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VOORWOORD 

Dit eindrapport, met als titel ‘Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige en 

grondgebonden woningbouw’ is geschreven in het kader van het afstudeerproject van de student 

Martijn Hamers aan de Technische Universiteit Eindhoven, opleiding ‘Architecture, Building and 

Planning’ met als specialisatie ‘Construction Technologie’ (Uitvoeringstechniek).  

Het rapport behandelt de gegevens die nodig zijn om op basis van maakbaarheid, tijd en geld op een 

gestructureerde wijze een keuze te kunnen maken voor een uitvoeringsmethode voor de bouwdelen 

dragende-/woningscheidende wanden, verdiepings-/dakvloeren, binnenspouwblad gevel en een 

hellende dakconstructie. Op basis van deze gegevens is invulling gegeven aan een keuzehulpmiddel 

voor het op een beargumenteerde en gestructureerde wijze kiezen van uitvoeringsmethoden.  

Het rapport is opgebouwd uit eerst een korte inleiding over het eindrapport. In hoofdstuk 2 is vanuit 

de beschrijving van de huidige werkwijze van het keuzeproces van uitvoeringsmethoden, de aanzet 

tot het ontwerp van het hulpmiddel gegeven en daaruit de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 

zijn de projectkenmerken weergegeven die relevant zijn voor het keuzeproces en is de invloed van 

deze projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden uitgedrukt in maakbaarheid, tijd en geld. In 

hoofdstuk 4 komt de beschrijving en werking van het keuzehulpmiddel aan bod. Gevolgd door de 

conclusies en aanbevelingen. 

Verder wil ik mijn dank uitspreken naar een aantal personen voor hun bijdrage en begeleiding aan dit 

afstudeerproject. Als eerste is dit het gastbedrijf, Korteweg Bouw te Breda, voor het beschikbaar 

stellen van de afstudeerplek. In het bijzonder wil ik de heer R. Vliegen en J. van de Sande bedanken 

voor hun advies, begeleiding, feedback en het luisterende oor. Verder een dank aan de 

medewerkers van Korteweg voor hun bijdrage wanneer ik daar om vroeg. Daarnaast wil ik de heer 

E. Vastert en de heer C. de Bruijn, mijn directe begeleiders van de Technische Universiteit 

Eindhoven, bedanken voor hun begeleiding bij mijn afstudeerproject. 

 

 

 

Eindhoven, maart 2008 

Martijn Hamers 
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SAMENVATTING 

Het kiezen van uitvoeringsmethoden is niet eenvoudig voor de aannemer. Tijdens het 

ontwikkelingstraject van een bouwproject zijn er allerlei factoren die de keuze voor een bepaalde 

uitvoeringsmethode beïnvloeden. De planontwikkelaar is belast met het kiezen van de 

uitvoeringsmethoden. Het keuzeproces van de uitvoeringsmethoden vindt niet gestructureerd plaats, 

is subjectief en wordt nauwelijks beargumenteerd vastgelegd. Hierdoor stelt de werkvoorbereiding 

zich vaak de vraag of het project niet beter op een andere manier kan worden uitgevoerd. Het komt 

dan ook nog eens voor dat de werkvoorbereiding de uitvoeringsmethode wijzigt. Met als gevolg dat 

gedane werkzaamheden opnieuw gebeuren en daardoor de begrote uren worden overschreden. 

Meer structuur en een goede onderbouwing in de keuze van een uitvoeringsmethode moeten zorgen 

voor een betere keuze en handhaving van de keuze en uiteindelijk resulteren in een beter 

projectrendement. Om dit te bereiken is in het afstudeerproject een hulpmiddel ontwikkeld. Het doel 

van het hulpmiddel is als volgt: 

 

‘Een keuzehulpmiddel waarmee de medewerkers van het projectbureau van Korteweg in stappen op 

een beargumenteerde en gestructureerde wijze, aan de hand van de vastgestelde projectkenmerken 

op basis van de criteria maakbaarheid, tijd en geld de keuze voor de uitvoeringsmethoden kunnen 

maken, controleren en vastleggen.’ 

 

Voor het verkrijgen van de ‘inhoud’ voor het keuzehulpmiddel zijn de projectkenmerken bepaald die 

van belang zijn bij de keuze van de uitvoeringsmethode voor de woningscheidende-/dragende 

wanden, verdiepings-/dakvloeren, binnenspouwblad gevel en hellend dakconstructie. Daarnaast is 

de invloed van deze projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden uitgedrukt in maakbaarheid, tijd 

en geld.’ 

 

Vanuit de eigenschappen van een uitvoeringsmethode zijn een aantal randvoorwaarden te 

formuleren, die aanwezig moeten zijn in een project voor het kunnen toepassen van de 

uitvoeringsmethode. Daarnaast zijn projectkenmerken vastgesteld die een uitvoeringsmethode niet 

kan maken. Deze randvoorwaarden en projectkenmerken zijn per uitvoeringsmethode benoemd 

onder het criterium maakbaarheid. 

De invloed van de projectkenmerken op tijd en geld is verschillend per bouwdeel. In het onderzoek is 

onderscheid gemaakt in de volgende bouwdelen onderscheiden; dragende-/woningscheidende 

wanden, verdiepings-/dakvloeren, binnenspouwblad gevel en hellend dakconstructie. In de volgorde 

komen de bouwdelen aan bod. 

De bouwdelen dragende-/woningscheidende wanden en verdiepings-/dakvloeren worden samen 

bekeken, omdat deze bouwdelen erg met elkaar zijn verbonden. De beoordeling op geld gebeurt aan 

de hand van vooraf in het onderzoek bepaalde omslagpunten (bij welk aantal woningen heeft welke 

combinatie van uitvoeringsmethoden de laagste bouwkosten) tussen de uitvoeringsmethoden. De 

omslagpunten zijn gebaseerd op een standaard project. Het standaard project laat zich in het kort 

omschrijven als een project met alleen maar dezelfde, rechte en eenvoudige woningen. Uit het 

onderzoek is naar voren gekomen dat de uitvoeringsmethoden verschillend reageren, op 

projectkenmerken welke de seriematigheid beïnvloeden en/of een vormafwijking veroorzaken ten 

opzichte van het standaard project. Hierdoor zal afhankelijk van het aantal van dit soort 

projectkenmerken die van toepassing zijn op het project, de omslagpunten ten opzichte van het 

standaard project juist dichter bij elkaar komen of verder weg gaan tussen de uitvoeringsmethoden. 

Op de combinatie kalkzandsteen elementen & breedplaatvloer hebben de projectkenmerken welke 

de seriematigheid beïnvloeden of een vormafwijking veroorzaken de minste invloed en op de 

tunnelbekisting de meeste invloed. Op de wandbekisting & breedplaatvloer heeft dit het één na 

minste invloed, met daarop kort gevolgd door de prefab lichtbetonnen wanden & leidingvloer. In 

combinatie met het aantal te bouwen woningen, kan door redenering door de medewerkers van het 

projectbureau een inschatting worden gemaakt, welke combinatie van uitvoeringsmethode de 

laagste bouwkosten heeft.  
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Op eenzelfde wijze als voor geld kan ook een uitspraak over tijd worden gedaan. Voor tijd, is de 

basis, de productienorm van de uitvoeringsmethoden. De invloed van projectkenmerken op de 

uitvoeringsmethoden welke de seriematigheid beïnvloeden en/of een vormafwijking veroorzaken ten 

opzichte van het standaard project is het zelfde als bij het geld. Hiermee kan nu bepaald worden in 

hoeverre de uitvoeringsmethoden hun productienorm kunnen halen. 

Voor de uitvoeringsmethoden van het bouwdeel binnenspouwblad gevel geldt voor de criteria tijd en 

geld het volgende. De uitvoeringsmethode moet het productietempo van de gekozen 

uitvoeringsmethoden van de wanden & vloeren kunnen volgen. Dit is belangrijker dan welk type 

binnenspouwblad het goedkoopste is om te maken. Voor kalkzandsteen en cellenbeton worden de 

kosten berekend over het oppervlak van de gevel, exclusief de sparingen en voor prefab lichtbeton 

en houtskeletbouw elementen inclusief de sparingen. 

Voor de uitvoeringsmethoden van het bouwdeel hellende dakconstructie is het belangrijkst, dat deze 

het productietempo van de uitvoeringsmethoden voor de wanden en vloeren kunnen volgen. De 

kosten van de dakconstructie wordt vooral bepaald door de lengte van de vrije 

overspanningsrichting. In welke richting dit is, bepaalt of een sporen- of gordingenkap het 

goedkoopst is. Een sporenkap is sneller te plaatsen en kan als zelfstandige dakconstructie geplaatst 

worden. Dit heeft een positief effect op tijd en geld. 

 

Keuzehulpmiddel 

Het hulpmiddel bestaat uit vijf stappen: WAT, HOE, VERGELIJKEN, KIEZEN en DEFINITIEF?. De 

eerste stap, WAT, is het vaststellen van de projectkenmerken van het project. In de tweede stap, 

HOE, worden de uitvoeringsmethoden getoetst op de maakbaarheid. In de derde stap, 

VERGELIJKEN, worden de uitvoeringsmethoden met elkaar vergeleken op tijd en geld, op basis van 

redenering op ‘productienormen’ en ‘bouwkosten’. In stap 4, KIEZEN, wordt voor de bouwdelen de 

keuze voor de uitvoeringsmethoden gemaakt, welke samen het bouwsysteem vormen voor de 

woning. Wanneer vanuit de redering op ‘productienormen’ en ‘bouwkosten’ geen duidelijk beeld naar 

voren komt welke uitvoeringsmethode op tijd en/of geld het meest geschikt is, moet door het laten 

maken van een kostenraming en een planning van de verschillende uitvoeringsmethoden, hierover 

een nauwkeuriger beeld worden verkregen, voordat een keuze kan worden gemaakt. 

In stap vijf, KIEZEN, wordt besloten of het een voorlopige of definitieve keuze is. Bij een voorlopige 

keuze wordt teruggekoppeld naar het begin van het hulpmiddel en wordt het keuzeproces opnieuw 

doorlopen. Bij een definitieve keuze is het keuzeproces ten einde en daarmee ook het doorlopen van 

het keuzehulpmiddel. 

 

Door gebruik van het hulpmiddel verloopt de keuze van de uitvoeringsmethoden volgens een vaste 

structuur, worden de projectkenmerken als uitgangspunten vastgelegd, worden de gemaakte keuzen 

beargumenteerd en vastgelegd op maakbaarheid, tijd en geld. Hierdoor moet het projectbureau in 

staat zijn om de gemaakte uitvoeringsmethodekeuzen op een onderbouwde wijze over te dragen 

aan het uitvoeringsteam. Hierdoor zal het uitvoeringsteam de keuzen niet meer in twijfel trekken, 

waardoor de gemaakte keuzen en werkzaamheden niet opnieuw gedaan hoeven te worden. 
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 1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding afstudeerproject 

Het kiezen van uitvoeringsmethoden is niet eenvoudig voor de aannemer. Tijdens het 

ontwikkelingstraject van een bouwproject zijn er allerlei factoren die de keuze voor een bepaalde 

uitvoeringsmethode beïnvloeden. Planontwikkelaars hebben ook nog eens te maken met de 

marktwerking en marktvraag. Welke typen huizen zijn nodig en wat mogen deze kosten? Redenen 

om de bouwplannen weer te wijzigen en de uitvoeringsmethode?!  

Tijdens de participerende observatie bij Korteweg Bouw te Breda is eerst een onderzoek gedaan 

naar de oorzaak waardoor er een negatief verschil is van vijf procent tussen de begrote en werkelijke 

kosten1. De grootste post binnen de overschrijding is de post ‘werkvoorbereiding’. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt door een overschrijding van de begrote uren, doordat gedane 

werkzaamheden opnieuw gebeuren. [Hamers, 2006]  

De planontwikkelaar is belast met het kiezen van de uitvoeringsmethoden. Het keuzeproces van de 

uitvoeringsmethoden vindt niet gestructureerd plaats en wordt nauwelijks beargumenteerd2 

vastgelegd. Hierdoor stelt de werkvoorbereiding zich vaak de vraag of het project niet beter op een 

andere manier kan worden uitgevoerd. Het komt dan ook nogal eens voor dat de werkvoorbereiding 

de uitvoeringsmethode wijzigt. Met als gevolg dat gedane werkzaamheden opnieuw moeten 

gebeuren en het projectrendement onder druk komt te staan.  

Meer structuur en een goede onderbouwing in de keuze van een uitvoeringsmethode, moeten 

zorgen voor een betere keuze en handhaving van de keuze en uiteindelijk resulteren in een beter 

projectrendement.  

 

1.2 Doel rapport 

Het hoofddoel van het schrijven van dit rapport is het behalen van mijn diploma aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Daarnaast is het doel om belanghebbenden en belangstellenden binnen 

Korteweg, maar ook de aannemerij breed te informeren in het keuzeproces van 

uitvoeringsmethoden, waarin een grote nadruk ligt op het onderbouwen van de keuze op basis van 

argumenten (zo objectief mogelijk) en het vastleggen hiervan.  

Om de bovenstaande doelen te kunnen bereiken is het volgende onderzocht:  

‘Het bepalen van de projectkenmerken welke van belang zijn bij de keuze van een 

uitvoeringsmethode en de invloed van deze projectkenmerken op de uitvoeringsmethode, uitgedrukt 

in maakbaarheid, tijd en geld.’ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Deze opdracht kwam vanuit de directie van Korteweg. Het doel van dit onderzoek was het achterhalen van de oorzaken om daar uit een 

keuze voor een afstudeeronderwerp te maken. 
2
 Beargumenteren; waarom voor die ene uitvoeringsmethode is gekozen en waarom niet voor die andere uitvoeringsmethode. De 

argumenten zijn opgedeeld in de criteria maakbaarheid, tijd en geld. 

De inleiding van dit rapport behandeld de volgende onderwerpen: 

� Aanleiding afstudeerproject 

� Doel afstudeerproject 

� Opbouw rapport 
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1.3 Opbouw rapport 

Het rapport is hierna opgebouwd met een beschrijving van de huidige werkwijze van het 

keuzeproces van uitvoeringsmethoden in hoofdstuk 2. In de huidige werkwijze zijn de knelpunten 

aangeven welke ervoor zorgen dat de gemaakte keuzes voor uitvoeringsmethoden niet worden 

begrepen. Vanuit dit punt is de aanzet tot het ontwerp van het hulpmiddel gegeven en het daaruit 

opgezette onderzoek.  

In hoofdstuk 3 zijn de projectkenmerken weergegeven die relevant zijn voor het kiezen van de 

uitvoeringsmethoden voor de bouwdelen: dragende-/woningscheidende wanden, verdiepings-

/dakvloeren, binnenspouwblad gevel en een hellende dakconstructie. Daaropvolgend is de invloed 

van de projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden uitgedrukt in maakbaarheid en in tijd en geld.  

In hoofdstuk 4 komt stap voor stap de beschrijving en werking van het keuzehulpmiddel aan bod. 

Daarnaast vindt een toetsing plaats op het gebruik van het hulpmiddel door het projectbureau en een 

toetsing of aan de ontwerpeisen is voldaan. Gevolgd door de conclusies en aanbevelingen van het 

afstudeerproject. Het rapport wordt afgesloten met een nawoord over het afstudeerproject. 

Achter in het rapport is een bouwkundige begrippenlijst aanwezig. Hierin staan een aantal veel 

gebruikte bouwkundig begrippen gedefinieerd.  

 

In dit rapport zijn drie vaste bijlagen opgenomen. In bijlage I zijn enkele projectkenmerken 

doormiddel van een illustratie verduidelijkt. In bijlage II is het gehele stroomschema weergegeven 

van het ‘kiezen van uitvoeringsmethoden’ en daarmee van het keuzehulpmiddel. In bijlage III is een 

uitgebreide omschrijving terug te vinden van alle uitvoeringsmethoden welke binnen dit onderzoek 

worden genoemd. In de omschrijving van de uitvoeringsmethoden komen de volgende punten aan 

bod; algemene omschrijving, werkwijze, invloed op maakbaarheid, tijd en geld en de gevolgen voor 

de overige bouwdelen.  

 

 

 

 

 

 

In de losse bijlage Functioneel Ontwerp ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ komt de 

werking, onderbouwing en het gebruik van het hulpmiddel aan bod. Tevens is de output van 

het keuzehulpmiddel opgenomen van een voorbeeldproject. Daarnaast is een Cd-rom 

bijgevoegd met daarop het ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’. 
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2. HET HUIDIGE EN GEWENSTE KEUZEPROCES 

 

 

2.1 Inleiding in keuzeproces uitvoeringsmethoden 

2.1.1 Belang keuze uitvoeringsmethoden 

Het is wenselijk een keuze voor een uitvoeringsmethode in een zo vroeg mogelijke stadium te 

maken, omdat er dan nog relatief weinig vastligt en er nog veel invloed is uit te oefenen op de keuze. 

In de programmafase zijn nog te weinig gegevens bekend om een keuze te kunnen maken. In de 

uitwerkingsfase ligt alles vast, inclusief uitvoeringsmethode. Op dat moment is geen invloed meer uit 

te oefenen op de keuze van de uitvoeringsmethode.  

Naar mate het bouwproces vordert zal de mogelijkheid om de uiteindelijke kosten te beïnvloeden 

verminderen en de kosten van eventuele wijzigingen vermeerderen [Erve, 1994]. Dit proces wordt 

duidelijk gemaakt met de twee onderstaande grafieken, zie figuur 1.1. 

Hierdoor is het van belang om vroegtijdig op basis van de juiste criteria een keuze voor een 

uitvoeringsmethode te maken en deze niet zomaar meer te wijzigen gedurende het bouwproces. 

 

2.1.2 Bouwproces 

Voor een goede afstemming tussen het ontwerp en de keuze van de uitvoeringsmethode moet 

Korteweg bij het ontwerp betrokken zijn. Wanneer het bouwproces op de traditionele wijze is 

georganiseerd, is de aannemer niet betrokken bij het ontwerp. Is de organisatievorm van het 

bouwproces een bouwteam of turnkey/eigen ontwikkeling, dan is de aannemer wel betrokken bij het 

ontwerp. Het onderzoek is gericht op het kiezen van uitvoeringsmethoden bij dit soort 

organisatievormen. 

 

De eerste keuzes met betrekking tot de uitvoeringsmethode worden in de fase Voorlopig Ontwerp 

gemaakt binnen Korteweg. Aan het einde van de fase Definitief Ontwerp ligt het ontwerp vast. In de 

fase Bestek wordt het ontwerp bouwgereed gemaakt. De afspraken uit het Definitief Ontwerp kunnen 

in principe niet meer worden gewijzigd. [RITS, 2005] Het ideale moment voor het kiezen van de 

In dit hoofdstuk wordt in een aantal stappen weergegeven wat het verband is tussen de 

huidige werkwijze en het uiteindelijk gedane onderzoek. Dit wordt ingeleid met ‘algemene’ 

informatie met betrekking tot het kiezen van een uitvoeringsmethode. De volgende 

paragrafen komen aan bod in dit hoofdstuk: 

� Inleiding in keuzeproces uitvoeringsmethoden 

� Huidige werkwijze keuzeproces uitvoeringsmethoden 

� Ontwerp hulpmiddel 

� Opzet onderzoek 

 

Fig. 1.1: linker grafiek; naarmate het bouwproces vordert zijn de kosten van wijzigingen hoger.  

Rechter grafiek; naarmate het bouwproces vordert is de invloed op de (uiteindelijke) kosten van het project 

lager.          [Erve,1994] 

Tijd (plaats in bouwproces) Tijd (plaats in bouwproces) 

Kosten van wijzingen gedurende het bouwproces Invloed op kosten gedurende het bouwproces
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Fig. 2.2: weergave van het bouwproces in fasen. Een vergelijking is gegeven tussen het NNI, H.J. van het Erve en 

Korteweg.  

uitvoeringsmethoden is voor Korteweg in de fase Voorlopig Ontwerp. Naarmate het proces vordert 

(een volgende bouwfase is bereikt) of in een latere bouwfase wordt Korteweg betrokken bij een 

project, zijn meer en definitievere gegevens bekend. Dit betekent dat meer bekend is voor een 

vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden, maar ook al meer besloten is zodat een bepaalde 

uitvoeringsmethode niet meer voor te bereiden of uitvoerbaar is. De keuze van een 

uitvoeringsmethode is pas definitief wanneer de Prijs- & Contractvormingsfase is doorlopen en de 

koop-/ en aannemingsovereenkomst is getekend. 

 

2.1.3 Documentenstroom 

Het bouwproces kenmerkt zich door een grote stroom van documenten. In de fase Initiatief & 

Acquisitie / Voorlopig Ontwerp zijn de documenten globaal van opzet. Naar mate het proces verder 

komt, krijgen deze documenten een definitievere invulling en worden gedetailleerder van opzet. 

De minimale informatie welke benodigd is voor het kiezen van een uitvoeringsmethode is een 

bouwkundig schetsontwerp, programma van eisen en gegevens van de bouwlocatie en omgeving. 

De keuze voor de uitvoeringsmethode wordt verwerkt in de documenten en krijgen een definitievere 

versie. Doordat de uitwerking van de documenten steeds gedetailleerder wordt, is ook meer 

informatie bekend om de gemaakte keuze voor de uitvoeringsmethode te controleren of deze nog 

steeds de optimale keuze is. Indien noodzakelijk en mogelijk kan de keuze gewijzigd worden. 

FASEN BOUWPROCES, volgens:

NNI Erve, 1994 Korteweg [RITS, 2005]

1 Initiatief

2 Haalbaarheidsstudie

3 Projectdefinitie

4 Structuurontwerp

5 Voorlopig ontwerp B2 Voorlopig ontwerp (VO)

6 Definitief ontwerp B3 Definitief ontwerp (DO)

7 Bestek B4 Bestek (Bestek)

8 Prijsvorming B5 Prijs & Contractvorming (P&C)

9 Werkvoorbereiding B6 Werkvoorbereiding (WVB)

10 Uitvoering

11 Oplevering

Beheer 12 Gebruik Beheersfase B8 Nazorg & Garantie (N&G)

onderzoeksgebied & toepassingsgebied keuzehulpmiddel

(I&A)

(UV)

Programma

Ontwerp

Uitwerking

Realisatie

Initiatieffase

Voorbereidingsfase

Realisatiefase
UitvoeringB7

Initiatief & AcquisitieB1

Fig. 2.3: weergave van documenten gedurende het bouwproces waarin de keuze voor een uitvoeringsmethode wordt gemaakt, op 

wordt gebaseerd en in wordt vastgelegd. 
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Fig. 2.4: bouwdelen en de uitvoeringsmethoden die behandeld zijn in dit onderzoek. 

 

2.1.4 Uitvoeringsmethoden 

De uitvoeringsmethoden die in dit onderzoek zijn behandeld, staan weergegeven in het 

onderstaande figuur. Deze uitvoeringsmethoden zijn in overleg met Korteweg gekozen. De keuze om 

de uitvoeringsmethoden van de woningscheidende-/dragende wanden, verdiepings-/dakvloeren, 

binnenspouwbladen gevel en hellend dakconstructie op te nemen in het hulpmiddel is gemaakt, 

omdat deze onderdelen er samen voor zorgen dat de woning wind- en waterdicht wordt. Wanneer 

deze methoden goed op elkaar aansluiten, kan snel met de afbouw en installaties worden gestart3.  

 

BOUWDELEN UITVOERINGSMETHODEN 

Woningscheidende-/ 

dragende wanden: 

 

Kalkzandsteen lijmelementen 

Wandbekisting 

Tunnelbekisting 

Prefab lichtbeton wanden 

Verdiepings-/dakvloeren: 

 

Kanaalplaatvloer 

Leidingvloer 

Breedplaatvloer 

Tunnelbekisting 

Binnenspouwbladen gevel: 

 

Kalkzandsteen  

Cellenbeton  

Prefab houtskeletbouw element 

Prefab lichtbeton element 

Hellend dakconstructie: 

 

Sporenkap 

Gordingenkap 

 

 

 

2.1.5 Keuzefunctionarissen binnen Korteweg 

Met de oprichting van het projectbureau neemt deze de centrale rol in met betrekking tot het kiezen 

van de uitvoeringsmethode. Zij worden ondersteund, maken in overleg met de planontwikkeling en 

bedrijfsleiders de keuze voor de uitvoeringsmethoden. De planontwikkelaar is de 

eindverantwoordelijk voor de gemaakte keuzen. 

De kostendeskundige speelt indirect ook een belangrijke rol in het kiezen van de 

uitvoeringsmethoden. Omdat deze met behulp van zijn kostenramingen berekent wat de kosten zijn 

bij het toepassen van die uitvoeringsmethode. Voor het maken van een kostenraming moet de 

kostendeskundige veelal aannames doen en uitgangspunten kiezen. Dit doet de kostendeskundige 

veelal zelf en ‘speelt’ hiermee omdat de gevolgen voor de kosten direct zichtbaar zijn. Dit is van 

invloed op de keuze van de uitvoeringsmethode en zijn voorstellen voor alternatieven en/of 

aanpassing in het ontwerp. 

 

                                                           
3
 De keuze voor de uitvoeringsmethoden van de onderbouw (fundering, begane grond en eventueel een kelder), afbouw en installaties 

worden niet meegenomen in het onderzoek. Dit in verband met het aspect ‘tijd’ binnen het afstudeertraject. Deze onderdelen kan 

Korteweg naderhand zelf toevoegen. Verder staat de keuze voor de uitvoeringmethode van de onderbouw in grote mate los van de 

overige bouwdelen. De cascogebonden installaties zijn wel opgenomen in het hulpmiddel. De cascogebonden komen aan bod bij  zijn de 

dragende wanden en vloeren. 
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2.2 Huidige werkwijze keuzeproces uitvoeringsmethoden 

Deze paragraaf is opgedeeld in de volgende subparagrafen: 

� Proces ‘kiezen van uitvoeringsmethoden’ 

� Knelpunten in huidige werkwijze 

- Document ‘Keuzeschema bouwsysteem’ 

- Document ‘Formulier Vastleggen Bouwsysteem’ 

- Oorzaak – gevolg diagram 

 

2.2.1 Proces ‘kiezen van uitvoeringsmethoden’ 

Hoe het kiezen van een uitvoeringsmethode in zijn werk gaat is te zien in figuur 2.5. De vaststelling 

hiervan is tot stand gekomen door het voeren van open gesprekken met de planontwikkelaar en 

directeur planontwikkeling van Korteweg [zie bronvermelding; specialisten]: 

1. Het proces start met (minimaal) de volgende gegevens: schetsontwerp, programma van eisen 

en gegevens van de bouwlocatie en omgeving. Op basis van de beschikbare 

projectdocumentatie wordt het project geanalyseerd.  

2. Op basis van de projectanalyse en de ‘parate’ kennis van de planontwikkelaar (eventueel 

geadviseerd door een bedrijfsleider, werkvoorbereider) worden mogelijk toepasbare 

uitvoeringsmethoden met elkaar vergeleken.  

3. Wanneer men tot de conclusie komt dat er maar één geschikte uitvoeringsmethode is, ga naar 

punt 4. Zijn er meerdere geschikte uitvoeringsmethoden, ga naar punt 6. 

4. Wanneer men tot de conclusie komt dat er maar één geschikte uitvoeringsmethode is, dan 

kiest de planontwikkelaar deze uitvoeringsmethode (afhankelijk van de bouwfase is het een 

voorlopige of definitieve keuze).  

5. Voor de gekozen uitvoeringsmethode maakt de kostendeskundige een kostenraming 

(gebaseerd op een planning opgesteld door het projectbureau). 

6. Wanneer men tot de conclusie komt dat er meerdere geschikte uitvoeringsmethoden zijn, dan 

maakt de kostendeskundige een kostenraming voor deze methoden (gebaseerd op een 

planning opgesteld door het projectbureau). 

7. Op basis van de uitkomsten van de planning en de kostenraming maakt de planontwikkelaar 

de keuze voor de meest geschikte uitvoeringsmethode (afhankelijk van de bouwfase is het 

een voorlopige of definitieve keuze).  

 

 

Fig. 2.5: stroomschema van het huidige 

keuzeproces van een uitvoeringsmethode. 



2. Het huidige en gewenste keuzeproces 

2.2 Huidige werkwijze keuzeproces uitvoeringsmethoden 

Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige grondgebonden woningbouw 7 

Fig. 2.6: het huidige keuzeproces van een uitvoeringsmethode, 

waarin aangegeven de oorzaken waardoor de gemaakte 

keuzen niet worden begrepen door de werkvoorbereiding.  

2.2.2 Knelpunten in huidige werkwijze 

In de huidige werkwijze van het kiezen van een uitvoeringsmethode zijn knelpunten4 gevonden, 

waardoor de werkvoorbereiding de gemaakte keuze voor een uitvoeringsmethode niet begrijpt. Deze 

knelpunten worden hierna per ‘grijze balk’ (zie figuur 2.6) behandeld: 

1. Het analyseren van het project gebeurt niet volgens een vaste structuur. Hierdoor kunnen 

relevante projectkenmerken over het hoofd worden gezien, die van belang zijn in de keuze 

van een uitvoeringsmethode. Er is geen document beschikbaar waar specifiek op staat 

waarop gelet moet worden. Tevens wordt niet specifiek vastgelegd, benoemd welke relevante 

projectkenmerken in het project aanwezig zijn voor het kiezen van een uitvoeringsmethode. 

2. Het bepalen van welke uitvoeringsmethode het beste past bij het project gebeurt veelal in een 

mondeling overleg tussen planontwikkelaar en bedrijfsleider. Dit overleg vindt niet plaats 

volgens een vaste structuur (zonder structuur staat niet vast of de gemaakte keuze de juiste 

is), een ‘standaard’ lijst met punten waarop de methoden met elkaar moeten worden 

vergeleken. Hierdoor is geen objectieve vergelijking mogelijk tussen de uitvoeringsmethoden. 

Deze vergelijking en de afweging tussen de uitvoeringsmethoden, waarom de ene methode 

wel geschikt is en de ander niet, wordt niet vastgelegd. Binnen Korteweg is het document 

‘Keuzeschema bouwsysteem’ beschikbaar. Dit document zorgt voor een ‘standaard’ 

vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden met de projectkenmerken. Echter door het 

ontbreken van een belangrijk onderdeel, werkt het document niet zoals het is bedoeld en 

wordt daarom niet gebruikt. Dit wordt nader toegelicht in de volgende subparagraaf 

‘hulpdocumenten’. 

4 -7 Komt één uitvoeringmethode uit de vergelijking als geschikt naar voren, dan wordt deze 

uitvoeringsmethode gekozen. Zijn er meerdere geschikte uitvoeringsmethoden, dan wordt 

extra informatie ingewonnen door het maken een planning en een kostenraming. Op basis van 

deze informatie en de eerdere vergelijking wordt de meest geschikte uitvoeringsmethode 

gekozen. Het ontbreekt hier echter in het vastleggen van de vergelijking en afweging, waarom 

de ene uitvoeringsmethoden wel geschikt is en de ander niet. Binnen Korteweg is het 

document beschikbaar ‘Formulier Vastleggen Bouwsysteem’. Dit document mist een belangrijk 

onderdeel; het vastleggen waarom voor die methode is gekozen. Hierdoor heeft het document 

geen toegevoegde waarde en wordt daarom niet gebruikt binnen Korteweg. Dit wordt nader 

toegelicht in de volgende subparagraaf ‘hulpdocumenten’. 

                                                           
4
 Knelpunt: probleem waarin de gegeven situatie de moeilijkheid zit [Van Dale] 
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Fig. 2.7: ‘Keuzeschema bouwsysteem’, een eerste aanzet tot een hulpdocument voor de keuze van een uitvoeringsmethode voor de 

bouwdeelcombinatie dragende wand & verdiepingsvloer. Een belangrijk gegeven ontbreekt, het projectkenmerk zelf. Als voorbeeld is dit 

nu ingevuld, normaal staat hier dus niks. Hierdoor wordt niet duidelijk wat de invloed is van de rij opgesomde kenmerken (staat voor de rij 

‘projectkenmerk’) op de uitvoeringsmethoden. 

Project omschrijving
Naam project: <<Naam>>

Projectnummer: <<Nummer>>

Gemeente: <<Gemeente>>

Opdrachtgever: <<Opdrachtgever>>

Keuzeschema Tunnel

Losse betonwand / 

breedplaat

Losse betonwand / 

kanaalplaat

Kalkzandsteen / 

breedplaat

Kalkzandsteen / 

kanaalplaat Prefab casco

Woningscheidende wanden ankerloos mogelijk mogelijk mogelijk goed mogelijk  goed mogelijk goed mogelijk

Projectgrootte / aantal beuken min 90 min 50 wanden min 50 wanden "onbeperkt" "onbeperkt" min 10 woningen

Variatie beukbreedte beperkt "onbeperkt" "onbeperkt" "onbeperkt" "onbeperkt" "onbeperkt"

Variatie beukhoogte beperkt beperkt beperkt "onbeperkt" "onbeperkt" "onbeperkt"

Installatieflexibiliteit gemiddeld hoog beperkt zeer hoog beperkt beperkt

Locatie

 - bereikbaarheid zeer belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk zeer belangrijk

 - benodigde bouwplaats ruimte gemiddeld gemiddeld gemiddeld veel (opslag) veel (opslag) weinig

 - veiligheidsbeperkingen veel gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Bouwsnelheid hoog gemiddeld gemiddeld laag laag hoog

Benodigde voorbereidingstijd lang gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld lang

Flexibiliteit plattegrond beperkt gemiddeld beperkt hoog beperkt beperkt

Conclusie

Besluit

Keuzeschema bouwsysteem
Versie 1.1 [30-03-2005]

<<Conclusie>>

<<Besluit>>

Projectkenmerk 

Ankerloos 

 

70 beuken 

 

ja, 5200 en 5600mm 

 

nee, 2700mm 

 

gemiddeld 

 

goed, buitenwijk 

 

groot terrein beschikbaar 

 

nee 

 

40 wb wkn beschikbaar 

 

15 kal wkn beschikbaar 

 

1 standaard plattegrond 

 

2.2.2.a Hulpdocumenten bij uitvoeringsmethodekeuzen 

Keuzeschema bouwsysteem 

Het document ‘Keuzeschema bouwsysteem’ geeft een eerste aanzet voor de keuze binnen 

‘dragende wanden in combinatie met de verdiepingsvloeren’. In dit document is een relatie 

aangegeven tussen een projectkenmerk en de invloed hiervan op de uitvoeringsmethoden. Hieruit 

zou naar voren moeten komen welke wand & vloercombinatie het beste toepasbaar is op het 

betreffende project. Een eerste opmerking is dat het aantal projectkenmerken waarop wordt 

beoordeeld onvoldoende is om goede keuze voor een uitvoeringsmethode te maken. Ten tweede 

zijn de gegevens/eigenschappen van de uitvoeringsmethoden nauwelijks gekwantificeerd. Daarnaast 

ontbreekt het aan toelichting op de gegeven informatie. De derde opmerking is dat een belangrijk 

gegeven ontbreekt in dit document; de gebruiker kan niet aangegeven wat het projectkenmerk 

daadwerkelijk is. Hierdoor wordt niet duidelijk in het schema of een uitvoeringsmethode juist wel of 

niet geschikt is, goed aansluit bij het projectkenmerk. Dit document kan wel worden gezien als een 

eerste aanzet voor het onderbouwd vastleggen van de keuze van een uitvoeringsmethode. 
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Formulier Vastleggen Bouwsysteem 

De gekozen uitvoeringsmethoden kunnen in het Formulier Vastleggen Bouwsysteem worden 

aangevinkt. Wat op het document ontbreekt, is een ruimte om aan te geven waarom voor die 

uitvoeringsmethode is gekozen. Hierdoor heeft het document weinig toegevoegde waarde, omdat de 

gekozen uitvoeringsmethode al wordt vastgelegd door het te verwerken/gebruiken in documenten 

van het bouwproces (zie figuur 2.3). Het tekenen voor akkoord door het projectteam (PT) en de 

bouwdirectie (BD) geeft eigenlijk al aan dat de keuze van een uitvoeringsmethode belangrijk is en 

ook niet zomaar meer gewijzigd kan en mag worden. 

 

 

2.2.2.b Oorzaak – gevolg diagram 

Uit het huidige keuzeproces van een uitvoeringsmethode zijn een aantal knelpunten vastgesteld 

welke veroorzaken dat de gemaakte keuze van een uitvoeringsmethode niet wordt begrepen. Deze 

knelpunten zijn in een oorzaak-gevolg diagram weergegeven (zie figuur 2.9). Hieronder volgt een 

korte toelichting op de knelpunten. 

 

Geen structuur in projectanalyse en keuze uitvoeringsmethoden 

Doordat er geen (vaste) structuur is hoe een projectanalyse en een keuze voor een 

uitvoeringsmethode gemaakt moet worden, staat niet vast of de gemaakte keuze de juiste is.  

 

Niet vastleggen van projectanalyse en afwegingen bij keuzen 

Doordat de projectanalyse en de afwegingen die gemaakt zijn bij de keuze van de 

uitvoeringsmethoden niet worden vastgelegd, kan een ander niet de onderbouwing en de motivatie 

van de keuze zien. Tevens kan men op deze manier ook nooit terugvallen op eerder doorlopen 

keuzetrajecten. 

Fig. 2.8: gedeelte van het Formulier Vastleggen Bouwsysteem. Hierop kan worden aangekruist waarvoor is gekozen. Het 

document mist een ruimte om aan te geven waarom voor een uitvoeringsmethode is gekozen. 
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Fig. 2.9: oorzaak-gevolg diagram, met daarin de knelpunten waardoor de keuze van de uitvoeringsmethode niet wordt 

begrepen. Hierdoor gebeuren werkzaamheden opnieuw, wordt daardoor weer het begrote aantal uren overschreden, met 

als gevolg een negatief projectrendement. 

 

Geen objectieve keuze 

Doordat de vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden niet plaatsvindt op basis van een ‘standaard’ 

lijst met punten en op basis van eigenkennis/inzicht van de planontwikkelaar plaats vindt, ontstaat uit 

de vergelijking geen objectieve keuze. 

 

Geen bruikbare hulpdocumenten van keuze en vastleggen bouwsysteem 

 De beschikbare hulpdocumenten voor het kiezen en vastleggen van de uitvoeringsmethode voldoen 

niet. Hierdoor worden deze documenten niet gebruikt. 

 

 

Voor het oplossen van het gestelde probleem moeten de oorzaken worden weggenomen. 

 

2.3 Ontwerp hulpmiddel 

2.3.1 Eisen aan ontwerp hulpmiddel 

Het resultaat van het afstudeerproject moet een werkend hulpmiddel zijn waarmee het gestelde 

probleem wordt opgelost. Het hulpmiddel is (in eerste instantie) bedoeld voor het projectbureau van 

Korteweg. Het keuzehulpmiddel moet worden geïnterpreteerd als een hulpmiddel dat ondersteunt bij 

het maken van de keuze voor een uitvoeringsmethode. De keuze wordt uiteindelijk nog steeds door 

het projectbureau en de planontwikkelaar (is de eindverantwoordelijke) gemaakt. Het hulpmiddel 

geeft alleen de informatie voor het kiezen van uitvoeringsmethoden en legt de gemaakte keuzen en 

de beargumentering hiervan vast. 

 

Doel hulpmiddel 

 

 
 

Een keuzehulpmiddel waarmee de medewerkers van het projectbureau van Korteweg in 

stappen op een beargumenteerde en gestructureerde wijze, aan de hand van de vastgestelde 

projectkenmerken op basis van de criteria maakbaarheid, tijd en geld de keuze voor de 

uitvoeringsmethoden kunnen maken, controleren en vastleggen.  
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Gebruikers van het hulpmiddel: 

Medewerkers van het projectbureau. 

 

Resultaat van het hulpmiddel: 

Keuze van een uitvoeringsmethode voor de dragende-/woningscheidende wanden, verdiepings-

/dakvloeren, binnenspouwblad gevel en hellend dakconstructie. Met daarbij de beargumentering van 

de keuzen en vastlegging hiervan.  

 

Momenten van gebruik: 

Vanaf het Voorlopig Ontwerp tot en met de Prijs- en contractvorming. Tussen deze fasen in is het 

ook mogelijk om te starten. 

 

Eisen hulpmiddel 

De eisen aan het hulpmiddel zijn afgeleid van de oorzaken in het oorzaak-gevolg diagram. Immers 

door het wegnemen van deze oorzaken wordt het gestelde probleem opgelost of in ieder geval de 

kans op verkleind. De volgende eisen zijn gesteld aan het hulpmiddel: 

1. Stuurt de gebruiker in het kiezen van de meest geschikte uitvoeringsmethode bij een gegeven 

situatie. 

2. Brengt structuur aan in het analyseren van het project en in het kiezen van een 

uitvoeringsmethode. 

3. Geeft objectieve informatie over de uitvoeringsmethoden, op basis van randvoorwaarden voor 

het kunnen toepassen van een uitvoeringsmethode (‘maakbaarheid’), tijd en geld. 

4. Legt de beargumentering van de gemaakte keuze vast. (het ‘waarom’, de afwegingen) 

5. Is geschikt voor het controleren van de gemaakte keuze. Wijziging van projectkenmerken 

betekent kans op wijziging van keuze uitvoeringsmethode. 

6. Past binnen de werkwijze van Korteweg en het bedrijfsproces zoals dit beschreven is op RITS5 

 

Afbakening hulpmiddel en onderzoek 

� Het hulpmiddel berekent geen tijd en kosten. Het hulpmiddel is bedoeld voor het 

beargumenteerd vastleggen van de gemaakte keuze. Waarom sommige uitvoeringsmethoden 

al zijn afgevallen, voordat een planning en kostenraming hiervoor is gemaakt. 

� Het hulpmiddel maakt niet ‘automatisch’ een keuze voor een uitvoeringsmethode. Het is een 

hulpmiddel bij het maken van de keuze en niet een hulpmiddel dat de keuze maakt. 

� Alleen de bouwdelen en uitvoeringsmethoden zoals in ‘2.1.4 Uitvoeringsmethoden’ zijn 

omschreven, zijn opgenomen in het hulpmiddel. 

 

 

2.3.2 Vormgeving hulpmiddel 

Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de gebruiker de meest geschikte uitvoeringsmethode gaat 

kiezen en het ‘waarom’ van deze keuze vastlegt. De meest geschikte uitvoeringsmethode is veelal 

een uitvoeringsmethode met een combinatie van de laagste bouwkosten en de kortste bouwtijd. Om 

deze gegevens te verkrijgen kan de medewerker van het projectbureau voor elke 

uitvoeringsmethode een kostenraming en planning laten maken. In de praktijk gebeurt dit niet omdat 

het maken van een kostenraming en planning veel tijd in beslag neemt en tijd is geld. Daarom moet 

de gebruiker samen met het hulpmiddel komen tot een selectie van uitvoeringsmethoden die 

geschikt zijn voor gebruik in het project. Alleen voor de overgebleven uitvoeringsmethoden moet dan 

een planning en kostenraming worden gemaakt. Op basis daarvan kan de keuze worden gemaakt 

voor de meest geschikte uitvoeringsmethode.  

                                                           
5
 Resultaatgericht Intranet Toolbox Systeem (RITS), dit is het ‘kwaliteitsmanagementsysteem’ van Korteweg 
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Welke uitvoeringsmethoden kunnen afvallen, zodat daarvoor geen planning en kostenraming voor 

hoeft te worden gemaakt? 

1. De uitvoeringsmethoden die het product (de woning) niet kunnen maken. 

2. Uitvoeringsmethoden waarbij het vooraf al overduidelijk is dat deze hogere bouwkosten met 

zich meebrengen dan de andere uitvoeringsmethoden. 

3. Uitvoeringsmethoden waarbij het vooraf al overduidelijk is dat deze niet aan de planning 

(opleverdatum) kunnen voldoen. 

 

Het hulpmiddel moet aansluiten op de dagelijkse praktijk van het projectbureau, welke tijdens zijn 

werkzaamheden meerdere ontwerpfasen doorloopt. In het afstudeeronderzoek van W. Pelgröm 

‘Kiezen van een uitvoeringsmethode voor een metselwerkgevel’ is op een heldere manier structuur 

aangebracht in het keuzeproces door het proces op te delen in de onderdelen WAT, HOE en 

KIEZEN. Deze structuur komt dan ook terug in dit onderzoek en hulpmiddel.  

Aan de hand van de opgestelde eisen in de vorige paragraaf wordt de werking en vormgeving van 

het hulpmiddel toegelicht. De vormgeving en werking van het hulpmiddel worden weergegeven in 

een stroomschema, zie figuur 2.10. Om het keuzeproces te kunnen structuren is dit uit een aantal 

onderdelen opgebouwd. Ook wordt rekening gehouden dat het kiezen van een uitvoeringsmethode 

een dynamisch en cyclisch proces is. Projectkenmerken kunnen wijzigen gedurende het proces en 

daarmee ook een gemaakte keuze voor een uitvoeringsmethode. Dit wordt in het stroomschema 

verwerkt door het maken van een terugkoppeling naar het begin van het schema. 

 

Het hulpmiddel bestaat uit vijf stappen: WAT, HOE, 

VERGELIJKEN, KIEZEN en DEFINITIEF?. 

 

De eerste stap in het stroomschema is het 

beantwoorden van de ‘WAT-vraag?’.Dit kan uiteindelijk 

vertaald worden naar een projectanalyse. Hier moet het 

hulpmiddel de projectkenmerken weergeven die 

relevant zijn voor het kiezen van uitvoeringsmethoden. 

In de VO-fase gebeurt de projectanalyse nog aan de 

hand van SO/VO-tekeningen en een programma van 

eisen. Gedurende het proces komen steeds meer en 

definitievere gegevens beschikbaar. 

 

De tweede stap is het beantwoorden van de ‘HOE-

vraag?’. Dit kan uiteindelijk vertaald worden naar een 

procesanalyse. Waarin wordt getoetst of de 

uitvoeringsmethoden het gevraagde product (de 

woning) kunnen maken. Hier moet het hulpmiddel de 

randvoorwaarden van de uitvoeringsmethoden 

aangeven. Hierdoor wordt duidelijk welke 

uitvoeringsmethoden niet kunnen worden toegepast en 

waarom dit niet kan. 

 

De derde stap in het stroomschema is ‘VERGELIJKEN’ op tijd en geld. Hier moet duidelijk worden 

welke uitvoeringsmethoden overduidelijk niet interessant zijn op basis van tijd en geld. Zodat niet 

onnodig voor deze uitvoeringsmethoden een planning en raming wordt gemaakt om tot die conclusie 

te komen.  

Voor de seriematige grondgebonden woningbouw zijn omslagpunten bekend [Bruijn, 2005, 

Korteweg, 2007] bij welk aantal woningen een uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft. 

Deze omslagpunten gelden voor de uitvoeringsmethoden van de dragende wanden en de vloeren 

(het casco). Deze omslagpunten gelden alleen voor het specifieke ‘standaard’ project waarvoor die 

omslagpunten zijn bepaald. Het hulpmiddel geeft de verschillen weer tussen het ‘standaard’ project 

en het ingevoerde project en het hulpmiddel geeft weer wat de invloed van deze verschillen is op de 

Fig. 2.10: basisvorm van het hulpmiddel met 

daarbij aangegeven de te ontwikkelen 

documenten. Welke samen met het stroomschema 

het hulpmiddel gaan vormen. 

VERGELIJKEN

Start

HOE

DEFINITIEF?

WAT

Einde

KIEZEN

Projectanalyse

Procesanalyse

Vergelijkingsblad

Keuzeblad
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omslagpunten tussen de uitvoeringsmethoden. Voor de medewerker van het projectbureau moet nu 

zichtbaar worden welke uitvoeringsmethoden niet interessant zijn op basis van kosten. Zo wordt op 

een eenvoudige en snelle wijze een eerste selectie gemaakt in uitvoeringsmethoden welke 

overduidelijk niet interessant zijn voor het betreffende project op basis van kosten. 

De verschillen tussen het ‘standaard’ project en het ingevulde project en de invloed van deze 

verschillen op de uitvoeringsmethoden hebben ook invloed op de productienormen van de 

uitvoeringsmethoden. Hierdoor wordt voor de medewerker van het projectbureau duidelijk in 

hoeverre een uitvoeringsmethode zijn productienorm kan halen. Aan de hand van de productienorm 

en de intervallen kan een uitspraak over de bouwtijd worden gegeven. Dit gegeven kan belangrijk 

zijn wanneer bekend is dat maar een korte bouwtijd beschikbaar is. Daarnaast is de productienorm 

een belangrijk gegeven voor het combineren van de uitvoeringsmethoden tussen de bouwdelen. 

Hierbij is het belangrijk dat de uitvoeringsmethoden van het binnenspouwblad gevel en hellend 

dakconstructie het productietempo van de dragende-/woningscheidende en verdiepingsvloeren 

kunnen volgen. 

 

Op basis van de informatie over de bouwkosten en de productienormen, en het vastgestelde bij 

‘HOE’ of een uitvoeringsmethode wel of niet kan worden toegepast, heeft de medewerker van het 

projectbureau een overzicht verkregen welke uitvoeringsmethoden geschikt zijn voor het project. 

In stap 4, ‘KIEZEN’ heeft de medewerker van het projectbureau dan de informatie voor het 

selecteren van de geschikte uitvoeringsmethoden. Hier worden de uitvoeringsmethoden per 

bouwdeel gecombineerd tot een bouwsysteem. Er kunnen meerdere combinaties van 

uitvoeringsmethoden tussen de bouwdelen mogelijk zijn. Daardoor kunnen meerdere bouwsystemen 

worden samengesteld die geschikt zijn. Vervolgens moeten voor het bouwsysteem of bouwsystemen 

die als geschikt worden bevonden een planning en kostenraming worden gemaakt. Met de 

planningen en de kostenramingen zijn de bouwtijd en bouwkosten van de bouwsystemen precies 

bepaald. Nu kan de medewerker van het projectbureau en de planontwikkelaar een keuze voor een 

bouwsysteem maken. 

 

Het kiezen van een uitvoeringsmethode is nog een voorlopige keuze. In stap 5, ‘DEFINITIEF?’, kan 

de voorlopige keuze definitief worden. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren. Van een 

definitieve keuze is sprake indien: de keuze door de planontwikkelaar als definitief wordt verklaard 

en/of de Prijs- & Contractvormingsfase is doorlopen en de definitieve koop-/ en 

aannemingsovereenkomst is getekend. In alle andere situaties is er in principe sprake van een 

voorlopige keuze. Bij een voorlopige keuze wordt terug gekoppeld naar het begin van het 

keuzeproces en wordt deze opnieuw doorlopen. 

Het stroomschema sluit natuurlijk met een ‘EINDE’. Wat betekent dat op een onderbouwde wijze een 

definitieve keuze is gemaakt en is vastgelegd. Nu kunnen de keuzen voor de uitvoeringsmethoden 

(het bouwsysteem) worden overgedragen in de overdrachtsvergadering B5-B6 aan het 

uitvoeringsteam. 

 

Doordat in de stappen is vastgesteld of een uitvoeringsmethode het product kan maken, welke 

uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft en of met de uitvoeringsmethoden de geplande 

opleveringsdatum kan worden gehaald, is de kans klein dat de gebruiker met het hulpmiddel tot 

verkeerde keuzen komt. In het hulpmiddel komen de belangrijkste drie criteria aan bod, 

maakbaarheid: kan ik een uitvoeringsmethode toepassen?, tijd: kan ik mijn opleverdatum halen? en 

geld: welke uitvoeringsmethode heeft de laagste bouwkosten?. Hierdoor is dit hulpmiddel de beste 

methode om tot de keuze van de meest geschikte uitvoeringsmethoden en bouwsysteem als geheel 

te komen. 

 

In het hulpmiddel wordt elke stap onderbouwd en vastgelegd, hierdoor ontstaat een duidelijk beeld 

waarom uiteindelijk voor een bepaalde uitvoeringsmethode is gekozen. Hierdoor moet het voor het 

uitvoeringsteam duidelijk zijn waarom voor dit bouwsysteem is gekozen. 
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2.3.3 Benodigde informatie 

Vanuit de beschrijving van de huidige werkwijze van het kiezen van een uitvoeringsmethode en de 

daaruit vastgestelde knelpunten, welke veroorzaken dat een gemaakte keuze voor een 

uitvoeringsmethode niet wordt begrepen door de werkvoorbereiding, is een ontwerp vastgesteld voor 

een hulpmiddel om dit probleem te voorkomen. Voor het verkrijgen van de ‘inhoud’ voor het 

keuzehulpmiddel is een onderzoek verricht, met als doel: 

 

Doelstelling onderzoek 

 
 

 

Begrippen 

In dit verslag komen vele (bouwkundige) begrippen voor. Om eventuele onduidelijkheid en discussie 

weg te nemen zijn de twee belangrijkste begrippen hieronder gedefinieerd. Een uitgebreide versie is 

terug te vinden in de ‘Begrippenlijst bouwkundig’ in hoofdstuk 6 van het rapport. 

 

 
 

 

Projectkenmerk: een kenmerk van het project.  

Voorbeeld: het aantal woningen, de breedte van een woning  

 

Uitvoeringsmethode: de wijze waarop materiaal, materieel en arbeid ingezet worden om het 

bouwdeel op de bouwplaats te realiseren.  

Het bepalen van de projectkenmerken die van belang zijn bij de keuze van de 

uitvoeringsmethode voor de woningscheidende-/dragende wanden, verdiepings-/dakvloeren, 

binnenspouwblad gevel en dakconstructie en de invloed van deze projectkenmerken op de 

uitvoeringsmethoden uitgedrukt in maakbaarheid, tijd en geld.  

De huidige werkwijze van het keuzeproces is nu bekend. Hierin zijn de knelpunten 

aangeven welke ervoor zorgen dat de gemaakte uitvoeringsmethodekeuzen niet worden 

begrepen. Vanuit dit punt is de aanzet tot het ontwerp en werkwijze bepaling van het 

hulpmiddel beschreven en het daaruit opgezette onderzoek. In het volgende hoofdstuk 

komen de onderzoeksresultaten van de onderzoeksfase aan bod. Hierin zijn de relevante 

projectkenmerken voor het kiezen van uitvoeringsmethoden weergegeven en de invloed 

van deze projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden uitgedrukt in maakbaarheid, tijd 

en geld. 
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3. INVLOED PROJECTKENMERKEN OP UITVOERINGSMETHODEN 

 
 

Aanpak onderzoek 

In de onderzoeksfase is bepaald welke projectkenmerken van belang zijn bij de keuze van een 

uitvoeringsmethode. Een uitvoeringsmethode is pas van belang als deze invloed heeft op de 

maakbaarheid, tijd en/of geld. Tegelijkertijd is ook bepaald wat de invloed is op de maakbaarheid, tijd 

en/of geld.  

De invloed van de projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden is bepaald door het bestuderen van 

literatuur over uitvoeringsmethoden, productinformatie van leveranciers van bouwmaterialen en 

materieel [zie bronvermelding] en door het voeren van gesprekken met medewerkers van Korteweg 

over de keuze van een uitvoeringsmethode. Gesprekken zijn gevoerd met: 

� dhr T. van Dun, bedrijfsleider bij Korteweg; 

� dhr K. Rozendaal, planbegeleider bij Korteweg 

� dhr J. Hamersveld. kostendeskundige bij Korteweg 

� dhr R. Vliegen, belast met de uitvoeringsmethodekeuzen bij Korteweg, afdeling projectbureau; 

� dhr C. de Bruijn, gietbouwspecialist. 

In de gesprekken is doormiddel van direct en indirecte vragen de informatie ingewonnen. Tevens is 

in de gesprekken de al gevonden informatie opnieuw ter sprake gebracht ter controle. Doordat dit in 

verschillende gesprekken is gebeurd en de gevonden informatie ook nog eens wordt gecontroleerd 

tijdens het toetsen van het hulpmiddel geeft dit een voldoende mate van zekerheid dat de gevonden 

en ingewonnen informatie correct is. 

 

3.1 Relevante projectkenmerken 

Voor het kiezen van een uitvoeringsmethode zijn niet alle projectkenmerken van een project van 

belang. In het onderzoek is vastgesteld welke projectkenmerken wel van belang zijn. Deze 

projectkenmerken hebben invloed op de criteria maakbaarheid, tijd en/of geld. Bij het analyseren van 

een project voor het kiezen van een uitvoeringsmethode is het daarom van belang dat deze 

kenmerken worden vastgesteld. 

 

De projectkenmerken zijn onderverdeeld in drie groepen, namelijk: 

� Product 

� Tijd 

� Locatie 

Binnen deze groepen is weer een verdere onderverdeling aangebracht. 

 

In dit hoofdstuk komt de invloed van de projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden aan 

bod. De invloed van de projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden wordt uitgedrukt in 

maakbaarheid, tijd en geld. Deze projectkenmerken zijn ‘relevant’ voor het kiezen van een 

uitvoeringsmethode. In de laatste paragraaf komt aan bod welke uitvoeringsmethoden met 

elkaar zijn te combineren. 

 

De opbouw van dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen, namelijk: 

� Relevante projectkenmerken 

� Invloed projectkenmerken op uitvoeringsmethoden 

� Comptabiliteit tussen de uitvoeringsmethoden 

 

In bijlage III is een uitgebreide omschrijving van de uitvoeringsmethoden terug te vinden. 

Hierin is de invloed van de projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden beschreven. 
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In de volgende tabellen wordt per groep aangegeven wat de relevante projectkenmerken zijn voor 

het kiezen van een uitvoeringsmethode. Een projectkenmerk hoeft niet op elk bouwdeel van 

toepassing te zijn. Achter het projectkenmerk is dan ook aangeven op welke bouwdeel/bouwdelen 

het projectkenmerk van invloed is. In bijlage I zijn een aantal projectkenmerken verduidelijkt met een 

illustratie. 

 

Bouwdeel Projectkenmerken 

Wand Vloer Gevel Dak 

PRODUCT     

Aantallen     

Aantal woningen X X X X 

Aantal typen X X X X 

Aantal woningen per blok X X X X 

     

Woningvorm     

Massief / ankerloze wand X    

Sprongen in wand  X X   

Verspringing van woningen  X   X 

Splitlevelwoning  X X   

Patiowoning X X  X 

Tapsewoning X X  X 

Afwijkende hoekwoning X X X X 

     

Afmetingen en variaties beuk     

Beukbreedte(n)  X X X 

Verschillende beukbreedten  X X X 

Beukdiepte(n) X X  X 

Verschillende beukdiepten X X  X 

Beukhoogte(n) X  X  

Verschillende beukhoogten X  X  

Topwandhoogte(n) X   X 

Verschillende topwandhoogten X   X 

     

Verkoop kwaliteit     

Wanden saus klaar X  X  

Wandverwarming X  X  

Egaal plafond (geen V-naden)  X   

Vrije positionering trapgat  X   

Vrije indeelbaarheid woning, wanden X  X  

Vrije indeelbaarheid woning, badkamer/WC  X   

MV-leidingen in vloer  X   

Geluidswering volgens norm Duurzaam Bouwen X    

     

Gevel     

Verhouding gevel open/dicht   X  

Wisselende gevelindelingen   X  

Kozijnen over totale verdiepingshoogte   X  

Maximum grootte van sparingen   X  

Soort gevelafwerking   X  

     

Dak     

Andere dakvorm dan rechthoekig    X 

Overspanningslengte bouwmuur-bouwmuur    X 

Overspanningslengte nok-goot    X 

Aanwezigheid van drukschotten     X 

Aanwezigheid van gording(en)    X 
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Aanwezigheid van ondersteuningswand    X 

Aanwezigheid van spant(en)    X 

Dakhelling    X 

1-veldoverspanning; max. vrije overspanningslengte 

bouwmuur-bouwmuur 
   X 

1-veldoverspanning; max. vrije overspanningslengte nok-goot    X 

Meerveldsoverspanning; max. vrije overspanningslengte 

bouwmuur-bouwmuur 
   X 

Meerveldsoverspanning; max. vrije overspanningslengte nok-

goot 
   X 

Grootte dakramen    X 

Grootte dakkapellen    X 

Soort afwerking onderkant dakelement    X 

Type dakbedekking    X 

 

 

 

Bouwdeel Projectkenmerken 

Wand Vloer Gevel Dak 

TIJD     

Aantal kalenderweken voorbereidingstijd X X X X 

Aantal werkbare weken uitvoeringstijd X X X X 

 

 

 

Bouwdeel Projectkenmerken 

Wand Vloer Gevel Dak 

LOCATIE     

Bouwplaatsruimte     

Werkruimte voor rupskraan / mobiele kraan X X X X 

Ruimte voor opslag van groot materieel X X   

Ruimte voor opslag van materiaal X X X X 

     

Toegankelijkheid bouwplaats     

Toegankelijkheid  bouwplaats voor grote transporten X X X X 

Toegankelijkheid  bouwplaats voor just-in-time-levering X X X X 

     

Divers     

Draagkracht van de grond X X   

Aanwezigheid van belendingen X X X X 

Ruimte voor (tussen) opslag / montage af wagen X X X X 

 

 

Tabel 3.1: weergave van de projectkenmerken ‘PRODUCT’ die relevant zijn voor het kiezen van uitvoeringsmethoden. 

Per projectkenmerk is aangegeven met een ‘X’ als een projectkenmerk van toepassing is op het betreffende bouwdeel 

en invloed heeft op de maakbaarheid, tijd en/of geld. 

Tabel 3.2: weergave van de projectkenmerken ‘TIJD’ die relevant zijn voor het kiezen van uitvoeringsmethoden. Per 

projectkenmerk is aangegeven met een ‘X’ als een projectkenmerk van toepassing is op het betreffende bouwdeel en 

invloed heeft op de maakbaarheid, tijd en/of geld. 

Tabel 3.3: weergave van de projectkenmerken ‘LOCATIE’ die relevant zijn voor het kiezen van uitvoeringsmethoden. 

Per projectkenmerk is aangegeven met een ‘X’ als een projectkenmerk van toepassing is op het betreffende bouwdeel 

en invloed heeft op de maakbaarheid, tijd en/of geld. 
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3.2 Invloed projectkenmerken op uitvoeringsmethoden 

In de vorige paragraaf zijn de projectkenmerken weergegeven welke relevant zijn bij het kiezen van 

de uitvoeringsmethoden. Deze projectkenmerken hebben invloed op maakbaarheid, tijd en/of geld. 

In de volgende subparagrafen wordt deze invloed behandeld. De invloed op de maakbaarheid komt 

als eerste aan bod, gevolgd door tijd en geld tezamen. 

 

3.2.1 Invloed projectkenmerken op maakbaarheid 

De invloed van de projectkenmerken op de maakbaarheid van een uitvoeringsmethode heeft twee 

verschillende benaderingen, namelijk: 

1. Kan de uitvoeringsmethode het projectkenmerk maken? Deze projectkenmerken zijn 

afkomstig uit tabel 3.1. 

2. Wordt voldaan aan de randvoorwaarden6 vanuit tijd en locatie voor de uitvoeringsmethode? 

Deze projectkenmerken zijn afkomstig uit tabel 3.2 & 3.3. 

 

Per bouwdeel en daarbinnen per uitvoeringsmethode is als eerste aangegeven welke 

projectkenmerken de uitvoeringsmethode niet kan maken. Deze projectkenmerken zijn afkomstig uit 

tabel 3.1. Ten tweede is aangegeven welke projectkenmerken nodig zijn om de uitvoeringsmethode 

te kunnen toepassen. Dit zijn de randvoorwaarden voor toepassing van de uitvoeringsmethode. Zijn 

deze projectkenmerken niet aanwezig, dan kan het product (de woning) vooralsnog niet worden 

gerealiseerd. Deze projectkenmerken zijn afkomstig uit tabel 3.2 en 3.3.  

 

Toelichting op de projectkenmerken; opslagruimte, werkruimte en draagkracht grond 

Wanneer onvoldoende werkruimte en/of opslagruimte aanwezig is op het bouwterrein, bestaat de 

mogelijkheid om openbare ruimte te gebruiken (huren). Een gebrek aan opslagruimte, kan ook 

grotendeels gecompenseerd worden door zoveel mogelijk gebruik te maken van just-in-time 

leveringen. Wanneer de draagkracht van de grond niet voldoende is om een (rups)kraan te dragen, 

kan deze verbeterd worden met stalen rijplaten, stelcon-platen of draglineschotten. 

 

De bouwdelen komen in de volgende volgorde aan bod: 

a. Woningscheidende-/dragende wanden 

b. Verdiepings-/dakvloeren 

c. Binnenspouwblad gevel 

d. Hellend dakconstructie 

 

a. Woningscheidende-/dragende wanden 

Kalkzandsteen lijmelementen 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Geen 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Een voorbereidingstijd van minimaal zes kalenderweken voor start bouw; 

� Opslagruimte voor de kalkzandsteen. 

 

Wandbekisting 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Geen 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Een voorbereidingstijd van minimaal twaalf kalenderweken voor start bouw; 

� Werkruimte voor een (rups)kraan; 

� Voldoende draagkracht van de grond voor een (rups)kraan; 

                                                           
6
 Randvoorwaarde: bijkomstige voorwaarde die echter wel noodzakelijk is voor het te bereiken doel [Van Dale] 
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� Opslagruimte voor de wandbekisting. 

 

Tunnelbekisting 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Geen 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Een voorbereidingstijd van minimaal veertien tot zestien kalenderweken voor start bouw; 

� Werkruimte voor een (rups)kraan; 

� Voldoende draagkracht van de grond voor een (rups)kraan; 

� Afstand belemmering tot voorkant beuk is minimaal de lengte van de tunnelkist plus 3 meter; 

� Opslagruimte voor de tunnelbekisting. 

 

Prefab lichtbetonnen wanden 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Een wandhoogte hoger dan 3500mm; 

� Een splitlevelwoning is niet mogelijk; 

� Wandverwarming is niet mogelijk. 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Een voorbereidingstijd van minimaal veertien tot zestien kalenderweken voor start bouw; 

� Werkruimte voor een (rups)kraan; 

� Voldoende draagkracht van de grond voor een (rups)kraan; 

� Opslagruimte voor de prefab wanden. 

 

b. Verdiepings-/dakvloeren 

Kanaalplaatvloer 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Een overspanning met een dagmaat groter dan 17800mm; 

� Het opnemen van mechanische ventilatie, riolering en/of waterleidingen in de vloer;  

� Een egaal plafond (geen zichtbare V-naden). 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Een voorbereidingstijd van minimaal acht tot tien kalenderweken voor start bouw; 

� Opslagruimte voor de kanaalplaatvloeren. 

 

Leidingvloer 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Een overspanning met een dagmaat groter dan 8800mm; 

� Het opnemen van mechanische ventilatie, riolering en/of waterleidingen in de vloer tot een 

maximum van 120mm hoog; 

� Een egaal plafond (geen zichtbare V-naden). 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Een voorbereidingstijd van minimaal acht tot tien kalenderweken voor start bouw; 

� Opslagruimte voor de leidingvloerplaten. 

 

Breedplaatvloer 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Een overspanning met een dagmaat groter dan 13000mm; 

� Het opnemen van mechanische ventilatie, riolering en/of waterleidingen op de 

breedplaatvloerelement groter dan 80mm hoog; 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Een voorbereidingstijd van minimaal acht tot tien kalenderweken voor start bouw; 

� Opslagruimte voor de breedplaatvloeren, wapening en stempels. 
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Tunnelbekisting 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Een overspanning met een dagmaat groter dan 8000mm; 

� Het opnemen van de volgende leidingen tot het vermelde maximum grootte: waterleiding, 

riolering ≥ ∅ 110mm, mechanische ventilatie ≥ ∅ 125mm en □ 80 x 180mm. 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Een voorbereidingstijd van minimaal veertien tot zestien kalenderweken voor start bouw; 

� Werkruimte voor een (rups)kraan; 

� Voldoende draagkracht van de grond voor een (rups)kraan; 

� Afstand belemmering tot voorkant beuk is minimaal de lengte van de tunnelkist plus 3 meter; 

� Opslagruimte voor de tunnelbekisting. 

 

c. Binnenspouwbladen gevel 

Kalkzandsteen 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Geen 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Opslagruimte voor de kalkzandsteen. 

 

Cellenbeton 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Wandverwarming is niet mogelijk. 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Opslagruimte voor het cellenbeton. 

 

Prefab lichtbeton element 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Wandverwarming is niet mogelijk; 

� Een wandhoogte hoger dan 3500mm. 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Opslagruimte voor de prefab elementen. 

 

Prefab houtskeletbouw element 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Wandverwarming is niet mogelijk; 

� Een wandhoogte hoger dan 3500mm. 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Opslagruimte voor de prefab elementen. 

 

d. Hellend dakconstructie 

Gordingen- en sporenkap 

Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet maakbaar zijn: 

� Daksparing groter dan 1150 x 3433mm zonder een raveelconstructie; 

� Vrije overspanningslengten groter dan, zie tabel 3.4. 
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Tabel 3.4: overzicht van de maximale vrije overspanningslengten.   [Unidek, 2007] 

 

 

Maximale overspanningslengten Dakhelling 

1- veld 2eveld* Geveloverstek 

20º 3391 mm 4416 mm 1549 mm 

60º 4300 mm 4751 mm 1622 mm 

    

20º 5621 mm  2653 mm 

60º 5883 mm  2545 mm 

* meerveldsoverspanning op basis van gelijke velden  
Overspanning op basis van windgebied 3 (onbebouwd). 

 

 

 

Randvoorwaarden voor toepassing van deze uitvoeringsmethode: 

� Opslagruimte voor de prefab dakelementen. 

 

Conclusie 

Zijn de genoemde projectkenmerken bij ‘Projectkenmerken die met deze uitvoeringsmethode niet 

maakbaar zijn:’ wel aanwezig en/of zijn de genoemde projectkenmerken bij ‘Randvoorwaarden voor 

toepassing van deze uitvoeringsmethode:’ niet aanwezig én kunnen hier geen 

voorzieningen/maatregelen voor worden getroffen, dan is toepassing van de uitvoeringsmethode 

normaal gesproken niet mogelijk. 

Met deze gegevens is het mogelijk om te toetsen of de uitvoeringsmethoden een project kunnen 

maken. Dit is stap 2 in het hulpmiddel, het ‘toetsen op maakbaarheid’. 

  

3.2.2 Invloed projectkenmerken op tijd en geld 

In paragraaf 3.1 zijn de projectkenmerken weergegeven welke relevant zijn bij het kiezen van de 

uitvoeringsmethoden. Deze projectkenmerken hebben invloed op maakbaarheid, tijd en geld. In de 

vorige paragraaf is de invloed op maakbaarheid behandeld. Het gaat te ver om per projectkenmerk 

aan te geven wat de invloed hiervan is op de uitvoeringsmethode uitgedrukt in tijd en geld.  

De invloed van een projectkenmerk op tijd en geld heeft grote overeenkomsten. Ook heeft tijd een 

grote invloed op geld. Daarom worden tijd en geld tezamen behandeld. 

 

Tussen de projectkenmerken en de eigenschappen van de uitvoeringsmethoden zijn verbanden 

onderzocht/bepaald. Om op basis van deze verbanden doormiddel van redenering de keuze te 

kunnen maken en onderbouwen, waarom wel of waarom niet voor een uitvoeringsmethode een 

planning en begroting moet worden gemaakt. Deze keuze hangt samen met de uitkomsten bij het 

‘toetsen op maakbaarheid’. 

 

De bouwdelen komen in de volgende volgorde aan bod: 

a. Woningscheidende-/dragende wanden en verdiepings-/dakvloeren 

b. Binnenspouwblad gevel 

c. Hellend dakconstructie 

 

a. Woningscheidende-/dragende wanden en verdiepings-/dakvloeren 

Op basis van redenering wordt voor het bouwdeel woningscheidende-/dragende wanden en 

verdiepings-/dakvloeren het volgende over tijd en geld bepaald: 

 

Geld: Welke uitvoeringsmethode heeft de laagste bouwkosten? 

 

Tijd: Welke productienorm kunnen de uitvoeringsmethoden behalen? 
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Tabel 3.6: overzicht van de omslagpunten op basis van het aantal woningen welke uitvoeringsmethode de laagste 

bouwkosten heeft. Gebaseerd op de ‘standaard’ woning & project. 

Tabel 3.5: overzicht van de ‘standaard’ productienormen van de uitvoeringsmethoden 

 

De volgende ‘standaard’ productienormen zijn voor de uitvoeringsmethoden vastgesteld in overleg 

met de heer R. Vliegen (medewerker Projectbureau Korteweg), zie tabel 3.5 (en tabel 3.9 en 3.10). 

Aan de hand van de productienorm (en intervallen) kan een uitspraak worden gedaan over de 

bouwtijd. Dit kan van belang zijn wanneer een korte uitvoeringstijd beschikbaar is gewenst/vereist. 

De bouwtijd heeft ook van invloed op de Algemene Bouwplaats Kosten (dit zijn tijdsgebonden 

kosten) en daarmee ook op de bouwkosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de volgende projectmerken kan doormiddel van redenering een uitspraak worden 

gedaan over de invloed daarvan op geld en tijd: 

� Geld:  Aantal woningen en woningbeuken. 

� Geld en Tijd: Projectkenmerken die de seriematigheid beïnvloeden. 

� Geld en Tijd: Projectkenmerken die een vormafwijking veroorzaken. 

 

Deze projectkenmerken worden in bovengenoemde volgorde behandeld. 

 

 

- Aantal woningen en woningbeuken 

De woningscheidende-/dragende wanden en verdiepings-/dakvloeren zijn de bouwdelen die samen 

het casco vormen van de woning. Voor de seriematige grondgebonden woningbouw zijn aan de 

hand van het casco van de woning (zie de omschrijving ‘standaard’ woningtype & project, volgende 

pagina) omslagpunten bepaald bij welk aantal woningen en het aantal woningbeuken een 

uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft [Korteweg, 2007, Bruijn, 2005]. De omslagpunten 

zijn hierin voor een aantal uitvoeringsmethoden bepaald, namelijk: 

� Kalkzandsteen elementen & breedplaatvloer 

� Wandbekisting & breedplaatvloer 

� Tunnelbekisting 

� Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer 

De omslagpunten zijn verschillend tussen een woning met massieve woningscheidende/-dragende 

wanden en met ankerloze woningscheidende/-dragende wanden. In de volgende tabel en grafieken 

is aangegeven bij welk aantal woningen en woningbeuken de uitvoeringsmethode de laagste 

bouwkosten heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITVOERINGSMETHODEN – standaard productienorm* 

Kalkzandsteen & 

breedplaatvloer 

Wandbekisting & 

breedplaatvloer 

Tunnelbekisting Prefab lichtbeton 

wanden & leidingvloer 

2 tot 5 woningen per 

week 

4 tot 5 woningen per 

week 

6 tot 10 woningen per 

week 

6 tot 10 woningen per 

week 

* de productienormen zijn gebaseerd op een volgend project: geen projectkenmerken welke de 

seriematigheid beïnvloeden of een vormafwijking veroorzaken, voldoende bouwplaatsruimte, goede 

toegankelijkheid van de bouwplaats en een normale inzet materieel en arbeid. 

UITVOERINGSMETHODEN – omslagpunten bouwkosten 

Kalkzandsteen & 

breedplaatvloer 

Wandbekisting & 

breedplaatvloer 

Tunnelbekisting Prefab lichtbeton 

wanden & leidingvloer 

Massieve woningscheidende bouwmuren 

< 18 woningen 18 – 40 woningen > 40 woningen 20 – 40 woningen 

< 36 beuken 36 – 80 beuken > 80 beuken 40 – 80 beuken 

Ankerloze woningscheidende bouwmuren 

< 25 woningen 30 – 60 woningen > 60 woningen 25 – 60 woningen 

< 50 beuken 60 – 120 beuken > 120 beuken 50 – 120 beuken 
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Figuur 3.7: grafieken van de uitvoeringsmethoden waarin afleesbaar is bij welk aantal woningen welke uitvoeringsmethode de laagste 

bouwkosten heeft. Dit is gebaseerd op de ‘standaard’ woning & project. De linker grafiek is voor woningen met een massieve bouwmuur 

en de rechter grafiek voor woningen met een ankerloze bouwmuur. Door de invloed van projectkenmerken die de seriematigheid 

beïnvloeden en de projectkenmerken die vormafwijking veroorzaken ten opzichte van het ‘standaard’ woningtype & project, verschuiven 

de lijnen in de grafiek verschillend, waardoor de omslagpunten veranderen bij welk aantal woningen een uitvoeringsmethode de laagste 

bouwkosten heeft. 

 

De hiervoor beschreven omslagpunten zijn gebaseerd op de ‘standaard’ woningtype & project.  

De projectkenmerken zijn hiervan als volgt:  

� 1 type woning 

� Geen verschillende beukbreedten, 

beukhoogten en beukdiepten,  

� Beukbreedte van ± 5,4-6,3m 

� Beukdiepte van ± 9m 

� Beukhoogte van ± 2,7m 

� 6 á 8 woningen per blok 

� Geen afwijkende woningvorm. 

� Goede bereikbaarheid en voldoende ruimte 

op het bouwterrein 

 

 

 

 

- Projectkenmerken die de seriematigheid beïnvloeden 

Een project kan een aantal projectkenmerken bezitten die de seriematigheid van het project 

beïnvloeden, namelijk: 

� Verschillende beukbreedten 

� Verschillende beukdiepten 

� Verschillende beukhoogten 

� Verschillende topwandhoogten 

� Woningtypen komen afwisselend voor 

Hoe meer van deze projectkenmerken aanwezig zijn in een project, hoe hoger de bouwkosten 

worden van de uitvoeringsmethoden en hoe lager de productienorm. Echter, de mate van invloed 

van deze projectkenmerken op de uitvoeringsmethode is verschillend. Hoe meer van deze 

projectkenmerken op een uitvoeringsmethode van invloed zijn, hoe hoger de bouwkosten7 worden 

                                                           
7
 Hoe meer projectkenmerken van toepassing zijn die de seriematigheid beïnvloeden en/of een vormafwijking veroorzaken én afhankelijk 

van de mate waarin deze projectkenmerken invloed hebben op de uitvoeringsmethoden, zullen de lijnen in de grafiek van de 

uitvoeringsmethoden in verschillende mate omhoog verschuiven, waardoor de omslagpunten tussen de uitvoeringsmethoden ook 

verschuiven. Door deze redenering kan een uitspraak over de uitvoeringsmethode met de laagste bouwkosten worden gegeven bij een 

aantal woningen. 

Fig 3.8: een 3D-model van de ‘standaard’ woning. 
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van die uitvoeringsmethode en hoe lager de productienorm. De mate van invloed op de 

uitvoeringsmethoden is als volgt; op nummer 1 het minst en nummer 4 het meest: 

1. Kalkzandsteen elementen & breedplaatvloer:  nauwelijks invloed 

2. Wandbekisting & breedplaatvloer:   invloed 

3. Tunnelbekisting:     meer invloed 

4. Pprefab lichtbeton wanden & leidingvloer:  veel meer invloed 

 

 

- Projectkenmerken die een vormafwijkingen veroorzaken 

Een project kan een aantal projectkenmerken bezitten die een vormafwijking veroorzaken ten 

opzichte van de standaard woning. Deze projectkenmerken zijn gegroepeerd onder de naam ‘vorm 

afwijkende projectkenmerken’ en zijn als volgt: 

� Woningen met een sprong in de wand 

� Verspringen van woningen 

� Splitlevelwoning 

� Patiowoning 

� Tapsewoning 

Hoe meer van deze vorm afwijkende projectkenmerken aanwezig zijn in een project, hoe hoger de 

bouwkosten worden van de uitvoeringsmethoden en hoe lager de productienorm. Echter, de mate 

van invloed van deze vorm afwijkende projectkenmerken op de uitvoeringsmethode is verschillend. 

Hoe meer van deze vorm afwijkende projectkenmerken op een uitvoeringsmethode van invloed zijn, 

hoe hoger de bouwkosten
7
 worden van die uitvoeringsmethode en hoe lager de productienorm. De 

mate van invloed op de uitvoeringsmethoden is als volgt; op nummer 1 het minst en nummer 4 het 

meest: 

1. Kalkzandsteen elementen & breedplaatvloer:  nauwelijks invloed 

2. Wandbekisting & breedplaatvloer:   invloed 

3. Tunnelbekisting:     meer invloed 

4. Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer:  veel meer invloed 

 

 

b. Binnenspouwblad gevel 

De nadruk bij een binnenspouwblad ligt niet op welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten 

heeft. Belangrijker is; welk type binnenspouwblad past het beste bij de dragende wanden en 

verdiepingsvloeren, het bouwproces. Dit bepaald uiteindelijk wat als ‘totaal’ de laagste bouwkosten 

heeft. In deze redenering is de ‘productienorm’ een belangrijk aspect. Wanneer met de dragende 

wanden en verdiepingsvloeren een productie van 8 woningen per week wordt gehaald, is het 

belangrijk dat de gevelsluiting deze productie ook kan halen. Wanneer met het binnenspouwblad een 

lagere productie wordt gehaald, neemt de bouwtijd toe en moeten langer de Algemene 

Bouwplaatskosten worden betaald. Dit gaat zwaarder wegen, wanneer het project groter is en de 

bouwtijd verder oploopt.  

 

Voorbeeld: Wanneer voor het binnenspouwblad de uitvoeringsmethode met de laagste bouwkosten 

wordt gekozen. Maar deze uitvoeringsmethode haalt een productie van 4 woningen per week, in 

plaats van de 8 woningen per week die met uitvoeringsmethode voor de dragende wanden en 

verdiepingsvloeren wordt gehaald. Dan is dit uiteindelijk duurder (voor het project als geheel) dan 

een uitvoeringsmethode met hogere bouwkosten, maar waarmee wel een productie van 8 woningen 

per week kan worden gehaald. 
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Tabel 3.9: overzicht van de ‘standaard’ productienormen van de uitvoeringsmethoden. 

De volgende ‘standaard’ productienormen zijn voor de uitvoeringsmethoden vastgesteld, zie tabel 

3.9. De uitvoeringsmethoden kunnen ongeacht de projectkenmerken de standaard productienormen 

halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de volgende projectmerken wordt doormiddel van redenering een uitspraak over geld 

gedaan: 

� Projectkenmerken die de seriematigheid beïnvloeden. 

� De open/dichtheid van de gevel. 

Deze projectkenmerken worden in bovengenoemde volgorde behandeld. 

 

 

- Projectkenmerken die de seriematigheid beïnvloeden 

Een project kan een aantal projectkenmerken bezitten die de seriematigheid van het project 

beïnvloeden die van belang zijn voor het binnenspouwblad: 

� Verschillende beukbreedten 

� Verschillende beukhoogten 

� Wisselende gevelindelingen 

Hoe meer van deze projectkenmerken aanwezig zijn in een project, hoe hoger de bouwkosten 

worden van de uitvoeringsmethoden. Echter, de mate van invloed van deze projectkenmerken op de 

uitvoeringsmethode is verschillend. Hoe meer van deze projectkenmerken op een 

uitvoeringsmethode van invloed zijn, hoe hoger de bouwkosten worden van die uitvoeringsmethode. 

De mate van invloed op de uitvoeringsmethoden is als volgt; op nummer 1 het minst en nummer 2 

het meest: 

1. Kalkzandsteen en Cellenbeton:      nauwelijks invloed 

2. Prefab lichtbeton elementen en Prefab houtskeletbouw elementen:  invloed 

 

 

- De open/dichtheid van de gevel 

De verhouding tussen open en dicht van de gevel is van invloed op de kosten van het 

binnenspouwblad. Doordat de prijs waarop de kosten voor het binnenspouwblad wordt berekend 

verschillend is tussen de uitvoeringsmethoden. De wijze van berekenen is als volgt: 

� Kalkzandsteen en Cellenbeton: De prijs van het binnenspouwblad wordt berekend over de 

oppervlakte van de te lijmen elementen. Hoe groter de openingen in de gevel, hoe lager de 

kosten van het binnenspouwblad. 

� Prefab lichtbeton elementen en Prefab houtskeletbouw elementen: De prijs van het 

binnenspouwblad wordt berekend over de totale oppervlakte van het element. De openingen 

worden hierdoor ‘dubbel’ berekend, doordat voor het kozijn en voor de sparing wordt betaald. 

Hoe groter de openingen in de gevel, hoe hoger de kosten van de totale gevel. 

 

UITVOERINGSMETHODEN – standaard productienorm* 

Kalkzandsteen Cellenbeton Prefab lichtbeton 

elementen 

Prefab houtskeletbouw 

elementen 

2 tot 10 woningen per 

week 

2 tot 10 woningen per 

week 

5 tot 10 woningen per 

week 

5 tot 10 woningen per 

week 

* de productienormen zijn gebaseerd op een volgend project: geen projectkenmerken welke de 

seriematigheid beïnvloeden of een vormafwijking veroorzaken, goede toegankelijkheid van de bouwplaats en 

een normale inzet materieel en arbeid. 

Geld: Welke uitvoeringsmethode heeft de laagste bouwkosten? 
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Tabel 3.10: overzicht van de ‘standaard’ productienormen van de uitvoeringsmethoden. 

c. Hellend dakconstructie 

Bij het hellend dakconstructie is het belangrijk dat de uitvoeringsmethode het productietempo van de 

dragende wanden en verdiepingsvloeren kan volgen. De toelichting hierbij is gegeven bij ‘b. 

Binnenspouwblad gevel’ eerste alinea. Binnen dit onderzoek zijn twee uitvoeringsmethoden voor het 

hellend dakconstructie onderzocht. Deze uitvoeringsmethoden zijn beide prefab dakconstructies. 

Hierdoor kan het productietempo van de dragende wanden en verdiepingsvloeren altijd gevolg 

worden. 

 

De volgende ‘standaard’ productienormen zijn voor de uitvoeringsmethoden vastgesteld, zie tabel 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de volgende projectmerken wordt doormiddel van redenering een uitspraak over geld 

gedaan: 

� Projectkenmerken die de seriematigheid beïnvloeden. 

� De vrije overspanningslengte. 

Deze projectkenmerken worden in bovengenoemde volgorde behandeld. 

 

 

- Projectkenmerken die de seriematigheid beïnvloeden  

Een project kan een aantal projectkenmerken bezitten die de seriematigheid van het project 

beïnvloeden die van belang voor het hellend dakconstructie: 

� Verschillende beukbreedten 

� Verschillende beukdiepten 

� Verschillende topwandhoogten 

De invloed per projectkenmerk op de uitvoeringsmethoden is verschillend. De mate van invloed op 

de uitvoeringsmethoden is voor beide gelijk. Hoe meer van deze onseriematige projectkenmerken 

aanwezig zijn in een project, hoe hoger de bouwkosten worden van de uitvoeringsmethoden.  

 

 

- De vrije overspanningslengte 

De kosten voor een prefab dakelement wordt grotendeels bepaald door de vrije overspanningslengte 

die het element moet over bruggen. Hoe korter deze vrije overspanningslengte is, hoe lager de 

constructiehoogte van het element en daarmee hoe lager de kosten van het element. Voor de 

gordingenkap loopt de vrije overspanningslengte van bouwmuur tot bouwmuur en voor de sporenkap 

van nok tot goot. 

 

Een sporenkap kan als een scharnierkap worden toegepast. Hierdoor ontstaat een zelfdragende 

dakconstructie en is een hoger productietempo mogelijk. Dit heeft een positieve invloed op de 

kosten. Daarnaast kunnen prefab elementen van een sporenkap aan elkaar worden gekoppeld in de 

fabriek. Zodat met minder hijsbewegingen het dakvlak wordt gesloten. Dit resulteert ook in een hoger 

productietempo en daarmee lagere kosten. 

UITVOERINGSMETHODEN – standaard productienorm* 

Gordingenkap Sporenkap 

2 tot 10 woningen per week 2 tot 10 woningen per week 

* de productienormen zijn gebaseerd op een volgend project: geen projectkenmerken welke de 

seriematigheid beïnvloeden of een vormafwijking veroorzaken, goede toegankelijkheid van de bouwplaats 

en een normale inzet materieel en arbeid. 

Geld: Welke uitvoeringsmethode heeft de laagste bouwkosten? 
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Fig. 3.11: morfologisch overzicht van de compatibiliteit tussen de uitvoeringsmethoden. De lijn start vanuit de uitvoeringsmethoden van 

het bouwdeel dragende-/woningscheidende wanden en gaat uiteindelijk naar het bouwdeel hellend dakconstructie. Als een lijn zich 

splitst, dan zijn er meerdere combinaties mogelijk.      [Gebaseerd op Bongers, 2007 en Boveldt, 2004] 

 

3.3 Compatibiliteit tussen de uitvoeringsmethoden 

De comptabiliteit8 tussen de uitvoeringsmethoden geeft aan welke uitvoeringsmethoden met elkaar 

zijn te combineren. In figuur 3.11 is aangegeven in een morfologisch overzicht welke combinaties 

van uitvoeringsmethoden mogelijk zijn tussen de bouwdelen. 

 

 

 

Uit het morfologisch overzicht blijkt dat er veel combinaties van de uitvoeringsmethoden mogelijk 

zijn. 

                                                           
8 
Compatibiliteit is een mate waarin iets samengaat met een systeem of protocol. 

In dit hoofdstuk zijn de projectkenmerken aan bod gekomen die relevant zijn voor het kiezen 

van een uitvoeringsmethode. Deze projectkenmerken hebben invloed op maakbaarheid, tijd 

en/of geld.  

Per uitvoeringsmethode is aangegeven bij maakbaarheid welke projectkenmerken een 

uitvoeringsmethode niet kan maken en welke randvoorwaarden vereist zijn voor toepassing van 

de uitvoeringsmethode.  

Bij tijd en geld is per bouwdeel aangegeven hoe op basis van redenering een uitspraak over de 

bouwkosten en productienorm van een uitvoeringsmethode kan worden gegeven.  
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4. KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN 

 

4.1 Programma van Eisen hulpmiddel 

Voor het structuren en afbakenen van het onderzoek is al een programma van eisen opgesteld (zie 

paragraaf 2.3.1). Dat programma van eisen vormt de basis voor het hierna volgende programma van 

eisen. Het verschil is echter dat het hierna beschreven programma van eisen is toegespitst op het 

gebruik van het hulpmiddel en gebruikt is om het ontworpen hulpmiddel te toetsen. Het programma 

van eisen is tot stand gekomen vanuit het onderzoek over de uitvoeringsmethoden en het 

keuzeproces. Het programma van eisen is opgedeeld in de onderdelen wat / wie / wanneer.  

 

Wat is het doel van het hulpmiddel? 

� Het hulpmiddel stuurt de gebruiker bij het maken van een keuze voor de meest geschikte 

uitvoeringsmethode door het geven van objectieve informatie over de uitvoeringsmethoden 

uitgedrukt in maakbaarheid, tijd en geld. 

� Het hulpmiddel zorgt voor een gestructureerde vergelijking van de uitvoeringsmethoden. 

� Een uitspraak doen over de productienormen en de bouwkosten van de uitvoeringsmethoden. 

� Het vastleggen van het doorlopen keuzeproces en de daarin gemaakte afwegingen en 

keuzen. 

� Door het vastleggen van het doorlopen keuzeproces moet het mogelijk zijn gedurende het 

proces de gemaakte keuze voor een uitvoeringsmethode te controleren. 

� Het hulpmiddel moet passen binnen de werkwijze van Korteweg. 

 

Wie is de gebruiker van het hulpmiddel? 

� De medewerker van het projectbureau van Korteweg is de hoofdgebruiker van het hulpmiddel. 

Deze kan de keuze voor een uitvoeringsmethode voorbereiden door het hulpmiddel te 

doorlopen tot stap 4. 

� De planontwikkelaar is een nevengebruiker. Deze is verantwoordelijk voor de keuze van een 

uitvoeringsmethode, maar vult het hulpmiddel zelf niet daadwerkelijk in. Ook een bedrijfsleider 

en kostendeskundige kunnen een nevengebruiker zijn, maar dan alleen als adviserend 

persoon in het keuzeproces. 

� De eindgebruiker is het uitvoeringsteam. Met name de werkvoorbereider, maar ook de 

projectleider, uitvoerder en/of bedrijfsleider moeten met de uitkomst van het hulpmiddel het 

project tot uitvoering brengen. 

 

Wanneer moet het gebruikt worden? 

� Bij een seriematig grondgebonden woningbouwproject. 

� Indien mogelijk na de Initiatief & Acquisitie fase. 

� Actief tijdens de fasen Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Bestek en Prijs & 

Contractvorming, totdat de Koop- & aannemingsovereenkomst gesloten is. 

� Passief, tijdens de fasen werkvoorbereiding en uitvoering om de keuze over te brengen. 

� Actief tijdens de fase Garantie & Nazorg om het bouwproces te evalueren en daarmee ook het 

keuzeproces van een uitvoeringsmethode. Hiermee en met de nacalculatie kunnen 

verbeteringen en aanvullingen in het hulpmiddel worden aangebracht. 

De opbouw van dit hoofdstuk bestaat uit vijf paragrafen, namelijk: 

� Programma van eisen hulpmiddel 

� Werking hulpmiddel 

� Uitwerking hulpmiddel 

� Toetsing hulpmiddel 

� Conclusies en aanbevelingen 
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Fig. 4.1: Links: basisvorm van het keuzehulpmiddel met daarin aangegeven de te doorlopen 

stappen. Rechts: legenda met de gebruikte symbolen in het stroomschema. Deze legenda is 

ook bedoeld voor de hierna volgende stroomschema’s. 

 

4.2 Werking hulpmiddel 

In paragraaf 2.2.3 is al in het kort de vormgeving (het ontwerp) en werking van het hulpmiddel 

besproken. De werking van het hulpmiddel wordt weergegeven in een stroomschema. Per stap 

wordt het stroomschema hierna behandeld. Hierin wordt per stap aangegeven: 

� Doel  

� Waarom deze stap 

� Gebruiker 

� Wanneer 

� Input en output 

 

In het onderstaande figuur is de basisvorm van stroomschema aangegeven met daarnaast een 

legenda van de gebuikte symbolen. Aan het einde van deze paragraaf is een totaaloverzicht 

weergegeven van het stroomschema. In bijlage II staat een volledig stroomschema. 

Het hulpmiddel is gemaakt in het Microsoft Programma ‘Excel’. Het doorlopen/gebruiken van het 

hulpmiddel gebeurt digitaal. Hiervoor is gekozen omdat het hiermee mogelijk is om met zo min 

mogelijk handelingen de keuze onderbouwd vast te leggen. Het hulpmiddel kan dus niet gebruikt 

worden door de bladen in het hulpmiddel uit te printen en deze met het ‘potlood’ in te vullen.  

Voor een handleiding van het hulpmiddel, met daarin de uitwerking van het hulpmiddel en de 

beschreven ‘bladen’9 in het stroomschema, wordt verwezen naar de losse bijlage van dit rapport 

Functioneel Ontwerp ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’. 

 

 

 

                                                           
9
 de ‘bladen’ in het stroomschema zijn de werkbladen in het hulpmiddel. Een ‘werkblad’ is een benaming binnen Excel. 
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STAP 1. – Vaststellen projectkenmerken 

Doel:  Vaststellen van de relevante projectkenmerken voor het kiezen van 

uitvoeringsmethoden. 

Waarom:  Deze relevante projectkenmerken zijn nodig voor het toetsen van de 

uitvoeringsmethoden op maakbaarheid en het vergelijken op tijd en geld. 

Wie:   Medewerker projectbureau. 

Wanneer:  Start bij het proces van het kiezen van uitvoeringsmethoden in de SO/VO fase en 

bij de terugkoppeling van het proces. Wanneer projectkenmerken wijzigen na de 

start van dit proces, start het proces opnieuw.  

 

In de eerste stap wordt het project geanalyseerd, zodat duidelijk wordt wat gerealiseerd moet 

worden. Hierbij worden de relevante projectkenmerken vastgelegd voor het kiezen van de 

uitvoeringsmethoden. Deze relevante projectkenmerken zijn nodig voor het toetsen van de 

uitvoeringsmethoden op maakbaarheid en het vergelijken op tijd en geld. Het vaststellen van de 

relevante projectkenmerken gebeurt door een medewerker van het projectbureau. 

 

Voor het vaststellen van de projectkenmerken is de volgende input nodig: 

� Overgangsdocumenten: Het overdragen/ingaan van het project naar een volgende fase in het 

bouwproces wordt vastgelegd en overgedragen in een overgangsvergadering aan de (nieuwe) 

betrokken binnen Korteweg en vastgelegd in een overgangsdocument van de betreffende 

fase. 

� Projectdocumentatie: Deze is door de opdrachtgever (eventueel in overleg met de architect en 

andere adviseurs) vastgelegd als basis voor het project. Hierbij komen eisen naar voren met 

betrekking tot de functionaliteit en het exterieur. Deze eisen zijn vastgelegd voor het gebouw 

als geheel. 

- De volgende gegevens zijn minimaal nodig om een keuze voor een uitvoeringsmethode te 

maken: 

• Programma van Eisen (van de opdrachtgever) 

• SO Tekeningen (van de architect) 

• Situatietekening 

- Naar mate het proces vordert (een volgende bouwfase is bereikt) of in een latere 

bouwfase wordt gestart, zijn meer en definitievere gegevens bekend. Dit betekent dat 

meer bekend is voor een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden, maar ook al meer 

besloten is zodat een bepaalde uitvoeringsmethode niet meer voor te bereiden of niet 

uitvoerbaar is. 

� BLAD 1 Vastleggen projectkenmerken: In dit blad is een opsomming weergeven van de 

mogelijke projectkenmerken die relevant zijn voor het toetsen op maakbaarheid en/of voor het 

vergelijken op tijd en geld. Tijdens het analyseren van het project geeft de gebruiker op het 

blad aan of de weergegeven projectkenmerken van toepassing zijn en vult afhankelijk van het 

projectkenmerk een waarde in. 

 

De output van stap 1 is een overzicht van de relevante projectkenmerken voor de 

uitvoeringsmethodekeuzen die van toepassing zijn op het project. 
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Fig. 4.2: overzicht stap 1 met input, activiteit en output 

Fig. 4.3: printscreen van een gedeelte van BLAD1 Vastleggen projectkenmerken. Het hulpmiddel geeft de relevante projectkenmerken aan. Door het 

aanvinken of een waarde in te vullen wordt het projectkenmerk van toepassing verklaard. Alleen in de blauwe of groene cellen mag de gebruiker wat 

invullen. 
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STAP 2. – Toetsen uitvoeringsmethoden op maakbaarheid 

Doel:   Vaststellen of de uitvoeringsmethoden het product (de woning) kunnen maken. 

Waarom:  Kan een uitvoeringsmethode het product niet maken of kan niet worden voldaan 

aan de randvoorwaarden voor toepassing van een uitvoeringsmethode. Dan kan 

een uitvoeringsmethode in principe niet worden toegepast. 

Wie:   Medewerker projectbureau. 

Wanneer:  Start nadat BLAD 1 is ingevuld. 

 

In de tweede stap wordt per bouwdeel getoetst of de uitvoeringsmethoden de relevante 

projectkenmerken kunnen maken of niet. Het toetsen gebeurt alleen op basis van de 

projectkenmerken die van invloed kunnen zijn op de uitvoeringsmethoden. Dit toetsen gebeurt 

gedeeltelijk automatisch door het hulpmiddel en gedeeltelijk door de gebruiker, de medewerker van 

het projectbureau.  

 

Voor het toetsen van uitvoeringsmethoden op maakbaarheid is de volgende input nodig: 

� BLAD 1 Vastleggen projectkenmerken (ingevuld in STAP 1): Overzicht van de relevante 

projectkenmerken voor de uitvoeringsmethodekeuzen die van toepassing zijn op het project. 

Het hulpmiddel laat alleen de projectkenmerken zien die van toepassing zijn op het project en 

relevant zijn voor het toetsen op maakbaarheid. Dit gebeurt afzonderlijk per bouwdeel in de 

BLADEN 2A,2B, 2C en 2D. 

� BLAD 2A Toetsen op maakbaarheid; woningscheidende-/dragende wanden: Het hulpmiddel 

haalt vanuit BLAD 1 de projectkenmerken die van toepassing zijn op het project en relevant 

zijn voor het toetsen op maakbaarheid van dit bouwdeel. Per projectkenmerk geeft het 

hulpmiddel de randvoorwaarden aan bij de uitvoeringsmethoden. Voor de projectkenmerken 

binnen de groepen Product en Tijd geeft het hulpmiddel aan of toepassing wel of niet mogelijk 

is. Voor de projectkenmerken binnen de groep Locatie moet de gebruiker bepalen of 

toepassing wel of niet mogelijk is. Het hulpmiddel geeft hiervoor wel de informatie, maar de 

keuze is aan de gebruiker (dit in verband met het subjectieve karakter van deze 

projectkenmerken).  

� BLAD 2B Toetsen op maakbaarheid; verdiepings-/dakvloeren: Principe is gelijk aan BLAD 2A. 

� BLAD 2C Toetsen op maakbaarheid binnenspouwbladen gevel: Principe is gelijk aan BLAD 

2A. 

� BLAD 2D Toetsen op maakbaarheid; hellend dakconstructie: Principe is gelijk aan BLAD 2A. 

 

De output van stap 2 is een voorlopige conclusie per bouwdeel en per uitvoeringsmethode van de 

projectkenmerken die een uitvoeringsmethode niet kan maken en/of projectkenmerken waardoor 

toepassing van de uitvoeringsmethode niet mogelijk is.  
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Fig. 4.4: overzicht stap 2 met input, activiteit en output 

Fig. 4.5: printscreen van een gedeelte van BLAD 2A Toetsen op maakbaarheid; woningscheidende-/dragende wanden. Het hulpmiddel 

geeft in objectieve situaties aan of de uitvoeringsmethode het projectkenmerk wel (groen vierkant) of niet (rood vierkant) kan maken. In 

subjectieve situaties moet de gebruiker beoordelen of toepassing van de uitvoeringsmethode mogelijk is. Standaard staat toepassing 

dan op niet mogelijk. De gebruiker moet dan beoordelen of toepassing wel mogelijk is. Zo ja, dan vinkt de gebruiker het selectievakje 

aan. 
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STAP 3. – Vergelijken uitvoeringsmethoden op tijd en geld 

Doel:  Een voorlopige conclusie per bouwdeel op basis van geld welke 

uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft en de te verwachte te behalen 

productienorm per uitvoeringsmethode. 

Waarom:  De productienorm is een belangrijk gegeven wanneer maar een korte 

uitvoeringstijd beschikbaar is. Tevens beïnvloed de productienorm de bouwkosten 

en een combinatie van lage bouwkosten en een korte bouwtijd bepaalt veelal de 

optimale uitvoeringsmethode. 

Wie:   Medewerker projectbureau. 

Wanneer:  Start nadat BLAD 1, BLAD 2A, BLAD 2’, BLAD 2C en BLAD 2D is ingevuld. 

 

In de derde stap worden per bouwdeel de uitvoeringsmethoden met elkaar vergeleken op tijd en 

geld. Het vergelijken gebeurt alleen op basis van de projectkenmerken die van invloed kunnen zijn 

op tijd en geld bij de uitvoeringsmethoden. Het hulpmiddel geeft per projectkenmerk aan of het 

projectkenmerk een positieve invloed, geen invloed, weinig negatieve invloed, meer negatieve 

invloed of veel negatieve invloed heeft op de productienorm en/of bouwkosten. Deze vergelijking 

gebeurt door de gebruiker.  

 

Voor het vergelijken van de uitvoeringsmethoden op tijd en geld is de volgende input nodig: 

� BLAD 1 Vastleggen projectkenmerken (ingevuld in STAP 1): Overzicht van de relevante 

projectkenmerken voor de uitvoeringsmethodekeuzen die van toepassing zijn op het project. 

Het hulpmiddel laat alleen de projectkenmerken zien die van toepassing zijn op het project en 

relevant zijn voor het vergelijken op tijd en geld. Dit gebeurt afzonderlijk per bouwdeel in de 

BLADEN 3A,3B en 3C. 

� BLAD 3A Vergelijken op tijd en geld; woningscheidende-/dragende wanden & verdiepings-

/dakvloeren: Het hulpmiddel haalt vanuit BLAD 1 de projectkenmerken die van toepassing zijn 

op het project en relevant zijn voor het toetsen op tijd en geld van deze bouwdelen. Voor deze 

projectkenmerken geeft het hulpmiddel per uitvoeringsmethode aan in welke mate het 

projectkenmerk (in de schaal van positief tot negatief) van invloed is op de productienorm 

en/of bouwkosten. De gebruiker maakt op basis van redenering aan de hand van deze 

informatie een schatting welke uitvoeringsmethoden de laagste bouwkosten hebben en welke 

productienorm gehaald kan worden per uitvoeringsmethode. 

� BLAD 3B Vergelijken op tijd en geld; binnenspouwbladen gevel: Principe is gelijk aan BLAD 

3A. 

� BLAD 3C Vergelijken op tijd en geld; hellend dakconstructie: Principe is gelijk aan BLAD 3A. 

 

De output van stap 3 is per bouwdeel een voorlopige conclusie op basis van geld welke 

uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft en de te verwachte behalen productienorm per 

uitvoeringsmethode.  
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Fig. 4.6: overzicht stap 3 met input, activiteit en output 

Fig. 4.7: printscreen van een gedeelte van BLAD 3A Vergelijken op tijd en geld woningscheidende-/dragende wanden & verdiepings-

/dakvloeren. Het hulpmiddel geeft aan of de uitvoeringsmethode een positieve invloed (groen vierkant)of een meer negatieve invloed 

heeft (een rood vierkant is het meest negatief) op de bouwkosten en productienorm. 
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STAP 4. – Kiezen uitvoeringsmethoden 

Doel:  Het komen tot een voorlopige of definitieve keuze op basis van maakbaarheid, tijd 

en geld voor de uitvoeringsmethoden. 

Wie:  Planontwikkelaar en medewerker projectbureau, eventueel: kostendeskundige 

en/of planbegeleider. 

Wanneer:  Start nadat BLAD 1, BLAD 2A, BLAD 2B, BLAD 2C, BLAD 2D, BLAD 3A, BLAD 

3B en BLAD 3C is ingevuld. 

 

In de vierde stap worden de voorlopige conclusie vanuit stap 2 en 3 samengevoegd. Vanuit stap 2 is 

bekend welke projectkenmerken een uitvoeringsmethode nu niet kan maken en/of projectkenmerken 

waardoor toepassing van de uitvoeringsmethode nu niet mogelijk is. Vanuit stap 3 is bekend, per 

bouwdeel, welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft en de te verwachte te behalen 

productienorm per uitvoeringsmethode. Op basis van deze informatie stelt de gebruiker, de 

medewerker projectbureau, de uitvoeringsmethoden per bouwdeel samen tot meerdere 

bouwsystemen. De gebruiker beslist nu of voldoende informatie bekend is, een duidelijk genoeg 

beeld is ontstaan om een keuze te maken voor een bouwsysteem of dat een kostenraming en 

planning gemaakt moet worden om een duidelijker beeld te krijgen van de bouwkosten. Op basis van 

deze informatie wordt een voorlopige of definitieve keuze gemaakt voor het bouwsysteem. 

 

Voor het kiezen van uitvoeringsmethoden is de volgende input nodig: 

� BLADEN 2A-D Toetsen op maakbaarheid (ingevuld in stap 2): Een voorlopige conclusie per 

bouwdeel en per uitvoeringsmethode van de projectkenmerken die een uitvoeringsmethode 

niet kan maken en/of projectkenmerken waardoor toepassing van de uitvoeringsmethode niet 

mogelijk is. Het hulpmiddel laat automatisch deze informatie zien in BLAD 4. 

� BLADEN 3A-C Vergelijken op tijd en geld (ingevuld in stap 3): per bouwdeel een voorlopige 

conclusie op basis van geld welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft en de te 

verwachte te behalen productienorm per uitvoeringsmethode. Het hulpmiddel laat automatisch 

deze informatie zien in BLAD 4. 

� BLAD 4 Samenvoeging maakbaarheid, tijd en geld & Kiezen bouwsysteem: Het hulpmiddel 

haalt de voorlopige conclusie uit de BLADEN 2A-D en 3A-C over. Op basis van deze 

informatie en de mogelijke combinaties tussen uitvoeringsmethoden die het hulpmiddel geeft, 

worden door de gebruiker (indien mogelijk) vier ‘optimale’ bouwsystemen samengesteld. 

Eventueel aangevuld met informatie van een kostenraming en een planning van een of 

meerdere van deze bouwsystemen wordt een keuze gemaakt voor een bouwsysteem. 

� Begroting: In een andere werkactiviteit maakt een medewerker kostenramingen van projecten. 

Indien deze informatie benodigd is voor de keuze van de uitvoeringsmethoden, kan deze 

medewerker een kostenraming maken voor het gevraagde bouwsysteem. 

� Planning: In een andere werkactiviteit maakt een medewerker van het projectbureau 

planningen van projecten. Voor het maken van een kostenraming zijn gegevens nodig vanuit 

een planning over de tijdsduur van activiteiten.  

 

De output van stap 4 is een voorlopige of definitieve keuze voor het bouwsysteem. 
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Fig. 4.8: overzicht stap 4 met input, activiteit en output en stap 5 met het beslissingsmoment. 

Fig. 4.9: printscreen van een gedeelte van BLAD 4 Samenvoeging maakbaarheid, tijd en geld & Kiezen bouwsysteem. Op basis van de 

voorgaande bladen worden de uitvoeringsmethoden samengesteld en een rangorde bepaald, gebaseerd op de beargumenteerde 

uitkomsten bij maakbaarheid, tijd en geld. Indien gewenst wordt extra informatie ingewonnen door het maken van een planning(en) en 

kostenraming(en). Op basis van deze gegevens kan de keuze voor het totale bouwsysteem worden gemaakt. 
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Fig. 4.10: printscreen van een gedeelte van BLAD 4 Samenvoeging maakbaarheid, tijd en geld & Kiezen uitvoeringssysteem. Besluiten 

of de keuze een voorlopige of een definitieve keuze is. 

 

STAP 5. – Definitieve keuze? 

In deze laatste stap bepalen de planontwikkelaar en de medewerker projectbureau of de keuze voor 

het bouwsysteem een voorlopige of een definitieve keuze is. Is de keuze definitief, dan is het 

keuzeproces ‘Kiezen van uitvoeringsmethoden’ ten einde. Een keuze is definitief in de volgende 

situaties: 

� De keuze wordt door de planontwikkelaar en medewerker projectbureau als definitieve 

beschouwd. 

� Het keuzehulpmiddel is doorlopen in de Prijs & Contractvormingsfase. 

� De koop-/aannemingsovereenkomst is ondertekend. 

 

In principe is in alle andere gevallen de keuze voorlopig: 

� Een voorlopige keuze is gemaakt voor het bouwsysteem. 

� Het keuzehulpmiddel is doorlopen tijdens de VO, DO of Besteksfase. 

� De planontwikkelaar en medewerker projectbureau besluiten om terug te keren naar het begin 

van het keuzeproces om het ontwerp te optimaliseren, door het ontwerp af te stemmen op het 

gekozen bouwsysteem. 
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Fig. 4.11: een verkorte weergave van het stroomschema, de in- en output van documenten is samengevoegd in een symbool. 

Stroomschema totaal 

Per stap is nu een deel van het stroomschema behandeld. Het stroomschema is compleet wanneer 

het een begin en eind heeft. In figuur 4.11 is een verkorte weergave van het totale stroomschema. 

Hierin zijn de in- en output van documenten samengevoegd in een symbool. Het proces start met de 

input van het ‘Overgangsdocument B1-B2’. Dit is het vroegste startmoment. Zoals in hoofdstuk 2 is 

aangegeven is starten op een later moment in de ontwerpfasen ook mogelijk. Wanneer de keuze 

definitief is, is het keuzeproces ten einde. In de overdrachtvergadering worden de documenten (van 

het gehele project) overgedragen aan het uitvoeringsteam en vastgelegd in het ‘Overgangsdocument 

B5-B6’. 
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4.3 Uitwerking hulpmiddel 

Het keuzehulpmiddel is ontworpen met als doel om het in de praktijk te kunnen gebruiken. Om de 

kans te vergroten dat het hulpmiddel ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, is een uitgebreide 

handleiding gemaakt voor het gebruik van het hulpmiddel. Verder is het hulpmiddel meerdere malen 

besproken (en getoetst, zie volgende paragraaf) met de medewerkers van het projectbureau. 

Hierdoor zijn zij al enigszins bekend met de werking van het hulpmiddel. Verder is getracht om het 

gebruiksgemak te vergroten door het hulpmiddel zoveel mogelijk te ‘automatiseren’ en per stap de 

essentie samen te vatten. Het idee hierbij is, dat BLAD 4 van het hulpmiddel het eindblad is met de 

relevante informatie over maakbaarheid, tijd en geld, als onderbouwing van de keuze. Wanneer 

verdere toelichting gewenst is, is dit terug te vinden in de onderliggende (voorgaande) bladen.  

Waar mogelijk is in het ontwerp van het hulpmiddel rekening gehouden met de werkwijze van 

Korteweg. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

� Indeling fasen bouwproces en gebruik bouwkundige termen. 

� De opmaak van de bladen komt overeen met het veel gebruikte document 

‘Risicomanagementlijst’; 

� Het principe van projectkenmerken van toepassing verklaren door deze aan te vinken. 

Hierdoor worden de medewerkers eerder vertrouwd met het hulpmiddel doordat onderdelen bekend 

en vertrouwd overkomen.  

 

Functioneel Ontwerp ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ 

Als losse bijlage bij dit rapport is het Functioneel Ontwerp ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ 

toegevoegd. Hierin komen de volgende zaken aan bod: 

1. Stroomschema van het proces ‘Kiezen van uitvoeringsmethoden’: dit is het complete 

stroomschema. 

2. Procesbeschrijving ‘Kiezen van uitvoeringsmethoden’: deze beschrijving komt grotendeels 

overeen met paragraaf 4.2 van dit rapport. 

3. Handleiding ‘B2 – M014 – Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’: dit is een uitgebreide 

beschrijving over het gebruik en werking van het hulpmiddel en hoe het precies moet worden 

ingevuld. Dit wordt weergegeven per stap. 

Stap 1: Vaststellen projectkenmerken 

Stap 2: Toetsen uitvoeringsmethoden op maakbaarheid 

Stap 3: Vergelijken uitvoeringsmethoden op tijd en geld 

Stap 4: Kiezen uitvoeringsmethoden 

Stap 5: Definitieve keuze? 

4. Voorbeeldproject: aan de hand van een bestaand project is het hulpmiddel ingevuld. Aan de 

hand van dit voorbeeld krijgen de gebruikers een beter beeld van het hulpmiddel en kunnen 

de gegevens van het voorbeeld vervangen worden door de gegevens van het eigen project.  

5. De digitale versie ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’. 

 

 

4.4 Toetsing hulpmiddel 

Het doel van het toetsen van het hulpmiddel is, om te weten te komen of aan het eerder opgestelde 

programma van eisen is voldaan. Bij het maken van het hulpmiddel in Excel hebben enkele 

concessies plaats gevonden. Dit in verband met het aspect ‘tijd’ binnen het afstuderen in combinatie 

met een ‘beperkte’ kennis en mogelijkheden van Excel voor zo’n soort keuzehulpmiddel. Deze 

paragraaf is opgedeeld in subparagrafen, namelijk: 

� Ontwikkeling van hulpmiddel; 

� Toetsen op programma van eisen; 

� Concessies aan hulpmiddel. 
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4.4.1 Ontwikkeling van hulpmiddel 

De hoofdgebruikers van het hulpmiddel zijn de medewerkers van het projectbureau. Zij zijn diegene 

die het hulpmiddel daadwerkelijk invullen. Het maken van de uiteindelijke keuze gebeurt veelal in 

overleg met planontwikkelaar en bedrijfsleider. Tevens is de planontwikkelaar de 

eindverantwoordelijke bij het maken van de keuze.  

Het hulpmiddel is met de medewerkers van het projectbureau, zij zijn de hoofdgebruikers, getoetst 

op het gebruik ervan. Het toetsen heeft in meerdere sessies plaatsgevonden. In de sessies is apart 

met beide medewerkers van het projectbureau de werking en het gebruik van het hulpmiddel 

doorgenomen. Om dit te verduidelijken was al een project ingevoerd in het hulpmiddel. In deze 

sessies kwam onder andere naar voren: 

� Het moet duidelijker zijn waar je gegevens in het hulpmiddel moet invoeren. Dit is opgelost 

door deze cellen een kleur (blauw en bij wijzigingen groen) te geven. 

� Bij het toetsen op maakbaarheid moet het hulpmiddel automatisch kunnen aangeven wanneer 

een randvoorwaarde van een uitvoeringsmethode wordt overschreden en dat zichtbaar 

maken. Dit is nu mogelijk in het hulpmiddel. 

� Wanneer is vastgesteld dat een uitvoeringsmethode niet kan worden toegepast, mag deze niet 

meer geselecteerd kunnen worden bij het samenstellen van het bouwsysteem. De gebruiker 

wordt nu gewaarschuwd door het hulpmiddel wanneer een uitvoeringsmethode niet kan 

worden toegepast. 

Deze punten zijn nu meegenomen in de verdere ontwikkeling van het hulpmiddel. Vanuit de sessies 

hebben de medewerkers van het projectbureau aangegeven het hulpmiddel te kunnen gebruiken in 

de praktijk. Een uitgebreide toetsing van het hulpmiddel door het invullen van een project heeft niet 

plaats kunnen vinden door een gebrek aan tijd op het projectbureau.  

 

4.4.2 Toetsen op programma van eisen 

Bij het toetsen op het programma van eisen is vastgesteld in hoeverre hieraan voldaan is. In 

paragraaf 4.1 is dit programma van eisen beschreven en opgedeeld in de onderdelen wat / wie / 

wanneer. In het kort is het programma van eisen hieronder weergegeven per onderdeel. Daaronder 

is beschreven in hoerverre aan deze eisen is voldaan. 

 

Wat is het doel van het hulpmiddel? 

� Sturen in het kiezen door het geven van objectieve informatie; 

� Zorgen voor een gestructureerde vergelijking en keuze; 

� Een uitspraak over de productienorm en de bouwkosten; 

� Legt de beargumentering van de gemaakte keuze vast; 

� Het controleren van de gemaakte keuze; 

� Past binnen de werkwijze van Korteweg. 

 

Door de stappen WAT, HOE, VERGELIJKEN, KIEZEN en DEFINITIEF? in het hulpmiddel ontstaat 

een gestructureerde en beargumenteerde keuze. Het hulpmiddel laat zien waarom (de 

randvoorwaarde) een uitvoeringsmethode niet kan worden toegepast. In subjectieve situaties moet 

het door de gebruiker worden vastgesteld. Doordat het hulpmiddel aangeeft in welke mate een 

projectkenmerk invloed heeft op een uitvoeringsmethode, is door redenering een uitspraak te geven 

over de uitvoeringsmethode met de laagste bouwkosten en de te behalen productienorm. Doordat de 

keuze en het hulpmiddel in Excel is gemaakt, wordt het doorlopen proces direct vastgelegd. Doordat 

de afwegingen en onderbouwingen zijn vastgelegd in het hulpmiddel, is het mogelijk om de keuze te 

controleren. Het hulpmiddel is gebaseerd op en heeft de layout van bestaande documenten binnen 

Korteweg. Hierdoor sluit het hulpmiddel aan bij de werkwijze van Korteweg.  
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Wie is de gebruiker van het hulpmiddel? 

� Hoofdgebruiker: medewerker projectbureau; 

� Nevengebruiker: planontwikkelaar, bedrijfsleider en kostendeskundige; 

� Eindgebruiker: uitvoeringsteam. 

 

Het hulpmiddel is ontwikkeld voor en in overleg met het projectbureau. Op deze manier is het 

hulpmiddel al enigszins getoetst in de praktijk, echter zonder dat het hulpmiddel ook daadwerkelijk is 

gebruikt voor het maken van een keuze voor een lopend project. Zij hebben aangegeven dat het 

hulpmiddel op deze wijze te gebruiken is en voldoet (zie paragraaf 4.4.1). De planontwikkelaar, 

bedrijfsleider en kostendeskundige ondersteunen het projectbureau in het maken van de keuze. De 

planontwikkelaar zal alleen in de stappen 4 en 5 betrokken zijn. Ook een bedrijfsleider en 

kostendeskundige kunnen een gebruiker zijn, maar dan alleen als adviserend persoon in het 

keuzeproces. Aan enkele leden van een uitvoeringsteam is gevraagd of de wijze waarop het 

hulpmiddel de gemaakte keuze vastlegt, voldoende is om te begrijpen waarom voor deze 

uitvoeringsmethode is gekozen. Het antwoord daarop was; ‘JA’.  

 

Wanneer moet het gebruikt worden? 

� Seriematig grondgebonden woningbouw projecten; 

� Start na de Initiatief & Acquisitie fase; 

� Actief tot het tekenen van de Koop- & aannemingsovereenkomst; 

� Passief tijdens de fasen werkvoorbereiding en uitvoering; 

� Actief tijdens de fase Garantie & Nazorg. 

 

Nadat Initiatief & Acquisitie fase is afgerond van een seriematig grondgebonden woningbouwproject 

tot dat de Koop- & aannemingsovereenkomst is gesloten, wordt het hulpmiddel actief gebruikt. In die 

periode wordt de keuze voor de uitvoeringsmethoden gemaakt, gecontroleerd en eventueel 

aangepast. Door de keuze nu onderbouwd over te dragen aan het uitvoeringsteam in de fasen 

Werkvoorbereiding en Uitvoering, wordt niet meer aan de keuze getwijfeld en daardoor niet meer 

gewijzigd. Na uitvoering van het project wordt het bouwproces geëvalueerd en kunnen 

aanvulling/verbeteringen in het keuzehulpmiddel worden aangebracht. 

 

4.4.3 Concessies aan hulpmiddel 

Bij het maken van het hulpmiddel zijn de volgende concessies gedaan:  

� Bij het toetsen op maakbaarheid moet handmatig onderaan het blad worden ingevoerd op 

basis van welke/door welke projectkenmerken de uitvoeringsmethode niet kan worden 

toegepast in plaats van dat deze projectkenmerken hier automatisch komen te staan. 

� In een aantal situaties staan hokjes al standaard aangevinkt, om de mogelijkheid weer te 

geven dat daar iets ingevuld kan worden. Dit heeft te maken met het filter. Dit gaat tegen het 

principe in, als iets van toepassing is moet je het hokje aanvinken. 

� Het hulpmiddel kan bij het toetsen op tijd en geld bij het bouwdeel wanden & vloeren niet door 

het laten veranderen van de grafieken de invloed van de projectkenmerken laten zien op de 

omslagpunten. De gebruiker moet nu zelf deze vertaalslag maken (de ‘redenering’) 

� Wanneer is vastgesteld dat een uitvoeringsmethode niet kan worden toegepast, wordt bij het 

betreffende bouwdeel een waarschuwing gegeven dat van de te selecteren 

uitvoeringsmethoden een of enkele niet kunnen worden toegepast in plaats van dat de 

uitvoeringsmethode niet zichtbaar zou zijn in de lijst. 

Ondanks deze concessies is het gebruik van het hulpmiddel mogelijk volgens het projectbureau. Het 

enige nadeel van deze concessies is dat enkele ‘extra’ handelingen nodig zijn, de gebruiker goed de 

handleiding moet volgen bij het hulpmiddel en de gebruiker alert moet zijn bij het invullen van het 

hulpmiddel.  
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4.5 Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek is afgerond en het hulpmiddel is ontworpen. Tijd om vast te stellen of de belangrijkste 

doelstelling, die van het hulpmiddel is bereikt. Daarnaast worden aanbeveling gedaan over het 

gebruik van het hulpmiddel aan Korteweg. Als eerste komen de conclusies aan bod en daarna de 

aanbevelingen. 

 

4.5.1 Conclusies 

De conclusies zijn onderverdeeld in een conclusie over het behalen van de doelstelling van het 

hulpmiddel en over het gebruik van het hulpmiddel in de praktijk. 

 

Doelstelling van het hulpmiddel 

De conclusie van het afstudeerproject wordt geformuleerd op basis van de opgestelde doelstelling 

voor het hulpmiddel in het begin van het onderzoek: 

 

 
 

Het hulpmiddel is ontwikkeld in overleg (samen) met de medewerkers van het projectbureau in een 

aantal sessies. Hierin hebben zij aangegeven het hulpmiddel te kunnen gebruiken in de praktijk. 

Volgens hen is het mogelijk om een beargumenteerde keuze te maken voor een uitvoeringsmethode 

door de informatie die het hulpmiddel geeft. Door de structuur van het hulpmiddel, van het in stappen 

de invloed op de uitvoeringsmethode vast te stellen en vast te leggen op maakbaarheid, tijd en geld, 

maakt het mogelijk de gemaakte keuze duidelijk over te dragen aan het uitvoeringsteam.  

Ondanks dat de toetsing niet specifiek heeft plaatsgevonden op een bestaand project, laat het 

voorbeeldproject en de beschrijving in het Functioneel Ontwerp ‘Keuzehulpmiddel 

uitvoeringsmethoden’ wel zien hoe het keuzehulpmiddel kan werken. Een uitgebreide toetsing heeft 

niet plaats kunnen vinden in verband met de beschikbare capaciteit en tijd op het projectbureau. 

 

 

Gebruik hulpmiddel in de praktijk 

In het onderzoek en bij de ontwikkeling van het hulpmiddel is gebleken dat de seriematige 

grondgebonden woningbouw toch niet zo heel seriematig en ‘standaard’ is. Doordat het hulpmiddel 

informatie geeft wat de invloed is van de projectkenmerken op maakbaarheid, tijd en geld, moeten al 

deze projectkenmerken al in het hulpmiddel zitten. Echter door deze grote hoeveelheid 

projectkenmerken, de invloed hiervan op de maakbaarheid, tijd en geld en ook nog eens de vele 

relaties tussen de bouwdelen, vormt dit een bedreiging voor de gebruiksvriendelijkheid van het 

hulpmiddel. Zeker doordat de variatie binnen een project steeds groter wordt en ook steeds meer 

afwijkende woningen worden gebouwd die onder de noemer vallen van ‘seriematige grondgebonden 

woningbouw’.  

 

De omvang van het hulpmiddel kan in eerste instantie de gebruiker afschrikken. Maar wanneer men 

bekend is met de werking van het hulpmiddel valt dit wel mee. Van belang is dat het hulpmiddel de 

kans krijgt om zich te bewijzen en het uitvoeringsteam dan ook daadwerkelijk kan zeggen ‘ja, dat is 

nog eens een goed onderbouwde keuze!’ 

 

Een keuzehulpmiddel waarmee de medewerkers van het projectbureau van Korteweg in 

stappen op een beargumenteerde en gestructureerde wijze, aan de hand van de 

vastgestelde projectkenmerken op basis van maakbaarheid, tijd en geld de keuze voor de 

uitvoeringsmethoden kunnen maken, controleren en vastleggen.  
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Tijdens het gebruik kan blijken dat enkele gedeelten binnen de bladen vereenvoudigd, of misschien 

weggelaten kunnen worden, doordat deze weinig invloed hebben in de keuze. Hierdoor wordt het 

gebruik van het hulpmiddel alleen maar eenvoudiger en daarmee aantrekkelijker.  

 

4.5.2 Aanbevelingen 

Toepassen hulpmiddel 

Het hulpmiddel ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Bij de eerste keren dat het keuzehulpmiddel 

gebruikt wordt, moet extra aandacht en tijd geïnvesteerd bij het invullen er van. Alleen dan heeft het 

hulpmiddel kans op succes.  

 

Neven functie hulpmiddel 

Optimaliseren ontwerp aan uitvoeringsmethode 

Hulpmiddel is nu vooral gericht op het maken en onderbouwen van de keuze en het vastleggen 

daarvan. Met het hulpmiddel kan ook direct zichtbaar worden gemaakt wat de gevolgen zijn wanneer 

projectkenmerken worden aangepast. Het hulpmiddel laat dan bij maakbaarheid, tijd en geld meer of 

minder groen tot rode cellen zien. Door in Excel twee werkbladen tegelijkertijd zichtbaar te laten zijn 

naast elkaar, kan op het linker werkblad, BLAD 1 (waar de projectkenmerken worden ingevoerd) 

worden geopend en op het rechter werkblad, BLAD 2A/B/D/D of BLAD 3A/B/C worden geopend. 

Door het wijzigen van projectkenmerken in BLAD 1, is op het rechter werkblad de invloed op 

maakbaarheid of tijd en geld zichtbaar. Echter doordat in het rechter werkblad elke keer de filter 

geactiveerd moet worden om de gevolgen van een wijziging van een projectkenmerk te laten zien, 

werkt dit niet erg handig. 

 

Uitbreiden hulpmiddel / ideale hulpmiddel 

Het hulpmiddel uit te breiden met de bouwdelen fundering, begane grondvloeren, installaties en 

afbouw. Zodat voor de complete woning een keuze voor de uitvoeringsmethoden kan worden 

gemaakt. 

Het hulpmiddel uit te breiden door de invloed op tijd en geld met hardere uitkomsten te 

onderbouwen. 

Het wegnemen van de concessies in het huidige hulpmiddel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan bod zijn gekomen, is daarmee 

het einde bereikt van het eindrapport. Op de volgende pagina staat nog een persoonlijk 

nawoord over mijn afstudeerproject en studietijd in Eindhoven. 
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Iets waar ik anderzijds ook lang naar uit heb gekeken, maar nu dan zover 

is…...WERKEN! Ik heb nu dan ook veel zin om de opgedane kennis in de praktijk te 

brengen en er een net zo leerzame en leuke tijd van te maken! 

5. NAWOORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na heel wat treinritten naar Breda, gesprekken op de TU/e en nachtelijke uurtjes 

achter de laptop is het dan zover….het einde van het afstudeerproject! Het is een 

leerzame periode geweest met zo z’n ups and downs. Maar al met al kijk ik terug met 

een tevreden blik over mijn afstudeerperiode en sta ik achter mijn product. Ik hoop 

dan ook dat Korteweg voordeel kan behalen met mijn hulpmiddel en dat het een 

plekje weet te verdienen binnen de organisatie.  

Met het afronden van mijn afstudeerproject is een einde gekomen aan mijn ‘TU/e-

carrière’ en studententijd. Het was een bewuste keuze om naar de TU/e te gaan en 

om nog wat jaartjes de ‘student’ uit te hangen. Ik kijk nu terug op ruim drie leerzame 

jaren aan de TU/e en vooral ook een gezellige studententijd in Eindhoven. Waar 

binnen de studententijd de vereniging E.S.W.Z.V. Nayade (Eindhovense Studenten 

Waterpolo- en Zwemvereniging Nayade) een prominente rol heeft ingenomen. 
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6. BEGRIPPENLIJST BOUWKUNDIG 

 

Aannemingssom Het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te 

brengen, exclusief BTW. [UAV 1989] 

Bestek Het bestek is de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, 

de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het 

proces-verbaal van aanwijzing.  

De bij het bestek behorende tekeningen zijn de in de werkbeschrijving 

vermelde tekeningen en worden 'bestektekeningen' genoemd. 

[www.bouwtrefpunt.nl] 

Bouwdeel Een bouwdeel is een (tot een bouwwerk behorend) fysiek object met een 

specifieke prestatie, gedefinieerd door de aard van de technische oplossing en 

constructiewijze. Bijvoorbeeld gevel- en dakelementen, deuren en kozijn. 

[www.bouwtrefpunt.nl] 

Bouwmethode De wijze waarop een bouwwerk (casco) op de bouwplaats tot stand komt. [P. 

Bras, 1999] 

Bouwmethoden die als indeling van de bouwtechniek te hanteren zijn: 

gietbouw, stapelbouw, montagebouw, assemblage-bouw en schakelbouw. 

[dictaat UT2, 1996] 

In principe zijn hiermee alle bouwkundige productieprocessen te 

categoriseren. [dictaat UT2, 1996] 

Bouwproces Het totstandkomingsproces van een bouwwerk, dat zich uitstrekt van het 

initiatief tot bouwen op basis van een geconstateerde huisvestingsbehoefte, 

tot en met de oplevering van het gerealiseerde bouwwerk en de nazorg. 

[Spekkink, SBR, Kader voor kwaliteit, 1996] 

Definitief ontwerp  

(DO) 

Het definitief ontwerp is het ontwerp dat is aanvaard door de opdrachtgever en 

op basis waarvan de documenten ten behoeve van de aanbesteding en/of 

uitvoering kunnen worden gemaakt. [www.bouwtrefpunt.nl] 

Fase Een volgtijdelijke periode in het bouwproces, waarbinnen het bouwwerk in 

wording, op papier of in realiteit, met een afgerond pakket aan taken, tot op 

een tevoren overeengekomen niveau is ontwikkeld en kan worden beoordeeld. 

[Spekkink, SBR, Kader voor kwaliteit] 

Procesanalyse Ontleding en vaststelling van het bouwproces door het stellen van de HOE-

vraag. Deze is van kwalitatieve aard en is gericht op de proceskwaliteit. 

Proceskenmerken Kenmerken van de uitvoeringsmethode ontleend via materiaal, materieel en 

arbeid. [P. Bras, 1999] 

Productiemethoden Zie ook bouwmethoden. 

De naamgeving van bouwmethoden is ontleend aan de wijze waarop 

materiaal, materieel en arbeid (productiemiddelen) ingezet worden om het 

gebouw te realiseren. De bouwmethode bepaalt op welke wijze het casco van 

het gebouw in elkaar gezet wordt. De fundering, de gevels en het dak kunnen 

in principe onafhankelijk van de bouwmethode gerealiseerd worden. 

Productiemiddelen Materieel, materiaal en arbeid [dictaat UT2, 1996] 

Projectanalyse Ontleding en vaststelling van het bouwproduct (de woning) door het stellen 

van de WAT-vraag. Deze is van kwantitatieve aard en is gericht op de 

productkwaliteit. 

Projectkenmerken Projectgebonden informatie op basis waarvan de keuze voor een 

uitvoeringsmethode tot stand komt. [P. Bras, 1999]  

RITS Resultaatgericht Intranet Toolbox Systeem. Het kwaliteits-

managementsysteem van Korteweg Bouw B.V. In RITS is het bouwproces 

beschreven zoals de medewerkers van Korteweg deze moeten doorlopen. 

Tevens worden hierin standaard documenten, schema’s, planningen, 
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checklisten en dergelijke in aangeboden. 

Structuurontwerp Het structuurontwerp is het ontwerp in wording, waarin de hoofdlijnen van het 

bouwwerk zijn gegeven, zoals functiegebieden en de hoofddraagconstructie 

met bijbehorende hoofdmaten. Een structuurontwerp bevat geen 

materiaalaanduidingen. [www.bouwtrefpunt.nl] 

Uitvoering De uitvoering is het proces van het tot stand brengen van bouwdelen, totdat 

het bouwwerk gerealiseerd is.  

Het proces omvat een geheel van activiteiten die gebeuren op de bouwplaats 

en elders ten aanzien van projectgerichte activiteiten, zoals het voorbereiden 

van bouwdelen en logistieke activiteiten, waaronder inkoop en het vervoeren 

van bouwmaterialen en bouwprodukten naar de bouwplaats. 

[www.bouwtrefpunt.nl] 

Uitvoeringsmethode De wijze waarop materiaal, materieel en arbeid (productiemiddelen) ingezet 

worden om het bouwdeel op de bouwplaats te realiseren. 

Uitvoeringsproces Is het wordingsproces van een gebouw, het geheel van activiteiten waaruit het 

maken van een gebouw bestaat. [dictaat UT2, 1996] 

Voorbereidingsproces Activiteiten welke moet worden verricht voordat met het uitvoeringsproces van 

een gebouw kan worden gestart. Tussen het voorbereidings- en 

uitvoeringsproces zit een overlap,  

Voorlopig ontwerp 

(VO) 

Het voorlopig ontwerp is het ontwerp dat onderhevig blijft aan wijzigingen 

overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever tot dit ontwerp door de 

opdrachtgever is aanvaard.  

Een voorlopig ontwerp bevat materiaalaanduidingen en kan de uitwerking zijn 

van een structuurontwerp. [www.bouwtrefpunt.nl] 
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Fig. B1.1: stellen van kalkzandsteen 

elementen met een elementenstelmachine. 

[Xella, 2007] 

Fig. B1.2: stellen van een ankerloze woningscheidende wand. 

[Xella, 2007] 

1. Dragende-/woningscheidende wanden 

De dragende-/woningscheidende wanden kunnen met alle uitvoeringsmethoden massief of 

ankerloos worden uitgevoerd. Met een ankerloze wand wordt een betere geluidsisolatie bereikt.  

 

1.1 Kalkzandsteen lijmelement 

1.1.1 Algemeen 

Kalkzandsteen is een niet gebakken kunststeen en is in Nederland een veel toegepast 

bouwmateriaal. Indien dragende wanden worden gelijmd of gemetseld wordt vrijwel altijd daarvoor 

kalkzandsteen gebruikt. Om het tempo van stapelbouw wanden te verhogen zijn grotere 

lijmelementen ontwikkeld. Met die elementen is het mogelijk snel wanden te realiseren. Het is 

mogelijk om kalkzandsteen wanden uit te voeren als schoonwerk, hiervoor worden lijmblokken of 

lijmelementen met vellingkantjes gebruikt. In woningbouw is het echter gebruikelijk om de wanden 

later af te werken. Bij een gelijmde kalkzandsteen wand is door de vlakheid en maatvastheid weinig 

afwerking nodig. Leidingen van installaties kunnen in de wanden worden opgenomen. Hiervoor wordt 

na het stellen van de wand leidingsleuven in de wand gezaagd. Daarna worden de leidingen in de 

wanden aangebracht en worden de leidingsleuven weer dichtgemaakt. Het voordeel van het later 

aanbrengen van de leidingen is de keuzevrijheid van de kopers. Bij gietbouw is het niet mogelijk 

tijdens de bouw nog aanpassingen aan te geven in het leidingverloop. Bij kalkzandsteen is dit wel 

mogelijk. Vooral wanneer de woning in een later stadium wordt gekocht biedt het uitvoeren van de 

wand in kalkzandsteen voordelen. Het zagen heeft echter als nadeel dat het een hoop afval levert op 

de bouw, daarnaast is het zagen ongezond voor de bouwplaatsmedewerkers. De kalkzandsteen 

woningscheidende wand kan op twee manieren worden uitgevoerd, als massieve wand en als 

spouwmuur. Omdat met de stapelbouwmethode geen monoliete constructie ontstaat, moeten de 

geveldelen dragend uitgevoerd worden, daarnaast kan het noodzakelijk zijn om een stabiliteitwand 

toe te passen. 

 

 

Proces op de bouwplaats 

1. Maatvoering aanbrengen op betonvloer; 

2. Stellen metselprofielen; 

3. Kim aanbrengen; 

4. Vooropperen van de wandelementen, passtukken en lijmmortel; 

5. Opstellen van de elementenstelmachine; 
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6. Elementen lijmen; 

7. Afsteken lijmresten en eventuele reparatie van beschadigingen; 

8. Schoren van de wand. 

 

 

1.1.2 Product  

- Maakbaarheid 

Met kalkzandsteen wanden is een woning te maken met de volgende kenmerken:  

Massieve en/of ankerloze wanden, verschillende beukbreedten, verschillende beukdiepten, 

verschillende beukhoogten, sprong in een wand, woningen die verspringen ten opzichte van elkaar, 

splitlevelwoning, patiowoning, taps toelopende woning, wandverwarming, vrije indeelbaarheid 

wandcontactdozen, voldoet aan de geluidsweringseisen van het bouwbesluit met een wanddikte van 

250mm met een hoogbouwelement (2200 kg/m³) of met 300mm normaal kalkzandsteen (1700 

kg/m³) en aan de geluidsweringseisen van Duurzaam Bouwen met een ankerloze wand van 2x 

120mm kalkzandsteen (1700 kg/m³) en een luchtspouw van 60mm, de grootte van de 

raamsparingen zijn afhankelijk van de overspanningslengte van de latei. 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties (wandcontactdozen) is groot, doordat de sparingen 

voor de leidingen nadat de wand gelijmd is worden ingezaagd/gehakt. Hierdoor hoeven pas kort voor 

de start van de uitvoering de kopersopties bekend te zijn. 

Doordat de leidingen in de kalkzandsteenwand worden gezaagd/gehakt, zijn wijzingen in de 

installatie na het realiseren van de wand nog mogelijk (flexibiliteit na de uitvoering). 

 

Een woning met kalkzandsteen wanden heeft de volgende randvoorwaarden: 

De maximale beukdiepte die met kalkzandsteen gemaakt kan worden is onbeperkt. Echter 

kalkzandsteen heeft een grote uitzettingscoëfficiënt en is gevoelig voor scheurvorming. Hierdoor 

moeten bij langere muurlengtes dilataties worden opgenomen. Indicatie; maximale wandlengte 

zonder dilatatie is bij een wanddikte ≤ 200mm twee keer de wandhoogte (maximale hoogte wand 

voor deze stelregel is 3000mm).  

 

 

- Tijd en geld 

Het maken van een ankerloze bouwmuur kost 

nauwelijks meer dan een massieve bouwmuur, 

doordat minder materiaal nodig is (2x 120mm 

in plaats van 300mm), en door het gebruik van 

een speciale klem (zie figuur B1.3) kan in één 

keer twee elementen geplaatst worden. 

Hierdoor is de invloed negatieve invloed op het 

productietempo minimaal ten opzichte van een 

massieve wand. 

Verschillende beukdiepten en beukhoogten 

hebben weinig negatieve invloed op het 

productietempo. Alleen voor de maatvoerders 

is het iets meer werk doordat de maatvoering 

per woning verschilt. De elementen worden opmaat geleverd (paselementen) en hiervoor maakt het 

voor het productietempo ‘niks’ uit als de beukhoogten en beukdiepten verschillen per woning. De 

meerkosten zijn dan ook gering, doordat in de kalkzandsteen fabriek bijna alles automatisch wordt 

verwerkt (maken van de wanduitslagen, productie paselementen, nummering elementen). Wanneer 

een kalkzandsteen wand hoger is dan 3m, is een steiger nodig om deze te kunnen lijmen. Dit brengt 

natuurlijk extra tijd en kosten met zich mee. 

Een sprong in de wand heeft zeer weging invloed op het productietempo en kosten, doordat 

eenvoudig met de elementen deze sprong (2 hoeken) te maken is. Het heeft voornamelijk invloed op 

de maatvoering en het moeten stellen van meer profielen. 

Fig. B1.3: lijmen van een ankerloze woningscheidende 

wand.             [Xella, 2007] 
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Fig. B1.4: behangklaar afwerken van 

een kalkzandsteen wand.  

[Xella, 2007] 

Fig. B1.5: het lossen van 

kalkzandsteen op de 

bouwplaats.           [Xella, 2007] 

Het verspringen van de woningen heeft zeer weging invloed op het productietempo en kosten. Het 

heeft voornamelijk invloed op de maatvoering en het moeten stellen van meer profielen. 

Een splitlevelwoning heeft een negatieve invloed op het productietempo en kosten. Doordat de wand 

tot ongelijke hoogte gelijmd moet worden en de elementenstelmachine op verschillende 

verdiepingsniveaus moet werken. Ook de maatvoering en het moeten stellen van meer profielen kost 

tijd en geld. Tevens verdient de aandacht voor scheurvorming en het opnemen van dilataties extra 

aandacht.  

Een patiowoning en/of een taps toelopende woning hebben zeer weging invloed op het 

productietempo en kosten. Het heeft voornamelijk invloed op de maatvoering en/of het moeten 

stellen van meer profielen. 

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

(enigszins) negatieve invloed hebben op het productietempo en daarmee de kosten. Echter door de 

flexibiliteit van kalzandsteen en het uitvoeringsproces valt dit mee.  

Wandverwarming is mogelijk door het gebruik van speciale elementen waar in de fabriek de gleuven 

voor de leidingen al in zijn aangebracht. Hierdoor kan wanneer de wand is gelijmd, de leidingen 

eenvoudig worden aangebracht. Hierna kan de wand en leidingsleuven worden afgewerkt. Dit proces 

kost beduidend meer tijd als bij een wand- of tunnelbekisting.  

Voor het behangklaar kunnen opleveren van een 

kalkzandsteenwand moeten gaten en eventuele beschadigingen 

worden uitgevlakt met een vulmiddel en kan de wand daarna 

worden afgefilmd met een hechtgips. Wanneer de wand sausklaar 

dient te worden opgeleverd, moet glasvlies op de wand worden 

aangebracht om scheurvorming in de wand niet zichtbaar te laten 

zijn.  

Tot het laatste moment van het lijmen van de kalkzandsteen wand 

kan (in ‘noodgevallen’) nog wijzigingen (sparingen) worden 

doorgevoerd. Dit heeft wel een negatieve invloed op het 

productietempo en daarmee ook kosten. 

 

 

1.1.3 Tijd  

Met het lijmen van de kalkzandsteen elementen kan worden begonnen zodra de begane grondvloer 

gereed is. De bewerking heeft een interval van 2 dagen voordat kan worden begonnen met het 

maken van verdiepingsvloer of dak. Er zijn verschillende productiesnelheden mogelijk met het lijmen 

kalkzandsteen elementen (2 tot 5 woningen per week). 

 

 

1.1.4 Locatie  

- Maakbaarheid 

Voor het plaatsen/stellen van de kalkzandsteen elementen wordt een 

elementenstelmachine gebruikt. Dit is een klein ‘kraantje’ wat op de 

vloer wordt geplaatst en over de vloer heen kan worden gereden.  

Doordat een zware bouwkraan niet nodig is voor het stellen van een 

kalkzandsteen wand, is de draagkracht van de grond en werkruimte 

voor de kraan niet van belang voor de keuze van deze 

uitvoeringsmethode. Wel is opslagruimte nodig voor het 

kalkzandsteen. Deze wordt eerst op het bouwterrein gelost, voordat 

het op de vloeren wordt geplaatst. 

Belemmeringen hebben geen invloed op de keuze van de 

uitvoeringsmethode kalkzandsteen, doordat geen grote elementen met 

een kraan hoeven te worden getransporteerd. 
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De bereikbaarheid van de bouwplaats is niet belangrijk in de keuze, doordat geen grote elementen 

geleverd worden en ook geen just-in-time leveringen plaatsvinden. 

Het werken met kalkzandsteen is een stuk weersgevoeliger dan met een wand-/tunnelbekisting en/of 

prefab elementen. Het lijmen met een standaard mortel is mogelijk tussen de 5 en 25 graden 

Celsius. Met een speciale mortel is het mogelijk tussen de -3 en 5 graden Celsius. Verder dient het 

materiaal winddroog te worden aangebracht.  

Kalkzandsteen is een veilige uitvoeringsmethode om mee te werken, doordat niet met hele grote en 

zware elementen gewerkt wordt. 

Een negatief gezondheidsaspect is dat alle leidingen moeten worden in gezaagd/gehakt, dit levert 

een hoop afval en stof op voor de bouwplaatsmedewerkers. 

 

 

- Tijd en geld 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de opslag van kalkzandsteen, 

maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, moeten precariokosten worden 

meegenomen in de begroting. Een andere oplossing is door gebruik te maken van just-in-time 

leveringen. 

 

 

1.1.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Omdat bij kalkzandsteen geen monoliete constructie wordt verkregen met de verdiepings-/dakvloer, 

moet de gevel dragend worden uitgevoerd. Afhankelijk van de grootte van de woningen en het aantal 

woningen in het blok, kan het opnemen van een stabiliteitswand in de woning noodzakelijk zijn.  

Doordat de gevel dragend moet worden uitgevoerd, is het gebruikelijk om de gevel ook in 

kalkzandsteen in te maken. Dit is uitvoeringstechnisch (en dus kostentechnisch) aantrekkelijk 

doordat de gevel dan in de zelfde arbeidsgang kan worden mee genomen en niet nog een extra 

partij wordt geïntroduceerd. Technisch gezien kan elk type binnenspouwblad van de gevel worden 

gecombineerd met kalkzandsteen woningscheidende en/of dragende wanden. 

 

De kalkzandsteen dragende wanden kunnen in combinatie met de breedplaatvloer, kanaalplaatvloer 

en leidingvloer worden toegepast. De meeste gebruikte combinatie is met de breedplaatvloer, zodat 

een maximale vrijheid ontstaat in het leidingverloop (koperskeuze).  

 

[Bongers, 2007; Boveldt, 2004; Calduran, 2007; Xella, 2007] 
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Fig. B1.6: gestorte betonwanden.             [Gietbouwcentrum, 2006] Fig. B1.7: wandkisten gesteld op de begane 

grond vloer.                     [Gietbouwcentrum, 2006] 

1.2 Wandbekisting 

1.2.1 Algemeen 

Gietbouw heeft in de woningbouw vele voordelen. De belangrijkste zijn de stabiliteit, de 

geluidsisolerende functie en de brandwerendheid. Wanneer een casco in beton wordt uitgevoerd zijn 

bij laagbouw geen extra stabiliteitsvoorzieningen meer nodig. De stabiliteit van de constructie komt 

van de momentvaste verbinding tussen vloer en wand. Indien de woningscheidende wanden massief 

worden uitgevoerd kunnen deze zelfs ongewapend worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om 

met beton een zeer goede geluidsisolatie te halen. Door het toepassen van een 

spouwmuurconstructie in beton kan de geluidseis van duurzaam wonen worden behaald. Als de 

woningscheidende wand in 250mm massief beton wordt uitgevoerd voldoet alleen aan de 

geluidsisolatie-eis van het bouwbesluit.  

 

 

Bij een betonwand worden installaties en sparingen tijdens de stort meegenomen. Dit heeft als 

voordeel dat er geen lateiconstructies nodig zijn. Het heeft echter als nadeel dat naderhand niet 

eenvoudig aanpassingen in de wand kunnen worden gemaakt. In tegenstelling tot een 

kalkzandsteenwand kunnen in de betonwand niet eenvoudig sleuven worden gezaagd om extra 

leidingen in de wand te verwerken. Dit betekent dat de gebruikers in een vroeg stadium hun keuze 

met betrekking tot de installaties bekend moeten maken. Vooral wanneer kopers in een later stadium 

hun huis kopen biedt dit de koper weinig vrijheid.  

 

 

Proces op de bouwplaats 

1. Maatvoering aanbrengen op de betonvloer; 

2. Omloopsteiger plaatsen; 

3. Eerste wandelement stellen; 

4. Kopschot aanbrengen; 

5. Aanbrengen instortvoorzieningen; 

6. Sluitwand stellen; 

7. Stormvoorzieningen monteren; 

8. Aanbrengen spouwkist; 

9. Storten van het beton; 

10. Wand ontkisten na de stort van het beton; 

11. Wandbekisting schoonmaken en transporteren. 
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Fig. B1.8: een raamsparing in de 

wandbekisting.         [Gietbouwcentrum, 2007] 

1.2.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een wandkist is een woning te maken met de 

volgende kenmerken:  

Massieve en/of ankerloze wanden, verschillende 

beukbreedten, verschillende beukdiepten, verschillende 

beukhoogten, sprong in een wand, woningen die 

verspringen ten opzichte van elkaar, splitlevelwoning, 

patiowoning, taps toelopende woning, wandverwarming, 

vrije indeelbaarheid van de wanden en gevel (geen 

stabiliteitswanden nodig), vrije indeelbaarheid 

wandcontactdozen, voldoet aan de geluidsweringseisen 

van het bouwbesluit met een wanddikte van 250mm en 

aan de geluidsweringseisen van Duurzaam Bouwen met 

een ankerloze wand van 2x 120mm en een luchtspouw van 60mm, grootte raamsparingen 

‘onbeperkt’ (meer wapening opnemen). 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties (wandcontactdozen) is groot, doordat de 

wandcontactdozen met magneten tegen de wandkist kunnen worden vastgezet. Hiervoor hoeft de 

wandkist in de fabriek niet meer te worden voorgeprogrammeerd. Dit betekent dat pas kort voor de 

start van de uitvoering de kopersopties bekend hoeven te zijn. 

 

Een wandkist heeft de volgende randvoorwaarden: 

Een hele wandbekisting kan een maximale beukdiepte maken van 14,4m. Een diepere beukdiepte is 

mogelijk wanneer meerdere wandkisten aan elkaar worden gemonteerd/gesteld.  

Nadat het beton is gestort is (flexibiliteit na de uitvoering) kan in principe niks meer worden 

aangepast. Hoogstens kan nog een leiding wat versleept worden, echter dit veroorzaakt veel zaag 

en hakwerk. 

 

 

- Tijd en geld 

Het maken van een ankerloze bouwmuur kost weinig meer tijd dan een massieve bouwmuur, 

waardoor de productienorm nauwelijks negatief wordt beïnvloed. Het maken van een ankerloze 

bouwmuur kost ongeveer 6% meer dan een massieve bouwmuur.  

Verschillende beukhoogten tot een hoogteverschil van 30cm kan met een wandkist voor de hoogste 

wand worden gemaakt. Door de stortlat lager in de kist aan te brengen kan de juiste hoogte voor de 

lagere wand worden gestort. Deze oplossing heeft weinig invloed op het productietempo en kosten. 

Wanneer het hoogte verschil groter is dan 30cm moet een aparte topkist worden gebruikt. Door de 

extra kist, handelingen heeft dit een negatieve invloed op de tijd en kosten. 

Verschillende beukdiepten kunnen met een wandkist worden gemaakt door het toepassen van een 

wandkist voor de grootste beukdiepte (dit kan tot ongeveer 1m verschil). Door de wandkist in de 

woning met de kleinste beukdiepte in het midden van de wand te plaatsen, zal de wandkist aan 

beide einden van de beuk uitsteken. Door het kopschot naar binnen te verplaatsen kan dan een 

mindere diepe beuk (wandlengte) worden gemaakt. Deze oplossing heeft weinig invloed op het 

productietempo en kosten. Een andere oplossing is door het gebruiken van verschillende wandkisten 

en deze aan elkaar te koppelen. Dit brengt wel meer hijsbewegingen en handelingen met zich mee. 

Deze laatste oplossing is met name gunstig bij meerdere verschillende beukdiepten en/of met grote 

verschillen. Hierdoor kan met minder wandkisten (minder vierkantenmeters), meerdere combinaties 

worden gemaakt. Deze oplossing heeft weinig invloed op het productietempo en kosten. 

Wanneer een woning een sprong in de woningscheidende wand heeft, worden de lange wanden met 

twee wandkisten gemaakt. De ‘sprong’ wand kan ook met een wandkist gemaakt worden of met 

bijvoorbeeld kalkzandsteen (zie figuur B1.9),. De afweging kan zitten in de afschrijving over het 

aantal woningen of het kunnen halen van de dagcyclus.  



BIJLAGE III: Toelichting uitvoeringsmehtoden per bouwdeel 

1.2 Wandbekisting 

8  Eindrapport, M. Hamers, 7 maart 2008 

Fig. B1.9: het maken van de woningscheidende-/dragende wanden met wandbekisting bij een woning met een sprong in 

de wand (linker figuur) en bij woningen die verspringen ten opzicht van elkaar (rechter figuur). 

Het verspringen van de woningen betekent dat een extra gedeelte wandkist wordt toegepast (zie 

figuur 1.9), wat meer hijsbewegingen en handelingen oplevert en daarmee dus tijd en kosten 

negatief beïnvloed. 

 

 

 

 

Een splitlevelwoning wordt met een wandkist gemaakt door voor de ‘splitlevelvloer’ in de wanden 

stekkenbakken op te nemen (zie figuur B1.10). Nadat de wand gemaakt is, kan met bijvoorbeeld een 

tafelbekisting de splitlevelvloer worden gemaakt. (Voor de verdiepingsvloer kan een breedplaatvloer 

gekozen worden.) Hierdoor kan pas later gestart worden met het sluiten van de gevel, wat een 

verlenging van de bouwtijd betekend en de kosten negatief beïnvloed.  

Een patiowoning kan met twee verschillende lengtes wandkisten worden gemaakt (zie figuur B1.10). 

Dit betekent meer hijsbewegingen en handelingen en daarmee worden dus tijd en kosten negatief 

beïnvloed.  

Een taps toelopende woning wordt gemaakt met twee ‘standaard’ wandkisten, alleen deze worden 

niet parallel aan elkaar geplaatst. Hierdoor worden tijd en kosten nauwelijks negatief beïnvloed.  

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op het productietempo en daarmee de kosten. 

Wandverwarming kan eenvoudig worden aangebracht door de leidingen in de fabriek op een 

wapeningsnet te laten monteren, wat dan vervolgens op de bouw eenvoudig en snel geplaatst kan 

worden. Hierdoor wordt de cyclus nauwelijks beïnvloed en brengt het weinig extra kosten met zich 

mee ten opzichte van geen wandverwarming. 

Voor het behangklaar kunnen opleveren van de wand moeten gaten en eventuele beschadigingen 

worden uitgevlakt met een vulmiddel. 

Voor het sausklaar opleveren van de wanden moeten de gaten en eventuele beschadigingen worden 

uitgevlakt met een vulmiddel en vervolgens worden afgepleisterd met hechtgips of spuitpleister. 

Tot het laatste moment van het stellen van de tunnelkist kan (in ‘noodgevallen’) nog leidingen en 

sparingen verplaatst worden. Dit heeft wel een negatieve invloed op het productietempo en daarmee 

ook kosten. 



BIJLAGE III: Toelichting uitvoeringsmehtoden per bouwdeel 

1.2 Wandbekisting 

Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige grondgebonden woningbouw 9 

 

 

1.2.3 Tijd 

Met het stellen van de wandkist kan worden begonnen zodra de begane grondvloer gereed is. De 

bewerking heeft een interval van 2 dagen voordat kan worden begonnen met het maken van 

verdiepingsvloer of dak.  

Er zijn verschillende productiesnelheden mogelijk met de wandkist (4 tot 5 woningen per week). Dit 

ligt aan de hoeveelheid wandkisten en de routing op de bouwplaats. Aan de inzet van meer 

wandkisten zitten echter ook weer kosten verbonden. 

 

 

1.2.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

Voor het kunnen toepassen van een wandelbekisting is een zware rupskraan (±40 tonmeter) nodig 

om de wandkist te (ver)plaatsen. Wanneer wandkisten gekoppeld worden tot een volle wandlengte, 

volstaat een lichtere bouwkraan.  

Voor het kunnen toepassen een zware rupskraan moet de grond voldoende draagkracht hebben. Is 

de draagkracht van de grond niet voldoende, dan kan deze verbeterd worden met stalen rijplaten, 

stelcon-platen of draglineschotten. Dit is onder andere afhankelijk van de draagkracht van de grond 

en de zwaarte van de bouwkraan.  

Verder heeft de kraan ook voldoende werkruimte nodig om te kunnen rijden en draaien met de 

wandbekisting.  

Ook moet voldoende (opslag)ruimte aanwezig zijn om de wandkist tijdelijk te kunnen parkeren, voor 

het schoonmaken en herprogrammeren of ombouwen van de wandkist. Voor de opslag van de 

wapening is tevens opslagruimte nodig. 

Om de wandkist te kunnen (ver)plaatsen mogen niet te veel belemmeringen (bijvoorbeeld bomen) in 

de weg staan.  

Fig. B1.10: het maken van de woningscheidende-/dragende wanden met wandbekisting bij een patiowoning (linker 

figuur) en bij een splitlevelwoning (rechter figuur). 



BIJLAGE III: Toelichting uitvoeringsmehtoden per bouwdeel 

1.2 Wandbekisting 

10  Eindrapport, M. Hamers, 7 maart 2008 

De bereikbaarheid van de bouwplaats is belangrijk (midden in een centrum; met weinig ruimte en 

veel verkeersdrukte en opstoppingen of in een buitengebied; met alle ruimte er om heen) in verband 

met de grote wandelementen die met een vrachtwagen worden aangevoerd en met name de 

leveringen van beton zijn van belang. Het beton wordt just-in-time geleverd en wanneer deze te late 

komt, ligt de productie op het werk stil. In het ergste geval komt het beton zoveel te laat dat het 

verhardingsproces al gestart is en het beton niet meer gebruikt kan worden. Hierdoor moet dan op 

een nieuwe levering beton worden gewacht, waardoor de productie alleen nog maar langer stilligt.  

Het werken met een wandkist is weinig gevoelig voor weersomstandigheden. Tot ongeveer 0 graden 

Celsius kan worden doorgewerkt. Dit kan worden bereikt door het beton verwarmt aan te voeren, 

door meer cement te gebruiken (cement zorgt voor de chemische reactie en dat veroorzaakt de 

warmte tijdens het verhardingsproces van beton) en/of door een verwarmde wandkist te gebruiken. 

Tot windkracht 6 is het toegestaan een wandkist te verplaatsen met een kraan. 

De onveiligheid van een wandbekisting zit in het werken met een grote elementen welke in een 

rupskraan hangen en daarmee de kans op beknelling tussen het element en bijvoorbeeld al een 

gestorte wand en het omvallen van een wandbekisting wanneer deze gesteld wordt (de stelwand) of 

wanneer een wandbekisting geparkeerd wordt.  

Een positief gezondheidsaspect is dat de leidingen worden ingestort, zodat als bij kalkzandsteen 

geen zaag- en freesstof ontstaat en verder ook ‘niks’ opmaat hoeft te worden gezaagd.  

 

 

- Tijd en geld 

Het moeten toepassen van een ‘grondverbetering’ om het gebruik van een rupskraan mogelijk te 

maken kost extra tijd in de aanloopfase van het project en brengt de dus ook extra kosten met zich 

mee.  

Wanneer door belemmeringen of draagkracht van de grond kleinere wandelementen worden 

toegepast in plaats van een hele wandkist, brengt dit extra kraanbewegingen en handelingen met 

zich mee en hierdoor weer uiteindelijk meer kosten. 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de rupskraan en/of 

opslag/parkeerruimte voor de wandkist, maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, 

moeten precariokosten worden meegenomen in de begroting.  

 

 

1.2.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Door de monoliete constructie zijn er geen dragende wanden in de woning meer nodig. Alle 

binnenwanden kunnen dus worden uitgevoerd als niet-dragende wand, dit geldt ook voor de 

gevelvulling. Als gevelvulling kunnen de volgende elementen worden toegepast: kalkzandsteen, 

cellenbeton, prefab betonnen binnenspouwblad of een prefab houtskeletbouw element. Een 

belangrijk keuzeaspect is dat met de gevelvulling het zelfde productietempo kan worden gehaald als 

de wandkist (in combinatie met de verdieping-/dakvloer).  

 

Het toepassen van een kanaalplaatvloer sluit niet goed aan bij betonwanden. Omdat de kanaalplaat 

een oplegging nodig heeft van 70-90mm die volledig vlak moet zijn. Dit kost veel tijd en moeite 

tijdens het storten van de wand. Tevens is hierdoor ook geen monoliete constructie te creëren. Een 

breedplaatvloer bijvoorbeeld heeft slechts een vlakke oplegging nodig van 10mm, dit is wel relatief 

eenvoudig te realiseren en er ontstaat wel een monoliete constructie. 

 

De keuze voor elke type dakconstructie staat vrij, constructief gezien. Door de snelle montage van 

prefab dakelementen kan altijd het productietempo van de wanden en vloer gehaald worden. 

 

[Bongers, 2007; Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2006; Gietbouwcentrum 2007; Bruijn, 2007] 
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Fig. B1.11: het plaatsen met behulp van een rupskraan van de eindwandkist op de kopgevelsteiger. Verder zijn de  

zeilen (wit) zichtbaar waarmee de tunnelopeningen gesloten kunnen worden.                             [Gietbouwcentrum, 2007] 

1.3 Tunnelbekisting - wanden 

1.3.1 Algemeen 

Tunnelgietbouw is een gietbouwmethode waarbij de wanden en vloeren gelijktijdig worden gestort. 

De kist wordt gesteld tegen een kim. Op die manier staat de kist automatisch op de juiste plaats. Er 

zijn 3 type tunnelkisten. De hele tunnelbekisting, waarbij de bekisting in een keer een hele beuk in de 

lengte en breedte bestrijkt. Deze kist is het minst arbeidsintensief, maar heeft wel de zwaarste kraan 

nodig. De tunnelmoten, waarbij de tunnel nog steeds over de complete breedte van een beuk staat 

maar in de lengte in verschillende moten is verdeeld. En de halftunnelbekisting die bestaat uit twee 

halve tunnels, waarbij iedere kist een wand en een deel van de vloer bekist. 

 

Proces op de bouwplaats 

1. Maatvoering vanuit referentielijnen; 

2. Tunnels transporteren naar stelplaats; 

3. Eventueel tunnelhelften koppelen; 

4. Aanbrengen instortvoorzieningen; 

5. Eindwandsteigers monteren; 

6. Eindwanden bekisten; 

7. Spouwkist plaatsen 

8. Kopschotten bekisten; 

9. Omloopsteiger plaatsen, verwijderen; 

10. Randbekisting stellen; 

11. Storten beton; 

12. Afdekzeilen plaatsen, verwijderen; 

13. Tunnels ontkisten, uitrijden/hijsen; 

14. Schoonmaken, oliën en transporteren tunnelkist. 
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Fig. B1.12: de kimbekisting gesteld 

op de begane grond vloer. 

           [Gietbouwcentrum, 2007] 

1.3.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een tunnelkist is een woning te maken met de volgende kenmerken:  

Massieve en/of ankerloze wanden, verschillende beukbreedten (van toepassing op het bouwdeel 

vloer), verschillende beukdiepten, verschillende beukhoogten, sprong in een wand, woningen die 

verspringen ten opzichte van elkaar, splitlevelwoning, patiowoning, taps toelopende woning, 

wandverwarming, vrije indeelbaarheid van de wanden en gevel (geen stabiliteitswanden nodig), vrije 

indeelbaarheid wandcontactdozen, voldoet aan de geluidsweringseisen van het bouwbesluit met een 

wanddikte van 250mm en aan de geluidsweringseisen van Duurzaam Bouwen met een ankerloze 

wand van 2x 120mm en een luchtspouw van 60mm, grootte raamsparingen ‘onbeperkt’ (meer 

wapening opnemen). 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties (wandcontactdozen) is groot, doordat tegen de 

wandcontactdozen met magneten kunnen worden vastgezet. Hiervoor hoeft de tunnelkist in de 

fabriek niet meer te worden voorgeprogrammeerd in de fabriek. Dit betekent dat pas kort voor de 

start van de uitvoering de kopersopties bekend hoeven te zijn. 

 

Een tunnelkist heeft de volgende randvoorwaarden: 

Een hele tunnelbekisting kan een maximale beukdiepte maken van 14,4m. Een diepere beukdiepte 

is mogelijk wanneer meerdere tunnelmoten worden toegepast.  

Nadat het beton is gestort is (flexibiliteit na de uitvoering) kan in principe niks meer worden 

aangepast. Hoogstens kan nog een leiding wat versleept worden, echter dit veroorzaakt veel zaag 

en hakwerk. 

 

 

- Tijd en geld 

Het maken van een ankerloze bouwmuur kost weinig meer tijd dan een massieve bouwmuur, 

waardoor de productienorm nauwelijks negatief wordt beïnvloed. Het maken van een ankerloze 

bouwmuur kost ongeveer 6% meer dan een massieve bouwmuur.  

Verschillende beukdiepten en beukhoogten hebben een negatieve 

invloed op het productietempo. Verschillende beukhoogten zijn het 

moeilijkst om te maken met één tunnelkist. (Een verschil van 5 á 

10cm kan met een standaard tunnelkist gevarieerd worden en 

heeft geen invloed op het productietempo en kosten.) Een verschil 

in hoogten van 10 tot 50cm kan worden gemaakt door het storten 

van een verhoogde kim met een aparte wandkist. (Deze kim moet 

dan vooruit worden gestort, waardoor de cyclus langer duurt). 

Hierdoor kan dan dezelfde tunnelkist worden toegepast voor 

verschillende beukhoogten. Hierbij wordt de tunnel op bokken 

geplaatst om de juiste hoogte te bereiken. Door de extra kist, 

handelingen en langere bouwtijd heeft dit een negatieve invloed op 

de kosten. Bij hoogte verschillen groter dan 0,5m moet de 

tunnelkist worden omgebouwd. Dit duurt ongeveer 1á2 dagen. 

Wanneer de verschillende beukhoogten voor grote aantallen 

beuken gelden, kan voor elk hoogte een aparte tunnelkist worden 

gebruikt. Hierdoor wordt tijd bespaard van het ombouwen van de 

tunnelkist en treden er minder extra kosten op.  

Verschillende beukdiepten kunnen met een tunnelkist worden gemaakt door het toepassen van een 

tunnelkist voor de grootste beukdiepte (dit kan tot ongeveer 1m verschil). Door de tunnelkist in de 

woning met de kleinste beukdiepte in het midden te plaatsen zal de tunnelkist aan beide einden van 

de beuk uitsteken. Door het kopschot vervolgens verder naar binnen te verplaatsen kan een mindere 

diepe beuk worden gemaakt. Deze oplossing hebben invloed op het productietempo en kosten. Een 

andere oplossing is door het gebruiken van verschillende tunnelmoten, dit brengt wel meer 

hijsbewegingen en handelingen met zich mee. Deze laatste oplossing is vooral gunstig bij meerdere 

verschillende beukdiepten en/of met grote verschillen. Hierdoor kan met minder tunnels (minder 
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vierkantenmeters), meerdere combinaties worden gemaakt. Deze oplossing heeft weinig invloed op 

het productietempo en kosten. 

 

 

Wanneer een woning een sprong in de wand heeft, moeten de beuk met twee tunnelmoten gemaakt 

worden (zie figuur B1.13), wat meer hijsbewegingen en handelingen veroorzaakt en daarmee dus tijd 

en kosten negatief beïnvloed. De ‘sprong’ wand kan het beste in een ander materiaal worden 

gemaakt (uitvoeringstechnisch gezien), bijvoorbeeld kalkzandsteen.  

Het verspringen van de woningen betekent dat twee ‘halve’ wandkisten toegepast moeten worden 

(zie figuur B1.13), wat meer hijsbewegingen en handelingen oplevert en daarmee dus tijd en kosten 

negatief beïnvloed. 

Een splitlevelwoning wordt met een tunnelkist gemaakt, waarin voor de ‘splitlevelvloer’ in de wand 

een stekkenbak wordt opgenomen (zie figuur B1.14). Nadat de beuk is gemaakt, kan met 

bijvoorbeeld een tafelbekisting de splitlevelvloer worden gemaakt. Hierdoor kan pas later gestart 

worden met het sluiten van de gevel, wat een verlenging van de bouwtijd betekend en de kosten 

negatief beïnvloed.  

Een patiowoning moet met twee tunnelmoten (verschillende breedten) gemaakt worden (zie figuur 

B1.14), wat meer hijsbewegingen en handelingen veroorzaakt en daarmee dus tijd en kosten 

negatief beïnvloed.  

Een taps toelopende woning wordt gemaakt met twee ‘standaard’ halve (in de lengte) tunnelkisten, 

waaraan aan een kist het schegvormige deel is gemonteerd. Door de extra handelingen en 

hijsbewegingen worden tijd en kosten negatief beïnvloed. Ook de aangepaste kist werkt 

kostenverhogend. 

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op het productietempo en daarmee de kosten. 

Wandverwarming kan eenvoudig worden aangebracht door de leidingen in de fabriek op een 

wapeningsnet te laten monteren, wat dan vervolgens op de bouw eenvoudig en snel geplaatst kan 

worden. Hierdoor wordt de cyclus nauwelijks beïnvloed en brengt het weinig extra kosten met zich 

mee ten opzichte van geen wandverwarming. 

Voor het behangklaar kunnen opleveren van de wand moeten gaten en eventuele beschadigingen 

worden uitgevlakt met een vulmiddel. 

Voor het sausklaar opleveren van de wanden moeten de gaten en eventuele beschadigingen worden 

uitgevlakt met een vulmiddel en vervolgens worden afgepleisterd met hechtgips of spuitpleister. 

Fig. B1.13: het maken van de woningscheidende-/dragende wanden met tunnelbekisting bij een woning met een sprong 

in de wand (linker figuur) en bij woningen die verspringen ten opzicht van elkaar (rechter figuur). 
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Tot het laatste moment van het stellen van de tunnelkist kan (in ‘noodgevallen’) nog leidingen en 

sparingen verplaatst worden. Dit heeft wel een negatieve invloed op het productietempo en daarmee 

ook kosten. 

 

1.3.3 Tijd 

Met het tunnelen kan begonnen zodra de kimmen op de begane grondvloer zijn gesteld. De 

bewerking heeft een interval van 10 dagen voordat wordt begonnen met de topwanden/het dak. Er 

zijn verschillende productiesnelheden mogelijk met de tunnelkist (2 tot 4 beuken per dag / 5 tot 10 

woningen per week). Dit ligt aan de hoeveelheid tunnels die worden ingezet en de routing op de 

bouwplaats. Aan de inzet van meerdere tunnels zijn echter ook weer kosten verbonden. 

 

 

1.3.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

Voor het kunnen toepassen van een tunnelbekisting is een zware rupskraan (±70 tonmeter) nodig 

om de tunnelbekisting in de woning (beuk) te rijden/ er uit te trekken. Wanneer met halve 

tunnelkisten/tunnelmoten wordt gewerkt, volstaat een lichtere bouwkraan.  

Voor het kunnen toepassen een zware rupskraan moet de grond voldoende draagkracht hebben. Is 

de draagkracht van de grond niet voldoende, dan kan deze verbeterd worden met stalen rijplaten, 

stelcon-platen of draglineschotten. Dit is onder andere afhankelijk van de draagkracht van de grond 

en de zwaarte van de bouwkraan.  

Verder heeft de kraan ook voldoende werkruimte nodig om te kunnen rijden en draaien.  

Ook moet voldoende (opslag)ruimte aanwezig zijn om de tunnelkist tijdelijk te kunnen parkeren voor 

het schoonmaken en herprogrammeren of ombouwen van de tunnelkist. Voor de opslag van de 

wapening is tevens opslagruimte nodig. 

Om de tunnelkist in/uit de beuk te krijgen, mogen geen belemmeringen (bijvoorbeeld bomen, 

gebouwen, openbare weg) voor de beuk staan/liggen. De regel die hiervoor kan worden 

aangehouden is een minimale afstand voorkant beuk – belemmering; is de lengte van de tunnelkist 

Fig. B1.14: het maken van de woningscheidende-/dragende wanden met tunnelbekisting bij een patiowoning (linker 

figuur) en bij een splitlevelwoning (rechter figuur). 
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plus 3 meter. Wanneer deze afstand voor een hele tunnelkist te klein is, kan als oplossing hiervoor 

twee tunnelmoten worden toegepast.  

De bereikbaarheid van de bouwplaats is belangrijk (midden in een centrum; met weinig ruimte en 

veel verkeersdrukte en opstoppingen of in een buitengebied; met alle ruimte er om heen) in verband 

met de grote tunnelelementen die met een vrachtwagen worden aangevoerd en met name de 

leveringen van beton zijn van belang. Het beton wordt just-in-time geleverd en wanneer deze te late 

komt, ligt de productie op het werk stil. In het ergste geval komt het beton zoveel te laat dat het 

verhardingsproces al gestart is en het beton niet meer gebruikt kan worden. Hierdoor moet dan op 

een nieuwe levering beton worden gewacht, waardoor de productie alleen nog maar langer stilligt.  

Het werken met een tunnelkist is weinig gevoelig voor weersomstandigheden. Tot ongeveer 0 

graden Celsius kan worden doorgewerkt. Dit kan worden bereikt door het beton verwarmt aan te 

voeren, door meer cement te gebruiken (cement zorgt voor de chemische reactie en dat veroorzaakt 

de warmte tijdens het verhardingsproces van beton) en/of door de tunnel warm te stoken. De 

tunnelopeningen worden dan afgedekt met zeilen en de bovenkant met een isolerende deken. Voor 

het warmstoken van een tunnel wordt propaangas als brandstof gebruikt. Hiervoor is een vergunning 

nodig, wanneer het project zich in druk woongebied bevindt wordt een vergunning niet altijd verstrekt 

(explosiegevaar) of zijn extra veiligheidsmaatregelen vereist. Tot windkracht 6 is het toegestaan een 

tunnelkist te verplaatsen met een kraan. 

De onveiligheid van een tunnelbekisting zit in het werken met een grote elementen welke in een 

rupskraan hangen en daarmee de kans op beknelling tussen het element en bijvoorbeeld al een 

gestorte wand.  

Een positief gezondheidsaspect is dat de leidingen al worden ingestort, zodat als bij kalkzandsteen 

geen zaag- en freesstof ontstaat en verder ook ‘niks’ opmaat hoeft te worden gezaagd.  

 

 

- Tijd en geld 

Het moeten toepassen van een ‘grondverbetering’ om het gebruik van een rupskraan mogelijk te 

maken kost extra tijd in de aanloopfase van het project en brengt de dus ook extra kosten met zich 

mee.  

Wanneer door belemmeringen of draagkracht van de grond tunnelmoten worden toegepast in plaats 

van een hele tunnelkist, brengt dit extra kraanbewegingen en handelingen met zich mee en hierdoor 

weer uiteindelijk meer kosten. 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de rupskraan en/of 

opslag/parkeerruimte voor de tunnelkist, maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, 

moeten precariokosten worden meegenomen in de begroting.  

 

 

1.3.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Bij een tunnelkist wordt ‘automatisch’ ook de vloer gemaakt, hierdoor valt er niet te kiezen uit een 

ander vloertype.  

Er zijn in de woning geen dragende wanden meer nodig. Alle binnenwanden kunnen dus worden 

uitgevoerd als niet-dragende wand, dit geldt ook voor de gevelvulling. Als gevelvulling kunnen de 

volgende uitvoeringsmethoden worden toegepast: kalkzandsteen, cellenbeton, prefab betonnen 

binnenspouwblad of een prefab houtskeletbouw element. Een belangrijk keuzeaspect is dat met de 

gevelvulling het zelfde productietempo kan worden gehaald als de tunnelkist.  

De topwand kan/moet met een wandkist of met kalkzandsteen worden gemaakt. Een voordeel voor 

beton is het hoge productietempo en de zware kraan en de betonleveringen staan/komen toch al op 

de bouw. Een keuzereden voor kalkzandsteen kan zijn wanneer de gevel ook al in kalkzandsteen 

wordt uitgevoerd en het productietempo niet al te hoog ligt en/of een grote variatie in topwanden is. 

Een belangrijk keuzeaspect voor de dakconstructie is dat het zelfde productietempo kan worden 

gehaald als voor de wanden en vloeren. Met een scharnierkap (sporenkap) kan een even hoge 

productienorm worden gehaald als de tunnelkist. 
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Door het hoge productietempo van een tunnelkist en het kort daar achteraan kunnen sluiten van de 

gevel (met prefab hout/beton elementen die al voorzien zijn van kozijnen met glas/folie) en het 

plaatsen van de dakconstructie is de woning snel wind- en waterdicht. Hierdoor kan snel na de 

ruwbouw worden gestart met de afbouw, wat een verkorting van de bouwtijd oplevert. 

 

[Bongers, 2007; Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2006; Gietbouwcentrum 2007; Bruijn, 2007] 

 

 



BIJLAGE III: Toelichting uitvoeringsmehtoden per bouwdeel 

1.3 Tunnelbekisting - wanden 

Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige grondgebonden woningbouw 17 

Fig. B1.15: FlexCasco basis 

           [VBI actueel, 2005] 

Fig. B1.16: het plaatsen van FlexCasco basis wandelementen 

           [VBI actueel, 2005] 

1.4 Prefab lichtbetonnen wanden 

1.4.1 Algemeen 

Verschillende soorten prefab lichtbetonnen wanden zijn te onderscheiden. In dit verslag is het 

FlexCasco van VBI aangehouden, omdat Korteweg zich momenteel in dit systeem aan het verdiepen 

is en bekijkt of het interessant is om een ‘proefproject’ met deze bouwmethode te maken. Het 

FlexCasco is een innovatie ontwikkeld door VBI. Het systeem bestaat uit lichtbetonnen prefab 

wanden waarin eenvoudig leidingen kunnen worden gefreesd. Deze worden toegepast in combinatie 

met de leidingvloer van VBI. Op die manier kunnen leidingen eenvoudig in de prefab wanden en 

vloeren worden verwerkt. De installatieleidingen worden op deze manier uit de ruwbouwfase gehaald 

en verplaatst naar de afbouwfase. Er zijn drie type wanden bij het FlexCasco systeem beschikbaar.  

Bij het toepassen van prefab lichtbetonnen wanden kunnen kopers echter in een later stadium 

aangeven waar de leidingen in de woningen moeten komen. Dit biedt de koper meer keuzevrijheid. 

Vooral wanneer de woning in een later stadium wordt gekocht biedt het voordelen.  

 

Het ‘FlexCasco Basis’ is een sleufbare prefab wand. De wand is zodanig samengesteld dat deze 

voldoet aan de geluidseisen. In de wanden kunnen eenvoudig sleuven worden gefreesd zodat 

kleinere installatieleidingen eenvoudig in de wand kunnen worden aangebracht. In de leidingvloer 

wordt een voorziening opgenomen zodat eenvoudig de doorkoppeling van wand naar vloer kan 

worden gerealiseerd. 

 

In ‘FlexCasco Extra’ zijn de wanden van het FlexCasco Basis voorzien van standaard verticale 

kanalen hart-op-hart 600mm. De kanalen zijn geschikt om elektraleidingen in aan te brengen. De 

kanalen hoeven alleen te worden doorboord. Met het FlexCasco Extra kunnen in de toekomst ook 

eenvoudiger leidingen worden aangepast of verplaatst. 

 

Het ‘FlexCasco Totaal’ zijn dezelfde wanden als bij het Flexcasco extra, alleen zijn daarnaast aan de 

onderzijde nog voorzien van een verdiepte sleuf van 30mm. Hierdoor zijn aanpassingen in de 

afbouwfase of bij het renoveren van de woning eenvoudig te realiseren zonder dat er hoeft te worden 

gefreesd. 

 

 

Proces op de bouwplaats 

1. Maatvoering aanbrengen op de betonvloer; 

2. Hoogtemaatvoering met behulp van uitvulblokjes; 

3. Aanbrengen droge mortel; 

4. Positioneren van FlexCasco wand; 

5. Te lood stellen FlexCasco wand; 

6. Fixeren FlexCasco wand met trek-/drukschoren. 



BIJLAGE III: Toelichting uitvoeringsmehtoden per bouwdeel 

1.3 Tunnelbekisting - wanden 

18  Eindrapport, M. Hamers, 7 maart 2008 

1.4.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met prefab lichtbetonnen wanden is een woning te maken met de volgende kenmerken: Massieve 

en/of ankerloze wanden, verschillende beukbreedten, verschillende beukdiepten, verschillende 

beukhoogten, sprong in een wand, woningen die verspringen ten opzichte van elkaar, 

splitlevelwoning, patiowoning, taps toelopende woning, wandverwarming, vrije indeelbaarheid 

wandcontactdozen, voldoet aan de geluidsweringseisen van het bouwbesluit met een wanddikte van 

300mm en aan de geluidsweringseisen van Duurzaam Bouwen met een ankerloze wand van 2x 

120mm en een luchtspouw van 60mm, grootte raamsparingen ‘onbeperkt’ (meer wapening 

opnemen). 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties (wandcontactdozen) is zeer groot, doordat na het 

maken van het casco pas de leidingen worden aangebracht. (Hierdoor kan zelfs in de toekomst door 

nieuwe bewoners nog aanpassingen in het leidingverloop worden aangebracht. Dit betekent dat pas 

kort voor de start van de uitvoering de kopersopties bekend hoeven te zijn. 

 

Een prefab lichtbetonnen woningcasco heeft de volgende randvoorwaarden: 

Een beukdiepte (wandlengte) moet tussen de 3,6m en 16,8m bedragen. Een diepere beukdiepte is 

mogelijk door meerdere elementen achter elkaar te plaatsen.  

De hoogte van een wand is minimaal 2700mm en gaat per stap van 100mm omhoog. Een maximum 

hoogte van een wand is ongeveer 3500mm in verband met het transport. 

Een splitlevelwoning is niet mogelijk. 

Het opnemen van wandverwarming is niet mogelijk. 

 

 

- Tijd en geld 

Het stellen van een ankerloze bouwmuur kost twee keer zoveel tijd als een massieve bouwmuur, 

doordat twee meren (elementen) gesteld moeten worden. 

Verschillende beukdiepten en beukhoogten hebben een negatieve invloed op de kosten. Doordat in 

de fabriek verschillende mallen moeten worden gebruikt. Wanneer een lange voorbereidingstijd 

beschikbaar is, zijn minder verschillende mallen nodig, maar moeten de mallen tussendoor 

aangepast worden aan de verschillende elementen. De laatste situatie is gunstiger voor de kosten, 

dan meerdere mallen moeten toepassen. Verschillende beukdiepten en beukhoogten hebben geen 

invloed op het productietempo op de bouw, want het aantal te plaatsen worden niet meer. 

Wanneer een woning een sprong in de wand heeft, wordt deze sprong met een kleiner element 

gemaakt. Dit heeft als gevolg dat er meer malkosten, hijsbewegingen en handelingen optreden en 

daarmee dus tijd en kosten negatief worden beïnvloed.  

Het verspringen van de woningen heeft zeer weinig invloed op tijd en kosten, doordat het aantal te 

plaatsen wanden bij een ankerloze bouwmuur gelijk blijft.  

Voor een patiowoning moet een derde wand worden geplaatst. Dit heeft als gevolg dat er meer 

malkosten, hijsbewegingen en handelingen optreden en daarmee dus tijd en kosten negatief worden 

beïnvloed. 

Een taps toelopende woning wordt gemaakt met twee ‘standaard’ wandelementen, alleen deze 

worden niet parallel aan elkaar geplaatst. Hierdoor worden tijd en kosten nauwelijks negatief 

beïnvloed.  

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op het productietempo en daarmee de kosten. 

Voor het behangklaar kunnen opleveren van de wand moeten gaten en eventuele beschadigingen 

worden uitgevlakt met een vulmiddel. Indien het basiselement wordt toegepast, moeten ook de 

leidingsleuven worden afgewerkt. 

Voor het sausklaar opleveren van de wand moet deze vervolgens worden afgepleisterd met 

hechtgips of spuitpleister. 
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1.4.3 Tijd 

Met het stellen van de prefab lichtbetonnen wanden kan worden begonnen zodra de begane 

grondvloer gereed is. De bewerking heeft een interval van 1 dag voordat kan worden begonnen met 

het maken van verdiepingsvloer of dak. Er kan met het stellen van prefab lichtbetonnen wanden een 

productiesnelheid worden behaald van 7 tot 8 woning per week. 

 

 

1.4.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

Voor het kunnen toepassen van prefab lichtbetonnen wanden is een zware rupskraan (±70 tonmeter) 

nodig om de wanden te plaatsen. Door het eventueel ‘opknippen’ van wanden kan een lichtere kraan 

volstaan, echter hierdoor ontstaan wel meer hijsbewegingen.  

Voor het kunnen toepassen een zware rupskraan moet de grond voldoende draagkracht hebben. Is 

de draagkracht van de grond niet voldoende, dan kan deze verbeterd worden met stalen rijplaten, 

stelcon-platen of draglineschotten. Dit is onder andere afhankelijk van de draagkracht van de grond 

en de zwaarte van de bouwkraan.  

Verder heeft de kraan ook voldoende werkruimte nodig om te kunnen rijden en draaien.  

Om de prefab lichtbetonnen wanden te kunnen plaatsen mogen niet te veel belemmeringen 

(bijvoorbeeld bomen) in de weg staan.  

De bereikbaarheid van de bouwplaats is belangrijk (midden in een centrum; met weinig ruimte en 

veel verkeersdrukte en opstoppingen of in een buitengebied; met alle ruimte er om heen) in verband 

met de grote wandelementen die met een vrachtwagen worden aangevoerd. De elementen worden 

just-in-time geleverd en wanneer deze te late komt, ligt de productie op het werk stil.  

De prefab lichtbetonnen wanden worden op trailers geleverd (en hiervan rechtstreeks in het werk 

geplaatst). Wanneer de wanden geplaatst zijn, wordt de trailer weer opgehaald. Hierdoor is tijdelijk 

opslag-/parkeerruimte nodig voor de trailers.  

Het werken met prefab lichtbetonnen wanden is weinig gevoelig voor weersomstandigheden. Tot 

ongeveer 0 graden Celsius kan de droge montage mortel verwerkt worden. Tot windkracht 6 is het 

toegestaan om de elementen te plaatsen met een kraan. 

De onveiligheid van prefab lichtbetonnen wanden zit in het werken met een grote elementen welke in 

een rupskraan hangen en daarmee de kans op beknelling tussen het element en al een geplaatste 

wand.  

Een negatief gezondheidsaspect is dat alle leidingen moeten worden in gezaagd/gehakt, dit levert 

een hoop afval en stof op voor de bouwplaatsmedewerkers. Dit geldt alleen voor FlexCasco basis 

element. 

 

 

- Tijd en geld 

Het moeten toepassen van een ‘grondverbetering’ om het gebruik van een rupskraan mogelijk te 

maken kost extra tijd in de aanloopfase van het project en brengt de dus ook extra kosten met zich 

mee.  

Wanneer door belemmeringen of draagkracht van de grond kleinere elementen worden toegepast in 

plaats van een element voor de totale wandlengte, brengt dit extra kraanbewegingen en handelingen 

met zich mee en hierdoor weer uiteindelijk meer kosten. 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de kraan en/of opslag van prefab 

lichtbetonnen wanden, maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, moeten 

precariokosten worden meegenomen in de begroting. Een andere oplossing is door een vergunning 

aan te vragen om de trailers tijdelijk op de openbare weg te parkeren (indien mogelijk).  
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1.4.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Prefab lichtbetonnen wanden kunnen technische gezien met de volgende vloersystemen worden 

gecombineerd: kanaalplaatvloer en leidingvloer. (Een breedplaatvloer is te zwaar.) Echter de prefab 

lichtbetonnen wanden (van VBI, het FlexCasco) zijn bedoeld voor een flexibel leidingverloop voor, 

tijdens en na de bouw en dit kan alleen maar gerealiseerd worden in combinatie met de leidingvloer. 

Hierdoor is normaal gesproken de leidingvloer de enige vloer die in aanmerking komt om te worden 

toegepast met het FlexCasco. 

Omdat er geen monoliete constructie ontstaat tussen de wanden en de vloeren, moet de gevel 

dragend worden uitgevoerd of interne dragende wanden moeten de stabiliteit verzorgen. Indien een 

dragende gevel wordt toegepast geeft dit beperkingen aan de indeling van de gevel. Indien een 

interne stabiliteitswand wordt toegepast, tast dit de vrije indeelbaarheid aan.  

Als gevelvulling kunnen de volgende elementen worden toegepast: kalkzandsteen, cellenbeton,  

prefab lichtbetonnen binnenspouwblad of een prefab houtskeletbouw element. Een belangrijk 

keuzeaspect is dat met de gevelvulling het zelfde productietempo kan worden gehaald als met de 

prefab lichtbetonnen wanden. Hierdoor komt normaal gesproken alleen een prefab element voor in 

aanmerking.  

Een belangrijk keuzeaspect voor de dakconstructie is dat het zelfde productietempo kan worden 

gehaald als met de prefab lichtbetonnen wanden. Met een scharnierkap (sporenkap) kan een even 

hoge productienorm worden gehaald als met prefab lichtbetonnen wanden. 

Door het hoge productietempo van prefab lichtbetonnen wanden en het tegelijkertijd sluiten van de 

gevel met prefab lichtbetonnen elementen (inclusief kozijnen voorzien van glas/folie) is de woning 

snel wind- en waterdicht.  

Wordt als binnenspouwblad een houtskeletbouw element gebruikt, dan wordt deze aangebracht 

nadat de laatste vloer of wand is geplaatst. Ook dit element is al voorzien van kozijnen. Na het 

plaatsen van de dakconstructie is de woning snel wind- en waterdicht. Hierdoor kan snel na de 

ruwbouw worden gestart met de afbouw, wat een verkorting van de bouwtijd oplevert. 

 

[Bongers, 2007; VBI, 2007] 
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Fig. B2.2: de bekende  kanaalplaat met zijn 0-

ringen..                          [VBI, 2004] 

Fig. B2.1: de onderkant van een kanaalplaat met zijn V-naad 

en de trapgatsparing met behulp van een raveelijzer 

.           [VBI actueel 2004] 

2. Verdiepings-/dakvloeren 

De verschillende verdiepingsvloeren kunnen niet zomaar in combinatie met elke wand worden 

toegepast. Bij de keuze van de wand is soms de keuze van de vloer al vastgelegd. De wandkeuze 

heeft dus direct invloed op de vloerkeuze en vice versa. Bij de uiteindelijke keuze kan dus niet van 

alle onderdelen de goedkoopste worden gepakt, maar moet ook worden gekeken naar de 

samenhang van de producten.  

Daarnaast valt het verschil op in het plaatsen van de leidingen. Bij de breedplaatvloer en de 

tunnelbekisting worden de leidingen in de vloer gestort. Dit biedt tot de stort van de vloer vrijheid met 

betrekking tot het leidingverloop. Bij de leidingvloer worden de leidingen gelegd in de sleuven van de 

vloer. Deze sleuven worden fabrieksmatig aangebracht. De keuze van het leidingverloop moet dus in 

een eerder stadium bekend zijn.  

 

 

2.1 Kanaalplaatvloer 

2.1.1 Algemeen 

De kanaalplaatvloer is een geprefabriceerde betonnen vloer. De kanaalplaten zijn geprefabriceerde, 

voorgespannen vloeren die zijn voorzien van holle kanalen. Deze kanalen dienen ter 

gewichtsbesparing. De kanaalplaat wordt standaard geleverd in een breedte van 1200mm, 

daarnaast zijn passtroken leverbaar. De kanaalplaten worden just-in-time geleverd, dit geeft als 

voordeel dat weinig opslagplaats op de bouw benodigd is. De platen worden direct van de 

vrachtwagen in het werk gesteld. Sparingen in de platen kunnen tot een bepaalde breedte in de 

platen worden meegenomen. Bij grotere sparingen is meer wapening nodig of zelfs het toepassen 

van een raveelconstructie. 

De kanaalplaten zijn in de lengterichting voorzien van voorgespannen wapening. Een van de 

nadelen van de kanaalplaatvloer is dat de leidingen niet in de normale vloerdikte kan worden 

opgenomen. Het toepassen van een dikkere afwerklaag is dan mogelijk. Het is echter ook mogelijk 

om een leidingvloer toe te passen (zie Bijlage III, paragraaf 2.2). De leidingvloer is afhankelijk van de 

overspanning iets dikker dan een kanaalplaatvloer en is deels voorzien van leidingsleuven. Deze 

sleuven worden van te voren aan de fabriek bekend gemaakt en tijdens de fabricage van de 

kanaalplaten in de vloeren aangebracht. Deze sleuven zijn geschikt om leidingen in aan te brengen 

van bijvoorbeeld de riolering of mechanische ventilatie. De vloer is in combinatie met de 

kanaalplaatvloer uit te voeren. Als de vloeren en leidingen zijn gelegd wordt de vloer afgewerkt met 

een afwerklaag. 
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Proces op de bouwplaats 

1. Maatvoering vanuit referentielijnen; 

2. Oplegvilt en eventuele kopvulling gereed brengen; 

3. Kanaalplaten vanaf de vrachtwagen op de plaats leggen; 

4. Randkist stellen; 

5. Voegvulling aanstorten. 

 

 

2.1.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een kanaalplaatvloer is een woning te maken met de volgende kenmerken:  

Met verschillende beukbreedten, verschillende beukdiepten, sprong in een wand, splitlevelwoning, 

patiowoning, taps toelopende woning, vrije indeelbaarheid centraaldozen, voldoet aan 

geluidsweringseisen van het bouwbesluit met een plaatdikte van 200mm. (bij de woningscheidende 

wanden moeten echter wel de kanalen worden gevuld aan de uiteinden om geluidsoverdracht te 

verkomen), ‘standaard’ afmetingen trapgatsparingen, trapgatsparingen te realiseren met een 

raveelijzer (wel of niet verzonken in de vloer), een strak plafond is mogelijk (geen V-naden). Bijna 

elke willekeurige positie van een sparing is mogelijk, maar afhankelijk van hoe de sparing zich ten 

opzichte van de ribben (hierin bevind zich de voorspanwapening) in de kanaalplaat bevind, kan een 

sparing iets worden verschoven zodat zo minmogelijk ribben worden doorsneden. 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties is beperkt. Voordat de kanaalplaat in de fabriek wordt 

geproduceerd, moeten de positie van de trapgatparing en andere sparingen en de posities van de 

centraaldozen bekend zijn.  

 

Een kanaalplaatvloer heeft de volgende randvoorwaarden: 

Een dagmaat tussen de woningscheidende-/dragende wand tot 7400mm met een plaatdikte van 

200mm, een dagmaat tot 9800mm met een plaatdikte van 260mm en een dagmaat tot 17800mm 

met een plaatdikte van 400mm.  

Afhankelijk van de overspanninglengte varieert de plaatdikte voor een verdiepingsvloer tussen de 

200 en 400mm (exclusief afwerkvloer). 

Afhankelijk van de overspanninglengte varieert de plaatdikte voor een dakvloer tussen de 150 en 

400mm (exclusief afwerkvloer, niet van toepassing voor dakvloer). 

Geen vrije indeelbaarheid van de wanden en/of gevel doordat geen monoliete constructie te maken 

is met de dragende wanden. 

Standaard pasplaten (woningdiepte): 300mm + (n x 100/150mm), standaard plaatbreedte van 

1200mm. 

Standaardafmetingen trapgatparingen van 1,20 x 2,80m, 2,40 x 1,50m en 3,60 x 1,0m. Voor het 

maken van grote sparingen is een raveelijzer nodig. Deze kan verdiept in vloer worden opgenomen, 

zodat wanneer het plafond wordt afgewerkt het raveelijzer niet meer zichtbaar is. Wanneer het 

raveelijzer niet wordt verzonken in de vloer, dan wordt deze afgetimmerd en ontstaat geen egaal 

plafond. 

Mechanische ventilatie, riolering en waterleidingen kunnen niet in vloer worden opgenomen. 

Nadat de kanaalplaat is gemaakt in de fabriek zijn geen wijzigingen meer in de plaat en vloerindeling 

aan te brengen. (flexibiliteit tijdens en na de uitvoering)  

Een strak/egaal plafond (zonder zichtbare V-naden) is te realiseren met een spuitplafondafwerking, 

met een daarvoor speciaal ontwikkelde elastische tussenlaag, waarbij de V-naden krimpvrij kunnen 

worden dichtgezet en in meerdere lagen wordt opgezet. [VBI, 2007] Echter doordat kanaalplaten 

verschillend doorbuigen (door verschillende belastingen op de vloer en verschillende 

overspanningslengten, door bijvoorbeeld een trapgatsparing), is het moeilijk de onderkant van de 

vloer mooi vlak te krijgen en scheurvorming te voorkomen. Hierdoor heeft Korteweg twijfels bij de 

beweringen van VBI. Hierdoor wordt in dit onderzoek aangehouden dat bij kanaalplaatvloeren (en 

leidingvloeren) de V-naden zichtbaar zijn en een strak/egaal plafond dus niet mogelijk is.  
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- Tijd en geld 

Het maken van een kanaalplaatvloer (inclusief: productie, transport, manuren, materieel, voegvulling) 

van 260mm dikte en een overspanningslengte tot 7,2m kost 35,50 euro per vierkantenmeter. 

[Bongers, 2007] 

Verschillende beukdiepten hebben weinig negatieve invloed op het productietempo. Bij een langere 

beukdiepte moet een of enkele extra platen gelegd worden. Echter doordat een plaat in ongeveer 10 

minuten is gelegd, heeft dit weinig invloed op het aantal woningen die per dag van een vloer kunnen 

worden voorzien. 

Verschillende beukbreedten hebben geen negatieve invloed op het productietempo, doordat het 

aantal te leggen platen gelijk blijft. De invloed op de kosten is zeer weinig, doordat de productie in de 

fabriek vol automatisch gaat. 

Wanneer een woning een sprong in de wand heeft, heeft dit zeer weinig invloed op de tijd en kosten. 

Hoogstens is een extra pasplaat nodig en moet een kanaal(pas)plaat meer gelegd worden dan bij 

een woning met een rechthoekig vloerveld. Het leggen van een kortere kanaalplaat heeft geen 

invloed op de tijd. 

Het verspringen van de woningen heeft geen invloed op het vloerveld, omdat de vloerplaten niet 

doorlopen naar de naast gelegen woningen.  

Een splitlevelwoning heeft zeer weinig invloed op de tijd en kosten. Hoogstens is een extra pasplaat 

nodig en moet een kanaal(pas)plaat meer gelegd worden dan bij een woning zonder een 

splitlevelvloer. 

Een patiowoning heeft zeer weinig invloed op de tijd en kosten, hoogstens is een extra pasplaat 

nodig en moet een kanaal(pas)plaat meer gelegd worden dan bij een woning met een rechthoekig 

vloerveld. Het leggen van een kortere kanaalplaat heeft geen invloed op de tijd. 

Bij een taps toelopende woning moeten de vloerplaten onder verstek worden gezaagd. Hierdoor 

treed materiaalverlies op wat negatief van invloed is op de kosten. Het aantal te leggen vloerplaten 

blijft gelijk ten opzichte van een woning met een gelijke woningdiepte en parallel aan elkaar lopende 

woningscheidende wanden. Hierdoor heeft een taps toelopende woning geen invloed op de 

productienorm. 

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op het productietempo en daarmee de kosten. 

Voor het sausklaar opleveren van het plafond moeten de gaten en eventuele beschadigingen 

worden uitgevlakt met een vulmiddel en vervolgens worden afgewerkt met een spuitpleister. 

 

 

2.1.3 Tijd 

Met het leggen van de kanaalplaatvloer kan worden begonnen zodra de wanden gereed zijn. De 

bewerking heeft een interval van 1 dag voordat kan worden begonnen met het maken van de 

verdiepingswanden of het dak. Er kan met de kanaalplaatvloer een productiesnelheid worden 

behaald van 5 tot 10 woning per week.  

 

 

2.1.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

Voor het kunnen leggen van een kanaalplaatvloer is een mobiele kraan (of een rupskraan die al op 

het project aanwezig is) nodig.  

Een mobiele bouwkraan kan de vloerplaten vanaf de vrachtwagen (of van het bouwterrein) 

rechtstreeks op de wanden leggen. Hierdoor is geen eventuele grondverbetering nodig, behoudens 

de bouwweg.  

Wanneer de kanaalplaten vanaf de vrachtwagen eerst op het werk gelost worden en pas later op de 

wanden worden geplaatst, dient hiervoor voldoende opslagruimte aanwezig staan. 
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Om de kanaalplaten op de wanden te plaatsen mogen niet teveel belemmeringen (bijvoorbeeld 

bomen) tussen de opslagplaats of vrachtwagen op de bouwplaats en de woning zijn. 

De bereikbaarheid van de bouwplaats is belangrijk (midden in een centrum; met weinig ruimte en 

veel verkeersdrukte en opstoppingen of in een buitengebied; met alle ruimte er om heen) in verband 

met de grote vloerelementen die met een vrachtwagen worden aangevoerd. Wanneer de platen 

rechtstreeks van de vrachtwagen op de wanden wordt geplaatst, wordt gebruik gemaakt van een 

just-in-time levering. Komt de vrachtwagen te laat (bijvoorbeeld door verkeeropstoppingen), dan ligt 

de productie op het werk stil. Voor het afstorten van de vloernaden wordt beton gebruikt. Het beton 

wordt just-in-time geleverd en wanneer deze te late komt, ligt de productie op het werk stil. In het 

ergste geval komt het beton zoveel te laat dat het verhardingsproces al gestart is en het beton niet 

meer gebruikt kan worden. Hierdoor moet dan op een nieuwe levering beton worden gewacht, 

waardoor de productie alleen nog maar langer stilligt.  

Het leggen van een kanaalplaatvloer is weinig gevoelig voor weersomstandigheden. Tot ongeveer 0 

graden Celsius kunnen de vloernaden worden dichtgestort. Tot windkracht 6 is het toegestaan om 

kanaalplaten te leggen met een kraan. 

De onveiligheid van een kanaalplaat zit in het werken met een grote elementen welke in een kraan 

hangen en de kans op valgevaar door het werken op verdiepingshoogte tijdens het leggen van de 

platen.  

 

 

- Tijd en geld 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de kraan en/of opslagruimte voor 

de kanaalplaten, maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, moeten precariokosten 

worden meegenomen in de begroting.  

 

 

2.1.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

De kanaalplaatvloer kan niet worden toegepast met wanden die met een wandbekisting zijn gestort. 

Doordat een kanaalplaat een minimale vlakke opleglengte nodig heeft van 70 tot 80 mm. Dit is bij 

een betonwand lastig te realiseren.  

 

Een kanaalplaatvloer kan gecombineerd worden met een leidingvloer. Hierdoor is op de plaatsen 

waar een leidingvloer ligt, mogelijk om mechanischeventilatie-, riolering- en waterleidingen in de 

vloer op te nemen. Hiermee wordt een groot nadeel van de kanaalplaatvloer opgelost, 

 

Met een kanaalplaatvloer ontstaat geen monoliete constructie met de wanden. Dit betekent dat de 

geveldelen of wanden in de woningen dragend moeten worden uitgevoerd. Dit beperkt de 

indelingsvrijheid van de woningen en gevel.  

 

 

[Bongers, 2007; Boveldt, 2004; VBI, 2007] 
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Fig. B2.3: de leidingen van een gebalanceerde 

mechanische ventilatie in een leidingvloer.        [VBI, 2007] 

Fig. B2.4: de leidingsleuven rondom een trapgatsparing.

             [VBI, 2007] 

2.2 Leidingenvloer 

2.2.1 Algemeen 

Een leidingvloer is een ‘verbeterde’ variant van een kanaalplaatvloer in het opzicht dat in deze vloer 

wel mechanische ventilatie, riolering en waterleidingen kunnen worden aangebracht. Dit is mogelijk 

doordat in de fabriek de vooraf aangegeven leidingsleuven in de vloerplaat worden aangebracht. Het 

beton wordt op die plaatsen weggezogen tijdens de fabricage van de plaat. Deze leidinggleuven 

kunnen alleen haaks op de plaat, aan de uiteinden van de plaat worden aangebracht en parallel aan 

de plaat, alleen maar tussen de ribben in (dus in de 0-sparingen van de plaat). Door het maken van 

de leidingsleuf is wel een hogere plaatdikte nodig dan bij een gelijke overspanning bij een 

kanaalplaatvloer. Deze extra dikte zit in de onderschil van de kanaalplaatvloer. De leidingvloer is in 

combinatie met de kanaalplaatvloer uit te voeren. Als de vloeren en leidingen zijn gelegd wordt de 

vloer afgewerkt met een afwerklaag. 

 

 

Doordat een leidingvloer een ‘verbeterde’ variant is van de kanaalplaatvloer, worden alleen de 

verschillen ten opzichte van de kanaalplaatvloer behandeld in deze paragraaf. 

 

 

2.2.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een leidingvloer is een woning te maken met de volgende kenmerken:  

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties is beperkt. Voordat de leidingvloer in de fabriek wordt 

geproduceerd, moeten de positie van de trapgatparing, andere sparingen, posities van de 

centraaldozen en de leidingsleuven bekend zijn.  

In de leidingvloer met een dikte van 200mm kan een leidingsleuf worden aangebracht met een 

diepte tot 100mm. In de leidingvloer met een dikte van 260mm kan een leidingsleuf worden 

aangebracht met een diepte tot 120mm. In deze sleuven kunnen de leidingen voor de mechanische 

ventilatie, rioleringen en waterleidingen worden aangebracht. 

 

Een leidingvloer heeft de volgende randvoorwaarden: 

Een maximale dagmaat tussen de woningscheidende-/dragende wand tot 7400mm met een 

plaatdikte van 200mm en een maximale dagmaat tot 8800mm met een plaatdikte van 260mm.  
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Afhankelijk van de overspanninglengte varieert de plaatdikte voor een verdiepingsvloer tussen de 

200 en 260mm (exclusief afwerkvloer). 

Nadat de kanaalplaat is gemaakt in de fabriek zijn geen wijzigingen meer in de plaat en vloerindeling 

aan te brengen. Nadat de leidingen in de vloer zijn aangebracht en het beton is gestort, is het 

leidingverloop niet meer (eenvoudig) aan te passen. De leidingen kunnen nog wel uit de sleuf 

worden gehaald (dit gaat wel gepaard met hak en breekwerk), maar nieuwe sleuven kunnen niet 

meer worden uitgespaard. (flexibiliteit tijdens en na de uitvoering)  

 

 

- Tijd en geld 

Een leidingvloer is ten opzichte van een kanaalplaatvloer ongeveer 350 euro per woning duurder. 

[Bongers, 2007] 

 

 

2.2.3 Gevolgen voor overige bouwdelen 

De leidingvloer kan niet worden toegepast met wanden die met een wandbekisting zijn gestort. 

Doordat een leidingvloer een minimale vlakke opleglengte nodig heeft van 70 tot 80 mm. Dit is bij 

een betonwand lastig te realiseren.  

 

Een leidingvloer kan gecombineerd worden met een kanaalplaatvloer. Hierdoor kan een goedkopere 

vloer worden gerealiseerd wanneer het leidingverloop niet het hele vloerveld bestrijkt.  

 

[Bongers, 2007; Boveldt, 2004; VBI, z.d.] 
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Fig. B2.5: de onderstempeling van een breedplaatvloer. 

   [Gietbouwcentrum, 2006] 

Fig. B2.6: het aanbrengen van de installatie en wapening 

op de breedplaatvloer.     [Gietbouwcentrum, 2006] 

2.3 Breedplaatvloer 

2.3.1 Algemeen 

De breedplaatvloer is een half geprefabriceerde betonvloer. De breedplaatvloer is een dunne schil 

beton van 5 tot 10 cm die wordt gebruikt als verloren bekisting. In de schil is de benodigde wapening 

verwerkt. De wapening en leidingen worden op de breedplaatvloer aangebracht en daarna wordt een 

druklaag van beton op de vloer gestort.  

 

 

De breedplaatvloer kan uitgevoerd worden tot een lengte van maximaal 11 tot 13 meter afhankelijk 

van de dikte. De standaard breedte van de breedplaatvloer zijn bij de meeste fabrikanten 1200 en 

2400mm. Daarnaast zijn er diverse afmetingen passtroken te bestellen. De opstort van de vloer kan 

variëren van 150mm tot 300mm. In combinatie met betonnen wanden is een complete monoliete 

constructie te creëren. Sparingen kunnen standaard in de fabriek worden aangebracht.  

Omdat een groot gedeelte van de vloer in het werk wordt gestort is het mogelijk het grootste deel 

van de leidingen in de vloer op te nemen. De centraaldozen worden vaak in de fabriek al in de 

bekistingsplaat meegenomen. De rest van de elektraleidingen kan in het werk op de bekistingsplaat 

worden aangebracht. Daarnaast is het mogelijk om leidingen met een beperkte doorsnede in de 

vloer op te nemen. Leidingen voor water, riolering en mechanische ventilatie kunnen in de vloer 

worden opgenomen. 

 

 

Proces op de bouwplaats 

1. Stellen van de onderslagen. 

2. Leggen breedplaatvloer. 

3. Aanbrengen van de randkist. 

4. Aanbrengen leidingen en wapening. 

5. Afstorten betonvloer. 

6. Afwerken ruwe betonvloer. 

7. Verwijderen randkist. 

8. Verwijderen onderslagen. 

9. Onderkant plafond kan afgewerkt worden met spuitwerk. 
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2.3.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een breedplaatvloer is een woning te maken met de volgende kenmerken:  

Met verschillende beukbreedten, verschillende beukdiepten, (verschillende beukhoogten en die 

verspringen ten opzichte van elkaar hebben geen invloed op de vloer), sprong in een wand, 

splitlevelwoning, patiowoning, taps toelopende woning, vrije indeelbaarheid centraaldozen, voldoet 

aan geluidsweringseisen van het bouwbesluit met een vloerdikte van 200mm. Afmetingen 

(trapgat)sparingen naar keuze, trapgatsparingen te realiseren zonder een raveelijzer. Vrije 

indeelbaarheid van de wanden en/of gevel indien de breedplaat met een gestorte betonwand in het 

werk wordt gecombineerd (geen stabiliteitswanden en of dragende gevel zijn dan nodig). 

Het opnemen van leidingen tot een hoogte van 80mm in de vloer (op de breedplaatvloer) is mogelijk. 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties is groot. Aanpassing van het leidingverloop is mogelijk 

tot dat het beton wordt gestort. Voordat de breedplaat in de fabriek wordt geproduceerd, moeten de 

positie van de trapgatparing en andere sparingen en eventueel de posities van de centraaldozen 

bekend zijn. 

 

Een breedplaatvloer heeft de volgende randvoorwaarden: 

Een maximale dagmaat tussen de woningscheidende-/dragende wand tot 13000mm met een 

vloerdikte van 400mm. 

Afhankelijk van de overspanninglengte varieert de plaatdikte plus de opstort van de vloer (totale 

vloerdikte) voor een verdiepingsvloer tussen de 200 en 400mm (exclusief afwerkvloer). 

Standaard pasplaten (woningdiepte) in willekeurige afmetingen, standaard plaatbreedte van 1200, 

2400 en 3000mm. 

Afmetingen trapgatparingen naar keuze (afhankelijk van de grootte moet meer wapening rond de 

sparing worden aangebracht).  

Nadat de breedplaat is gemaakt in de fabriek zijn geen wijzigingen meer in de plaat en vloerindeling 

aan te brengen. (flexibiliteit tijdens en na de uitvoering)  

Een strak/egaal plafond (zonder zichtbare V-naden) is te realiseren nadat de V-naden zijn afgewerkt 

en daarna de gehele onderkant met een spuitpleister wordt afgewerkt. Bij een breedplaatvloer treden 

geen verschillende doorbuigingen op tussen de platen doordat één groot vloerveld ontstaat door de 

aangebrachte wapening op de tralieliggers van de breedplaat.  

Nadat de leidingen op de breedplaatvloer zijn aangebracht en het beton is gestort, zijn geen 

wijzigingen meer mogelijk in het leidingverloop en sparingen. (flexibiliteit na de uitvoering)  

 

 

- Tijd en geld 

Het maken van een breedplaatvloer (inclusief: productie, transport, manuren, materieel, beton) van 

230mm dikte en een overspanningslengte tot 7,2m kost 54,20 euro per vierkantenmeter. [Bongers, 

2007] 

Verschillende beukdiepten hebben weinig negatieve invloed op het productietempo. Bij een langere 

beukdiepte moet een of enkele extra platen gelegd worden. Echter doordat een plaat in ongeveer 10 

minuten is gelegd heeft dit weinig invloed op het aantal woningen die per dag van een vloer kunnen 

worden voorzien. 

Verschillende beukbreedten hebben geen negatieve invloed op het productietempo, doordat het 

aantal te leggen platen gelijk blijft. De invloed op de kosten is zeer weinig, doordat de productie in de 

fabriek vol automatisch gaat. 

Wanneer een woning een sprong in de wand heeft, heeft dit zeer weinig invloed op de tijd en kosten. 

Hoogstens is een extra pasplaat nodig en moet een breedplaat meer gelegd worden dan bij een 

woning met een rechthoekig vloerveld. Het leggen van een kortere breedplaat heeft geen invloed op 

de tijd. 

Het verspringen van de woningen heeft geen invloed op het vloerveld, omdat de vloerplaten niet 

doorlopen naar de naast gelegen woningen.  
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Een splitlevelwoning heeft zeer weinig invloed op de tijd en kosten. Hoogstens is een extra pasplaat 

nodig en moet een breedplaat meer gelegd worden dan bij een woning zonder een splitlevelvloer. 

Een patiowoning heeft zeer weinig invloed op de tijd en kosten. Hoogstens is een extra pasplaat 

nodig en moet een breedplaat meer gelegd worden dan bij een woning met een rechthoekig 

vloerveld. Het leggen van een kortere breedplaat heeft geen invloed op de tijd. 

Bij een taps toelopende woning moeten de vloerplaten onder verstek worden gezaagd. Hierdoor 

treed materiaalverlies op wat negatief van invloed is op de kosten. Echter dit is minder duur dan bij 

een kanaalplaat en leidingvloer, omdat door een minder dikke vloer hoeft te worden gezaagd. Het 

aantal te leggen vloerplaten blijft gelijk ten opzichte van een woning met een gelijke woningdiepte en 

parallel aan elkaar lopende woningscheidende wanden. Hierdoor heeft een taps toelopende woning 

geen invloed op de productienorm. 

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op het productietempo en daarmee de kosten. 

Voor het sausklaar opleveren van het plafond moeten de gaten en eventuele beschadigingen 

worden uitgevlakt met een vulmiddel en vervolgens worden afgewerkt met een spuitpleister. 

 

 

2.3.3 Tijd 

Met het leggen van de breedplaatvloer kan worden begonnen zodra de wanden gereed zijn. De 

bewerking heeft een interval van 5 dagen voordat kan worden begonnen met het maken van de 

verdiepingswanden of het dak. Er kan met de vloerbekisting een productiesnelheid worden behaald 

van 2 tot 5 woningen per week.  

 

 

2.3.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

Voor het kunnen leggen van een breedplaat is een mobiele kraan (of een rupskraan die al op het 

project aanwezig is) nodig.  

Een mobiele bouwkraan de vloerplaten vanaf de vrachtwagen of de losplaats op het bouwterrein 

rechtstreeks op de wanden leggen. Hierdoor is geen eventuele grondverbetering nodig dan 

behoudens de bouwweg.  

Wanneer de breedplaten vanaf de vrachtwagen eerst op het werk gelost worden en pas later op de 

wanden worden geplaatst, dient hiervoor voldoende opslagruimte aanwezig zijn. Verder is er 

opslagruimte nodig voor de wapening die op de breedplaatvloer wordt aangebracht. 

Om de breedplaten op de wanden te plaatsen mogen niet teveel belemmeringen (bijvoorbeeld 

bomen) tussen de opslagplaats of vrachtwagen en de woning staan. 

De bereikbaarheid van de bouwplaats is belangrijk (midden in een centrum; met weinig ruimte en 

veel verkeersdrukte en opstoppingen of in een buitengebied; met alle ruimte er om heen) in verband 

met de grote vloerelementen die met een vrachtwagen worden aangevoerd. Wanneer de 

breedplaten rechtstreeks van de vrachtwagen op de wanden wordt geplaatst, wordt gebruik gemaakt 

van een just-in-time levering. Komt de vrachtwagen te laat (bijvoorbeeld door verkeeropstoppingen), 

dan ligt de productie op het werk stil. Voor het afstorten van de vloernaden wordt beton gebruikt. Het 

beton wordt just-in-time geleverd en wanneer deze te late komt, ligt de productie op het werk stil. In 

het ergste geval komt het beton zoveel te laat dat het verhardingsproces al gestart is en het beton 

niet meer gebruikt kan worden. Hierdoor moet dan op een nieuwe levering beton worden gewacht, 

waardoor de productie alleen nog maar langer stilligt.  

Het maken van een breedplaatvloer is gevoeliger voor weersomstandigheden dan een 

kanaalplaatvloer. Tot ongeveer 0 graden Celsius kan het beton worden gestort. Tot windkracht 6 is 

het toegestaan om breedplaten te leggen met een kraan. 
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De onveiligheid van een breedplaat zit in het werken met een grote elementen welke in een kraan 

hangen en de kans op valgevaar door het werken op verdiepingshoogte tijdens het leggen van de 

platen.  

 

 

- Tijd en geld 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de kraan en/of opslagruimte voor 

de breedplaten en wapening, maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, moeten 

precariokosten worden meegenomen in de begroting.  

 

 

2.3.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

De breedplaatvloer kan in principe met alle wanden worden gebruikt indien deze zo zwaar zijn 

uitgevoerd dat deze het gewicht van de vloer kunnen dragen. Dit betekent dat de FlexCasco wand 

niet in combinatie met de breedplaatvloer kan worden toegepast.  

 

In combinatie met betonnen wanden ontstaat een monoliete constructie. Bij een monoliete 

constructie zijn er geen extra stabiliteitsvoorzieningen meer benodigd. Dit betekent dat de woning en 

gevel vrij kunnen worden ingedeeld. Hierdoor kan elk type binnenspouwblad voor de gevel worden 

toegepast. 

 

Wanneer ankerloze woningscheidende wanden worden toegepast, heeft de breedplaatvloer een 

opstort van minimaal 170mm beton. Worden massieve woningscheidende wanden toegepast, dan 

heeft de breedplaatvloer een opstort van minimaal 150mm beton. 

 

[Bongers, 2007; Betonson, 2003; Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2006] 
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Fig. B2.7: inzet van een tunnelkist op het project: 140 woningen 

Nesselande te Rotterdam. .                     [Korteweg, 2006] 

Fig. B2.8: inzet van een tunnelkist op het project: 140 woningen 

Nesselande te Rotterdam. .                       [Korteweg, 2006] 

2.4 Tunnelbekisting - vloer 

2.4.1 Algemeen 

Doordat met een tunnelbekisting de wanden en de vloeren tegelijkertijd worden gemaakt, wordt in 

deze paragraaf alleen maar de punten behandeld die voor de vloer gelden. Voor alle overige punten 

zie Bijlage III, paragraaf 1.3 Tunnelbekisting - wanden. 

 

Voordat het beton wordt gestort op de tunnelbekisting, worden alle sparingen, trapgatsparingen, 

centraaldozen, mechanische ventilatie, riolering, waterleidingen en wapening aangebracht op de 

tunnelbekisting. Doordat alles in het werk wordt gemaakt, hoeven pas op een laat moment de 

kopersopties bekend te zijn. Echter wanneer het beton is gestort zijn er ook geen wijzigingen meer 

aan te brengen. 

 

De tunnelkist kan ongeveer een maximale beukbreedte maken tot 8m zonder dat aanvullende 

maatregelen/voorzieningen moeten worden genomen. De maximale dikte van de te storten vloer is 

280mm.  

 

 

 

2.4.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een tunnelbekisting is een woning te maken met de volgende kenmerken:  

Met verschillende beukbreedten, vrije indeelbaarheid centraaldozen, voldoet aan 

geluidsweringseisen van het bouwbesluit met een vloerdikte van 200mm. Afmetingen 

(trapgat)sparingen naar keuze, trapgatsparingen te realiseren zonder een raveelijzer (afhankelijk van 

de grootte van sparing moet meer wapening rond de sparing worden aangebracht). Vrije 

indeelbaarheid van de wanden en/of gevel (geen stabiliteitswanden en of dragende gevel is nodig). 

Het opnemen van leidingen in vloer is mogelijk: riolering ≥ ∅ 110mm, mechanische ventilatie ≥ ∅ 

125mm en □ 80 x 180mm. 

Standaard een strak/egaal plafond (zonder V-naden, doordat de gehele vloer in het werk wordt 

gestort en niet met verloren prefab bekisingsplaten wordt gewerkt). 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties is groot. Aanpassing van het leidingverloop en 

sparingen is mogelijk tot dat het beton wordt gestort. In de fabriek worden de tunnelkist 

geprogrammeerd. Dit houdt in dat gaatjes in de kist worden geboord zodat de kaders van de 

sparingen kunnen worden vastgezet.  
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Een tunnelbekisting heeft de volgende randvoorwaarden: 

Een maximale dagmaat tussen de woningscheidende-/dragende wand tot 8000mm met een 

maximale plaatdikte van 280mm. Grotere afmetingen zijn mogelijk, maar dan zijn extra 

voorzieningen/handelingen nodig zoals een zwaardere tunnelkist en tijdens het trekken van de 

tunnelkist moet de vloer direct onderstempelt worden. 

Nadat het beton is gestort, zijn geen wijzigingen meer mogelijk in het leidingverloop en sparingen. 

(flexibiliteit na de uitvoering)  

 

 

- Tijd en geld 

Verschillende beukbreedten hebben een negatieve invloed op het productietempo en kosten. De 

tunnelkist aanpassen aan de verschillende beukbreedten kan op drie verschillende manieren; 

handmatig, elektrisch en hydraulisch. Het aanpassen van een tunnelbekisting zonder dat deze ‘echt’ 

moeten omgebouwd kan tot een verschil in breedte tot ongeveer 30 á 50cm. Bij een handmatige 

tunnelkist kan maar één verschillende breedte worden gemaakt. Bij een elektrische of een 

hydraulische tunnelkist kunnen de platen die in het vloerveld worden aangebracht om de 

verschillende breedten te maken verwisseld worden. Hierdoor is het mogelijk om meerdere 

verschillende beukbreedten te maken. Het aanpassen van de breedte van een elektrische of een 

hydraulische tunnelkist duurt ongeveer half á een uur. Wanneer een kist handmatig moet worden 

omgebouwd duurt dit 1 á 2 dagen. Een elektrische of een hydraulische tunnelkist is beduidend duur 

dan een handmatige kist. Maar wanneer met een zekere regelmaat de kistbreedte moet worden 

aangepast, wordt dit type kist wel interessant. De duurdere kist verdient dan weer de ombouwtijd en 

dus bouwtijd terug. Wanneer verschillende beukbreedten voor grote aantallen beuken gelden (en 

bijvoorbeeld om en om plaatsvinden), kan voor elk breedte een aparte tunnelkist worden gebruikt. 

Hierdoor wordt de tijd bespaard van het ombouwen van de tunnelkist. 

Voor het sausklaar opleveren van het plafond moeten de gaten en eventuele beschadigingen 

worden uitgevlakt met een vulmiddel en vervolgens worden afgewerkt met een spuitpleister. 

 

 

2.4.3 Tijd 

- Maakbaarheid 

Zie Bijlage III, paragraaf 1.3 Tunnelbekisting – wanden. 

 

2.4.4 Locatie 

- Maakbaarheid, Tijd en geld, Proces op de bouwplaats 

Zie Bijlage III, paragraaf 1.3 Tunnelbekisting – wanden. 

 

2.4.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Zie Bijlage III, paragraaf 1.3 Tunnelbekisting – wanden. 

 

Wanneer akkerloze woningscheidende wanden worden toegepast, heeft de vloer een minimale dikte 

van 220mm. Worden massieve woningscheidende wanden toegepast, dan heeft de vloer een 

minimale dikte van 200mm. 

 

 

[Bongers, 2007; Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2007; Bruijn, 2007] 
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Fig. B3.1: binnenspouwblad van 

kalkzandsteen.                    [Xella, 2007] 

3. Binnenspouwblad gevel 

 

3.1 Kalkzandsteen 

3.1.1 Algemeen 

Het kalkzandsteen lijmwerk kan zowel als dragende als niet-

dragende gevelvulling worden gebruikt. Het dragende 

lijmwerk wordt behandeld in Bijlage III, paragraaf 1.1.1. Het 

niet-dragende lijmwerk kan worden gebruikt als gevelvulling 

bij bijvoorbeeld een gietbouwskelet. Het niet-dragende 

lijmwerk wordt gemaakt wanneer de dragende wanden zijn 

gemaakt en de vloeren zijn gelegd. Hierdoor is het niet 

mogelijk meer om een elementenstelmachine toe te passen 

(de vloer zit in de weg). Dit betekent dat handzame 

elementen moeten worden toegepast. Deze 

kalkzandsteenelementen zijn kleiner (handzaam) en worden 

op het werk op maat geknipt. Hierdoor ontstaat met 

handzame kalkzandsteen elementen een lager 

productietempo.  

 

 

Proces op de bouwplaats (handzame kalkzandsteen 

elementen) 

1. Maatvoering aanbrengen op betonvloer; 

2. Stellen metselprofielen; 

3. Kim aanbrengen; 

4. Vooropperen van de handzame kalkzandsteen elementen en lijmmortel; 

5. Handzame elementen opmaat knippen en lijmen; 

6. Handzame elementen lijmen; 

7. Afsteken lijmresten en eventuele reparatie van beschadigingen; 

8. Plaatsen van de kozijnen in de gevel. 

 

Proces op de bouwplaats (wandelementen kalkzandsteen) 

4. Vooropperen van de wandelementen, passtukken en lijmmortel; 

5. Opstellen van de elementenstelmachine; 

6. Elementen lijmen; 

 

 

3.1.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een kalkzandsteen gevel binnenspouwblad is een woning te maken met de volgende 

kenmerken:  

Verschillende beukbreedten en beukhoogten (dit zijn uitkomsten van een sprong in de dragende 

woningscheidende wanden, splitlevelwoning, patiowoning), wandverwarming (met speciale 

elementen), wisselende gevelindelingen, de grootte van de raamsparingen zijn afhankelijk van de 

overspanningslengte van de latei, indien de muur boven het kozijn doorloopt. Wanneer het 

kozijn/raamwerk tot de verdiepingsvloer doorloopt, dan is een latei niet van toepassing. 

Woningen die verspringen ten opzichte van elkaar en een taps toelopende woning hebben geen 

invloed op het binnenspouwblad. 
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De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties (wandcontactdozen) is groot, doordat de sparingen 

voor de leidingen nadat de wand gelijmd is worden ingezaagd/gehakt. Hierdoor hoeven pas kort voor 

de start van de uitvoering de kopersopties bekend te zijn. 

Doordat de leidingen in de kalkzandsteenwand worden gezaagd/gehakt, zijn wijzingen in de 

installatie na het realiseren van de wand nog mogelijk (flexibiliteit na de uitvoering). 

 

Een kalkzandsteen gevel binnenspouwblad heeft de volgende randvoorwaarden: 

Ter plaatse waar het binnenspouwblad onder en/of boven het kozijn doorloopt moet het 

binnenspouwblad gedilateerd worden.  

De maximale beukbreedte die met kalkzandsteen gemaakt kan worden is onbeperkt. Echter 

kalkzandsteen heeft een grote uitzettingscoëfficiënt en is gevoelig voor scheurvorming. Hierdoor 

moeten bij langere muurlengtes dilataties worden opgenomen. Indicatie; maximale wandlengte 

zonder dilatatie is bij een wanddikte ≤ 200mm twee keer de wandhoogte. Maximale hoogte van de 

wand voor deze stelregel is 3000mm.  

 

 

- Tijd en geld 

De prijs is exclusief de kosten van het kozijn. De stel- en zaagkosten zijn echter meegenomen voor 2 

raamkozijnen en 1 deurkozijn per gevelvlak. De kalkzandsteen gevelvulling heeft een dikte van 

100mm. Kosten van de kalkzandsteen gevelvulling: €23,35 per m2. [Bongers, 2007] De kosten zijn 

alleen voor de vierkantenmeters kalkzandsteen en niet ook voor de raam- en deuropeningen in 

tegenstelling tot prefab elementen, waarvoor de prijs van het element over het gehele 

geveloppervlak wordt gerekend inclusief sparingen. Hierdoor heeft de verhouding gevel open/dicht 

geen invloed op de prijs van de kalkzandsteen wand. 

Verschillende beukbreedten, beukhoogten, grootte van de raamsparingen, variatie van de 

gevelindeling hebben weinig negatieve invloed op het productietempo en kosten. Doordat de 

handzame kalkzandsteen elementen in het werk op maat moeten worden geknipt. Alleen voor de 

maatvoerders is het iets meer werk doordat de maatvoering per woning verschilt, maar voor de 

kalkzandsteenlijmers maakt het weinig uit. [Voor wanneer de woningscheidende wanden ook in 

kalkzandsteen worden gemaakt, wordt de gevel in dezelfde cyclus als de woningscheidende wanden 

gemaakt. Hierdoor kan dan voor de gevel ook grote elementen worden gebruikt. Doordat deze 

elementen opmaat worden geleverd (paselementen), maakt het voor het productietempo ‘niks’ uit als 

deze verschillen per woning. De meerkosten zijn dan ook gering, doordat in de kalkzandsteen fabriek 

bijna alles automatisch wordt verwerkt (maken van de wanduitslagen, productie paselementen, 

nummering elementen).]  

Wanneer een kalkzandsteen wand hoger is dan 3m, is een steiger nodig om deze te kunnen lijmen. 

Dit brengt extra tijd en kosten met zich mee. 

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op het productietempo en daarmee de kosten. Echter door de flexibiliteit 

van kalkzandsteen en het uitvoeringsproces valt dit mee.  

Wandverwarming is mogelijk door het gebruik van speciale elementen waar in de fabriek al de 

gleuven voor de leidingen in zijn aangebracht. Hierdoor kan wanneer de wand is gelijmd, de 

leidingen eenvoudig worden aangebracht. Hierna kan de wand en leidingsleuven worden afgewerkt. 

Dit proces kost beduidend meer tijd als bij een wand- of tunnelkist.  

Voor het behangklaar kunnen opleveren van een kalkzandsteen wand moeten gaten en eventuele 

beschadigingen worden uitgevlakt met een vulmiddel en kan de wand daarna worden afgefilmd met 

een hechtgips. Wanneer de wand sausklaar dient te worden opgeleverd, moet glasvlies op de wand 

worden aangebracht om scheurvorming in de wand niet zichtbaar te laten zijn.  

Tot het laatste moment van het lijmen van de kalkzandsteen wand kan (in ‘noodgevallen’) nog 

wijzigingen in sparingen en leidingverloop worden doorgevoerd. Dit heeft wel een negatieve invloed 

op het productietempo en daarmee ook kosten. 
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3.1.3 Tijd 

Met het lijmen van de kalkzandsteen gevelvulling kan worden begonnen zodra de hoogste wand of 

vloer is gestort. De werking heeft een interval van 2 dagen voordat kan worden begonnen met het 

plaatsen van het dak. Er zijn verschillende productiesnelheden mogelijk met het lijmen 

kalkzandsteen handzame elementen (2 tot 10 woningen per week). 

 

3.1.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

Doordat de elementen met de hand worden gesteld is geen gebruik van een elementenstelmachine 

nodig. 

Wel is opslagruimte nodig voor de kalkzandsteen. Deze wordt eerst op het bouwterrein gelost, 

voordat het op de vloeren wordt geplaatst.  

Belemmeringen hebben geen invloed op de keuze van de uitvoeringsmethode kalkzandsteen, 

doordat geen grote elementen met een kraan hoeven te worden getransporteerd. 

De bereikbaarheid van de bouwplaats is niet belangrijk in de keuze, doordat geen grote elementen 

worden geleverd en ook geen just-in-time leveringen plaatsvinden. 

Het maken van een binnenspouwblad van kalkzandsteen is minder weersgevoelig dan de dragende 

woningscheidende wanden, indien de gevel niet dragend en met grote elementen wordt gemaakt. 

Doordat onder de verdieping-/dakvloer wordt gewerkt. Het lijmen met een standaard mortel is 

mogelijk tussen de 5 en 25 graden Celsius. Met een speciale mortel is het mogelijk tussen de -3 en 5 

graden Celsius. Verder dient het materiaal winddroog te worden aangebracht.  

Kalkzandsteen is een veilige uitvoeringsmethode om mee te werken, doordat niet met grote en 

zware elementen wordt gewerkt. 

Een negatief gezondheidsaspect is dat alle leidingen moeten worden in gezaagd/gehakt, dit levert 

een hoop afval en stof op voor de bouwplaatsmedewerkers. 

 

- Tijd en geld 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de opslag van kalkzandsteen, 

maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, moeten precariokosten worden 

meegenomen in de begroting. Een andere oplossing is door gebruik te maken van just-in-time 

leveringen. 

 

3.1.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Wanneer de woningscheidende/dragende wanden in kalkzandsteen wandelementen worden 

uitgevoerd en de keuze wordt ook gemaakt om het binnenspouwblad van de gevel in kalkzandsteen 

uit te voeren, dan gebeurt dit ook met kalkzandsteen wandelementen. In dit geval worden de 

woningscheidende wanden en het binnenspouwblad van de gevel in de zelfde bouwcyclus gemaakt. 

Worden de woningscheidende/dragende wanden in beton gemaakt (wandkist of tunnelkist) en de 

keuze wordt gemaakt om het binnenspouwblad van de gevel in kalkzandsteen uit te voeren, dan 

gebeurd dit ook met handzame kalkzandsteen elementen. In dit geval wordt het binnenspouwblad 

van de gevel gemaakt nadat de hoogste wand of vloer is gestort.  

Worden de woningscheidende/dragende wanden in prefab lichtbeton wanden (FlexCasco) en de 

keuze wordt gemaakt om het binnenspouwblad van de gevel in kalkzandsteen uit te voeren, dan 

gebeurd dit ook met handzame kalkzandsteen elementen. In dit geval worden de het 

binnenspouwblad van de gevel gemaakt nadat de hoogste wand of vloer is geplaatst. Echter is dit 

niet direct een voor de handliggende keuze gezien het hoge productietempo van het prefab casco. 

Bij een binnenspouwblad van kalkzandsteen worden de kozijnen apart aangebracht. Dit betekent dat 

de woning pas wind- en waterdicht is na het plaatsen van deze kozijnen. Daarna kan pas worden 

begonnen met de afbouw van de woning. 

 

[Bongers, 2007; Boveldt, 2004; Calduran, 2006; Xella, 2007] 
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Fig. B3.2: handzame cellenbeton elementen. 

           [Xella, 2007] 

3.2 Cellenbeton 

3.2.1 Algemeen 

Cellenbeton is een industrieel geproduceerd materiaal 

met steenachtige eigenschappen. De productie zorgt 

ervoor dat het beton een gering gewicht krijgt en 

daarmee een redelijke thermische isolatie. Cellenbeton 

kan zowel worden toegepast als dragende als niet-

dragende wand. De niet-dragende gevelvulling wordt 

vooral gebruikt in combinatie met gietbouw. Hiervoor 

worden handzame cellenbetonblokken voor gebruikt. 

Het gebruik van elementenstelmachine is niet mogelijk, 

doordat het binnenspouwblad van de gevel pas gemaakt 

wordt wanneer de hoogste vloer of wand is gestort. 

 

Proces op de bouwplaats (handzame kalkzandsteen 

elementen) 

1. Aanbrengen van de maatvoering op wand en vloer; 

2. Stellen van de metselprofielen; 

3. Kim aanbrengen; 

4. Vooropperen van de handzame cellenbeton elementen en lijmmortel; 

5. Cellenbeton elementen opmaat knippen en lijmen; 

6. Cellenbeton elementen lijmen; 

7. Afsteken lijmresten en eventuele reparatie van beschadigingen; 

8. Plaatsen van de kozijnen in de gevel. 

 

3.2.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een cellenbeton binnenspouwblad voor de gevel is een woning te maken met de volgende 

kenmerken:  

Verschillende beukbreedten en beukhoogten (dit zijn uitkomsten van een sprong in de dragende 

woningscheidende wanden, splitlevelwoning, patiowoning), wisselende gevelindelingen, de grootte 

van de raamsparingen zijn afhankelijk van de overspanningslengte van de latei, indien de muur 

boven het kozijn doorloopt. Wanneer het kozijn/raamwerk tot de verdiepingsvloer doorloopt, dan is 

een latei niet van toepassing. 

Woningen die verspringen ten opzichte van elkaar en een taps toelopende woning hebben geen 

invloed op het binnenspouwblad. 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties (wandcontactdozen) is groot, doordat de sparingen 

voor de leidingen nadat de wand gelijmd is worden ingezaagd/gehakt. Hierdoor hoeven pas kort voor 

de start van de uitvoering de kopersopties bekend te zijn. 

Doordat de leidingen in de cellenbetonwand worden gezaagd/gehakt, zijn wijzingen in de installatie 

na het realiseren van de wand nog mogelijk (flexibiliteit na de uitvoering). 

 

Een cellenbeton binnenspouwblad voor de gevel heeft de volgende randvoorwaarden: 

Wandverwarming is niet mogelijk. 

 

 

- Tijd en geld 

De prijs is exclusief de kosten van het kozijn. De stel- en zaagkosten zijn echter meegenomen voor 2 

raamkozijnen en 1 deurkozijn per gevelvlak. De cellenbeton binnenspouwblad heeft een dikte van 

100mm. Kosten van de cellenbeton binnenspouwblad: €34,20 per m2. [Bongers, 2007] De kosten 

zijn alleen voor de vierkantenmeters cellenbeton en niet ook voor de raam- en deuropeningen in 
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tegenstelling tot prefab elementen, waarvoor de prijs van het element over het gehele 

geveloppervlak wordt gerekend inclusief sparingen. Hierdoor heeft de verhouding gevel open/dicht 

geen invloed op de prijs van de cellenbeton wand. 

Verschillende beukbreedten, beukhoogten, grootte van de raamsparingen, variatie van de 

gevelindeling hebben weinig negatieve invloed op het productietempo en kosten. Doordat de 

handzame cellenbeton elementen in het werk op maat moeten worden gezaagd. Alleen voor de 

maatvoerders is het iets meer werk doordat de maatvoering per woning verschilt, maar voor de 

cellenbetonlijmers maakt het weinig uit. Wanneer een cellenbeton wand hoger is dan 3m, is een 

steiger nodig om deze te kunnen lijmen. Dit brengt extra tijd en kosten met zich mee. 

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op het productietempo en daarmee de kosten. Echter door de flexibiliteit 

van cellenbeton en het uitvoeringsproces valt dit mee.  

Voor het behangklaar en sausklaar kunnen opleveren van een cellenbeton wand moeten gaten en 

eventuele beschadigingen worden uitgevlakt met een vulmiddel en kan de wand daarna worden 

afgefilmd met een hechtgips. 

Tot het laatste moment van het lijmen van de cellenbeton wand kan (in ‘noodgevallen’) nog 

wijzigingen in sparingen en leidingverloop worden doorgevoerd. Dit heeft wel een negatieve invloed 

op het productietempo en daarmee ook kosten. 

 

 

3.2.3 Tijd 

Met het lijmen van de cellenbeton binnenspouwblad kan worden begonnen zodra de hoogste wand 

of vloer is gestort. De werking heeft een interval van 2 dagen voordat kan worden begonnen met het 

plaatsen van het dak. Er zijn verschillende productiesnelheden mogelijk met het lijmen cellenbeton 

handzame elementen (2 tot 10 woningen per week). 

 

 

3.2.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

Doordat de elementen met de hand worden gesteld is geen gebruik van een elementenstelmachine 

nodig. 

Wel is opslagruimte nodig voor het cellenbeton. Deze wordt eerst op het bouwterrein gelost, voordat 

het op de vloeren wordt geplaatst. 

Belemmeringen hebben geen invloed op de keuze van de uitvoeringsmethode cellenbeton, doordat 

geen grote elementen met een kraan hoeven te worden getransporteerd. 

De bereikbaarheid van de bouwplaats is niet belangrijk in de keuze, doordat geen grote elementen 

worden geleverd en ook geen just-in-time leveringen plaatsvinden. 

Het maken van een binnenspouwblad van cellenbeton is minder weersgevoelig doordat onder de 

verdieping-/dakvloer wordt gewerkt. Het lijmen met een standaard mortel is mogelijk tussen de 5 en 

25 graden Celsius. Met een speciale mortel is het mogelijk tussen de -3 en 5 graden Celsius. Verder 

dient het materiaal winddroog te worden aangebracht.  

Cellenbeton is een veilige uitvoeringsmethode om mee te werken, doordat niet met grote en zware 

elementen wordt gewerkt. 

Een negatief gezondheidsaspect is dat alle leidingen moeten worden in gezaagd/gehakt, dit levert 

een hoop afval en stof op voor de bouwplaatsmedewerkers. 

 

 

- Tijd en geld 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de opslag van het cellenbeton, 

maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, moeten precariokosten worden 
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meegenomen in de begroting. Een andere oplossing is door gebruik te maken van just-in-time 

leveringen. 

 

 

3.2.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Worden de woningscheidende-/dragende wanden in beton gemaakt (wandbekisting of 

tunnelbekisting) en de keuze wordt gemaakt om het binnenspouwblad van de gevel in cellenbeton uit 

te voeren, dan gebeurt dit met handzame cellenbeton elementen. Het binnenspouwblad van de 

gevel wordt gemaakt nadat de hoogste wand of vloer is gestort.  

Worden de woningscheidende-/dragende wanden in prefab lichtbeton wanden (FlexCasco) en de 

keuze wordt gemaakt om het binnenspouwblad van de gevel in cellenbeton uit te voeren, dan 

gebeurt dit ook met handzame cellenbeton elementen. Het binnenspouwblad van de gevel wordt 

gemaakt nadat de hoogste wand of vloer is geplaatst. Echter is dit niet direct een voor de 

handliggende keuze gezien het hoge productietempo van het prefab casco. 

Bij een binnenspouwblad van cellenbeton worden de kozijnen apart aangebracht. Dit betekent dat de 

woning pas wind- en waterdicht is na het plaatsen van deze kozijnen. Daarna kan worden begonnen 

met de afbouw van de woning. 

 

(Boveldt, 2004; Xella, 2007) 
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Fig. B3.3: prefab woningcasco (FlexCasco) met lichtbeton 

binnenspouwblad.                       [VBI, 2007] 

Fig. B3.4: lichtbeton binnenspouwblad inclusief 

kozijnen.            [VBI, 2007] 

3.3 Prefab lichtbeton element 

3.3.1 Algemeen 

Verschillende soorten prefab lichtbetonnen wanden zijn te onderscheiden. In dit verslag is het 

FlexCasco van VBI aangehouden, omdat Korteweg zich momenteel in dit systeem aan het verdiepen 

is en bekijkt of het interessant is om een ‘proefproject’ met deze bouwmethode te maken. Het 

FlexCasco is een innovatie ontwikkeld door VBI. Het systeem bestaat uit lichtbetonnen prefab 

wanden waarin eenvoudig leidingen kunnen worden gefreesd. Deze worden toegepast in combinatie 

met de leidingvloer van VBI. Op die manier kunnen leidingen eenvoudig in de prefab wanden en 

vloeren worden verwerkt. De installatieleidingen worden op deze manier uit de ruwbouwfase gehaald 

en verplaatst naar de afbouwfase. Er zijn drie type dragende/woningscheidende wanden bij het 

FlexCasco systeem beschikbaar. Als prefab binnenspouwblad voor de gevel is maar een type 

element beschikbaar. Deze is vergelijkbaar met de dragende wanden als het type ‘basis’. Het prefab 

binnenspouwblad is een lichtbetonnen element van 100mm dik.  

 

 

Bij het toepassen van prefab lichtbetonnen wanden en binnenspouwbladen kunnen kopers echter in 

een later stadium aangeven waar de leidingen in de woningen moeten komen. Dit biedt de koper 

meer keuzevrijheid. Vooral wanneer de woning in een later stadium wordt gekocht biedt het 

uitvoeren van de wand in lichtbeton voordelen. Bij prefab lichtbetonnen wanden totaal is het zelfs 

mogelijk om na de bouw nog het leidingverloop aan te passen.  

Een prefab lichtbeton element kan inclusief raam- en/of deurkozijn geleverd worden op de 

bouwplaats. Hierdoor kan in één hijsbeweging de gevel (één beukopening) worden gesloten. Dit 

heeft als voordeel dat de woning na het plaatsen van de gevel en het dak de woning wind- en 

waterdicht is. Als de woning wind- en waterdicht is kan er worden begonnen met de afbouw van de 

woning. 

 

 

Proces op de bouwplaats 

Zie Bijlage III, paragraaf 1.4 Prefab lichtbeton wanden. 
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3.3.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een prefab lichtbeton element is een woning te maken met de volgende kenmerken:  

Verschillende beukbreedten en beukhoogten (dit zijn uitkomsten van een sprong in de dragende 

woningscheidende wanden, splitlevelwoning, patiowoning), wisselende gevelindelingen, de grootte 

van de raamsparingen zijn beperkt. 

Woningen die verspringen ten opzichte van elkaar en een taps toelopende woning hebben geen 

invloed op het binnenspouwblad. 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties (wandcontactdozen) is zeer groot, doordat na het 

maken van het casco pas de leidingen worden aangebracht. Hierdoor kan zelfs in de toekomst door 

nieuwe bewoners nog aanpassingen in het leidingverloop worden aangebracht. Dit betekent dat pas 

kort voor de start van de uitvoering de kopersopties bekend hoeven te zijn. Ook de flexibiliteit na de 

uitvoering is groot, doordat nog eenvoudig een leiding kan worden gefreesd.  

 

Een prefab lichtbeton element heeft de volgende randvoorwaarden: 

De hoogte van een wand is minimaal 2700mm en gaat per stap van 100mm omhoog. Een maximum 

hoogte van een wand is ongeveer 3500mm in verband met het transport. 

Het opnemen van wandverwarming is niet mogelijk. 

 

 

- Tijd en geld 

De prijs van een prefab lichtbeton element wordt berekend over het oppervlak van de wand en over 

de gevelopeningen. Hoe groter het oppervlak van de gevelopeningen ten opzichte van de dichte 

wand wordt, hoe duurder een gevel met een prefab lichtbeton element wordt (verhoudinggevel 

open/dicht). Doordat de gevelopeningen ‘dubbel’ betaald worden. 

Verschillende beukbreedten, beukhoogten, grootte van de raamsparingen, variatie van de 

gevelindeling hebben geen negatieve invloed op het productietempo. Doordat nog steeds maar een 

prefab lichtbeton element per beukopening geplaatst hoeft te worden. Variatie in de elementen heeft 

wel een negatief effect op de malkosten in de fabriek.  

Wanneer een wand hoger is dan 3m, is een steiger nodig om het element te kunnen 

stellen/monteren. Dit brengt extra tijd en kosten met zich mee. 

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op de kosten.  

Voor het behangklaar kunnen opleveren van de wand moeten gaten, leidingsleuven en eventuele 

beschadigingen worden uitgevlakt met een vulmiddel. 

Voor het sausklaar opleveren moet de wand worden afgepleisterd met hechtgips of spuitpleister. 

 

 

3.3.3 Tijd 

- Maakbaarheid 

Zie Bijlage III, paragraaf 1.4 Prefab lichtbeton wanden. 

 

 

3.3.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

Doordat een woningcasco van prefab lichtbetonnen elementen de dragende-/woningscheidende 

wanden en het binnenspouwblad van de gevel tegelijkertijd gemonteerd worden, dezelfde 

materieelinzet gebruikt wordt en dezelfde terrein omstandigheden nodig zijn, wordt in het vervolg van 

deze paragraaf alleen de verschillen ten opzichte van dragende/woningscheidende wanden 

aangegeven.  
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- Tijd en geld 

Zie Bijlage III, paragraaf 1.4 Prefab lichtbeton wanden. 

 

 

3.3.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Het beschreven prefab lichtbeton element (van VBI) in deze paragraaf wordt alleen toegepast in 

combinatie met het FlexCasco. Hierbij wordt het prefab lichtbeton binnenspouwblad tegelijkertijd 

geplaatst met de dragende-/woningscheidende wanden.  

Wanneer een prefab lichtbeton binnenspouwblad van een andere fabrikant wordt gekozen, kan deze 

net zo als een prefab houtskeletbouw element geplaatst worden nadat de laatste vloer of dragende 

wand is geplaatst/gestort. Hierdoor zijn deze prefab lichtbeton binnenspouwbladen toepasbaar met 

elk ander bouwsysteem.  

Doordat de prefab lichtbeton elementen al voorzien (kunnen) zijn van kozijn (inclusief glas of folie), is 

na het plaatsen van de dakconstructie de woning snel water- en winddicht. Hierna kan direct gestart 

worden met de afbouw.  

 

(Boveldt, 2004; VBI, 2007) 
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Fig. B3.5: prefab woningcasco met houtskeletbouw 

binnenspouwblad.                            [Gietbouwcentrum, 2006] 

Fig. B5.6: het plaatsen van een houtskeletbouw 

binnenspouwblad.                     [Gietbouwcentrum, 2006] 

 

3.4 Prefab Houtskeletbouw element 

3.4.1 Algemeen 

Een binnenspouwblad kan worden uitgevoerd als een prefab houtskeletbouw wand. Het gaat hierbij 

om een niet-dragende gevelvulling, welke indien voorzien van extra beplating wel een 

stabiliteitsfunctie kan hebben. De wanden worden opgebouwd uit een stijl- en regelwerk die stabiel 

wordt gemaakt door middel van beschieting. Tussen de stijlen en regels wordt isolatie aangebracht, 

om de gewenste isolatiewaarde te behalen. Hierdoor valt een slankere constructie te maken ten 

opzichte van een stenen binnenspouwblad. De elementen worden volledig geprefabriceerd in de 

fabriek en kant-en-klaar op de bouwplaats aangeleverd. De prefab houtskeletbouw element kan just-

in-time geleverd worden, zodat toepassing op kleinere bouwplaatsen ook mogelijk is. 

De prefab houtskeletbouw element kan inclusief raam- en/of deurkozijn geleverd worden op de 

bouwplaats. Hierdoor kan in één hijsbeweging de gevel (één beukopening) worden gesloten. Dit 

heeft als voordeel dat de woning na het plaatsen van de gevel en het dak de woning wind- en 

waterdicht is. Als de woning wind- en waterdicht is kan er worden begonnen met de afbouw van de 

woning. 

 

Proces op de bouwplaats 

1. Aanbrengen van de maatvoering op wand en vloer; 

2. Aanpikken van de houtskeletbouw wand; 

3. Plaatsen en monteren van de houtskeletbouw wand. 

 

 

3.4.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een houtskeletbouw element is een woning te maken met de volgende kenmerken:  

Verschillende beukbreedten en beukhoogten (dit zijn uitkomsten van een sprong in de dragende 

woningscheidende wanden, splitlevelwoning, patiowoning), wisselende gevelindelingen, de grootte 

van de raamsparingen zijn beperkt. 

Woningen die verspringen ten opzichte van elkaar en een taps toelopende woning hebben geen 

invloed op het binnenspouwblad. 

De flexibiliteit met betrekking tot kopersopties (wandcontactdozen) is beperkt, doordat de leidingen in 

de fabriek al in het element worden aangebracht.  

Doordat de leidingen in het houtskeletbouw element worden aangebracht in de fabriek, zijn in 

principe wijzingen in de installatie na het plaatsen van het element niet meer mogelijk (flexibiliteit na 
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de uitvoering). Er bestaat wel een mogelijkheid om de beplating van het element af te halen en het 

leidingverloop aan te passen, echter dit is een tijdrovende klus. 

 

Een houtskeletbouw element heeft de volgende randvoorwaarden: 

Wandverwarming is niet mogelijk. Een maximum hoogte van een element is ongeveer 3500mm in 

verband met het transport. 

 

 

- Tijd en geld 

De prijs van een houtskeletbouw element wordt berekend over het oppervlak van de wand en over 

de gevelopeningen. Hoe groter het oppervlak van de gevelopeningen ten opzichte van de dichte 

wand wordt, hoe duurder een gevel met houtskeletbouw element wordt (verhoudinggevel 

open/dicht). Doordat de gevelopeningen ‘dubbel’ betaald worden. 

Verschillende beukbreedten, beukhoogten, grootte van de raamsparingen, variatie van de 

gevelindeling hebben geen negatieve invloed op het productietempo. Doordat nog steeds maar een 

houtskeletbouw element per beukopening geplaatst hoeft te worden. De meer kosten zijn dan ook 

gering, doordat in de fabriek bijna alles is geautomatiseerd (maken van de wanduitslagen, op de 

juiste lengte zagen van de houtenregels) zodat het weinig uitmaakt of 20 dezelfde of 20 

verschillende elementen gemaakt moeten worden. 

Wanneer een wand hoger is dan 3m, is een steiger nodig om het element te kunnen 

stellen/monteren. Dit brengt extra tijd en kosten met zich mee. 

Een afwijkende hoekwoning kan afhankelijk van zijn ‘afwijking’ (zie bovenstaande tekst) een 

negatieve invloed hebben op de kosten. Echter door het geautomatiseerde productieproces in de 

fabriek is dit zeer gering.  

Voor het behangklaar kunnen opleveren van het houtskeletbouw element moeten (schroef)gaten en 

eventuele beschadigingen worden uitgevlakt met een vulmiddel. Wanneer de wand sausklaar dient 

te worden opgeleverd moet het worden afgefilmd met een hechtgips. 

Tot het moment de sluitplaten op het element wordt aangebracht kunnen nog wijzigingen in/aan het 

element worden aangebracht. Er bestaat wel een mogelijkheid om in het werk de beplating van het 

element af te halen en het leidingverloop aan te passen, echter dit is een tijdrovende klus en heeft 

een negatieve invloed op het productietempo en daarmee ook op de kosten. 

 

 

3.4.3 Tijd 

Met het monteren van de houtskeletbouw wand kan worden begonnen zodra de hoogste wand of 

vloer is gestort. De werking heeft een interval van 1 dag voordat kan worden begonnen met het 

plaatsen van het dak. Er zijn productiesnelheden mogelijk van 5 tot 10 woningen per week. 

 

 

3.4.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

De houtskeletbouw wanden worden met een mobiele kraan of verreiker geplaatst. De 

houtskeletbouw elementen kunnen rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in het werk worden 

gemonteerd (just-in-time levering) of vanaf bokken die eerder zijn geleverd. De bereikbaarheid van 

de bouwplaats is met name belangrijk bij just-in-time leveringen. Wanneer de houtskeletbouw 

elementen op bokken worden geleverd, is de opslagruimte van belang. 

Bij plaatsen van de houtskeletbouw elementen mogen niet teveel belemmeringen (bijvoorbeeld 

bomen) tussen de opslagplaats of vrachtwagen op de bouwplaats en de woning staan. 

Het plaatsen van de houtskeletbouw elementen is niet weersgevoelig. Doordat de elementen 

compleet op het werk aankomen, direct geplaatst kunnen worden en met een mechanische 
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verbinding worden vastgezet. Tot windkracht 6 is het toegestaan houtskeletbouw elementen te 

plaatsen met een kraan. 

De onveiligheid in het werken met houtskeletbouw elementen zit in het bekneld raken tussen het te 

plaatsen element en de dragende muren. 

Een positief gezondheidsaspect is dat het element in de fabriek onder geconditioneerde en goede 

arbeidsomstandigheden wordt gemaakt en dat op de bouwplaats niks meer aan het element hoeft te 

worden aangepast (tenminste wanneer alle partijen hun huiswerk hebben gedaan) en hierdoor geen 

zaagstof en geluidshinder ontstaat.  

 

 

- Tijd en geld 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de opslag van houtskeletbouw 

elementen, maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, moeten precariokosten 

worden meegenomen in de begroting. Een andere oplossing is door gebruik te maken van just-in-

time leveringen. 

 

 

3.4.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Een houtskeletbouw element is vooral een interessante combinatie met een uitvoeringsmethode 

waarin de dragende wanden en vloer een monoliete constructie vormen en in een hoog 

productietempo worden gemaakt (tunnelbekisting). Hierdoor hoeft het houtskeletbouw element geen 

stabiliteitsfunctie te hebben (maakt het element goedkoper) en kan de gevel snel gesloten worden 

(wanneer de kozijnen al in het element zijn gemonteerd) waarna de woning wind- en waterdicht is. 

Meteen daarna kan er worden begonnen met de afbouw van de woning.  

De combinatie houtskeletbouw element met betonwand (wandbekisting) en breedplaatvloer is 

interessant doordat de dragende wand met de vloer een monoliete constructie vormt en hierdoor het 

houtskeletbouw element geen stabiliteitsfunctie hoeft te hebben. Het criterium tijd is nu minder 

belangrijk, doordat het productietempo van een breedplaatvloer niet hoog is. 

De combinatie houtskeletbouw element met prefab lichtbetonwanden en een leiding-

/kanaalplaatvloer (FlexCasco) sluit goed aan doordat beide uitvoeringsmethoden een hoog 

productietempo hebben. Echter doordat de dragende wanden en de vloeren geen monoliete 

constructievormen, moet het houtskeletbouw element een stabiliteitsfunctie hebben. 

 

[Bongers, 2007; Korteweg, 2007; Boveldt, 2004] 
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Fig. B4.1: plaatsen van een dakelement op een sporenkap.              [Unidek, 2007] 

4. Dakconstructie 

Binnen dit onderzoekt wordt niet specifiek ingegaan in de opbouw van een dak. 

 

4.1 Horizontaal dak 

Binnen dit onderzoekt wordt niet specifiek ingegaan in de constructie en opbouw van een horizontaal 

dak. Alleen de horizontale dakconstructies welke gelijk zijn aan een verdiepingsvloer komen aan 

bod. Zie hiervoor Bijlage III, hoofdstuk 2. Horizontale dakconstructies welke uit prefab dakelementen, 

dooselementen, staalframedaksegmenten en andere typen bestaan komen niet aan bod binnen het 

afstudeeronderzoek in verband met het tijdsaspect. 

 

4.2 Hellend dak 

4.2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk (onderzoek) worden de twee hoofdtypen dakconstructies besproken; de sporenkap 

en de gordingenkap. Bij een sporenkap loopt de overspanningsrichting van nok tot goot. Bij een 

gordingenkap loopt de overspanningsrichting van bouwmuur tot bouwmuur.  

Buiten de overspanningsrichting zijn er geen grote verschillen tussen de dakconstructies. Voor beide 

typen worden (nagenoeg) dezelfde elementen toegepast, alleen ze worden in een verschillende 

overspanningsrichting op het dak geplaatst. Het verschil tussen de elementen zit in de plek waar de 

gootlat moet worden aangebracht (in de fabriek). In de dakelementen worden geen installaties in aan 

gebracht. Er worden alleen leidingen door de dakelementen heen gestoken, zoals de 

ontluchtingspijp, rookgasafvoer en eventueel het rookkanaal van een openhaard. In de prefab 

dakelementen kunnen eenvoudig sparingen worden aangebracht met een schrobzaag.  

 

 

Als isolatiemateriaal voor een prefab dakelement is keuze uit drie typen isolaties: 

� Geëxpandeerd polystyreen (EPS/PS): Unidek noemt het EPS-isolatie en Unilin noemt het PS 

isolatie, maar wanneer het specifiek wordt benoemd staat het omschreven als EPS. 

� Polyurethaanschuim (PU) 

� Glaswol (alleen enkelschalige elementen) 

� Steenwol  
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Fig.B 4.2: overzicht van de eigenschappen van verschillende dakelementen waarin een viertal verschillende isolaties in zijn toegepast. De 

dakelementen kunnen niet een op een met elkaar worden vergeleken omdat de opbouw per dakelement verschilt. 

[Unidek, 2007. Unilin, 2007] 

Elk isolatiemateriaal haalt een hoge Rc-waarde. Met een PU-isolatie kan met een minimale dikte een 

hoge Rc-waarde worden gehaald en minerale wol heeft de beste geluidsisolatie (Ra-waarde). 

Geluidsisolatie is een belangrijk punt bij de seriematige woningbouw. In de onderstaande tabel is 

een overzicht gegeven van een aantal kenmerken van prefab dakelement per type isolatie. De keuze 

voor welk type isolatie is afhankelijk met welke (minimale) dikte isolatie de Rc-waarde moet worden 

gehaald en welke geluidsisolatie gewenst is. 

 

Wanneer een ander type dakafwerking dan dakpannen op het dakelement komen (riet, 

zink/koper/aluminium, kunststof, bitumen leien, vegetatie of bitumen), moet een ander type 

dakelement worden gekozen. Bij de leveranciers is terug te vinden welke type plaat en/of 

constructieopbouw vereist is voor de ‘alternatieve’ dakbedekking. 

 

Kenmerken plaat Eigenschappen dakelementen, weergave per type isolatie en leverancier 

 EPS PS PU Minerale wol 

Maximale Rc-waarde 4,8 m2 K/W 4,0 m2 K/W 4,5 m2 K/W 4,5 m2 K/W 

Maximale Ra-waarde 28 dB(A) 25 dB(A) 28 dB(A) max 38 dB(A) 

Opbouw dakelement bij 

een Rc van 4,0 m2 K/W 
    

Tengellatten 20x30 mm  20x30 mm 20x30 mm 20x30 mm 

Buitenplaat 

3,2 mm spaanplaat V 
100 E1 met groene 
folie voorzien van 
ruitjesmotief 

Melamine verlijmde 8 
mm dikke 
houtspaanplaat. 

Oriented Strand 
Board plaat klasse III. 

Oriented Strand 
Board plaat klasse III. 

Isolatie 
157 mm 
geëxpandeerd 
polystyreen (EPS) 

160 mm 

polystyreenschuim 

type EPS 15 en λ 

waarde 0,04 W/mK 

105 mm 
polyurethaanschuim, 
dichtheid 
30 kg/m3 en λ 
waarde 0,027 W/mK. 

170 mm minerale wol, 
volumieke massa 35 
kg/m3 en λ waarde 
0,037 W/mK. 

Tussenplaat / 

dampremmer 
12,5 mm 
gipskartonplaat 

geen 

Polyetheenlaag 
voorzien van een 
aluminium 
coating. 

dampremmend 
aluminium laminaat. 

Binnenplaat 
3,2 mm spaanplaat V 
100 E1 met witte S-
folie 

Witgelakte krasvaste 
melamine verlijmde 8 
mm dikke 
houtspaanplaat. 

Witgelakte krasvaste 
melamine verlijmde 
houtspaanplaat 
voorzien van 
vellingkant. 

Witgelakte krasvaste 
melamine verlijmde 
houtspaanplaat 
voorzien van 
vellingkant. 

Dikte element excl tengel 176 mm 196 mm 125 mm 190 mm 

Ra-waarde 28 dB(A) 25 dB(A) 28 dB(A) 36 dB(A)  

Gewicht per m2 22,32 kg/m² 18,6 kg/m² 16,6 kg/m² 25,0 kg/m² 

Prijs m2 excl. toebehoren 44,10 48,47 46,04 64,73 

Levertijd 10 dagen    

Leverancier Unidek Unilin Unilin Unilin 

Type element  Kolibrie 4.0 DLG 
UNIVISION - 0808 - 

SW - PS 
UNIVISION - 0812 - 
SW - PU - DR 

UNIVISION - 0812 - 
SW - W - DR 

 

 

Prefabricage van dakelementen (kan alleen bij sporenkappen): 

� Het koppelen van maximaal 3 dakelementen tot een breedte van 3070mm. De standaard 

elementen worden door de panlatten met 2 tot 3 elementen gekoppeld. 

� Het toepassen van een scharnierkap. Hierbij worden de dakelementen aan de nokzijde met 

een scharnierenverbinding aan elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaat een zelfdragend 

daksysteem. 
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Fig. B4.3: het plaatsen van een scharnierkap. 

             [Unilin, 2006] 

Fig. B4.4: een dakelement van 1250 breedte met 

toelaatbare maximale sparingen van 1150 x 3433mm. 

             [Unidek, 2007] 

Proces op de bouwplaats 

1. Aanbrengen van de maatvoering op wand en vloer; 

2. Aanpikken van het prefab dakelement; 

3. Plaatsen en monteren van het prefab dakelement. 

 

 

4.4.2 Product 

- Maakbaarheid 

Met een prefab dakelement is een woning te maken met de volgende projectkenmerken:  

Verschillende beukbreedten en beukdiepten, een sprong in de dragende woningscheidende wanden, 

verspringen van de woningen, (splitlevelwoning heeft geen invloed op het dak), patiowoning, taps 

toelopende woning, warmte-isolatie: een maximale Rc-waarde van 4,8 m2 K/W met een EPS-

isolatie, geluidsisolatie: een maximale Ra-waarde van 38 dB(A) met minerale wol, wisselende 

dakindelingen, de grootte van de raamsparingen zijn beperkt, vlakke onderkant dakplaat. 

Nadat een prefab dakelement is geplaatst zijn eenvoudig nog sparingen aan te brengen. Wanneer 

de daksparing binnen de buitenste sporen blijft van het dakelement, kan zonder een 

raveelconstructie de sparing worden gemaakt. Deze heeft dan een breedte van ± 1,1m. (flexibiliteit 

na de uitvoering). 

 

Een prefab dakelement heeft de volgende beperking/randvoorwaarden: 

Dakverwarming is niet mogelijk. 

De maximum plaatlengte is 8000mm en de maximum plaatbreedte is 1250mm. [Unidek, 2007] 

De maximale daksparing die in een prefab dakelement is te maken, zonder dat een raveelconstructie 

gemaakt moet worden is 1150 x 3433mm. [Condor 5800 van Unidek] 

Afhankelijk van de dakhelling en windgebied kunnen de volgende maximale vrije 

overspanningslengten worden gemaakt (zie figuur B4.5). 
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Fig. B4.5: overzicht van de maximale vrije overspanningslengten.                [Unidek, 2007] 

 

 Maximale overspanningslengten 

Type prefab dakelement Dakhelling 1
e
 - veld  2

e
- veld* Geveloverstek 

20º 3391 mm 4416 mm 1549 mm Unidek Kolibrie 4.0 DLG  

(voor gordingkap) 60º 4300 mm 4751 mm 1622 mm 

     

20º 5621 mm  2653 mm Unidek Condor 5800  

(voor gordingen- en spantenkap) 60º 5883 mm  2545 mm 

     

* meerveldsoverspanning op basis van gelijke velden  
Overspanning op basis van windgebied 3 (onbebouwd). 

 

 

 

 

Wanneer de vrije overspanningslengte te groot is voor het dakelement kan per type dakconstructie 

de vrije overspanningslengte verkort worden (afhankelijk van het ontwerp/eisen van de 

opdrachtgever is dit wel of niet mogelijk). Deze zaken moeten dus getoetst worden in de 

projectanalyse. 

Sporenkap: 

� Toepassen van een constructief knieschot. 

� Toepassen van een gording. 

Gordingkap: 

� Toepassen van een spant. 

� Toepassen van een dragende muur haaks aan de overspanningsrichting van het dakelement. 

 

Wanneer het overstek aan de onderzijde van het dak groter is dan ± 0,5m moet een sporenkap 

worden toegepast. Is het overstek aan de langszijde van het dak groter dan ± 0,5m moet een 

gordingenkap worden toegepast 

 

 

- Tijd en geld 

De prijs van een prefab dakelement wordt berekend over het oppervlak van het dak. 

Verschillende afmetingen van dakelementen door verschillende beukbreedten, beukdiepten, 

nokhoogten, afwijkende hoekwoning hebben weinig invloed op het productietempo en de prijs. 

Doordat het aantal te leggen dakelementen gelijk blijft, behoudens een eventuele pasplaat. De extra 

kosten van verschillende plaatafmetingen is gering, doordat de fabriek volledig is geautomatiseerd. 

Hierin is geen verschil tussen een element voor een sporen- of gordingenkap.  

 

 

4.4.3 Tijd 

Met het leggen van het prefab dakelement kan worden begonnen zodra de hoogste wand en vloer 

gereed is. De werking heeft een interval van 1 dag voordat kan worden begonnen met het leggen 

van de dakbedekking. Er zijn productiesnelheden mogelijk tot 10 woningen per week. 

 

 

4.4.4 Locatie 

- Maakbaarheid 

De prefab dakelement elementen worden op de bouwplaats gelost (opslagruimte). Deze worden 

later met een mobiele kraan op de woningen gelegd. Bij een gebrek aan bouwplaats is het een optie 
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om de elementen just-in-time te laten leveren en rechtstreeks van de vrachtwagen in het werk te 

plaatsen. De bereikbaarheid van de bouwplaats is met name belangrijk bij just-in-time leveringen.  

Bij plaatsen van de prefab dakelementen mogen niet teveel belemmeringen (bijvoorbeeld bomen) op 

de bouwplaats tussen de opslagplaats of trailer en de woning staan. 

Het plaatsen van de prefab dakelementen is niet weersgevoelig. Doordat de elementen compleet op 

het werk aan komen, direct geplaatst kunnen worden en met schroefdraadnagels worden vastgezet. 

Tot windkracht 6 is het toegestaan prefab dakelementen te plaatsen met een kraan. 

De onveiligheid in het werken met prefab dakelementen zit in het werken op hoogte en het plaatsen 

van grote elementen. 

 

 

- Tijd en geld 

Indien het bouwterrein te klein is, zodat onvoldoende ruimte is voor de opslag van houtskeletbouw 

elementen, maar wel een mogelijkheid is om openbare ruimte te huren, moeten precariokosten 

worden meegenomen in de begroting. Een andere oplossing is door gebruik te maken van just-in-

time leveringen. 

 

 

4.4.5 Gevolgen voor overige bouwdelen 

Het kunnen volgen van de productietempo van wanden/vloeren belangrijk is. Dit is mogelijk met 

zowel de gordingen als de sporenkap. 

 

Met een scharnierkap (alleen als sporenkap) kan het hoogste productietempo gehaald worden. 

Tevens ontstaat door het toepassen van een scharnierkap een zelfdragend daksysteem. Hierdoor 

zijn geen (nok)gordingen nodig. De scharnierkap draagt zijn (spat)krachten volledig af aan de 

muurplaten op de verdiepingsvloer. 

 

Een andere manier voor het verhogen van de productiesnelheid is door het koppelen met de 

panlatten van maximaal 3 dakelementen tot een breedte van 3070mm. Dit kan alleen met 

dakelementen voor een sporenkap. 

 

[Korteweg, 2007, Unilin, 2007; Unidek, 2007] 



SSSSamenvattingamenvattingamenvattingamenvatting    
Het hulpmiddel bestaat uit vijf stappen: WAT, HOE, VERGELIJKEN, 

KIEZEN en DEFINITIEF?. De eerste stap, WAT, is het vaststellen 

van de projectkenmerken van het project. In de tweede stap, 

HOE, worden de uitvoeringsmethoden getoetst op de 

maakbaarheid. In de derde stap, VERGELIJKEN, worden de 

uitvoeringsmethoden met elkaar vergeleken op tijd en geld, op 

basis van redenering op ‘productienormen’ en ‘bouwkosten’. In 

stap 4, KIEZEN, wordt voor de bouwdelen de keuze voor de 

uitvoeringsmethoden gemaakt, welke samen het bouwsysteem 

vormen voor de woning. Wanneer vanuit de redering op 

‘productienormen’ en ‘bouwkosten’ geen duidelijk beeld naar 

voren komt welke uitvoeringsmethode op tijd en/of geld het 

meest geschikt is, moet door het laten maken van een 

kostenraming en een planning van de verschillende 

uitvoeringsmethoden, hierover een nauwkeuriger beeld worden 

verkregen, voordat een keuze kan worden gemaakt. 

In stap vijf, KIEZEN, wordt besloten of het een voorlopige of 

definitieve keuze is. Bij een voorlopige keuze wordt 

teruggekoppeld naar het begin van het hulpmiddel en wordt het 

keuzeproces opnieuw doorlopen. Bij een definitieve keuze is het 

keuzeproces ten einde en daarmee ook het doorlopen van het 

keuzehulpmiddel. 

 

Door gebruik van het hulpmiddel verloopt de keuze van de 

uitvoeringsmethoden volgens een vaste structuur, worden de 

projectkenmerken als uitgangspunten vastgelegd, worden de 

gemaakte keuzen beargumenteerd en vastgelegd op 

maakbaarheid, tijd en geld. Hierdoor moet het projectbureau in 

staat zijn om de gemaakte uitvoeringsmethodekeuzen op een 

onderbouwde wijze over te dragen aan het uitvoeringsteam. 

Hierdoor zal het uitvoeringsteam de keuzen niet meer in twijfel 

trekken, waardoor de gemaakte keuzen en werkzaamheden niet 

opnieuw gedaan hoeven te worden. 
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