks/charge uren/charge
aanvoer bekistingstoebehoren 70 1 pakket/wand 70 pakket 2 hijs/charge uren/charge
prefab betonwanden 90 stuks 90 stuks 1 stuks/charge uren/charge
prefab consoles 120 stuks 120 stuks 1 stuks/charge uren/charge
prefab kolommen stuks 0 stuks 1 stuks/charge uren/charge
prefab balken stuks 0 stuks 1 stuks/charge uren/charge
aanvoer leidingwerk 70 1 pakket/wand 70 pakket 2 hijs/charge uren/charge
plaatsen sluitkist 80 1 stuks/wand 80 stuks 1 schot/charge uren/charge
storten wanden 589 m³ 589 m³ 0,75 m³/charge uren/charge

vloeren
aanvoer doorvalbeveiliging 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge uren/charge
afvoer doorvalbeveiliging 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge uren/charge
aanvoer slofhout 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge uren/charge
afvoer slofhout 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge uren/charge
aanvoer stempels 70 10 stuks/beuk 700 stuks 20 stuks/charge uren/charge
afvoer stempels 70 10 stuks/beuk 700 stuks 20 stuks/charge uren/charge
omloopsteiger plaatsen 70 2 stuks/beuk 140 stuks 1 stuks/charge uren/charge
eindgevelsteiger plaatsen 5 2 stuks/verdieping 10 stuks 1 stuks/charge uren/charge
breedplaatelementen 420 stuks 420 stuks 1 stuks/charge uren/charge
prefab balkonplaten 65 stuks 65 stuks 1 stuks/charge uren/charge
prefab galerijplaten 65 stuks 65 stuks 1 stuks/charge uren/charge
prefab vloerplaten stuks 0 stuks 1 stuks/charge uren/charge
prefab afdekband stuks 0 stuks 1 stuks/charge uren/charge
aanvoeren randbekisting en toebehoren 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 hijs/charge uren/charge
aanvoer wapeningsstaven 70 150 kg/beuk 10500 kg 250 kg/charge uren/charge
aanvoer wapeningsnetten 70 6 stuks/beuk 420 stuks 6 stuks/charge uren/charge
aanvoer leidingwerk 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 hijs/charge uren/charge
storten vloeren m³ 0 m³ 1 m³/charge uren/charge
prefab trappen stuks 0 stuks 1 stuks/charge uren/charge
prefab bordessen stuks 0 stuks 1 stuks/charge uren/charge

overig
bevoorrading t.b.v. ruwe afbouw 1 pakket/beuk 0 pakket 1 pakket/charge uren/charge
opbouwen steiger 70 2 pakket/beuk 140 pakket 1 stuks/charge uren/charge
aanvoer KZ t.b.v. gevelsluiting 70 4 pakket/beuk 280 pakket 1 stuks/charge uren/charge

totale kraantijd in uren
totale kraantijd in dagen

revisie datum

* Bron: Misset Bouwkosten, december 2003

Deel transporthoeveelheden bij deelstap 3.1 Deel kraantijd bij deelstap 3.2

Document C

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

 

3.1.3 

3.1.1 

3.1.4 3.1.5 

3.1.2 
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Deelstap [3.2] Bereken de kraantijd 

Doel Positie 

Hier berekent u de kraantijd. De kraantijd voor een 

hijsactiviteit is het aantal charges vermenigvuldigt met de 

kraancyclustijd. 
 

De berekening maakt u op document C. 

stap  3 

deelstap 3.2 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[3.2.1] Controleer de normen (kolom 7) met de 

transportspecificaties van het materiaal en het 
materieel en verander deze waar dat nodig is. 

Doe dit alleen voor de hijsactiviteiten 

die met de bouwkraan worden gedaan. 

[3.2.2] Bereken het aantal charges (kolom 9) door de 
hoeveelheden (kolom 5) te delen door de norm 

(kolom 7) en noteer deze. 

 

[3.2.3] Vergelijk de kraancyclustijden (kolom 10) met de 
bedrijfsnormen en verander deze waar dat nodig 

is. 

Wanneer de bedrijfsnormen worden 

gehanteerd, moet de brutokraantijd1 in 

uren ingevuld worden.  

[3.2.4] Bereken de kraantijd (kolom 12) door het aantal 

charges (kolom 9) te vermenigvuldigen met de 
kraancyclus (kolom 10) en noteer deze. 

 

[3.2.5] Bereken de totale kraantijd in uren en noteer 
deze. 

Bereken de totale kraantijd in dagen door dit 

getal te delen door 8 en noteer dit.  

 

                                                     
1 Brutokraantijd: inclusief toeslagen voor: storingen, wachten, afstemmingen, rust en persoonlijke verzorging van de 

kraanmachinist, aan- en aflooptijd van de kraanmachinist en een gemiddelde projecttoeslag. 

1

2

3

4

5

6



  Technische Universiteit Eindhoven 

handleiding  16

 

 
 

Voorbeeld bij deelstap [3.2] 

 
 
Bij instructie [3.2.1] 

In deze kolom controleert u de normen. 
 

Bij instructie [3.2.2] 

In deze kolom noteert u het aantal charges. 
 
Bij instructie [3.2.3] 

In deze kolom noteert u de kraancyclustijden.  

 
Bij instructie [3.2.4] 

In deze kolom noteert u de kraantijd in uren per hijsactiviteit. 
 
Bij instructie [3.2.5] 

Hier noteert u de totale kraantijd in uren en de totale kraantijd per dag. 
 
 
 

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

hijsactiviteiten aantal norm eenheid
hoeveel-

heid
eenheid norm eenheid charges

kraan- 
cyclus*

eenheid
kraantijd in 

uren

kim
plaatsen kimbekisting 70 1 stuks/wand 70 stuks 1 stuks/charge 70 0,12 uren/charge 8,40
storten beton 18 m³ 18 m³ 0,75 m³/charge 24 0,16 uren/charge 3,84

wanden
aanvoer wapeningsstaven wanden 70 75 kg/wand 5250 kg 250 kg/charge 21 0,10 uren/charge 2,10
aanvoer wapeningsnetten wanden 70 2 stuks/wand 140 stuks 6 stuks/charge 23 0,15 uren/charge 3,50
plaatsen stelkist 80 1 stuks/wand 80 stuks 1 stuks/charge 80 0,12 uren/charge 9,60
wand stellen 80 1 stuks/wand 80 stuks 1 stuks/charge 80 0,31 uren/charge 24,80
plaatsen kopschotten 70 2 stuks/wand 140 stuks 1 stuks/charge 140 0,15 uren/charge 21,00
plaatsen sparingen 40 stuks 40 stuks 1 stuks/charge 40 0,15 uren/charge 6,00
aanvoer bekistingstoebehoren 70 1 pakket/wand 70 pakket 2 pakket/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
prefab betonwanden 90 stuks 90 stuks 1 stuks/charge 90 0,32 uren/charge 28,80
prefab consoles 120 stuks 120 stuks 1 stuks/charge 120 0,20 uren/charge 24,00
prefab kolommen stuks 0 stuks 1 stuks/charge 0 uren/charge
prefab balken stuks 0 stuks 1 stuks/charge 0 uren/charge
aanvoer leidingwerk 70 1 pakket/wand 70 pakket 2 pakket/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
plaatsen sluitkist 80 1 stuks/wand 80 stuks 1 stuks/charge 80 0,14 uren/charge 11,20
storten wanden 589 m³ 589 m³ 0,75 m³/charge 785 0,16 uren/charge 125,65

vloeren
aanvoer doorvalbeveiliging 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
afvoer doorvalbeveiliging 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
aanvoer slofhout 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
afvoer slofhout 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
aanvoer stempels 70 10 stuks/beuk 700 stuks 20 stuks/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
afvoer stempels 70 10 stuks/beuk 700 stuks 20 stuks/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
omloopsteiger plaatsen 70 2 stuks/beuk 140 stuks 1 stuks/charge 140 0,11 uren/charge 15,40
eindgevelsteiger plaatsen 5 2 stuks/verdieping 10 stuks 1 stuks/charge 10 0,20 uren/charge 2,00
breedplaatelementen 420 stuks 420 stuks 1 stuks/charge 420 0,20 uren/charge 84,00
prefab balkonplaten 65 stuks 65 stuks 1 stuks/charge 65 0,25 uren/charge 16,25
prefab galerijplaten 65 stuks 65 stuks 1 stuks/charge 65 0,23 uren/charge 14,95
prefab vloerplaten stuks 0 stuks 1 stuks/charge 0 uren/charge
prefab afdekband stuks 0 stuks 1 stuks/charge 0 uren/charge
aanvoeren randbekisting en toebehoren 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge 35 0,06 uren/charge 2,10
aanvoer wapeningsstaven 70 150 kg/beuk 10500 kg 250 kg/charge 42 0,10 uren/charge 4,20
aanvoer wapeningsnetten 70 6 stuks/beuk 420 stuks 6 stuks/charge 70 0,15 uren/charge 10,50
aanvoer leidingwerk 70 1 pakket/beuk 70 pakket 2 pakket/charge 35 0,07 uren/charge 2,45
storten vloeren m³ 0 m³ 1 m³/charge 0 uren/charge
prefab trappen stuks 0 stuks 1 stuks/charge 0 uren/charge
prefab bordessen stuks 0 stuks 1 stuks/charge 0 uren/charge

overig
bevoorrading t.b.v. ruwe afbouw 1 pakket/beuk 0 pakket 1 pakket/charge 0 uren/charge
opbouwen steiger 70 2 pakket/beuk 140 pakket 1 pakket/charge 140 0,02 uren/charge 2,80
aanvoer KZ t.b.v. gevelsluiting 70 4 pakket/beuk 280 pakket 1 pakket/charge 280 0,02 uren/charge 4,20

totale kraantijd in uren 447,34
totale kraantijd in dagen 55,92

revisie datum

* Bron: Misset Bouwkosten, december 2003

Bedrijfsgegevens: 

Deel transporthoeveelheden bij deelstap 3.1 Deel kraantijd bij deelstap 3.2

Document C

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

 
 

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

3.2.5 
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Deelstap [3.3] Bepaal de kraanbezetting 

Doel Positie 

Hier zorgt u ervoor dat de bezetting van de bouwkraan 

tussen 85 en 100 procent ligt.  

 
Dit doet u aan de hand van het stroomschema op de 

volgende pagina. 

stap 3 

deelstap 3.3 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[3.3.1] Bepaal de kraanbezetting met behulp van het 
stroomschema op de volgende pagina. 

 

 

1

2

3

4 

5 

6 
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Stroomschema bij deelstap [3.3] 

 
 
Er wordt gebruik gemaakt van de onderstaande afkortingen: 

 
Ytot  = aantal betonwanden uit de bovenbouw in stuks (document A) 

Tkraan  = kraantijd in werkbare dagen (document C) 

Pwand  = wandenproductie per dag in hele wanden 
Tprod.  = productietijd van de wanden in werkbare dagen 
 

U begint bij ‘start’. 

 

 

 

 
 

Let op bij 3.3.1.5 
Pwand kan nooit hoger zijn dan de maximale inzet van de bekisting uit deelstap 2.2. 
 

Let op bij 3.3.1.6 

Het doel bij het verminderen van de hijsactiviteiten voor de bouwkraan is om de 
kraanbezetting te verlagen. De alternatieve hijsmethode moet uitvoeringstechnisch wel 

haalbaar zijn. Overleg bij twijfel met de projectleider of de (hoofd)uitvoerder. 

noteer wijzigingen op 
document C

bereken de 
kraanbezetting

85% -100%?
janee

Pwand + 1

beperk de 
hijsactiviteiten 

voor de bouwkraan op 
document C

< 85%

> 100%

bereken Tprod.

bereken Pwand

3.3.1.1

start

berekening

Pwand = Ytot / Tkraan

uitkomst afronden naar beneden op gehele getallen

ga naar deel stap 3.4

bereken Tkraan

op document C

3.3.1.2

berekening

Tprod. = Ytot / Pwand

uitkomst afronden naar boven op gehele getallen

3.3.1.3

3.3.1.4

berekening

Kraanbezetting = (Tkraan / Tprod.) X 100%

3.3.1.8

3.3.1.5

3.3.1.6

3.3.1.7
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Deelstap [3.4] Bereken de inzet van de bekisting in sets 

Doel Positie 

Hier berekent u de inzet van de bekisting in sets. 

 

stap 3 

deelstap 3.4 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[3.4.1] Bereken X uit de formule: 
X = Ytot / Tkraan 

 

X      = inzet van de bekisting in sets 
Ytot    = aantal betonwanden uit de bovenbouw in 

stuks 
Tkraan = kraantijd in dagen 

 

 

[3.4.2] Rond X naar beneden toe af op gehele getallen.  

Dit is de inzet van de bekisting. 

 

[3.4.3] Vergelijk de uitkomst met de minimale inzet van 

de bekisting uit deelstap 2.1. Is de minimale inzet 
hoger, neem dan deze inzet als definitieve inzet 
van bekisting en noteer dit op document A. 

 

 

1

2

3

4

5

6
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Voorbeeld bij deelstap [3.4] 

 
 

Bij instructie [3.4.3] 

Hier noteert u de inzet van de bekisting in sets. 
 

 
Inzet bekisting in sets: Lengte set … :

type wand: constructieve onderbrekingen:

W : woningscheidende wand X : trappenhuis of hal Lengte set … :
E : eindwand : dilatatie

Schematische langsdoorsnede bovenbouw D : dilatatiewand Lengte set … :
breedte beuk : 15 mm T : tussenwand
hoogte verdieping : 10 mm Lengte set … :

revisie datum

legendaDocument A

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

nummering stramienen

n
u

m
m

e
ri

n
g

 v
er

d
ie

p
in

g
en

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

2

 
 

 

4
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1 W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

3
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

2
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

1
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

0
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 13 15 1614 17 18 19 20 216
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Stap [4] Bepaal de verdeling van de inzet van de bekisting 
 

Deelstap [4.1] Bepaal de verdeling van de bovenbouw in blokken 

Doel Positie 

Hier verdeelt u de bovenbouw in verschillende blokken. 

Een blok wordt begrensd door een constructieve 

onderbreking of een eindwand. 
 

De verdeling in blokken tekent u op document A. 

stap 4 

deelstap 4.1 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[4.1.1] Markeer de positie van de constructieve 
onderbrekingen en eindwanden.  

 

[4.1.2] Noteer van links naar rechts de letters A, B, C, 

etc. boven de tekening van de langsdoorsnede. 

 

 

1

2

3

4

5

6
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Voorbeeld bij deelstap [4.1] 

 
 
Bij instructie [4.1.1] 
Op deze manier markeert u de constructieve onderbrekingen en de eindwanden. 

 

Bij instructie [4.1.2] 
Op deze manier noteert u de letters van de blokken. Dit voorbeeld bestaat uit twee blokken, 

blok A en blok B. 
 
 

Inzet bekisting in sets: Lengte set … :
type wand: constructieve onderbrekingen:

W : woningscheidende wand X : trappenhuis of hal Lengte set … :
E : eindwand : dilatatie

Schematische langsdoorsnede bovenbouw D : dilatatiewand Lengte set … :
breedte beuk : 15 mm T : tussenwand
hoogte verdieping : 10 mm Lengte set … :

revisie datum

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

legendaDocument A

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

nummering stramienen

n
u

m
m

e
ri

n
g

 v
er

d
ie

p
in

g
en

2

Blok A Blok B

 
 
 
 
 
 

4
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1 W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

3
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

2
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

1
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

0
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 13 15 1614 17 18 19 20 216
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Deelstap [4.2] Verdeel de inzet van de bekisting over de blokken 

Doel Positie 

Hier bepaalt u welke mogelijkheden er zijn voor de 

verdeling van de bekisting over de blokken.   

 
U bepaald de mogelijkheden met behulp van document D. 

stap  4 

deelstap 4.2 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[4.2.1] Vul in het schema bij deelstap 4.2 de inzet van 
de bekisting in sets uit deelstap 3.4 in bij de 

kolom ‘inzet’ en zet een kruis door de kolommen 

met blokletters die niet voorkomen. 

 

[4.2.2] Bepaal per blok en combinatie van blokken de 
maximale inzet van de bekisting en noteer dit bij 

‘max’.  
 

Gebruik deelstap 2.2. Neem niet de 

gehele bovenbouw, maar neem een 

afzonderlijk blok of combinatie van 

blokken. 

De maximale inzet is niet meer dan 

onder kolom ‘inzet’ in het schema staat. 

[4.2.3] Noteer de mogelijkheden voor de inzet in sets 

voor blok A. De mogelijkheden beginnen bij inzet 
0, dan 1, dan 2, etc. De bovengrens in de 

maximale inzet voor blok A. 

 

[4.2.4] Bepaal voor alle daaropvolgende blokken en 
combinaties van blokken de mogelijkheden. Het 
totaal aan inzet van alle blokken per mogelijkheid 

is niet meer dan onder ‘inzet’ in het schema is 
vermeld. 

 

 

1

2

3

4

5

6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

revisie datum

2

2
2

2
2

2
2

2
2

1 1

2
1 0 2
0 1

D E
max: 1 max: 1 max: max: max:

totaal: getal A 4

schema bij deelstap 4.2

nr.
codering blokken

inzet               
(uit deelstap 3.4)

dagenA B C

maken installaties en randkist en storten beton 1
stortdag vloer 1

0
stellen prefab beton en vlechten wapening 1
vlechten wapening en maken installaties en randkist 0

leggen breedplaatvloeren en stellen prefab beton

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

Document D

schema bij deelstap 2.2

interval bepalen tussen: dagen

maken betonwanden en plaatsen onderstempeling 1
plaatsen onderstempeling en leggen breedplaatvloeren 0

 
 

Voorbeeld bij deelstap [4.2] 

 
 

Bij instructie [4.2.1] 

Hier noteert u de inzet van de bekisting in sets uit deelstap 3.4. Daarnaast zet u een kruis 
door de kolommen met blokletters die niet voorkomen. 

 
Bij instructie [4.2.2] 
Hier noteert u de maximale inzet per blok of combinatie van blokken. 

 
Bij instructie [4.2.3] 
Op deze manier noteert u de mogelijkheden voor de inzet van de bekisting in sets voor blok 

A. 
 

Bij instructie [4.2.4] 

Op deze manier noteert u de mogelijkheden voor de inzet van de bekisting in sets voor de 
overige blokken of combinaties van blokken.  
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 
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Deelstap [4.3] Kies de verdeling van de inzet van de bekisting  

Doel Positie 

Hier kiest u de verdeling van de inzet van de bekisting 

over de blokken van de bovenbouw. 
 

U kiest de verdeling van de inzet van de bekisting met 

behulp van het schema op document D. 
 
 

stap  4 

deelstap 4.3 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[4.3.1] Verwijder de mogelijkheden uit document D die 
uitvoeringstechnisch niet mogelijk zijn. 

Een voorbeeld hiervan is dat de 

constructeur kan eisen dat blokken niet 

afzonderlijk gemaakt kunnen worden in 

relatie met gebouwzettingen. 

[4.3.2] 

 

 

Bereken van de overige mogelijkheden op welk 

tijdstip de eerste woning van de bovenste 

verdieping gereed is. Noteer dit tijdstip in het 
schema op document D onder ‘tijd’. 

 

[4.3.3] Kies het vroegste tijdstip en markeer de 

bijbehorende verdeling van de bekisting.  
 

 

 

1

2

3

4 

5 

6 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

revisie datum

maken betonwanden en plaatsen onderstempeling 1
plaatsen onderstempeling en leggen breedplaatvloeren 0

Document D

schema bij deelstap 2.2

interval bepalen tussen: dagen

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

0
stellen prefab beton en vlechten wapening 1
vlechten wapening en maken installaties en randkist 0

leggen breedplaatvloeren en stellen prefab beton

maken installaties en randkist en storten beton 1
stortdag vloer 1
totaal: getal A 4

schema bij deelstap 4.2

nr.
codering blokken

inzet               
(uit deelstap 3.4)

dagenA B C D E
max: 1 max: 1 max: max: max:

0 1 2 38
1 0 2 38
1 1 2 38

2 37
2
2

2

2

2

2

2

 
 

Voorbeeld bij deelstap [4.3]  

 
 
Bij instructie [4.3.2] 

Hier noteert u het tijdstip waarop de eerste woning van de bovenste verdieping gereed is. 
 

Bij instructie [4.3.3] 

Op deze manier markeert u de mogelijkheid met het vroegste tijdstip en de bijbehorende 
verdeling van de bekisting over de blokken. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
In dit voorbeeld is de inzet van de bekisting 2 sets. De blokken A en B worden gelijktijdig 
gebouwd met een routing van links naar rechts per verdieping omhoog. Deze routing is 1 dag 

korter dan de routing waarbij blok A en B afzonderlijk worden gebouwd met 1 set bekisting. 
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Stap [5] Bepaal de stortdag van de betonwanden 
 

Stap [5] Bepaal de stortdag van de betonwanden 

Doel Positie 

Hier bepaalt u op welke dag een bepaalde betonwand 

wordt gestort. 

 
Dit doet u aan de hand van het stroomschema op de 

volgende pagina. 
 
De stortdagen vult u in op document A. 

 

 

stap 5 

deelstap - 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[5.0.1] 

 

 

Bepaal de stortdag van de betonwanden met 
behulp van het stroomschema op de volgende 

pagina.  

Doorloop het stroomschema volgens 

de verdeling van de inzet van de 

bekisting uit deelstap 4.3. 

 

1

2

3

4 

5 

6 
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Stroomschema bij stap [5]  

 
 
Het aantal wanden dat per dag gestort wordt is gelijk aan de inzet van de bekisting. 
 
U begint bij ‘start’. 

 
 

geef twee tussenwanden met een 
lengte gelijk aan de lengte van de 

langste betonwand  dezelfde 
stortdag

geef twee dilatatiewanden een 
opvolgende stortdag

zet de stortdagen van de 
betonwanden van links naar 

rechts op document A

start

tel de stortdagen door totdat 
iedere dag de inzet van de 
bekisting wordt volgestort

ga naar stap 6

5.0.1.1

5.0.1.2

5.0.1.3

5.0.1.4
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Voorbeeld bij stap [5] 

 

 
Bij instructie [5.0.1] 

Op deze manier noteert u de stortdagen van de betonwanden. Deze betonwand wordt op dag 
33 gestort. 
 

 
Inzet bekisting in sets: Lengte set … :

type wand: constructieve onderbrekingen:

W : woningscheidende wand X : trappenhuis of hal Lengte set … :
E : eindwand : dilatatie

Schematische langsdoorsnede bovenbouw D : dilatatiewand Lengte set … :
breedte beuk : 15 mm T : tussenwand
hoogte verdieping : 10 mm Lengte set … :

revisie datum

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

legendaDocument A

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

nummering stramienen

n
u

m
m

e
ri

n
g

 v
er

d
ie

p
in

g
en

2

Blok A Blok B

 
 
 
 
 
 
 
 
In het voorbeeld in hoofdstuk vindt u de uitwerking van de onderste verdieping met behulp 
van het stroomschema. 

 

 

4
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1 W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

3
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

2
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

1
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

0
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 13 15 1614 17 18 19 20 216

1 1 2 2 3 3 4 4

9 9 10 10 11 11 12 12

17 17 18 18 19 19 20 20

25 25 26 26 27 27 28 28

33 33 34 34 35 35 36 36

5 5 6 6 7 7 8 8

13 13 14 14 15 15 16 16

21 21 22 22 23 23 24 24

29 29 30 30 31 31 32 32

37 37 38 38 39 39 40 40
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Stap [6] Bepaal de routing van de bekisting 
 

Stap [6] Bepaal de routing van de bekisting 

Doel Positie 

Hier bepaalt u de routing van de bekisting. De routing van 

de bekisting geeft aan welke betonwand met welke 

bekisting op welke dag gestort wordt. 
 

De routing bepaalt u met behulp van het stroomschema 
op de volgende pagina.  
De routing noteert u op document A. 

stap 6 

deelstap - 

 

 
Instructies 
 
 

Nr. Omschrijving  Opmerking

[6.0.1] Geef de sets wandbekisting de letters A, B, C, 
etc. en vul deze in op document A. 

 

[6.0.2] Bereken het bereik van de bouwkraan voor het 

transporteren van de bekisting.  

 

[6.0.3] Bepaal de routing van de bekisting met behulp 

van het stroomschema op de volgende pagina.  

Doorloop het stroomschema volgens 

de verdeling van de inzet van de 

bekisting uit deelstap 4.3. 

[6.0.4] Bereken Lkist voor iedere set bekisting uit de 
formule: 
Lkist = Lwand / 1,2 

 
Lkist   = lengte set bekisting in delen van 1,2m¹. 

Lwand = lengte van de langste betonwand die met 

de betreffende set wordt gestort in m¹. 

Gebruik hierbij document B. 

[6.0.5] Rond Lkist naar boven toe af op gehele getallen 
en noteer dit op document A. 

 

1

2

3

4

5

6
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Stroomschema bij stap [6] 

 
 
 
U begint bij ‘start’.  
 

 

zet een A naast de bijhorende 
betonwanden met dezelfde lengte 
als een voorgaande eind- of een 

dilatatiewand

omcirkel de stortdagen waarop 
bekisting A nog niet is ingezet

geef alle eindwanden en alle 
dilatatiewanden een A

6.0.3.1

start

 controleer of de bekisting binnen 
het kraanbereik overgezet kan 

worden, kies anders een 
betonwand die wel binnen 

kraanbereik ligt

zet een A bij de dichtsbijzijnde 
betonwand binnen kraanbereik 

als er geen wanden zijn van 
gelijke lengte

noteer de letter van de bekisting 
naast de dichtsbijzijnde 
betonwand als er geen 

betonwanden meer zijn van 
gelijke lengte

zorg dat deze bekisting zoveel 
mogelijk betonwanden van gelijke 

lengte binnen kraanbereik stort

neem de volgende bekisting

is dit de laatste 
bekisting?

ja

nee

noteer de letter van deze 
bekisting naast de resterende 

stortdagen

   einde

6.0.3.2

6.0.3.3

6.0.3.4

6.0.3.5

6.0.3.6

6.0.3.7

6.0.3.8

6.0.3.9

6.0.3.10



  Technische Universiteit Eindhoven 

handleiding  32

 

 
 

Voorbeeld bij stap [6] 

 
 
Bij instructie [6.0.1] 
Hier noteert u de letter van de set bekisting. 
 
Bij instructie [6.0.3] 
Op deze manier noteert u welke betonwand met welke bekisting gestort wordt. Deze 
betonwand wordt met bekisting A gestort. 
 
Bij instructie [6.0.4] 
Hier noteert u de lengte van de set bekisting in delen van 1,2 m¹ 
 
 
 

Inzet bekisting in sets: Lengte set A :
type wand: constructieve onderbrekingen:

W : woningscheidende wand X : trappenhuis of hal Lengte set B :
E : eindwand : dilatatie

Schematische langsdoorsnede bovenbouw D : dilatatiewand Lengte set … :
breedte beuk : 15 mm T : tussenwand
hoogte verdieping : 10 mm Lengte set … :

revisie datum

legendaDocument A

Project: Parkstate te Middelburg omschrijving

nummering stramienen

n
u

m
m

e
ri

n
g

 v
er

d
ie

p
in

g
en

Werkvoorbereider: J. van Beers

Datum: 01-01-2005

Bedrijfsgegevens: 

14

12

2

Blok A Blok B

 
 
 
Dit is het inzet- routingschema voor de betonwanden. 

4
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1 W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

3
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

2
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

1
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

0
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 13 15 1614 17 18 19 20 216

1A 1B 2B 2A 3A 3B 4B 4A

9A 9B 10B 10A 11A 11B 12B 12A

17A 17B 18B 18A 19A 19B 20B 20A

25A 25B 26B 26A 27A 27B 28B 28A

33A 33B 34B 34A 35A 35B 36B 36A

5A 5B 6B 6A 7A 7B 8B 8A

13A 13B 14B 14A 15A 15B 16B 16A

21A 21B 22B 22A 23A 23B 24B 24A

29A 29B 30B 30A 31A 31B 32B 32A

37A 37B 38B 38A 39A 39B 40B 40A
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Einde 
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3 Voorbeelden  

 
In dit hoofdstuk vindt u de rekenvoorbeelden die horen bij de instructies. Als onderlegger voor 

de rekenvoorbeelden is het bouwproject Parkstate gebruikt. 
 
De rekenvoorbeelden zijn losbladig, zodat u ze tijdens het werken met de handleiding erbij 

kunt houden.  
 
De ervaren gebruiker kan er voor kiezen om ook de voorbeelden uit hoofdstuk 2 bij dit 

hoofdstuk toe te voegen, zodat in hoofdstuk 2 alleen de instructies zitten. 
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Rekenvoorbeeld bij deelstap [2.1] 

 
 
Bij instructie [2.1.1]  

Tel het totale aantal betonwanden uit de tekening op document A bij elkaar op. 
Dit is Ytot. 

 

Ytot = 80 stuks 
 
Bij instructie [2.1.2]  

Bepaal doorlooptijd van de betonwanden uit de bouwplanning in werkbare dagen. 

Dit is Twand. 
 

Twand = 60 werkbare dagen 
 
Bij instructie [2.1.3]  

Bereken Xmin uit de formule: 
Xmin = Ytot / Twand 
 

Xmin = 80 / 60 = 1,33  
 

Bij instructie [2.1.4] 

Rond Xmin naar boven toe af op gehele getallen.  
  
Rond 1,33 naar boven toe af op gehele getallen. De minimale inzet van de bekisting is 2 sets. 
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Rekenvoorbeeld bij deelstap 2.2]  

 
 
Bij instructie [2.2.1]  

Bepaal welke verdieping het minste aantal betonwanden heeft en tel dit aantal betonwanden 
op.  

In dit voorbeeld heeft iedere verdieping een gelijk aantal betonwanden. Neem het aantal 

betonwanden van de onderste verdieping. Dit aantal is Yver. 
 
Yver = 16 stuks 

 

Bij instructie [2.2.2]  
Bepaal de grootte van het interval tussen start betonwanden en stort betonvloer met behulp 

van het schema op document D. 
 
In onderstaande tabel is de berekening van het interval te zien. 

 

Bij instructie [2.2.3]  
Bereken Xmax uit de formule: 
Xmax = (1/A) x Yver – (1/A) 

 
Xmax = (1/4) x 16 – (1/4) = 3,75 

 

Bij instructie [2.2.4]  
Rond Xmax naar beneden toe af op gehele getallen. 
 

Rond 3,75 naar beneden toe af op gehele getallen. De maximale inzet van de bekisting is 3 

sets. 

maken betonwanden en plaatsen onderstempeling 1
plaatsen onderstempeling en leggen breedplaatvloeren 0

schema bij deelstap 2.2

interval bepalen tussen: dagen

0
stellen prefab beton en vlechten wapening 1
vlechten wapening en maken installaties en randkist 0

leggen breedplaatvloeren en stellen prefab beton

maken installaties en randkist en storten beton 1
stortdag vloer 1
totaal: getal A 4
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Rekenvoorbeeld bij deelstap [3.3] 

 
 
Uitwerking van het stroomschema voor bouwproject Parkstate. 

 
Bij [3.3.1.1] 

Bereken Pwand 

Pwand =  Ytot / Tkraan 
 
Ytot = 80 stuks (uit document A) 

Tkraan = 55,92 dagen (uit document C) 

 
Berekening: 

Pwand = Ytot / Tkraan 
Pwand = 80 / 55,92 = 1,43 
 

Rond de uitkomst af naar beneden op gehele getallen. 
Pwand = 1 wand per dag 
 

Bij [3.3.1.2] 
Bereken Tprod. 

Tprod. = Ytot / Pwand 

 
Ytot = 80 stuks 
Pwand = 1 wand per dag 

 
Berekening: 

Tprod. = Ytot / Pwand 

Tprod. = 80 / 1 = 80 werkbare dagen    

 
Bij [3.3.1.3] 

Bereken de kraanbezetting. 

Kraanbezetting = (Tkraan / Tprod.) x 100% 
 

Tkraan = 55,92 werkbare dagen 
Tprod  = 80 werkbare dagen    

 

Berekening: 
Kraanbezetting = (Tkraan / Tprod.) x 100% 
Kraanbezetting = (55,92 / 80) x 100%  = 69,9%  
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Vervolg rekenvoorbeeld bij deelstap [3.3] 

 
 
Bij [3.3.1.4] 

85% - 100%? 
 

Nee. 

De kraanbezetting is 69,9%, dat is minder dan 85%. Ga naar 3.3.1.5. 
 
Bij [3.3.1.5] 

Pwand + 1 

 
Pwand = 1 

 
Berekening:  
Pwand + 1 

Pwand + 1 = 2 
Pwand = 2 wanden per dag 
 

Bij [3.3.1.2] 
Bereken Tprod. 

Tprod. = Ytot / Pwand 

 
Ytot = 80 stuks 
Pwand = 2 wanden per dag 

 
Berekening: 

Tprod. = Ytot / Pwand 

Tprod. = 80 / 2 = 40 werkbare dagen    

 
Bij [3.3.1.3] 

Bereken de kraanbezetting. 

Kraanbezetting = (Tkraan / Tprod.) x 100% 
 

Tkraan = 55,92 werkbare dagen 
Tprod  = 40 werkbare dagen    

 

Berekening: 
Kraanbezetting = (Tkraan / Tprod.) x 100% 
Kraanbezetting = (55,92 / 40) x 100%  = 139,9%  
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Vervolg rekenvoorbeeld bij deelstap [3.3] 

 
 
Bij [3.3.1.4] 

85% - 100%? 
 

Nee. 

De kraanbezetting is 139,8%, dat is meer dan 100%. Ga naar 3.3.1.6. 
 
Bij [3.3.1.6] 

Beperk de hijsactiviteiten voor de bouwkraan op document C 

 
De hijsactiviteiten worden bij project Parkstate op twee manieren beperkt: 

1. Wanden storten met de betonpomp. 
2. Aanvoer leidingwerk via bouwlift. 
 

Deze hijsactiviteiten worden verwijderd uit document C. 
 
Bij [3.3.1.7] 

Bereken Tkraan op document C 
 

Berekening: 

Tkraan = 39,60 werkbare dagen 
 
Bij [3.3.1.1] 

Bereken Pwand 
Pwand =  Ytot / Tkraan 

 

Ytot = 80 stuks  
Tkraan = 39,60 dagen  
 

Berekening: 

Pwand = Ytot / Tkraan 
Pwand = 80 / 39,60 = 2,02 

 
Rond de uitkomst af naar beneden op gehele getallen. 
Pwand = 2 wanden per dag 
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Vervolg rekenvoorbeeld bij deelstap [3.3] 

 
 
Bij [3.3.1.2] 

Bereken Tprod. 
Tprod. = Ytot / Pwand 

 

Ytot = 80 stuks 
Pwand = 2 wanden per dag 
 

Berekening: 

Tprod. = Ytot / Pwand 
Tprod. = 80 / 2 = 40 werkbare dagen    

 
Bij [3.3.1.3] 
Bereken de kraanbezetting. 

Kraanbezetting = (Tkraan / Tprod.) x 100% 
 
Tkraan = 39,60 werkbare dagen 

Tprod  = 40 werkbare dagen    

 

Berekening: 

Kraanbezetting = (Tkraan / Tprod.) x 100% 
Kraanbezetting = (39,60 / 40) x 100%  = 99%  
 

Bij [3.3.1.4] 
85% - 100%? 

 

Ja. 
De kraanbezetting is 99%, dat ligt tussen 85% en 100%. Ga naar deelstap 3.4. 
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Rekenvoorbeeld bij deelstap [3.4] 

 
 
Bij instructie [3.4.1]  

Bereken X uit de formule: 
X = Ytot / Tkraan 

 

Ytot = 80 stuks 
Tkraan = 39,60 dagen 
 

Berekening: 

X = Ytot / Tkraan 
X = 80 / 39,60 = 2,02   

 
Bij instructie [3.4.2]  
Rond X naar beneden toe af op gehele getallen. 

 
Rond 2,02 naar beneden toe af op gehele getallen. De inzet van de bekisting is 2 sets. 
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Rekenvoorbeeld bij deelstap [4.2] 

 
 
Bij instructie [4.2.2] 

Bepaal per blok en combinatie van blokken de maximale inzet van de bekisting en noteer dit 
bij ‘max’.  

 

In dit voorbeeld zijn er twee afzonderlijke blokken A en B en is er de combinatie AB. De 
combinatie AB is de gehele bovenbouw. De maximale inzet van de bekisting is daarvan 
bepaald in deelstap 2.2. Voor de afzonderlijke blokken volgt de berekening hieronder. 

 

Maximale inzet Blok A: 
Xmax;blokA = (1/A) x Yver;blokA – (1/A) 

 
Yver;blokA = 8 stuks 
A = 4  

 
Berekening 
Xmax;blokA = (1/A) x Yver;blokA – (1/A) 

Xmax;blokA = (1/4) x 8 – (1/4) = 1,75 
 

Rond Xmax;blokA naar beneden toe af op gehele getallen. 

 
Rond 1,75 naar beneden toe af op gehele getallen. De maximale inzet van de bekisting op 
blok A is 1 set. 

 
Maximale inzet Blok B: 

Xmax;blokB = (1/A) x Yver;blokB – (1/A) 

 
Yver;blokB = 8 stuks 
A = 4  

 

Berekening 
Xmax;blokB = (1/A) x Yver;blokB – (1/A) 

Xmax;blokB = (1/4) x 8 – (1/4) = 1,75 
 
Rond Xmax;blokB naar beneden toe af op gehele getallen. 

 
Rond 1,75 naar beneden toe af op gehele getallen. De maximale inzet van de bekisting op 
blok B is 1 set. 
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Rekenvoorbeeld bij deelstap [4.3] 

 
 
Bij instructie [4.3.2] 

Bereken van de overige mogelijkheden op welk tijdstip de eerste woning van de bovenste 
verdieping gereed is. Noteer dit tijdstip in het schema op document D onder ‘tijd’. 

 

In dit voorbeeld zijn er in het schema twee mogelijkheden te zien, mogelijkheid 1 en 
mogelijkheid 2.  
 

Mogelijkheid 1 

Blok A: 1 set, Blok B: 1 set 
 

Wanneer is de eerste woning van de bovenste verdieping van Blok A of Blok B gereed? 
De laatste wand van deze woning wordt gestort op 34 wanden / 1 set = dag 34. 
Interval wanden vloeren is 4 dagen (uit deelstap 2.2): woning gereed op (34 + 4 = ) dag 38. 

 
Mogelijkheid 2 
Blok A en B: 2 sets 

 
Wanneer is de eerste woning van de bovenste verdieping van Blok A en Blok B gereed? 

De laatste wand van deze woning wordt gestort op 66 wanden / 2 sets = dag 33. 

Interval wanden vloeren is 4 dagen (uit deelstap 2.2): woning gereed op (33 + 4 = ) dag 37. 
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Rekenvoorbeeld bij stap [5] 

 
 
Uitwerking van het stroomschema voor bouwproject Parkstate. 

 
In de afbeelding hieronder ziet u welk gedeelte in dit voorbeeld is uitgewerkt. Het betreft de 

onderste verdieping van het project. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Bij [5.0.1.1] 
Zet de stortdagen van de betonwanden van links naar rechts op document A. 

In de afbeelding hieronder ziet u het voorbeeld voor de onderste verdieping. 
 

 
 
Bij [5.0.1.2] 

Geef twee dilatatiewanden een opvolgende stortdag. 
In het voorbeeld hebben de dilatatiewanden een opvolgende stortdag. 
 

Bij [5.0.1.3] 
Geef twee tussenwanden met een lengte gelijk aan de lengte van de langste betonwand 

dezelfde stortdag. 

In dit voorbeeld zijn geen tussenwanden aanwezig. 
 
Bij [5.0.1.4] 

Tel de stortdagen door totdat iedere dag de inzet van de bekisting wordt volgestort. 

In dit voorbeeld blijven de stortdagen hetzelfde. 
 

U herhaalt het stroomschema voor de resterende delen van de bovenbouw.  

4
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1 W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

3
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

2
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

1
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1        D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

0
E1 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 13 15 1614 17 18 19 20 216

0
E1                 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 136 15 1614 17 18 19 20 21

0
E1                 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 136

1 1 2 2 3 3 4 4

15 1614 17 18 19 20 21

5 5 6 6 7 7 8 8
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Rekenvoorbeeld bij stap [6] 

 
 
Bij instructie [6.0.2] 

Bereken het bereik van de bouwkraan voor het transporteren van de bekisting.  
 

Het kraanbereik wordt op de volgende manier berekend: 

 
Bouwkraan: 100 tons torenkraan 
Gewicht set bekisting voor de langste wand = l x h x 125 kg/m² = 16,8 x 2,75 x 125 = 5,8 ton 

Hijsgewicht stel- of sluitwand = 5,8 / 2 = 2,9 ton 

Kraanbereik = 100 / 2,9 = 34,5 m¹ 
Dat zijn 34,5 / 8,1 = 4,3 ongeveer 4 beuken 

 
Bij instructie [6.0.4] 
Bereken Lkist voor iedere set bekisting uit de formule: 

Lkist = Lwand / 1,2 
 
Voor bekisting A: 

 
Lwand = 15,72 m¹ 

 

Berekening: 
Lkist = Lwand / 1,2 
Lkist = 15,72 / 1,2 = 13,1 

 
Voor bekisting B: 

 

Lwand = 14,00 m¹ 
 
Berekening: 

Lkist = Lwand / 1,2 

Lkist = 14,00 / 1,2 = 11,7 
 

Bij instructie [6.0.5] 
Rond Lkist naar boven toe af op gehele getallen en noteer dit op document A. 
 

Rond 13,1 naar boven toe af op gehele getallen. De lengte van bekisting A is 14 
bekistingdelen. 
 

Rond 11,7 naar boven toe af op gehele getallen. De lengte van bekisting A is 12 
bekistingdelen. 
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Rekenvoorbeeld bij stap [6] 

 
 
Uitwerking van het stroomschema voor bouwproject Parkstate. 

 
U heeft in stap 5 de stortdagen bepaald van de betonwanden. In de afbeelding hieronder is 

dit te zien voor de onderste verdieping. 

 

 

 
Bij [6.0.3.1] 
Geef alle eindwanden en alle dilatatiewanden een A. 

In de afbeelding hieronder ziet u het voorbeeld voor de onderste verdieping. 
 

 

 
Bij [6.0.3.2] 
Omcirkel de stortdagen waarop bekisting A nog niet is ingezet. 

In de afbeelding hieronder ziet u het voorbeeld voor de onderste verdieping. 
 

 

 
De stortdagen waarop bekisting A nog niet is ingezet zijn stortdagen 2, 3, 6 en 7. 

 
Bij [6.0.3.3] 
Zet een A naast de bijhorende betonwanden met dezelfde lengte als een voorgaande eind- of 

een dilatatiewand. 
 
Welke betonwanden zijn dit? 

 Stortdag 2, wand W3 op stramien 9 
 Stortdag 3, wand W1 op stramien 10 

 Stortdag 6, wand W1 op stramien 17 

 Stortdag 7, wand W3 op stramien 18 
 
 

0
E1                 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 136

1 1 2 2 3 3 4 4

15 1614 17 18 19 20 21

5 5 6 6 7 7 8 8

0
E1                 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 136

1A 1 2 2 3 3 4 4A

15 1614 17 18 19 20 21

5A 5 6 6 7 7 8 8A

0
E1                 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 136

1A 1 2 2 3 3 4 4A

15 1614 17 18 19 20 21

5A 5 6 6 7 7 8 8A
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Vervolg rekenvoorbeeld bij stap [6] 

 
 
Bij [6.0.3.4] 

Controleer of de bekisting binnen het kraanbereik overgezet kan worden, kies anders een 
betonwand die wel binnen kraanbereik ligt. 

Bij instructie 6.0.2 heeft u het bereik van de bouwkraan berekend. In dit voorbeeld is het 

bereik van de bouwkraan 4 beuken. Bekisting A wordt in het voorbeeld niet verder overgezet 
dan 3 beuken. 
 

Bij [6.0.3.5] 

Zet een A bij de dichtstbijzijnde betonwand binnen kraanbereik als er geen wanden zijn van 
gelijke lengte. 

In dit voorbeeld is dit niet van toepassing. 
 
Bij [6.0.3.6] 

Is dit de laatste bekisting? 
 
Ja. In dit voorbeeld is bekisting B de laatste set bekisting. 

 
Bij [6.0.3.10] 

Noteer de letter van deze bekisting naast de resterende stortdagen 

In de afbeelding hieronder ziet u het voorbeeld voor de onderste verdieping. 
 

 
 
U herhaalt het stroomschema voor de resterende delen van de bovenbouw.  

 
 
 

 
 

 

0
E1                 W1 W2 W3 W1 W2 W1       D1  D1    W1 W2 W1 W3 W2 W1 E1

7 8 9 10 11 12 136

1A 1B 2B 2A 3A 3B 4B 4A

15 1614 17 18 19 20 21

5A 5B 6B 6A 7A 7B 8B 8A
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4 Opmerkingen en klachten 
 
Wanneer u opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze handleiding kunt u het 
bijgaande formulier invullen en opsturen. 
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Bijlage 

 

In de bijlage vindt u de volgende onderdelen: 
 
 Uitvouwbare woordenlijst 

 Stappenplan voor ervaren gebruiker 
 Document A 

 Document B 

 Document C 
 Document D 
 

 

 

 


