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Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal 

Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling van 

de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder

onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. 
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toepasbare uitvoeringsmethode te komen. Ik ben van mening dat ik hierin ben geslaagd.
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en begeleiding die ik hier genoten heb, zelfs in tijden van verhui
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Samenvatting 
 

Dit rapport beschrijft het afstudeerproject ‘stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken’. Dit afstudeerproject 

is uitgevoerd in het kader van het afstudeertraject van Bert Evers aan de leerstoel ‘Construction Technology’ van de 

masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

 

In Nederland, en bij BAM Materieel

waargenomen. De stabiliteitsdwarswanden die nodig zijn bij deze projecten 

uitgewerkt, en worden op verschillende manieren uitgevoerd. Bij BAM Materieel bestaat het vermoeden dat dit zorgt 

voor veel uitzoekwerk tijdens de voorbereiding.

afgestemd zijn op de overige bouwwerkzaamheden. 

 

Een observatie van de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden

veranderstelling te controleren. Bij dit project werden 

stabiliteitsdwarswanden toegepast. Hieruit bleek dat de gekozen uitvoeringsmethodes niet goed afgestemd waren 

op de werkzaamheden die gelijktijdig werden uitgevoerd.

 

Aan de hand van de observatie is de volgende

‘De projecten die bij BAM Materieel in opdracht zijn waar stabiliteitsdwarswanden worden toegepast worden voor 

ieder project apart uitgewerkt, en worden op verschillende manieren uitgevoerd. Dit zorgt voor veel uitzoekwerk 

tijdens de voorbereiding, en resulteert in s

overige werkzaamheden’. 

 

Aan de hand van deze probleemstelling is de volgende doelstelling gedefinieerd:

‘Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelg

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 

de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden’

 

Uit deze doelstelling komen de volgende taakstellingen

1. het opstellen van een programma van eisen voor het uitvoeren van stabiliteitsdwarswanden in 

tunnelgietbouwbeuken. 

2. achterhalen welke methodes er bekend zijn om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

‘stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbo

3. het vaststellen van de wijze waarop het ontwerp tot stand kan komen, en het maken van ontwerpvarianten.

4. Toetsen van de ontwerpvarianten, en het definitieve ontwerp uitwerken.

 

Eerst wordt het programma van eisen te opgesteld

volgende categorieën: “Wet en regelgeving

en “constructieve aspecten” 

 

Alle eisen en wensen zijn samengevoegd in het Pr

en 18 wensen. Aan de hand van dit programma van eisen zijn 15 uitvoeringsmethodes

kunnen worden voor de realisatie van stab

“systeemkenmerken”, “snelheid”, “constructieve kenmerken

 

De gevonden uitvoeringsmethodes zijn getoetst aan het programma van eisen in een toetsingsmatrix. Hierin kwam 

naar voren dat geen van de gevonden systemen voldoet aan alle eisen. Om wel te kunnen voldoen aan alle eisen, is 

het ontwerpen van een nieuwe methode wenselijk.

nieuwe ontwerp na het storten van de t

 

Het ontwerp van de nieuwe methode is tot stand gekomen middels het ‘drie fasen

het boek methodisch ontwerpen van F.J. Siers. 

realiseren van een in het werk gestorte stabiliteitsdwarswand in een gerealiseerde tunnelgietbouwbeuk”. 

functie is opgesplitst in deelfuncties. Per deelfunctie zijn werkwijzen gegenereerd die in een morfologisch overzicht 

zijn opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een zestal ontwerpstructuren

Dit rapport beschrijft het afstudeerproject ‘stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken’. Dit afstudeerproject 

is uitgevoerd in het kader van het afstudeertraject van Bert Evers aan de leerstoel ‘Construction Technology’ van de 

cture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

en bij BAM Materieel, is een toename van het aantal opgeleverde hoogbouwappartementen 

waargenomen. De stabiliteitsdwarswanden die nodig zijn bij deze projecten worden voor ieder project apart 

uitgewerkt, en worden op verschillende manieren uitgevoerd. Bij BAM Materieel bestaat het vermoeden dat dit zorgt 

ekwerk tijdens de voorbereiding. Dit resulteert in steeds andere oplossingen die vaak niet optimaal 

werkzaamheden.  

de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden op het project Malderborgh

. Bij dit project werden twee verschillende uitvoeringsmethod

toegepast. Hieruit bleek dat de gekozen uitvoeringsmethodes niet goed afgestemd waren 

op de werkzaamheden die gelijktijdig werden uitgevoerd. 

Aan de hand van de observatie is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

en die bij BAM Materieel in opdracht zijn waar stabiliteitsdwarswanden worden toegepast worden voor 

ieder project apart uitgewerkt, en worden op verschillende manieren uitgevoerd. Dit zorgt voor veel uitzoekwerk 

tijdens de voorbereiding, en resulteert in steeds ander oplossingen die vaak niet optimaal afgestemd zijn op de 

Aan de hand van deze probleemstelling is de volgende doelstelling gedefinieerd: 

‘Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken die voldoet 

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 

de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden’ 

Uit deze doelstelling komen de volgende taakstellingen voort: 

het opstellen van een programma van eisen voor het uitvoeren van stabiliteitsdwarswanden in 

achterhalen welke methodes er bekend zijn om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

‘stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken’ te vervaardigen. 

het vaststellen van de wijze waarop het ontwerp tot stand kan komen, en het maken van ontwerpvarianten.

Toetsen van de ontwerpvarianten, en het definitieve ontwerp uitwerken. 

ogramma van eisen te opgesteld. Het onderzoek naar het programma van eisen is opgedeeld in de 

Wet en regelgeving”, “Veiligheid en gezondheid”, “Vorm en functie”, “uitvoering en logistiek” 

eisen en wensen zijn samengevoegd in het Programma van Eisen. Het programma van eisen bestaat uit 24 eisen 

Aan de hand van dit programma van eisen zijn 15 uitvoeringsmethodes geanalyseerd

kunnen worden voor de realisatie van stabiliteitsdwarswanden. De analyse gebeurde op

constructieve kenmerken”, “kosten” en “voor- en nadelen

De gevonden uitvoeringsmethodes zijn getoetst aan het programma van eisen in een toetsingsmatrix. Hierin kwam 

en systemen voldoet aan alle eisen. Om wel te kunnen voldoen aan alle eisen, is 

het ontwerpen van een nieuwe methode wenselijk. Om te kunnen voldoen aan alle eisen moet 

nieuwe ontwerp na het storten van de tunnelbeuk worden aangebracht en intern worden getransporteerd

methode is tot stand gekomen middels het ‘drie fasen-model’ dat wordt omschreven in 

het boek methodisch ontwerpen van F.J. Siers. Er een hoofdfunctie opgesteld voor de uitvoeringsmethode

realiseren van een in het werk gestorte stabiliteitsdwarswand in een gerealiseerde tunnelgietbouwbeuk”. 

functie is opgesplitst in deelfuncties. Per deelfunctie zijn werkwijzen gegenereerd die in een morfologisch overzicht 

ulteerd in een zestal ontwerpstructuren. 
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een toename van het aantal opgeleverde hoogbouwappartementen 

voor ieder project apart 

uitgewerkt, en worden op verschillende manieren uitgevoerd. Bij BAM Materieel bestaat het vermoeden dat dit zorgt 

t resulteert in steeds andere oplossingen die vaak niet optimaal 

project Malderborgh is uitgevoerd om deze 

twee verschillende uitvoeringsmethodes voor 

toegepast. Hieruit bleek dat de gekozen uitvoeringsmethodes niet goed afgestemd waren 

en die bij BAM Materieel in opdracht zijn waar stabiliteitsdwarswanden worden toegepast worden voor 

ieder project apart uitgewerkt, en worden op verschillende manieren uitgevoerd. Dit zorgt voor veel uitzoekwerk 

teeds ander oplossingen die vaak niet optimaal afgestemd zijn op de 

ietbouwbeuken die voldoet 

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 

het opstellen van een programma van eisen voor het uitvoeren van stabiliteitsdwarswanden in 

achterhalen welke methodes er bekend zijn om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

het vaststellen van de wijze waarop het ontwerp tot stand kan komen, en het maken van ontwerpvarianten. 

Het onderzoek naar het programma van eisen is opgedeeld in de 

”, “uitvoering en logistiek” 

ogramma van Eisen. Het programma van eisen bestaat uit 24 eisen 

geanalyseerd die gebruikt 

. De analyse gebeurde op de volgende punten: 

en nadelen”. 

De gevonden uitvoeringsmethodes zijn getoetst aan het programma van eisen in een toetsingsmatrix. Hierin kwam 

en systemen voldoet aan alle eisen. Om wel te kunnen voldoen aan alle eisen, is 

Om te kunnen voldoen aan alle eisen moet de bekisting bij dit 

worden getransporteerd.  

model’ dat wordt omschreven in 

de uitvoeringsmethode: “Het 

realiseren van een in het werk gestorte stabiliteitsdwarswand in een gerealiseerde tunnelgietbouwbeuk”. Deze 

functie is opgesplitst in deelfuncties. Per deelfunctie zijn werkwijzen gegenereerd die in een morfologisch overzicht 
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De ontwerpstructuren zijn getoetst aan de eisen uit het Programma van Eisen en gewaardeerd aan de wensen uit het 

Programma van Eisen. Hieruit kwamen twee 

zijn per deelfunctie vergeleken, voor iedere deelfunctie is op 

werkwijze. Deze combinatie van werkwijzen 

 

Het conceptontwerp is uitgewerkt tot een definitie

Deze uitvoeringsmethode maakt gebruik

bekistingsplaat. De bekistingselementen worden in drie maten toegepast: 900x2550mm, 750x2550 millimeter en 

600x2550 millimeter. Ieder element is uitgevoerd met een spindel

horizontaal transport en het plaatsen en verwijderen

het verticaal transport wordt een 

aangebrachte, transportsparing. Om het verticaal transport veilig te laten verlopen w

in de transportsparing. 

Voordat de bekistingspanelen worde

positioneren worden de bekistingspanelen met de spindel tussen een onder en een bovenaanslag ge

onderaanslag zorgt voor de opvulling onder het bekistingspaneel en

van het bekistingspaneel. De bovenaanslag zorgt voor het gedwongen positioneren van 

bekistingspaneel en voorkomt dat het paneel kan omvallen. In de langsrichting wordt de bekisting opgevuld met een 

op maat gemaakt vulstuk.  

 

De “compact-flex” uitvoeringsmethode richt zich specifiek op het onafhankelijk van andere processen realiseren van 

de stabiliteitsdwarswand. Dit zorgt voor de volgende voordelen:

• Door het achteraf aanbrengen van de stabiliteitsdwarswand heeft de uitvoeringsmethode een minimale 

invloed op het tunnelproces.

• Het transport van de bekistingspanelen 

of aanwezige steigers om het materieel te transporteren.

• Het transport van de bekistingspanelen is niet kraanafhankelijk.

• Er vindt geen transport plaats via de gevelopeningen. Hierdoor vormen de balkons geen obstructie, kunnen 

de steigers eerder omhoog worden gehesen 

• het verwijderen, transporteren en 

gebruik van kleine bekistingspanelen

• Er zijn geen schoren nodig bij het opzetten en 

• Dankzij het gebruik van kleine panelen kan de bekisting worden toegepast in kleine ruimtes.

 

De compact-flex uitvoeringsmethode is getoetst aan de 

voor dit project is een begroting opgesteld voor de 

uitvoeringsmethodes voor het achteraf aanbrengen van stabiliteitsdwarswanden.

 

De doelstelling van het afstuderen wordt bij projecten van 4 tot 7 verdiepingen niet volledig gehaald. 

de ontwikkelde uitvoeringsmethode duurder dan de bestaande uitvoeringsmethode “handzame panelen”. 

uitvoeringsmethode voldoet in dit geval wel aan a

voldoet de uitvoeringsmethode wel volledig aan de doelstelling.

  

zijn getoetst aan de eisen uit het Programma van Eisen en gewaardeerd aan de wensen uit het 

Programma van Eisen. Hieruit kwamen twee structuren als beste naar voren. De werkwijze va

deelfunctie vergeleken, voor iedere deelfunctie is op basis hiervan een keuze gemaakt voor de beste 

Deze combinatie van werkwijzen vormt de conceptoplossing. 

et conceptontwerp is uitgewerkt tot een definitief ontwerp met als naam: de “Compact-Flex

gebruik van aluminium bekistingselementen voorzien van

De bekistingselementen worden in drie maten toegepast: 900x2550mm, 750x2550 millimeter en 

t is uitgevoerd met een spindel om het elementen op hoogte te stellen.

en het plaatsen en verwijderen van de bekistingspanelen wordt een steekwagen

het verticaal transport wordt een lier gebruikt in combinatie met een, speciaal voor het verticaal transport 

Om het verticaal transport veilig te laten verlopen worden er geleiders aangebracht 

Voordat de bekistingspanelen worden geplaatst wordt er een boven en een onderaanslag aangebracht.

worden de bekistingspanelen met de spindel tussen een onder en een bovenaanslag ge

onderaanslag zorgt voor de opvulling onder het bekistingspaneel en het gedwongen positioneren van de onderzijde 

van het bekistingspaneel. De bovenaanslag zorgt voor het gedwongen positioneren van 

dat het paneel kan omvallen. In de langsrichting wordt de bekisting opgevuld met een 

uitvoeringsmethode richt zich specifiek op het onafhankelijk van andere processen realiseren van 

t zorgt voor de volgende voordelen: 

Door het achteraf aanbrengen van de stabiliteitsdwarswand heeft de uitvoeringsmethode een minimale 

invloed op het tunnelproces. 

transport van de bekistingspanelen is niet afhankelijk van de bereikbaarheid van

of aanwezige steigers om het materieel te transporteren. 

transport van de bekistingspanelen is niet kraanafhankelijk. 

r vindt geen transport plaats via de gevelopeningen. Hierdoor vormen de balkons geen obstructie, kunnen 

eerder omhoog worden gehesen en hoeft er nooit boven openbare locaties gehesen te worden.

, transporteren en plaatsen van de panelen vergt een lagere fysieke belasting dankzij het 

gebruik van kleine bekistingspanelen en transporthulpmiddelen. 

Er zijn geen schoren nodig bij het opzetten en verwijderen van de bekistingspanelen

Dankzij het gebruik van kleine panelen kan de bekisting worden toegepast in kleine ruimtes.

flex uitvoeringsmethode is getoetst aan de doelstelling. Hiervoor is een referentieproject opgesteld, 

voor dit project is een begroting opgesteld voor de compact-flex uitvoeringsmethode en voor de bestaande 

uitvoeringsmethodes voor het achteraf aanbrengen van stabiliteitsdwarswanden. 

ng van het afstuderen wordt bij projecten van 4 tot 7 verdiepingen niet volledig gehaald. 

de ontwikkelde uitvoeringsmethode duurder dan de bestaande uitvoeringsmethode “handzame panelen”. 

uitvoeringsmethode voldoet in dit geval wel aan alle eisen die BAM Materieel hieraan stelt. Vanaf 8 verdiepingen 

voldoet de uitvoeringsmethode wel volledig aan de doelstelling. 
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zijn getoetst aan de eisen uit het Programma van Eisen en gewaardeerd aan de wensen uit het 

als beste naar voren. De werkwijze van deze twee structuren 

basis hiervan een keuze gemaakt voor de beste 

Flex” uitvoeringsmethode. 

voorzien van een betonmultiplex 

De bekistingselementen worden in drie maten toegepast: 900x2550mm, 750x2550 millimeter en 

elementen op hoogte te stellen. Voor het 

ordt een steekwagen gebruikt. Voor 

lier gebruikt in combinatie met een, speciaal voor het verticaal transport 

orden er geleiders aangebracht 

geplaatst wordt er een boven en een onderaanslag aangebracht. Bij het 

worden de bekistingspanelen met de spindel tussen een onder en een bovenaanslag geklemd. De 

gedwongen positioneren van de onderzijde 

van het bekistingspaneel. De bovenaanslag zorgt voor het gedwongen positioneren van de bovenzijde van het 

dat het paneel kan omvallen. In de langsrichting wordt de bekisting opgevuld met een 

uitvoeringsmethode richt zich specifiek op het onafhankelijk van andere processen realiseren van 

Door het achteraf aanbrengen van de stabiliteitsdwarswand heeft de uitvoeringsmethode een minimale 

de bereikbaarheid van bestaande sparingen 

r vindt geen transport plaats via de gevelopeningen. Hierdoor vormen de balkons geen obstructie, kunnen 

hoeft er nooit boven openbare locaties gehesen te worden. 

vergt een lagere fysieke belasting dankzij het 

spanelen. 

Dankzij het gebruik van kleine panelen kan de bekisting worden toegepast in kleine ruimtes. 

doelstelling. Hiervoor is een referentieproject opgesteld, 

uitvoeringsmethode en voor de bestaande 

ng van het afstuderen wordt bij projecten van 4 tot 7 verdiepingen niet volledig gehaald. In dit geval is 

de ontwikkelde uitvoeringsmethode duurder dan de bestaande uitvoeringsmethode “handzame panelen”. De 

lle eisen die BAM Materieel hieraan stelt. Vanaf 8 verdiepingen 
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Summery 
 

This thesis reports the graduation project

is conducted in the context of the graduation

university Eindhoven.  

 

The number of completed high-rise apartment buildings is increased i

Material. The transverse stability walls, needed 

separately. Because of this, the projects are conducted in different ways. BAM Material suspects that this leads t

more work during preparation and wi

other construction activities. This thesis is based on t

 

An observation was performed at the pro

there were two different techniques used to realize a transverse stability wall. 

that the used techniques did not match well with the 

 

Based on the assumption of BAM Materia

statement was formulated: 

‘The transverse stability walls in the building projects t

separately for each project, and are conducted

result in a variety of solutions that are often not optimally matched to the other construction 

 

Based on this problem statement the following

‘Develop a construction method for

requirements for the construction of a transve

be more expensive than the existing methods’

 

Based on this objective the following tasks ware formulated:

1. Formulate a schedule of requirements for the 

tunnelformwork naves. 

2. Perform a study of the methods 

in concrete tunnelformwork nave

3. Examine in which ways the design can be 

4. Grade the design variants, and 

 

First the schedule of requirements was investigate

and function”, “conduction and logistic” and “construction”.

were merged into the schedule of requirements. The schedule of requirements consists of 

wishes. 

 

Based on the schedule of requirement 15 construction 

were analyzed. The analysis was conducte

“constructional features”, “costs” and “

 

The formulated construction methods were judged 

showed that none of the found construction methods were able

a new method which meets all the requirements is desirable. To meet the requirements the formwork of the new 

design has to be placed after the tunnel formwork nave is completed and the transport of the formwork has to be

internal. 

 

The design of the new construction method 

“methodisch ontwerpen” by F.J. Siers. A main function was formulated for the design of the new construction 

method: ‘”realize an on-site poured concrete transverse stability wall in a realized tunnelfromwork nave

function was divided into sub functions

sub function, this resulted in six design structures.

  

project ‘transverse stability walls in concrete tunnelformwork 

graduation course at the mastertrack Construction Technology 

rise apartment buildings is increased in The Netherlands, this is also noticed by

The transverse stability walls, needed for these projects, are developed and designed for each project 

. Because of this, the projects are conducted in different ways. BAM Material suspects that this leads t

will result in a variety of solutions that are often not optimally matched to the 

This thesis is based on this assumption. 

at the project Malderborgh in Nijmegen to check this assumption

techniques used to realize a transverse stability wall. The conclusion of this observation was 

that the used techniques did not match well with the construction activities that were preformed simultaneously. 

n the assumption of BAM Material and the observation at the project Malderborgh the following 

The transverse stability walls in the building projects that are realized by BAM Material are developed and designed 

conducted in several ways. This leads to more work during preparation and will 

result in a variety of solutions that are often not optimally matched to the other construction activities.’

statement the following objective is formulated for this thesis: 

for transverse stability walls in concrete tunnelformwork nave

a transverse stability wall set by BAM Material. However, t

the existing methods’ 

Based on this objective the following tasks ware formulated: 

a schedule of requirements for the construction of transverse stability wall

methods that are currently known for the construction of a transverse stability wall 

in concrete tunnelformwork naves. 

in which ways the design can be established, and make different design variant

the design variants, and work out the final design. 

First the schedule of requirements was investigated in the fields; “law and regulations”, “safety and health”, “shape 

and function”, “conduction and logistic” and “construction”. The requirements and wishes obtained from these fields 

were merged into the schedule of requirements. The schedule of requirements consists of 24 requirements and 18 

schedule of requirement 15 construction methods for the construction of transverse stability walls 

conducted based on the following points: “System characteristics”

“costs” and “advantages and disadvantages”. 

ction methods were judged on the requirements of the schedule of requirements. This 

construction methods were able to meet all the formulated requirements. 

a new method which meets all the requirements is desirable. To meet the requirements the formwork of the new 

design has to be placed after the tunnel formwork nave is completed and the transport of the formwork has to be

The design of the new construction method was developed using the ‘three phase-model’ described in the book 

by F.J. Siers. A main function was formulated for the design of the new construction 

poured concrete transverse stability wall in a realized tunnelfromwork nave

functions. Methods were generated and placed into a morphological matrix f

, this resulted in six design structures. 
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tunnelformwork naves’. This project 

rse at the mastertrack Construction Technology at the technical 

this is also noticed by BAM 

developed and designed for each project 

. Because of this, the projects are conducted in different ways. BAM Material suspects that this leads to 

not optimally matched to the 

to check this assumption. At this project 

The conclusion of this observation was 

were preformed simultaneously.  

l and the observation at the project Malderborgh the following problem 

l are developed and designed 

leads to more work during preparation and will 

activities.’ 

concrete tunnelformwork naves that meet all 

However, this method should not 

of transverse stability walls in concrete 

of a transverse stability wall 

variants. 

“law and regulations”, “safety and health”, “shape 

The requirements and wishes obtained from these fields 

24 requirements and 18 

for the construction of transverse stability walls 

the following points: “System characteristics”, “speed”, 

the schedule of requirements. This 

formulated requirements. Therefore, 

a new method which meets all the requirements is desirable. To meet the requirements the formwork of the new 

design has to be placed after the tunnel formwork nave is completed and the transport of the formwork has to be 

model’ described in the book 

by F.J. Siers. A main function was formulated for the design of the new construction 

poured concrete transverse stability wall in a realized tunnelfromwork nave”. This 

Methods were generated and placed into a morphological matrix for each 
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The design variants of the new construction method

the schedule of requirements. This leads to 

are compared per sub function. Due to this for each sub function the best procedure is chosen. The combination of 

these procedures is the concept solution.

 

The construction method based on the concept design is transformed into a final design. 

the “Compact-Flex” conduction method.

multiplex formwork plate. Three different sizes of formwork elements are used in the “Co

900x2550 mm, 750-2550 mm and 600x2550 mm. 

element on the right height. A hand trolley is used for the horizontal transport and to place or remove the formwork 

panels. The vertical transport is conducted

this kind of transport. Conductors will be placed into the gap to make the vertical transport 

The upper and lower position plates are placed before the formwork panels. The formwork panels will be placed 

between the position plates with the 

panel and forces the bottom of the panel in the right position. The upper position plate forces the

panel in the right position. The gap between the panels will be filled with a tailor made filling on the lateral side. 

 

The “compact-flex” method is designed to conduc

This leads to the following advantages:

- Because the transverse stability wall is placed afterwards, the method has almost no influence on the 

tunnel process.  

- The transport of the panels do

scaffoldings. 

- There is no transport by openings in the façade. Therefore the balconies are no obstruction, the scaffolding 

can be raised sooner and it is never necessary to hoist above publ

- The Removal, transport or placement

transport aids.  

- No construction braces are necessary to place or remove the panels.

- Because of the use of smaller panels the formworks 

 

The compact-flex method was judged on the objective. 

construction method and the existing construction methods 

 

The objective of this thesis is not compl

method is more expensive than the existing method “hand placed panels”. Nevertheless, the new construction 

method does meet all the other requirements of BAM Material. Furtherm

projects with eight or more levels. 

 

of the new construction methods were judged on the requirements and graded on the wishes of 

the schedule of requirements. This leads to the two most suitable structures. The procedures of these two structures 

Due to this for each sub function the best procedure is chosen. The combination of 

these procedures is the concept solution. 

method based on the concept design is transformed into a final design. This final design is named

Flex” conduction method. “Compact-Flex” uses aluminum formwork elements accommodated with a 

multiplex formwork plate. Three different sizes of formwork elements are used in the “Compact

2550 mm and 600x2550 mm. Every element is conducted with a position bolt

element on the right height. A hand trolley is used for the horizontal transport and to place or remove the formwork 

vertical transport is conducted with a winch in combination with a gap in the floor especially made for 

will be placed into the gap to make the vertical transport save. 

The upper and lower position plates are placed before the formwork panels. The formwork panels will be placed 

between the position plates with the position bolt. The lower position plate ensures the filling under the formwork 

the panel in the right position. The upper position plate forces the

position. The gap between the panels will be filled with a tailor made filling on the lateral side. 

flex” method is designed to conduct a transverse stability wall without influencing other 

This leads to the following advantages: 

Because the transverse stability wall is placed afterwards, the method has almost no influence on the 

the panels does not depend on the existing gaps in the floor or the presence of 

There is no transport by openings in the façade. Therefore the balconies are no obstruction, the scaffolding 

it is never necessary to hoist above public locations. 

ransport or placement of the panels demands lower physical workload because of the use of 

necessary to place or remove the panels. 

Because of the use of smaller panels the formworks can be places in smaller spaces. 

judged on the objective. Based on a reference project a budget for the compact

construction method and the existing construction methods is made.  

completely met for projects with four to seven levels. In this case the construction 

method is more expensive than the existing method “hand placed panels”. Nevertheless, the new construction 

method does meet all the other requirements of BAM Material. Furthermore the objective is reached completely for 
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judged on the requirements and graded on the wishes of 

suitable structures. The procedures of these two structures 

Due to this for each sub function the best procedure is chosen. The combination of 

This final design is named 

formwork elements accommodated with a 

mpact-Flex” method; 

position bolt, to place the 

element on the right height. A hand trolley is used for the horizontal transport and to place or remove the formwork 

a gap in the floor especially made for 

save.  

The upper and lower position plates are placed before the formwork panels. The formwork panels will be placed 

. The lower position plate ensures the filling under the formwork 

the panel in the right position. The upper position plate forces the upper side of the 

position. The gap between the panels will be filled with a tailor made filling on the lateral side.  

without influencing other processes. 

Because the transverse stability wall is placed afterwards, the method has almost no influence on the 

es not depend on the existing gaps in the floor or the presence of 

There is no transport by openings in the façade. Therefore the balconies are no obstruction, the scaffolding 

of the panels demands lower physical workload because of the use of 

 

Based on a reference project a budget for the compact-flex 

In this case the construction 

method is more expensive than the existing method “hand placed panels”. Nevertheless, the new construction 

ore the objective is reached completely for 
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1. Inleiding 
 

Deze rapportage beschrijft het afstudeertraject van 

Bouwkunde, met als onderwerp “Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor

stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken”.

 

Het afstudeerproject bestaat uit drie fases: 

wordt verslag gedaan van de, langs een methodische weg, totstandkoming 

stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken.

 

In de inleiding wordt het gastbedrijf voorgesteld,

omschreven en afgebakend en als laatste wordt er in de 

 

1.1. Gastbedrijf  

 

Het gastbedrijf voor dit onderzoek is BAM Materieel Lelystad. BAM M

kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en levering van materieeltoepassingen. Dienstverlening aan de 

Nederlandse bouwbedrijven van BAM staat hierbij voorop. 

veiligheid, kwaliteit, prijs en levertijd. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij de businessunit 

ontwerpen, uitwerken, maken en leveren van bekistingen, ondersteuningen en complete 

 

1.2. Stabiliteitsdwarswand 

 

Als onderwerp is er gekozen voor stabiliteitsdwarswanden

definitie gegeven van deze wanden. 

 

Definitie stabiliteitsdwarswand: 

Een wand die dwars op de tunnelrichting wordt geplaatst bij een tunnelgietbouwproject

ontleend aan de haaks op elkaar staande wanden.

 

Constructieve eigenschappen van een

- Er treedt schijfwerking op in de st

- Er is een monolithische verbinding met aangrenzende vloeren

- Er is een monolithische verbinding met aangrenzende wanden

 

1.3. Probleemomschrijving 

 

Bij aanvang van het afstuderen is aan BAM Materieel de vraag gesteld welke onderwerpen interessant zijn als 

onderzoeksgebied voor het afstud

‘Stabiliteitsdwarswanden bij tunnelgietbouwbeuken’. Bij BAM Mat

projecten die bij BAM Materieel in opdracht zijn (waar stabiliteitsdwarswanden worden toegepast) bij ieder project 

opnieuw worden uitgedacht en uitgewerkt. Dit zorgt voor veel uitzoekwerk tijdens de voorbereidin

steeds andere oplossingen die mogelijk niet optimaal afgestemd zijn op de overige bouwwerkzaamheden.

Deze veronderstelling heeft er toe geleid dat het Masterproject Participerend Observeren is uitgevoerd

bouwproject Malderborgh in Nijmegen

observatie is de uitvoering en de werk

geobserveerd. Deze observatie leidde tot de volgende probleemstelling

beschrijft het afstudeertraject van Bert Evers aan de Technische universiteit

et als onderwerp “Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor

stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken”. 

tudeerproject bestaat uit drie fases: vooronderzoek, de onderzoeksfase en de ontw

wordt verslag gedaan van de, langs een methodische weg, totstandkoming van een nieuwe uitvoeringsmethode voor 

stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken. 

bedrijf voorgesteld, het onderwerp en de probleemstelling toegelicht, de doelstelling 

als laatste wordt er in de leeswijzer omschreven hoe het verslag is opgebouwd.

is BAM Materieel Lelystad. BAM Materieel is een materieelbedrijf met jarenlange 

kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en levering van materieeltoepassingen. Dienstverlening aan de 

Nederlandse bouwbedrijven van BAM staat hierbij voorop. Er wordt rekening gehouden met allerlei aspect

veiligheid, kwaliteit, prijs en levertijd.  

uitgevoerd bij de businessunit Bekistingstechniek. Deze businessunit richt zich 

ontwerpen, uitwerken, maken en leveren van bekistingen, ondersteuningen en complete mate

Als onderwerp is er gekozen voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken. In deze paragraaf wordt kort de 

wand die dwars op de tunnelrichting wordt geplaatst bij een tunnelgietbouwproject, waarbij de stabiliteit wordt 

ontleend aan de haaks op elkaar staande wanden. 

van een stabiliteitsdwarswand: 

Er treedt schijfwerking op in de stabiliteitswanden die zich in een vlak bevinden  

Er is een monolithische verbinding met aangrenzende vloeren 

Er is een monolithische verbinding met aangrenzende wanden 

aanvang van het afstuderen is aan BAM Materieel de vraag gesteld welke onderwerpen interessant zijn als 

onderzoeksgebied voor het afstudeertraject. BAM Materieel kwam met het onderzoeksgebied 

‘Stabiliteitsdwarswanden bij tunnelgietbouwbeuken’. Bij BAM Materieel bestond namelijk het vermoeden dat de 

projecten die bij BAM Materieel in opdracht zijn (waar stabiliteitsdwarswanden worden toegepast) bij ieder project 

opnieuw worden uitgedacht en uitgewerkt. Dit zorgt voor veel uitzoekwerk tijdens de voorbereidin

oplossingen die mogelijk niet optimaal afgestemd zijn op de overige bouwwerkzaamheden.

er toe geleid dat het Masterproject Participerend Observeren is uitgevoerd

n Nijmegen en bij de werkvoorbereiding van BAM Materieel in Nederweert

werkvoorbereiding behorende bij het maken van een stabiliteitsdwarswand 

Deze observatie leidde tot de volgende probleemstelling. 

1 

Bert Evers aan de Technische universiteit Eindhoven, faculteit 

et als onderwerp “Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor het bekisten van 

vooronderzoek, de onderzoeksfase en de ontwerpfase. In dit rapport 

van een nieuwe uitvoeringsmethode voor 

het onderwerp en de probleemstelling toegelicht, de doelstelling 

omschreven hoe het verslag is opgebouwd. 

een materieelbedrijf met jarenlange 

kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en levering van materieeltoepassingen. Dienstverlening aan de 

wordt rekening gehouden met allerlei aspecten, zoals 

Deze businessunit richt zich specifiek op het 

materieeloplossingen. 

. In deze paragraaf wordt kort de 

waarbij de stabiliteit wordt 

aanvang van het afstuderen is aan BAM Materieel de vraag gesteld welke onderwerpen interessant zijn als 

. BAM Materieel kwam met het onderzoeksgebied 

erieel bestond namelijk het vermoeden dat de 

projecten die bij BAM Materieel in opdracht zijn (waar stabiliteitsdwarswanden worden toegepast) bij ieder project 

opnieuw worden uitgedacht en uitgewerkt. Dit zorgt voor veel uitzoekwerk tijdens de voorbereiding en resulteert in 

oplossingen die mogelijk niet optimaal afgestemd zijn op de overige bouwwerkzaamheden. 

er toe geleid dat het Masterproject Participerend Observeren is uitgevoerd bij het 

in Nederweert. Bij deze 

een stabiliteitsdwarswand 
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Probleemstelling: 

‘De projecten die bij BAM Materieel in opdracht zijn

ieder project apart uitgewerkt, en worden 

tijdens de voorbereiding, en resulteert in steeds ander

overige werkzaamheden.’ 

 

De wens van BAM Materieel is: 

‘Een optimale uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken.

 

1.4. Afbakening 

 

Om tot een goed en bruikbaar resultaat te komen is het nodig om enkele afbakeningen aan te geven.

 

Dit onderzoek wordt afgebakend tot: 

• Situaties waarbij de uitvoering van de stabiliteitsdwarswand noodzakelijk is

Er wordt van uit gegaan dat de stabilit

andere constructieve oplossingen. 

• Stabiliteitsdwarswanden in combinatie met tunnelgietbouw

De toepassing van stabiliteitsdwarswanden bij tunnelgietbouwprojecten is zo specifiek dat er voor is 

om alleen deze combinatie te bekijken.

• Betonnen stabiliteitsdwarswanden

In samenspraak met een constructeur

onderzocht voor het realiseren 

maar deze vergen een aanpassing van het constructief ontwerp van het gebouw.

 

1.5. Leeswijzer 

 

Dit rapport bestaat uit acht hoofdstukken. In hoofdstuk een “inleiding” wordt het onderwerp en het gasb

toegelicht. In hoofdstuk twee “onderzoeksopzet” wordt omschreven hoe het onderzoek is opgebouwd. In hoofdstuk 

drie “eisen en wensen” en hoofdstuk vier “uitvoeringsmethodes” worden de resultaten van de onderzoeksfase 

omschreven. Dit zijn het programma van eisen en de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden.

In hoofdstuk vijf “ontwerpen” wordt het ontwerpproces van de nieuwe uitvoeringsmethode omschreven. Vervolgens 

wordt in hoofdstuk zes “materieel” omschreven hoe de 

zeven “definitief ontwerp” wordt toegelicht hoe 

wordt dit ontwerp getoetst aan de doelstelling. Als laatste wordt in hoofdstuk acht “conclusie en

eindconclusie gegeven en worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

  

De projecten die bij BAM Materieel in opdracht zijn, waar stabiliteitsdwarswanden worden toegepast

worden op verschillende manieren uitgevoerd. Dit zorgt voor veel uitzoekwerk 

de voorbereiding, en resulteert in steeds andere oplossingen die vaak niet optimaal afgestemd zijn op de 

Een optimale uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken.’ 

Om tot een goed en bruikbaar resultaat te komen is het nodig om enkele afbakeningen aan te geven.

 

Situaties waarbij de uitvoering van de stabiliteitsdwarswand noodzakelijk is 

Er wordt van uit gegaan dat de stabiliteitsdwarswand niet kan worden vervangen door extra wapening of 

andere constructieve oplossingen.  

Stabiliteitsdwarswanden in combinatie met tunnelgietbouw 

De toepassing van stabiliteitsdwarswanden bij tunnelgietbouwprojecten is zo specifiek dat er voor is 

om alleen deze combinatie te bekijken. 

Betonnen stabiliteitsdwarswanden 

constructeur van BAM A&E is besloten dat er alleen uitvoeringsmethodes worden 

onderzocht voor het realiseren van betonnen stabiliteitsdwarswanden. Andere materialen 

maar deze vergen een aanpassing van het constructief ontwerp van het gebouw. 

hoofdstukken. In hoofdstuk een “inleiding” wordt het onderwerp en het gasb

toegelicht. In hoofdstuk twee “onderzoeksopzet” wordt omschreven hoe het onderzoek is opgebouwd. In hoofdstuk 

drie “eisen en wensen” en hoofdstuk vier “uitvoeringsmethodes” worden de resultaten van de onderzoeksfase 

a van eisen en de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden.

In hoofdstuk vijf “ontwerpen” wordt het ontwerpproces van de nieuwe uitvoeringsmethode omschreven. Vervolgens 

in hoofdstuk zes “materieel” omschreven hoe de definitieve vorm van het materieel er uit 

wordt toegelicht hoe het definitieve ontwerp van de uitvoeringsmethode er uit ziet en 

wordt dit ontwerp getoetst aan de doelstelling. Als laatste wordt in hoofdstuk acht “conclusie en

eindconclusie gegeven en worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.  
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waar stabiliteitsdwarswanden worden toegepast, worden voor 

itgevoerd. Dit zorgt voor veel uitzoekwerk 

oplossingen die vaak niet optimaal afgestemd zijn op de 

Om tot een goed en bruikbaar resultaat te komen is het nodig om enkele afbakeningen aan te geven. 

eitsdwarswand niet kan worden vervangen door extra wapening of 

De toepassing van stabiliteitsdwarswanden bij tunnelgietbouwprojecten is zo specifiek dat er voor is gekozen 

is besloten dat er alleen uitvoeringsmethodes worden 

stabiliteitsdwarswanden. Andere materialen zijn ook mogelijk, 

hoofdstukken. In hoofdstuk een “inleiding” wordt het onderwerp en het gasbedrijf 

toegelicht. In hoofdstuk twee “onderzoeksopzet” wordt omschreven hoe het onderzoek is opgebouwd. In hoofdstuk 

drie “eisen en wensen” en hoofdstuk vier “uitvoeringsmethodes” worden de resultaten van de onderzoeksfase 

a van eisen en de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden. 

In hoofdstuk vijf “ontwerpen” wordt het ontwerpproces van de nieuwe uitvoeringsmethode omschreven. Vervolgens 

m van het materieel er uit ziet. In hoofdstuk 

definitieve ontwerp van de uitvoeringsmethode er uit ziet en 

wordt dit ontwerp getoetst aan de doelstelling. Als laatste wordt in hoofdstuk acht “conclusie en aanbevelingen” een 
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2. Onderzoeksopzet 
 

In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe het onderzoek is 

doestelling en de bijbehorende taakstellingen.

verantwoording toegelicht. 

 

2.1. Onderzoeksdoelstelling 

 

Vanuit de probleemstelling die wordt be

 

Hoofddoelstelling: 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken die voldoet aan 

alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn 

bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden

 

De doelstelling is opgedeeld in twee deel

 

Onderzoeksdoelstelling: 

De bestaande uitvoeringsmethodes voor constructieve

eisen die gesteld worden aan stabiliteitsdwarswanden.

 

 Ontwerpdoelstelling: 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelbeuken die voldoet 

aan de hoofddoelstelling en aan

 

2.2. Taakstellingen en onderzoeksvragen

 

Hoofdvraag: 

Hoe moet het ontwerp voor de uitvoeringsmethode van een stabiliteitsdwarswand bij een tunnelgietbouwproject er 

uit zien, wil deze uitvoerbaar zijn bij alle 

met tunnelgietbouw wordt toegepast

stabiliteitsdwarswanden? 

 

Taakstellingen: 

1. Het opstellen van een programma van eisen voor het uitvoeren van stabiliteitsdwarswanden in 

tunnelgietbouwbeuken. 

2. Achterhalen welke methodes er bekend zijn om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

‘stabiliteitsdwarswanden in tunnel

3. Het vaststellen van de wijze waarop 

ontwerpvarianten. 

4. Toetsen van de ontwerpvarianten

 

Vragen bij taakstelling 1: 

1.1. Hoe verloopt het ontwerpproces van een 

1.2. Welke projecten zijn er de afgelopen 5 jaar door BAM Materieel uitgevoerd wa

stabiliteitsdwarswanden werden toegepast?

1.3. Welke gegevens uit de projectenanalyse 

1.4. Welke eisen worden er gesteld aan de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden?

1.5. Welke wensen zijn er met betrekking tot de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden?

  

omschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Dit wordt gedaan aan de hand van een

doestelling en de bijbehorende taakstellingen. Tevens wordt de relevantie van het onderzoek en de ethische 

Vanuit de probleemstelling die wordt behandeld in het vorige hoofdstuk, is de volgende doelstell

Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken die voldoet aan 

alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn 

bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden. 

deeldoelstellingen, een voor de ontwerpfase en een voor de onderzoeksfase.

De bestaande uitvoeringsmethodes voor constructieve wanden in kaart brengen en deze toetsen aan de 

eisen die gesteld worden aan stabiliteitsdwarswanden. 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelbeuken die voldoet 

aan de hoofddoelstelling en aan het programma van eisen zoals wordt opgesteld tijdens de onderzoeksfase.

en onderzoeksvragen 

Hoe moet het ontwerp voor de uitvoeringsmethode van een stabiliteitsdwarswand bij een tunnelgietbouwproject er 

ijn bij alle projecten van BAM Materieel waar een stabiliteitsdwarswand in combinatie 

met tunnelgietbouw wordt toegepast en deze niet duurder is dan de bestaande uitvoeringsmethod

een programma van eisen voor het uitvoeren van stabiliteitsdwarswanden in 

chterhalen welke methodes er bekend zijn om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken’ te vervaardigen. 

et vaststellen van de wijze waarop het ontwerp tot stand kan komen, en het maken van 

Toetsen van de ontwerpvarianten, en het definitieve ontwerp uitwerken. 

Hoe verloopt het ontwerpproces van een uitvoeringsmethode van een ruwbouwproject?

elke projecten zijn er de afgelopen 5 jaar door BAM Materieel uitgevoerd wa

rden toegepast? 

elke gegevens uit de projectenanalyse zijn er nodig voor het programma van eisen?

eisen worden er gesteld aan de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden?

elke wensen zijn er met betrekking tot de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden?
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. Dit wordt gedaan aan de hand van een 

Tevens wordt de relevantie van het onderzoek en de ethische 

gende doelstelling geformuleerd: 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken die voldoet aan 

alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan de 

doelstellingen, een voor de ontwerpfase en een voor de onderzoeksfase. 

wanden in kaart brengen en deze toetsen aan de 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelbeuken die voldoet 

het programma van eisen zoals wordt opgesteld tijdens de onderzoeksfase. 

Hoe moet het ontwerp voor de uitvoeringsmethode van een stabiliteitsdwarswand bij een tunnelgietbouwproject er 

aterieel waar een stabiliteitsdwarswand in combinatie 

uitvoeringsmethodes voor 

een programma van eisen voor het uitvoeren van stabiliteitsdwarswanden in 

chterhalen welke methodes er bekend zijn om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

het ontwerp tot stand kan komen, en het maken van 

uitvoeringsmethode van een ruwbouwproject? 

elke projecten zijn er de afgelopen 5 jaar door BAM Materieel uitgevoerd waarbij 

nodig voor het programma van eisen? 

eisen worden er gesteld aan de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden? 

elke wensen zijn er met betrekking tot de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden? 
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Vragen bij taakstelling 2: 

2.1. Welke uitvoeringsmethodes zijn er bekend om wanden met 

‘stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken’ te realiseren?

2.2. Wat zijn systeemkenmerken van deze uitvoeringsmethodes?

2.3. Hoe groot is de manuurbelasting van deze methodes?

2.4. Hoe groot is de kraanbelasting van deze method

2.5. Wat zijn de kosten van deze methodes?

2.6. Wat zijn de voordelen van deze methodes?

2.7. Wat zijn de nadelen van deze methodes?

2.8. In hoeverre zijn deze methodes, of onderdelen van deze methodes

stabiliteitsdwarswanden bij tunne

2.9. Welke gegevens uit de projectenanalyse zijn er nodig voor de analyse van de bestaande 

uitvoeringsmethodes? 

 

Vragen bij taakstelling 3: 

3.1. Uit welke deelfuncties bestaat het ontwerp van de uitvoeringsmethode?

3.2. Hoe kunnen de deelfuncties word

3.3. Wat zijn de mogelijke combinaties

3.4. Voldoen deze ontwerpvarianten aan

 

Vragen bij taakstelling 4: 

4.1. Welke varianten voldoen het beste aan 

4.2. Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van deze 

opgesteld? 

4.3. Welke materieelonderdelen

4.4. Hoe worden deze materieelonderdelen

4.5. Hoe ziet het definitieve ontwerp er uit

4.6. Voldoet dit definitieve ontwerp aan de doelstelling?

 

Alle taakstellingen en doelstellingen zijn overzichtelijk weergegeven in het onderzoeksschema dat is bijgevoegd in 

bijlage A. 

 

2.3. Relevantie 

 

Met het onderzoeksdoel is de relevantie van het onderzoek aangegeven

waarom het zinvol en belangrijk is dit onde

waarvoor de uitkomsten van een onderzoek relevant zijn. 

Het onderzoek is zinvol omdat er 

optimaal mogelijk past binnen het tunnelproces. De huidige uitvoeringsmethodes hebben verschillende nadelen die 

er voor zorgen dat het tunnelproces complexer en duurder wordt dan nodig is. Het nieuwe ontwerp 

het wegnemen van deze nadelen in een eenvoudiger

De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor 

waarbij stabiliteitsdwarswanden worden toegepast

• BAM Materieel 

Er kan een integraal toepasbaar systeem 

Er hoeft hierdoor niet voor elk

• De hoofdaannemer 

De hoofdaannemer heeft een goedkoper 

uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden bij tun

• De opdrachtgever 

De prijs voor de ruwbouw zal

elke uitvoeringsmethodes zijn er bekend om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

‘stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken’ te realiseren? 

at zijn systeemkenmerken van deze uitvoeringsmethodes? 

oe groot is de manuurbelasting van deze methodes? 

oe groot is de kraanbelasting van deze methodes? 

at zijn de kosten van deze methodes? 

at zijn de voordelen van deze methodes? 

at zijn de nadelen van deze methodes? 

n hoeverre zijn deze methodes, of onderdelen van deze methodes, toepasbaar bij het vervaardigen van 

stabiliteitsdwarswanden bij tunnelgietbouwprojecten? 

elke gegevens uit de projectenanalyse zijn er nodig voor de analyse van de bestaande 

it welke deelfuncties bestaat het ontwerp van de uitvoeringsmethode? 

oe kunnen de deelfuncties worden ingevuld? 

combinaties van de deelfuncties (de ontwerpvarianten)? 

oldoen deze ontwerpvarianten aan de eisen uit het programma van eisen? 

Welke varianten voldoen het beste aan de wensen uit het programma van eisen? 

Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van deze varianten, welke uitgangspunten kunnen hieruit worden 

 zijn er nodig om de stabiliteitsdwarswand uit te voeren?

deze materieelonderdelen vormgegeven? 

Hoe ziet het definitieve ontwerp er uit (materieeltekeningen, kosten en draaiboek)?

oldoet dit definitieve ontwerp aan de doelstelling? 

Alle taakstellingen en doelstellingen zijn overzichtelijk weergegeven in het onderzoeksschema dat is bijgevoegd in 

de relevantie van het onderzoek aangegeven. Uit het onderzoek moet duidelijk worden 

waarom het zinvol en belangrijk is dit onderzoek uit te voeren. Het is belangrijk om grondig na te gaan voor wie of 

sten van een onderzoek relevant zijn. (Baarda, 2005, pag. 29) 

er een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden is

tunnelproces. De huidige uitvoeringsmethodes hebben verschillende nadelen die 

er voor zorgen dat het tunnelproces complexer en duurder wordt dan nodig is. Het nieuwe ontwerp 

een eenvoudiger en goedkoper ruwbouwproces. 

De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de volgende partijen (betrokken bij tunnelgietbouwproject

waarbij stabiliteitsdwarswanden worden toegepast): 

een integraal toepasbaar systeem worden aangeboden aan klanten tijdens het voorbereidingsproces. 

elk nieuw bouwproject opnieuw een uitvoeringsmethode te worden uitgedach

heeft een goedkoper en eenvoudiger ruwbouwproces dankzij de nieuwe 

stabiliteitsdwarswanden bij tunnelgietbouwprojecten. 

De prijs voor de ruwbouw zal lager uitvallen dankzij de nieuwe uitvoeringsmethode. 
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vergelijkbare constructieve eisen als 

toepasbaar bij het vervaardigen van 

elke gegevens uit de projectenanalyse zijn er nodig voor de analyse van de bestaande 

, welke uitgangspunten kunnen hieruit worden 

? 

? 

Alle taakstellingen en doelstellingen zijn overzichtelijk weergegeven in het onderzoeksschema dat is bijgevoegd in 

it het onderzoek moet duidelijk worden 

belangrijk om grondig na te gaan voor wie of 

oor stabiliteitsdwarswanden is ontwikkeld die zo 

tunnelproces. De huidige uitvoeringsmethodes hebben verschillende nadelen die 

er voor zorgen dat het tunnelproces complexer en duurder wordt dan nodig is. Het nieuwe ontwerp resulteert door 

tunnelgietbouwprojecten 

tijdens het voorbereidingsproces. 

project opnieuw een uitvoeringsmethode te worden uitgedacht. 

en eenvoudiger ruwbouwproces dankzij de nieuwe 
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2.4. Ethische verantwoording

 

Het onderzoek is ethisch verantwoord wanneer de respondenten vrijwillig meewerken en er aan hen geen valse 

voorstelling van zaken wordt gegeven, de gegevens anoniem worden verwerkt en de uitkomsten voor hen geen 

nadelig effect hebben. Tevens moet de onderz

eerlijke en objectieve manier uitvoeren, en geen gegeven

mee instemt. (Baarda, 2005, pag. 33) 

In het geval van dit onderzoek wordt vol

vrijwillige basis, zonder dat er een valse voorstelling van zaken wordt gegeven

onderzoek zullen voor geen van de respondenten een nadelig effe

 

2.5. Indeling 

 

Het afstuderen bij de faculteit Bouwkunde in de richting uitvoeringstechniek bestaat uit drie fases

namelijk: 

• Participerend observeren (observeren, analyseren en afstudeerplan maken)

• Afstudeerproject deel 1 (onderzoeken/

• Afstudeerproject deel 2 (ontwerpen/onderzoeken)

 

Iedere fase is afgesloten met een colloquium waar 

schema 01 indeling afstuderen [Bron: 

 

Het afstudeerproject is opgedeeld in een onderzoeksgedeelte en een ontwerpgedeelte. Het onderzoeksgedeelte 

gepresenteerd tijdens het tussencolloquium en het ontwerpgedeelte 

schema 02 is een schematische weergave van het afstud

 

Analyse bestaande 

uitvoeringsmethodes

(taakstelling 2)

PvE

(taakstelling 1)
Vorm en functie

Wet en 

regelgeving

Constructieve 

aspecten

Veiligheid en 

gezondheid

Uitvoering en 

logistiek

Onderzoek

  

thische verantwoording van het onderzoek 

Het onderzoek is ethisch verantwoord wanneer de respondenten vrijwillig meewerken en er aan hen geen valse 

voorstelling van zaken wordt gegeven, de gegevens anoniem worden verwerkt en de uitkomsten voor hen geen 

Tevens moet de onderzoeker het onderzoek voor de opdrachtgever op een controleerbare 

eerlijke en objectieve manier uitvoeren, en geen gegevens aan derden verstrekken indien de opdrachtgever daar niet 

 

rdt voldaan aan de door Baarda gestelde eisen. Alle respondenten

zonder dat er een valse voorstelling van zaken wordt gegeven, mee te werken

onderzoek zullen voor geen van de respondenten een nadelig effect hebben. 

Het afstuderen bij de faculteit Bouwkunde in de richting uitvoeringstechniek bestaat uit drie fases

Participerend observeren (observeren, analyseren en afstudeerplan maken) 

eerproject deel 1 (onderzoeken/ontwerpen) 

Afstudeerproject deel 2 (ontwerpen/onderzoeken). 

loten met een colloquium waar de resultaten zijn gepresenteerd.  

indeling afstuderen [Bron: http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_sdct/uitvoeringstechniek/masterstudie

afstudeertraject] 

opgedeeld in een onderzoeksgedeelte en een ontwerpgedeelte. Het onderzoeksgedeelte 

gepresenteerd tijdens het tussencolloquium en het ontwerpgedeelte is gepresenteerd tijdens het eindcolloquium. In 

is een schematische weergave van het afstudeerproject weergegeven.  

toetsingsmatrix

Deeloplossingen

Deelfuncties

Morfologisch 

overzicht

(taakstelling 3)

Keuze 

Conceptoplossingen

(Taakstelling 

Ontwerp

toetsen

schema 02 schematische weergave afstuderen 
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Het onderzoek is ethisch verantwoord wanneer de respondenten vrijwillig meewerken en er aan hen geen valse 

voorstelling van zaken wordt gegeven, de gegevens anoniem worden verwerkt en de uitkomsten voor hen geen 

oeker het onderzoek voor de opdrachtgever op een controleerbare 

verstrekken indien de opdrachtgever daar niet 

eisen. Alle respondenten zijn verzocht op 

mee te werken. De uitkomsten van dit 

Het afstuderen bij de faculteit Bouwkunde in de richting uitvoeringstechniek bestaat uit drie fases (schema 01), 

 
http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_sdct/uitvoeringstechniek/masterstudie/afstuderen/ 

opgedeeld in een onderzoeksgedeelte en een ontwerpgedeelte. Het onderzoeksgedeelte is 

gepresenteerd tijdens het eindcolloquium. In 

Keuze 

Conceptoplossingen

Taakstelling 4)

Uitwerken Definitief 

Ontwerp
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3. Eisen en Wensen 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eisen en wensen die er worden gesteld aan 

stabiliteitsdwarswand. Deze gegevens 

 

Voorafgaan aan het opstellen van dit programma van eisen zijn er enkele deelonderzoeken uitgevoerd:

• Een analyse van het ontwerpen van een uitvoeringsmethode voor de ruwbouw

• Een analyse van de uitgevoerde projecten waarbij een stabiliteitsdwarswand is toegepast

• Een literatuuronderzoek naar de wet

• Interviews met betrokkenen bij de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden.

 

Voor dit onderzoek zijn de eisen en wensen onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Wet- en Regelgeving 

• Veiligheid en gezondheid 

• Vorm en functie 

• Uitvoering en logistiek 

• Constructief. 

 

In de volgende paragrafen worden deze categorieën behandeld.

 

3.1. Wet- en regelgeving 

 

Voor het onderdeel ‘Wet- en regelgeving’ is een literatuur

bijlage F. In de volgende paragrafen worden de 

 

3.1.1. Algemeen 

In Nederland is er een wet opgesteld die de regels met 

betrekking tot woningbouw huisvest. In 

geen concrete eisen gesteld aan de uitvoering van gebouwen, 

alleen aan woningen op zich. De woningbouwwet hangt wel 

samen met enkele andere besluiten die door de Nederlandse 

regering zijn opgesteld (zie schema 03

• Besluit meldingsplichtige bouwwerkzaamheden

• Bouwbesluit 2003 

• Model bouwverordening 1992

 

Van deze drie besluiten is alleen het bouwbesluit 

toepassing op de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden.

het bouwbesluit worden geen eisen aan de uitvoering van 

bouwwerken gesteld, maar alleen 

bouwwerk. De eisen die aan de uitvoering worden gesteld zijn 

te gedetailleerd en uitgebreid om in het bouwbesluit zelf te 

kunnen omschrijven. Daarom wordt er uit praktisch oogpunt 

verwezen naar de voorschriften in de NEN 9700.

  

ingegaan op de eisen en wensen die er worden gesteld aan 

stabiliteitsdwarswand. Deze gegevens leiden tot het programma van eisen. 

Voorafgaan aan het opstellen van dit programma van eisen zijn er enkele deelonderzoeken uitgevoerd:

ontwerpen van een uitvoeringsmethode voor de ruwbouw. 

uitgevoerde projecten waarbij een stabiliteitsdwarswand is toegepast

Een literatuuronderzoek naar de wet- en regelgeving met betrekking tot stabiliteitsdwarswande

Interviews met betrokkenen bij de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden. 

Voor dit onderzoek zijn de eisen en wensen onderverdeeld in de volgende categorieën: 

en worden deze categorieën behandeld. 

regelgeving’ is een literatuuronderzoek verricht, dit onderzoek is te

en worden de belangrijkste punten uit dit onderzoek behandeld.

In Nederland is er een wet opgesteld die de regels met 

betrekking tot woningbouw huisvest. In deze wet worden 

geen concrete eisen gesteld aan de uitvoering van gebouwen, 

De woningbouwwet hangt wel 

besluiten die door de Nederlandse 

03). Dit zijn: 

splichtige bouwwerkzaamheden 

Model bouwverordening 1992 

Van deze drie besluiten is alleen het bouwbesluit van 

de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden. In 

bouwbesluit worden geen eisen aan de uitvoering van 

lleen aan het te bouwen 

De eisen die aan de uitvoering worden gesteld zijn 

te gedetailleerd en uitgebreid om in het bouwbesluit zelf te 

kunnen omschrijven. Daarom wordt er uit praktisch oogpunt 

verwezen naar de voorschriften in de NEN 9700. 

 

schema 03 samenhang technische regelgeving

[Bron: Jellema 7 pagina 25, ir. A. te Boveldt, 2004

6 

ingegaan op de eisen en wensen die er worden gesteld aan de uitvoering van een 

Voorafgaan aan het opstellen van dit programma van eisen zijn er enkele deelonderzoeken uitgevoerd: 

uitgevoerde projecten waarbij een stabiliteitsdwarswand is toegepast. 

en regelgeving met betrekking tot stabiliteitsdwarswanden. 

, dit onderzoek is terug te vinden in 

belangrijkste punten uit dit onderzoek behandeld. 

technische regelgeving 

Jellema 7 pagina 25, ir. A. te Boveldt, 2004] 
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Waar de eisen te gedetailleerd en u

wordt uit praktisch oogpunt verwezen naar de voorschriften in een NEN. Dit is bijvoorbeeld het geval met de 

voorschriften inzake de constructieve veiligheid en met de inrichting van voo

water, elektriciteit, ventilatie, rookafvoer, droge blusleidingen enzovoort. Het bouwbesluit verwijst ook naar 

de NEN’s voor de definiëring.

 

3.1.2. Normen 

De technische eisen aan de uitvoering van 

 

Een norm is een document met afspraken. Deze afspraken zijn gemaakt tussen belanghebbende partijen. 

Meestal zijn dit producenten, handelaren, gebruikers, overheden of consumentenorga

(http://www.nen.nl/web/ normshop/normen.htm, 31

 

In het bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 9700 “Technische grondslagen voor bouwconstructies

Algemene basiseisen”. Deze norm maakt deel uit van de normenreeks TGB 1990. (NE

Nederlands Normalisatie-instituut, 2005). Van de normen binnen de normenreeks TGB

normen van belang voor de realisatie van stabiliteitsdwarswanden:

• NEN 6700 “algemene Basiseisen”

• NEN 6720 “Betonconstructies”

• NEN 6722 “Uitvoering” 

 

In de NEN 6700 en 6720 wordt de uitvoering niet specifiek behandel

deze norm zijn dan ook de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van een dwarswand 

wordt tevens doorverwezen naar de NEN

NEN 6722 gaat opvolgen. In Nederland blijft NEN 6722 

Als aanvulling op deze normen is de norm NEN 3869

als 6722 wordt er namelijk naar deze norm verwezen.

passages zijn weergegeven in bijlage 

weergegeven. 

 

In hoofdstuk 9 worden bekistingen en ondersteuningen behandeld.

er gesteld worden aan de uitvoering van een beton wand. 

 

Bekistingen en ondersteuningen moeten:

• de gewenste vorm aan de 

• het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak geven;

• de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden.

(NEN 6722:2002: paragraaf 9.1.) 

  

Waar de eisen te gedetailleerd en uitgebreid zijn om in het bouwbesluit zelf te kunnen worden omschreven, 

wordt uit praktisch oogpunt verwezen naar de voorschriften in een NEN. Dit is bijvoorbeeld het geval met de 

voorschriften inzake de constructieve veiligheid en met de inrichting van voorzieningen ten behoeve van gas, 

water, elektriciteit, ventilatie, rookafvoer, droge blusleidingen enzovoort. Het bouwbesluit verwijst ook naar 

de NEN’s voor de definiëring. (Jellema 7 pagina 25, ir. A. te Boveldt, 2004) 

itvoering van een stabiliteitsdwarswand zijn te vinden in de NEN Normen.

Een norm is een document met afspraken. Deze afspraken zijn gemaakt tussen belanghebbende partijen. 

Meestal zijn dit producenten, handelaren, gebruikers, overheden of consumentenorga

http://www.nen.nl/web/ normshop/normen.htm, 31-05-2011) 

In het bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 9700 “Technische grondslagen voor bouwconstructies

Algemene basiseisen”. Deze norm maakt deel uit van de normenreeks TGB 1990. (NEN 6700:2005 pagina 2, 

instituut, 2005). Van de normen binnen de normenreeks TGB-

normen van belang voor de realisatie van stabiliteitsdwarswanden: 

“algemene Basiseisen” 

“Betonconstructies” 

In de NEN 6700 en 6720 wordt de uitvoering niet specifiek behandeld, maar telkens verwezen naar de NEN 6722. 

e eisen die gesteld worden aan de uitvoering van een dwarswand 

doorverwezen naar de NEN-EN 13670 “Execution of concrete structures”. Dit is de Europese norm die 

In Nederland blijft NEN 6722 echter voorlopig nog van kracht.  

Als aanvulling op deze normen is de norm NEN 3869 “Verankeringssystemen” behandeld. Vanuit zowel de NEN 6720 

als 6722 wordt er namelijk naar deze norm verwezen. Al deze normen zijn doorgenomen en de 

bijlage F “literatuuronderzoek”. De belangrijkste conclusies worden hieronder 

worden bekistingen en ondersteuningen behandeld. In dit hoofdstuk zijn de basis

er gesteld worden aan de uitvoering van een beton wand.  

Bekistingen en ondersteuningen moeten: 

de gewenste vorm aan de betonconstructie geven; 

het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak geven; 

de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden. 
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itgebreid zijn om in het bouwbesluit zelf te kunnen worden omschreven, 

wordt uit praktisch oogpunt verwezen naar de voorschriften in een NEN. Dit is bijvoorbeeld het geval met de 

rzieningen ten behoeve van gas, 

water, elektriciteit, ventilatie, rookafvoer, droge blusleidingen enzovoort. Het bouwbesluit verwijst ook naar 

e vinden in de NEN Normen. 

Een norm is een document met afspraken. Deze afspraken zijn gemaakt tussen belanghebbende partijen. 

Meestal zijn dit producenten, handelaren, gebruikers, overheden of consumentenorganisaties. 

In het bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 9700 “Technische grondslagen voor bouwconstructies- TGB 1990 - 

N 6700:2005 pagina 2, 

-1990 zijn de volgende 

maar telkens verwezen naar de NEN 6722. In 

e eisen die gesteld worden aan de uitvoering van een dwarswand te vinden. In NEN 6722 

EN 13670 “Execution of concrete structures”. Dit is de Europese norm die 

” behandeld. Vanuit zowel de NEN 6720 

Al deze normen zijn doorgenomen en de belangrijkste 

conclusies worden hieronder 

In dit hoofdstuk zijn de basiseisen te vinden die 
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In hoofdstuk 16 worden de maattoleranties behandeld

voldoen. 

 

Beoordeling van een betonoppervlak

De beoordeling van een gerealiseerd betonoppervlak moet plaatshebben volgens één van de drie 

meetmethoden genoemd in 16.3.1. De meetresultaten moeten voldoen aan de in 

waarden, tenzij in de projectspecificatie andere waarden zijn bepaald (klasse B), of tenzij klasse C van te 

voren is overeengekomen. (NEN 6722:2002, paragraaf 16.2.2.)

 

Voor een toelichting van klasse A zie tabel

 

tabel 01 klasse A betonoppervlak

  

In hoofdstuk 16 worden de maattoleranties behandeld. Er wordt omschreven waaraan een betonoppervlak moet 

Beoordeling van een betonoppervlak: 

De beoordeling van een gerealiseerd betonoppervlak moet plaatshebben volgens één van de drie 

meetmethoden genoemd in 16.3.1. De meetresultaten moeten voldoen aan de in tabel 1

waarden, tenzij in de projectspecificatie andere waarden zijn bepaald (klasse B), of tenzij klasse C van te 

NEN 6722:2002, paragraaf 16.2.2.) 

tabel 01. 

betonoppervlak [Bron: NEN 6722:2002 pagina 46, Nederlands Normalisatie
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n een betonoppervlak moet 

De beoordeling van een gerealiseerd betonoppervlak moet plaatshebben volgens één van de drie 

tabel 1 (klasse A) gegeven 

waarden, tenzij in de projectspecificatie andere waarden zijn bepaald (klasse B), of tenzij klasse C van te 

 
Nederlands Normalisatie-instituut, 2002] 
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De toegestane maattoleranties worden nog verder gespecificeerd in NEN

structures”. In hoofdstuk 10 van deze norm is tabel 

 

tabel 02 toegestane verticale maatafwijkingen voor kolommen en wanden [Bron: NEN 13670:2009:

pagina 33, Comité Européen de Normalisation, 2009]

 

3.1.3. Eisen 

Deze eisen ten aanzien van de wet- en regelgeving kunnen worden samengevat

 

nr. omschrijving 

1 
Bekistingen en ondersteuningen moeten de gewenste vorm aan 

constructies geven (rechte wand met haakse hoeken)

2 

Bekistingen en ondersteuningen moeten het gewenste uiterlijk aan 

het betonoppervlak geven (CUR 100 klasse A en verticale 

maatafwijking conform NEN-

3 

Bekistingen en ondersteuningen moeten de betonconstructie 

ondersteunen totdat deze ontkist mag worden (ontkisten bij 

druksterkte van 3,5 N/mm2)

tabel 03 eisen

worden nog verder gespecificeerd in NEN-EN 13670 “Execution

structures”. In hoofdstuk 10 van deze norm is tabel 02 te vinden.  

verticale maatafwijkingen voor kolommen en wanden [Bron: NEN 13670:2009:

pagina 33, Comité Européen de Normalisation, 2009] 

en regelgeving kunnen worden samengevat in de volgende 

kort 

Bekistingen en ondersteuningen moeten de gewenste vorm aan 

constructies geven (rechte wand met haakse hoeken) 

Gewenste vorm 

geven 

Bekistingen en ondersteuningen moeten het gewenste uiterlijk aan 

het betonoppervlak geven (CUR 100 klasse A en verticale 

-EN 13670 artikel 10.4.) 

Gewenste 

betonoppervlak 

geven 

Bekistingen en ondersteuningen moeten de betonconstructie 

ondersteunen totdat deze ontkist mag worden (ontkisten bij 

druksterkte van 3,5 N/mm2) 

Ondersteunen 

tot ontkisten 

tabel 03 eisen ten aanzien van wet en regelgeving 

9 

EN 13670 “Execution of concrete 

 
verticale maatafwijkingen voor kolommen en wanden [Bron: NEN 13670:2009: 

de volgende eisen (zie tabel 03) 

criteria 

Gewenste vorm 

minimale eis:                 

Rechte wand met 

haakse hoeken 

(maatafwijking conf. 

NEN-EN 13670 artikel 

10.4.) 

betonoppervlak 

minimale eis:                                      

CUR 100 klasse A 

ontkisten bij :                   

druksterkte ≥ 3,5 

KN/mm2 
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3.2. Veiligheid en gezondheid

 

Voor het onderdeel veiligheid en gezondheid is een literatuuronderzoek verricht

F. In onderstaande paragrafen worden de belangrijkste punten uit dit onderzoek omschreven.

 

3.2.1. Algemeen 

In Nederland bestaat er een wet die betrekking heeft 

Arbeidsomstandighedenwet (verder te noemen:

 

De nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden kent drie verschillende 

niveaus (van algemeen naar concreet):

- Arbowet 

- Arbobesluit 

- Arboregeling 

De regels uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling hebben een dwingend karakt

(http://www.arbouw.nl/werkgever/wet

 

De Arbowet gaat uit van het principe van optimalisering van de arbeidsomstandigheden; de wet beoogt 

menswaardige arbeid te bevorderen. Onder arbeidsomstandigheden 

gezondheid, ergonomie, arbeidsinhoud en welzijn van werknemers. Deze aspecten worden in onderlinge 

samenhang benaderd. De Arbowet is een kaderwet en wordt verder uitgewerkt in het 

(Jellema 12B, pagina 125, H.A.J. Flapper, 2005

 

In de Arbowet worden de algemene we

invulling wordt er verwezen naar het Arbobesluit. Dit besluit kan voor

Arboregeling. Voor dit onderzoek wordt er gekeken naar het Arbobesluit. Het gehele Arbobesluit is

Alle belangrijkere passages zijn weergegeven in bijlage 

 

3.2.2. Arbobesluit 

De meest recente versie van het 

stabiliteitsdwarswanden zijn de volgende hoofdstukken interessant:

- Hoofdstuk 3: “Inrichting arbeidsplaatsen”

- Hoofdstuk 4: “Gevaarlijke stoffen en biologische agentia”

- Hoofdstuk 5: “Fysieke belasting”

- Hoofdstuk 6: “Fysische factoren”

- Hoofdstuk 7: “Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden”

 

De belangrijkste artikelen hieruit zijn: 

 

Artikel 3.16  

Voorkomen valgevaar 

1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk

of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige 

hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverh

openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin het gebruik van ladders en 

trappen is toegestaan als bedoeld in artikel 7.23,

4. Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht 

of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter 

beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn t

Veiligheid en gezondheid 

Voor het onderdeel veiligheid en gezondheid is een literatuuronderzoek verricht. Dit onderzoek is te vinden in bijlage 

en worden de belangrijkste punten uit dit onderzoek omschreven.

er een wet die betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden. Deze heet

verder te noemen: ‘Arbowet’). 

en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden kent drie verschillende 

niveaus (van algemeen naar concreet): 

De regels uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling hebben een dwingend karakt

http://www.arbouw.nl/werkgever/wet-en-regelgeving/arbowet-en-regelgeving/, 8-06-2011). 

De Arbowet gaat uit van het principe van optimalisering van de arbeidsomstandigheden; de wet beoogt 

menswaardige arbeid te bevorderen. Onder arbeidsomstandigheden worden verstaan veiligheid, 

gezondheid, ergonomie, arbeidsinhoud en welzijn van werknemers. Deze aspecten worden in onderlinge 

samenhang benaderd. De Arbowet is een kaderwet en wordt verder uitgewerkt in het 

Flapper, 2005) 

In de Arbowet worden de algemene wetten ten aanzien van arbeidsomstandigheden aangegeven. Voor verdere 

invulling wordt er verwezen naar het Arbobesluit. Dit besluit kan voor specifieke zaken 

k wordt er gekeken naar het Arbobesluit. Het gehele Arbobesluit is

passages zijn weergegeven in bijlage F “literatuuronderzoek”. 

De meest recente versie van het Arbobesluit is van 1 januari 2008. Ten aanzien van

lgende hoofdstukken interessant: 

“Inrichting arbeidsplaatsen” 

“Gevaarlijke stoffen en biologische agentia” 

“Fysieke belasting” 

“Fysische factoren” 

“Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden”. 

 

Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes 

of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige 

hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. 

Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, 

openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen. 

Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin het gebruik van ladders en 

trappen is toegestaan als bedoeld in artikel 7.23, tweede lid. 

Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht 

of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter 

beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn ter voorkoming van het gevaar voldoende sterke en 
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. Dit onderzoek is te vinden in bijlage 

en worden de belangrijkste punten uit dit onderzoek omschreven. 

op de arbeidsomstandigheden. Deze heet de 

en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden kent drie verschillende 

De regels uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling hebben een dwingend karakter. 

De Arbowet gaat uit van het principe van optimalisering van de arbeidsomstandigheden; de wet beoogt 

worden verstaan veiligheid, 

gezondheid, ergonomie, arbeidsinhoud en welzijn van werknemers. Deze aspecten worden in onderlinge 

samenhang benaderd. De Arbowet is een kaderwet en wordt verder uitgewerkt in het Arbobesluit.  

ten ten aanzien van arbeidsomstandigheden aangegeven. Voor verdere 

specifieke zaken verwijzen naar de 

k wordt er gekeken naar het Arbobesluit. Het gehele Arbobesluit is doorgenomen. 

Ten aanzien van de uitvoering van 

een veilige steiger, stelling, bordes 

of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige 

ogende omstandigheden, 

 

Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin het gebruik van ladders en 

Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht 

of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter 

er voorkoming van het gevaar voldoende sterke en 
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voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of worden doelmatige 

veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische 

middelen toegepast, die ten minste een zelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde 

arbeid geven. Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven 

maatregelen gericht op individuele bescherming.

(Arbobesluit 2008, hoofdstuk 3 afdeling 1 paragraaf 4

 

Artikel 3.17.  

Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen 

geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan

bekneld te raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan

niet mogelijk is zoveel mogelijk beperkt. Artikel 3.16, vierde lid, laatste volzin, is van toepassing.

(Arbobesluit 2008, hoofdstuk 3 afdeling 1 paragraaf 4

 

Beleidsregel 5.3-1  

Tillen op bouwplaatsen stelt een maximum aan het gewicht dat handmatig getild mag worden. De 

algemene punten van de beleidsregel zijn: 

- met de hand tillen moet zoveel mogelijk worden vermeden; 

- het maximale gewicht dat door 1 persoon met de

- het maximale gewicht dat door 2 personen samen mag worden getild is 50 kg. Let op: dit geldt 

alleen als de ruimte groot genoeg is om ook op een goede manier te kunnen tillen. Als het gewicht zwaarder 

is, moeten hulpmiddelen worden ingezet.

(http://www.arbouw.nl/werkgever/risicos/lichamelijke

 

3.2.3. Eisen 

De belangrijkste eisen ten aanzien van

overzicht van alle gevonden eisen en aandachtspunten zie bijlage 

 

nr. omschrijving 

1 

Het gevaar om bekneld te raken moet worden voorkomen. De 

maatregelen die hier voor nodig zijn, moeten zijn 

systeem. 

2 

Er moeten maatregelen worden

openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer 

te vallen. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het systeem.

3 

De fysieke belasting mag geen gevaren met zich mee brengen voor de 

veiligheid en gezondheid van de werknemer, 1 persoon mag maximaal 

25 kg tillen. Twee personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kg tillen.

tabel 0

 

3.3. Vorm en locatie  

 

Om te achterhalen in welke vorm en op welke locaties stabiliteitsdwarswanden worden uitgevoerd

uitgevoerd van alle projecten bij de afdeling Materieeladvies en Engineering

01-01-2011 (zie bijlage C Analyse projecten

 

3.3.1. Algemeen 

Tijdens de analyse van de uitgevoerde projecten 

werden toegepast en die tussen 01

gegevens ten aanzien van ontwerp en uitvoering genoteerd

toelichting vorm en locatie). 

 

voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of worden doelmatige 

veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische 

t, die ten minste een zelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde 

arbeid geven. Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven 

maatregelen gericht op individuele bescherming. 

afdeling 1 paragraaf 4) 

Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen Het gevaar te worden getroffen of 

geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of het gevaar 

raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan, wordt voorkomen en indien dat 

niet mogelijk is zoveel mogelijk beperkt. Artikel 3.16, vierde lid, laatste volzin, is van toepassing.

Arbobesluit 2008, hoofdstuk 3 afdeling 1 paragraaf 4) 

Tillen op bouwplaatsen stelt een maximum aan het gewicht dat handmatig getild mag worden. De 

algemene punten van de beleidsregel zijn:  

met de hand tillen moet zoveel mogelijk worden vermeden;  

het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg; 

het maximale gewicht dat door 2 personen samen mag worden getild is 50 kg. Let op: dit geldt 

alleen als de ruimte groot genoeg is om ook op een goede manier te kunnen tillen. Als het gewicht zwaarder 

hulpmiddelen worden ingezet. 

http://www.arbouw.nl/werkgever/risicos/lichamelijke-belasting/wetgeving, 08-06-2011) 

De belangrijkste eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid zijn weergegeven in tabel

aandachtspunten zie bijlage F “literatuuronderzoek”. 

kort 

te raken moet worden voorkomen. De 

maatregelen die hier voor nodig zijn, moeten zijn geïntegreerd in het 
veiligheid voorzien 

tijdens alle fases 

(beknellings-gevaar)

Er moeten maatregelen worden genomen tegen valgevaar bij 

openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer 

te vallen. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het systeem. 

veiligheid voorzien 

tijdens alle fases 

(valgevaar) 

De fysieke belasting mag geen gevaren met zich mee brengen voor de 

veiligheid en gezondheid van de werknemer, 1 persoon mag maximaal 

kg tillen. Twee personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kg tillen. 

fysieke belasting 

tabel 04 eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid 

Om te achterhalen in welke vorm en op welke locaties stabiliteitsdwarswanden worden uitgevoerd

uitgevoerd van alle projecten bij de afdeling Materieeladvies en Engineering die zijn afgerond tussen 01

Analyse projecten en bijlage C2 toelichting analyse projecten).  

Tijdens de analyse van de uitgevoerde projecten zijn er 35 projecten gevonden waarbij stabiliteitsdwarswanden 

01-01-2006 en 01-01-2011 zijn opgeleverd. Per project zijn de kenmerkende 

ten aanzien van ontwerp en uitvoering genoteerd (voor een uitgebreide toelichting zie 
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voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of worden doelmatige 

veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische 

t, die ten minste een zelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde 

arbeid geven. Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven 

Het gevaar te worden getroffen of 

dan wel vloeistoffen of gassen, of het gevaar 

, wordt voorkomen en indien dat 

niet mogelijk is zoveel mogelijk beperkt. Artikel 3.16, vierde lid, laatste volzin, is van toepassing. 

Tillen op bouwplaatsen stelt een maximum aan het gewicht dat handmatig getild mag worden. De 

hand mag worden getild is 25 kg;  

het maximale gewicht dat door 2 personen samen mag worden getild is 50 kg. Let op: dit geldt 

alleen als de ruimte groot genoeg is om ook op een goede manier te kunnen tillen. Als het gewicht zwaarder 

dheid zijn weergegeven in tabel 04. Voor een totaal 

criteria 

veiligheid voorzien 

tijdens alle fases 

gevaar) 

geïntegreerde 

veiligheids-

voorzieningen bij:                                                                         

kans op beknelling 

veiligheid voorzien 

 

geïntegreerde 

veiligheids-

voorzieningen bij:                                                                         

afgrond ≥ 2,5m of 

openingen in vloeren 

 

maximaal tilgewicht:                                          

1 persoon: 25 kg                                                     

2 personen: 50 kg 

Om te achterhalen in welke vorm en op welke locaties stabiliteitsdwarswanden worden uitgevoerd is er een analyse 

die zijn afgerond tussen 01-01-2006 en 

gevonden waarbij stabiliteitsdwarswanden 

2011 zijn opgeleverd. Per project zijn de kenmerkende 

(voor een uitgebreide toelichting zie bijlage C2 
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Ten aanzien van de vorm zijn de volgende gegevens van belang:

• Lengte 

• Hoogte 

• Dikte 

• Soort vorm (recht, met schuine zijde of gebogen)

• Sparingen 

 

In afbeelding 01 zijn de deze afmetingen

zien dat er zowel raam als deursparingen worden toegepast.

 

 

Ten aanzien van de locatie van de wand 

• bevind de wand zich aan de gevelzijde of in het midden van de beuk?

 

Bij de geanalyseerde projecten bevond

tunnelbeuk. Er is binnen BAM Materieel navraag gedaan of dit representatief is voor alle projecten. Dit bleek niet het 

geval te zijn. In het verleden (vóór 2006) zijn er projecten ge

was gepositioneerd. Momenteel is er ook een project in uitvoering waarbij de stabiliteitsdwarswanden aan de 

gevelzijde zijn gepositioneerd (bouw

stabiliteitsdwarswanden aan de gevelzijde

 

3.3.2. eisen 

In bijlage C2 zijn alle maatgevende punten ten aanzien van vorm en functie behandeld.

kwamen zijn opgesomd in tabel 05. 

 

nr. Omschrijving 

1 
dagmaten tussen de 3000 mm en 8540 mm moet uitvoerbaar zijn met 

tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar

2 
Wanddiktes tussen de 200 en 400 mm moeten uitvoerbaar zijn met 

tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar

3 
beukhoogtes tussen de 2600 mm en 2800 mm moeten uitvoerbaar zijn

tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar

vorm zijn de volgende gegevens van belang: 

Soort vorm (recht, met schuine zijde of gebogen) 

afmetingen weergegeven. Ook is de vorm te zien (recht met haakse hoeken) en is te 

m als deursparingen worden toegepast. 

Afbeelding 01 afmetingen stabiliteitsdwarswand 

wand is het volgende van belang: 

bevind de wand zich aan de gevelzijde of in het midden van de beuk? 

bevond 100% van de stabiliteitswanden gepositioneerd in het midden van de 

Er is binnen BAM Materieel navraag gedaan of dit representatief is voor alle projecten. Dit bleek niet het 

r 2006) zijn er projecten geweest waarbij de stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde 

was gepositioneerd. Momenteel is er ook een project in uitvoering waarbij de stabiliteitsdwarswanden aan de 

bouwproject Cederlaan te Eindhoven). De uitvoeringsmethode 

stabiliteitsdwarswanden aan de gevelzijde, als middenin de tunnelbeuk kunnen uitvoeren. 

zijn alle maatgevende punten ten aanzien van vorm en functie behandeld. De eisen die

kort 

dagmaten tussen de 3000 mm en 8540 mm moet uitvoerbaar zijn met 

tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar 
Breedte  

Wanddiktes tussen de 200 en 400 mm moeten uitvoerbaar zijn met 

tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar 
dikte 

beukhoogtes tussen de 2600 mm en 2800 mm moeten uitvoerbaar zijn met 

tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar 
hoogte 
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Ook is de vorm te zien (recht met haakse hoeken) en is te 

 

100% van de stabiliteitswanden gepositioneerd in het midden van de 

Er is binnen BAM Materieel navraag gedaan of dit representatief is voor alle projecten. Dit bleek niet het 

weest waarbij de stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde 

was gepositioneerd. Momenteel is er ook een project in uitvoering waarbij de stabiliteitsdwarswanden aan de 

uitvoeringsmethode moet dus zowel 

De eisen die naar voren 

criteria 

 

bereik (mm):                                             

(3000, 8540)                                                  

stapgrote:                                                                

≤ 10 mm 

bereik (mm):                                             

(200, 400)                                                  

stapgrote:                                                                

≤ 10 mm 

bereik (mm):                                             

(2675, 2770)                                                  

stapgrote:                                                                

≤ 10 mm 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

4 
Er moeten verschillende (afwijkende) wandbreedtes en wandhoogtes kunnen 

worden uitgevoerd binnen een project.

5 
zowel stabiliteitsdwarswanden aan de gevel als midden in een beuk moeten 

uitvoerbaar zijn 

6 Zowel deur als raamsparingen moeten uitvoerbaar zijn

7 De uitvoeringsmethode moet toepasbaar zijn 

 

3.4. Uitvoering en logistiek 

 

Om de wensen en eisen ten aanzien van de 

afgenomen. Deze interviews zijn terug te vinden in 

het ontwerpproces dat voorafgaat aan de uitvoering van projecten waarbij stabilite

toegepast uitgevoerd. Deze analyse is te vinden in bijlage 

paragrafen wordt een korte toelichting op de interviews en de analyse gegeven, gevolgd door de wensen en eisen die 

hieruit voortkomen. 

 

3.4.1. Geïnterviewde personen 

Er is gekozen om personen te interviewen die stabiliteitsdwarswanden vanuit verschillende invalshoeken bekijken. 

Deze personen zijn onderverdeeld in medewerkers van externe p

externe partijen zijn BAM Woningbouw (de partij die uiteindelijk met de bekisting moet werken) en BAM A&E (de 

partij die de constructie constructief bereken

 

Persoon 

Mathé Flipsen

Charles Frissen

Jeroen van Driel

Richard Hanssen

Tim Kaizer 

Peter Koppen

Mari Oosterbosch

 

3.4.2. Opzet interview 

Om de wensen en eisen te achterhalen ten aanzien van uitvoering en logistiek zijn alle personen uit tabel 

geïnterviewd. Alle geïnterviewde hebben de volgende vraag voorgelegd gekregen: “

aanzien van de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden?

het interview afgenomen aan de hand va

geïnterviewde. Aan de hand van deze steekwoorden wordt het onderwerp sta

 

De resultaten van alle interviews (inclusief de vraagstelling en bijbehorende steekwoorden) 

bijlage G ‘interviews’. 

  

Er moeten verschillende (afwijkende) wandbreedtes en wandhoogtes kunnen 

worden uitgevoerd binnen een project. 

voorkomende 

variaties (t.b.v. 

ombouwen)

zowel stabiliteitsdwarswanden aan de gevel als midden in een beuk moeten 
Positie 

Zowel deur als raamsparingen moeten uitvoerbaar zijn Sparingen

De uitvoeringsmethode moet toepasbaar zijn bij een getoogde tunnelbeukvloer 
Vorm 

tunnelbeukvloer

tabel 05 eisen ten aanzien van vorm en functie 

Om de wensen en eisen ten aanzien van de uitvoering en de logistiek in kaart te brengen, zijn er diverse interviews 

eze interviews zijn terug te vinden in bijlage G interviews. Naast de interviews

het ontwerpproces dat voorafgaat aan de uitvoering van projecten waarbij stabiliteitsdwarsw

Deze analyse is te vinden in bijlage B1 analyse ontwerpen uitvoering ruwbouw

een korte toelichting op de interviews en de analyse gegeven, gevolgd door de wensen en eisen die 

 

gekozen om personen te interviewen die stabiliteitsdwarswanden vanuit verschillende invalshoeken bekijken. 

Deze personen zijn onderverdeeld in medewerkers van externe partijen en medewerkers van BAM M

ijen zijn BAM Woningbouw (de partij die uiteindelijk met de bekisting moet werken) en BAM A&E (de 

partij die de constructie constructief berekend) gekozen. De geïnterviewde personen zijn weergegeven in tabel 

partij functie 

Flipsen BAM Woningbouw Hoofd werkvoorbereiding

Charles Frissen BAM Woningbouw Uitvoerder

Jeroen van Driel BAM A&E Constructeur

Richard Hanssen BAM Materieel Materieel adviseur

BAM Materieel Organisatiedeskundige

Peter Koppen BAM Materieel Werkvoorbereider

Mari Oosterbosch BAM Materieel Uitvoerder

tabel 06 geïnterviewde personen 

Om de wensen en eisen te achterhalen ten aanzien van uitvoering en logistiek zijn alle personen uit tabel 

geïnterviewd. Alle geïnterviewde hebben de volgende vraag voorgelegd gekregen: “Welke wensen heeft u ten 

aanzien van de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden?”. Om stapsgewijs de wensen naar voren te laten komen, is 

het interview afgenomen aan de hand van enkele steekwoorden die betrekking hebben op de expertise van de 

geïnterviewde. Aan de hand van deze steekwoorden wordt het onderwerp stabiliteitsdwarswanden besproken.

(inclusief de vraagstelling en bijbehorende steekwoorden) 
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voorkomende 

variaties (t.b.v. 

ombouwen) 

Breedte (mm):                                                          

(3000, 8540)                                                             

hoogte (mm):                                                                 

(2600, 4200) 

mogelijke 

posities:                             

Gevelzijde / 

centraal 

Sparingen 

Mogelijke 

sparingen:                       

Raamsparingen / 

deursparingen 

tunnelbeukvloer 

mogelijke 

vormen:                             

vlak / getoogd 

zijn er diverse interviews 

Naast de interviews, is er een analyse van 

itsdwarswanden worden 

analyse ontwerpen uitvoering ruwbouw. In de volgende 

een korte toelichting op de interviews en de analyse gegeven, gevolgd door de wensen en eisen die 

gekozen om personen te interviewen die stabiliteitsdwarswanden vanuit verschillende invalshoeken bekijken. 

artijen en medewerkers van BAM Materieel. Als 

ijen zijn BAM Woningbouw (de partij die uiteindelijk met de bekisting moet werken) en BAM A&E (de 

) gekozen. De geïnterviewde personen zijn weergegeven in tabel 06. 

 

Hoofd werkvoorbereiding 

Uitvoerder 

Constructeur 

Materieel adviseur 

Organisatiedeskundige 

Werkvoorbereider 

Uitvoerder 

Om de wensen en eisen te achterhalen ten aanzien van uitvoering en logistiek zijn alle personen uit tabel 06 

Welke wensen heeft u ten 

Om stapsgewijs de wensen naar voren te laten komen, is 

die betrekking hebben op de expertise van de 

biliteitsdwarswanden besproken. 

(inclusief de vraagstelling en bijbehorende steekwoorden) zijn weergegeven in 
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3.4.3. Analyse ontwerpen uitvoering ruwbouw

In het kader van taakstelling 1.1. is een analyse uitgevoerd van het ontwerpproces dat voorafgaat aan de uitvoerin

van projecten waarbij stabiliteitsdwarswanden worden toegepast

tekstuele toelichting op deze analyse is te vinden in bijlage 

 
 

Onderzoeksvraag 1.1.  

Hoe verloopt het ontwerpproces van een 
 

 

Uit deze analyse kwam naar voren dat

komen, er nadrukkelijk rekening moet

stabiliteitsdwarswand met de overige 

1. Uitvoering dragende stabiliteitswanden en vloeren (hoofduitvoeringsmethode) 

2. Uitvoering stabiliteitsdwarswanden

3. Overige ruwbouwonderdelen

a. Balkons 

b. Liftkern en trappenhuis

c. Project specifieke onderdelen

4. Gevelsluiting 

5. Steigerinzet 

6. Kraan 

7. Afbouw 

8. Bouwplaatsinrichting 

9. Project specifieke onderdelen

 

Afbeelding 02 visualisatie

 

Als deze relaties tot een minimum worden beperkt

voorzieningen moeten worden getroffen ook minimaal. Tevens zorgt het uitsluiten van deze knelpunten voor een 

brede toepasbaarheid. Vanuit dit oogpunt zijn de volgende 

• De uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet beperken.

• De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen.

Analyse ontwerpen uitvoering ruwbouw 

In het kader van taakstelling 1.1. is een analyse uitgevoerd van het ontwerpproces dat voorafgaat aan de uitvoerin

van projecten waarbij stabiliteitsdwarswanden worden toegepast. Deze analyse is te vinden in bijlage 

tekstuele toelichting op deze analyse is te vinden in bijlage B2. 

Hoe verloopt het ontwerpproces van een uitvoeringsmethode van een ruwbouwproject? 

Uit deze analyse kwam naar voren dat, om tot een optimale uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden te 

n, er nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de relatie van de uitvoeringsmethode van de 

tabiliteitsdwarswand met de overige uitvoeringsonderdelen die gelijktijdig worden uitgevoerd (zie afbeelding 

Uitvoering dragende stabiliteitswanden en vloeren (hoofduitvoeringsmethode)  

Uitvoering stabiliteitsdwarswanden 

elen 

Liftkern en trappenhuis 

Project specifieke onderdelen 

Project specifieke onderdelen 

visualisatie van de invloed van de uitvoeringsonderdelen op elkaar 

Als deze relaties tot een minimum worden beperkt, is de kans dat er knelpunten optreden of aanvullende 

voorzieningen moeten worden getroffen ook minimaal. Tevens zorgt het uitsluiten van deze knelpunten voor een 

sbaarheid. Vanuit dit oogpunt zijn de volgende punten geformuleerd: 

De uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet beperken. 

De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen.
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In het kader van taakstelling 1.1. is een analyse uitgevoerd van het ontwerpproces dat voorafgaat aan de uitvoering 

eze analyse is te vinden in bijlage B1 en een 

tot een optimale uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden te 

worden gehouden met de relatie van de uitvoeringsmethode van de 

uitgevoerd (zie afbeelding 02): 

 
 

is de kans dat er knelpunten optreden of aanvullende 

voorzieningen moeten worden getroffen ook minimaal. Tevens zorgt het uitsluiten van deze knelpunten voor een 

De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen. 
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• Het vooropperen van materiaal 

• Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend worden voor de kraankeuze.

• De dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in een keer gewapend kunnen worden. 

• De koppelvoorzieningen (stekkenbakken en schroefk

iedere situatie voldoende ruimte is om schroefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen.

• Er mag geen brievenbussparing worden toegepast.

 

3.4.4. Eisen en wensen 

Uit de interviews en analyse komen tien eisen 

en de wensen in tabel 08. Voor het totaaloverzicht

 

nr.  omschrijving 

1 
Het aan- en afpikken van elementen moet mogelijk zijn op maximaal 

2,5 meter boven de werkvloer. 

2 
Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend worden voor 

de kraankeuze (maximaal 5000 kg)

3 
Twee lagen onder het tunnelproces moet de vloer vrij zijn voor de 

afbouw. 

4 

De benodigde onderdelen moeten kunnen worden getransporteerd 

met de standaard vrachtwagens van BAM M

12,40mx2,50mx2,85m (lxbxh)). 

5 
De uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet 

beperken. 

6 
De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door 

de beukopeningen. 

7 
Het vooropperen van materiaal en materieel in de tunnelbeuk moet 

mogelijk zijn voor het tunnelen.

8 

De koppelvoorzieningen (stekkenbakken en schoefkoppelingen) 

moeten zo zijn aangebracht dat er in iedere situatie voldoende 

ruimte is om schoefstekken in te 

9 Er mag geen brievenbussparing worden toegepast

10 
Het systeem moet uit te voeren zijn binnen een beperkte ruimte 

(beukbreedte x 1200 mm met toegangen van 1000 x 2300mm)

tabel 

  

Het vooropperen van materiaal moet mogelijk zijn in de tunnelbeuk. 

Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend worden voor de kraankeuze.

De dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in een keer gewapend kunnen worden. 

De koppelvoorzieningen (stekkenbakken en schroefkoppelingen) moeten zo zijn aangebracht dat er in 

iedere situatie voldoende ruimte is om schroefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen.

Er mag geen brievenbussparing worden toegepast. 

men tien eisen en vijftien wensen naar voren. De eisen zijn weergegeven in tabel 

totaaloverzicht zie bijlage H ‘Programma van Eisen’. 

kort 

en afpikken van elementen moet mogelijk zijn op maximaal 

 

Veilig kunnen 

aan/afpikken 

Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend worden voor 

de kraankeuze (maximaal 5000 kg). 

maximaal 

hijsgewicht 

Twee lagen onder het tunnelproces moet de vloer vrij zijn voor de moment vloerveld 

leeg  

De benodigde onderdelen moeten kunnen worden getransporteerd 

standaard vrachtwagens van BAM Materieel (laadruimte van 

 

transport materieel

De uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet beperking 

trekrichting 

niet afhankelijk zijn van transport door transport door 

beukopeningen 

Het vooropperen van materiaal en materieel in de tunnelbeuk moet 

. 
Vooropperen 

De koppelvoorzieningen (stekkenbakken en schoefkoppelingen) 

moeten zo zijn aangebracht dat er in iedere situatie voldoende 

ruimte is om schoefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen. 

Ruimte 

bewerkingen 

koppelvoorzieninge

n 

Er mag geen brievenbussparing worden toegepast. 
Toepassing 

brievenbussparing 

Het systeem moet uit te voeren zijn binnen een beperkte ruimte 

(beukbreedte x 1200 mm met toegangen van 1000 x 2300mm). 
Beperkte ruimte 

tabel 07 eisen ten aanzien van uitvoering en logistiek 

 

15 

Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend worden voor de kraankeuze. 

De dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in een keer gewapend kunnen worden.  

oppelingen) moeten zo zijn aangebracht dat er in 

iedere situatie voldoende ruimte is om schroefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen. 

De eisen zijn weergegeven in tabel 07 

criteria 

maximale hoogte :                                 

2,5 m boven 

werkvloer 

maximaal gewicht:                                      

5000 kg 

vloer vrij:                                                     

twee lagen na 

tunnelproces 

materieel 

laadoppervlak 

vrachtwagen BAM 

Materieel:                                       

12,40m x 2,5m x 2,85 

m 

Niet toegestaan 

Niet toegestaan 

vooropperen:                                        

moet mogelijk zijn 

voor het tunnelen 

koppelvoorzieninge

ruimte:                                                             

dikte wand x hoogte 

wand x 600mm 

 
Niet toegestaan 

uitvoerbaar binnen: 

beukbreedte x 

1200mm                            

toegangen:                                                  

1000x2300mm 
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nr. omschrijving 

1 
Het is wenselijk dat borgingen en bevestigingen eenvoudig visueel 

kunnen worden gecontroleerd

2 
Alle werkzaamheden in de bouwplaats moeten zoveel mogelijk 

staand op de werkvloer kunnen worden uitgevoerd.

3 De fysieke belasting moet zo laag mogelijk 

4 
Het is wenselijk dat de uitvoering van de stabiliteitsdwarswand niet 

op het kritieke pad van het tunnelproces ligt

5 
De uitvoering van de stabiliteitsdwarswand 

mogelijk zijn. 

6 

De benodigdheden (materiaal of materieel) voor de uitvoering van de 

stabiliteitsdwarswand dienen uit zo min mogelijk losse onderdelen te 

bestaan. 

7 De vrachtwagens moeten zo goed mogelijk worden uitgevuld

8 

De benodigdheden (materiaal of materieel) voor de uitvoering van de 

stabiliteitsdwarswand dienen zo compact mogelijk vervoerd te 

kunnen worden. 

9 
Het materieel dat wordt ingezet voor de stabiliteitsdwarswand moet 

eenvoudig zijn te onderscheiden van overig materieel

10 Er moeten zo veel mogelijk standaard onderdelen gebruikt 

11 
Beperk de toepassing van scharnierende materieelonderdelen bij in 

het werk gestort beton. 

12 
De opslag op de bouwplaats van materiaal en materieel 

minimum worden beperkt. 

13 
Gebruikt zo veel mogelijk modulaire maten bij het toepassen van 

materieel. 

14 
Het is wenselijk dat het benodigd 

montage werkzaamheden. 

15 
Alle ondersteuningsconstructies moeten zo snel mogelijk kunnen 

worden verwijderd. 

16 
De benodigde hijsbewegingen moeten tot een minimum worden 

beperkt. 

17 
De steigers moeten zo snel mogelijk omhoog kunnen worden 

gehesen. 

18 De kosten moeten zo laag mogelijk zijn
tabel 

 

3.5. Constructief 

 

Om de constructieve wensen en eisen in kaart te brengen

uitkomsten van dit interview worden in deze paragraaf toegelicht.

 

3.5.1. Basis principes 

De stabiliteitsdwarswand wordt door twee belastingen

windbelasting (in de praktijk wordt de wand ook gedeeltelijk door de vloervelden belast

constructieve berekening wordt er van

Onder invloed van de windbelasting zal de stabiliteitsdwarswand schuin willen gaan staan. Om dit tegen te gaan

er een fundering aanwezig moeten zijn die op het verste punt van de met windbelaste zijde druk op kan vangen en 

op het dichtst bijzijnde punt van de met windbelaste zijde trek op moet vangen. Onder invloed van de windbelasting 

zal de stabiliteitsdwarswand willen schuiven ten opzichte van de tunnelbeukwanden. Deze schuifkrachten zijn 

maatgevend voor de wapening die wordt aangebracht bij de aansluiting tussen de stabiliteitsdwarswand en de 

tunnelbeukwand. In afbeelding 03 zijn de basisprincipes van een s

kort 

Het is wenselijk dat borgingen en bevestigingen eenvoudig visueel 

gecontroleerd. 

Visuele controle 

verbindingen 

Alle werkzaamheden in de bouwplaats moeten zoveel mogelijk 

staand op de werkvloer kunnen worden uitgevoerd. 

werken op 

hoogte 

De fysieke belasting moet zo laag mogelijk blijven. fysieke belasting 

Het is wenselijk dat de uitvoering van de stabiliteitsdwarswand niet 

op het kritieke pad van het tunnelproces ligt. 

op kritieke pad 

tunnelproces 

De uitvoering van de stabiliteitsdwarswand moet zo eenvoudig 
complexiteit 

De benodigdheden (materiaal of materieel) voor de uitvoering van de 

stabiliteitsdwarswand dienen uit zo min mogelijk losse onderdelen te 
aantal 

onderdelen 

De vrachtwagens moeten zo goed mogelijk worden uitgevuld. 
uitvullen 

vrachtwagen 

De benodigdheden (materiaal of materieel) voor de uitvoering van de 

stabiliteitsdwarswand dienen zo compact mogelijk vervoerd te vervoer 

Het materieel dat wordt ingezet voor de stabiliteitsdwarswand moet 

eenvoudig zijn te onderscheiden van overig materieel. 

Materieel 

eenvoudig 

kunnen 

onderscheiden 

Er moeten zo veel mogelijk standaard onderdelen gebruikt worden. 
standaard 

onderdelen  

Beperk de toepassing van scharnierende materieelonderdelen bij in scharnierende 

delen 

e opslag op de bouwplaats van materiaal en materieel moet tot een opslag op de 

bouwplaats 

ebruikt zo veel mogelijk modulaire maten bij het toepassen van modulaire 

maten 

et is wenselijk dat het benodigd materieel direct inzetbaar is zonder montage 

werkzaamheden 

Alle ondersteuningsconstructies moeten zo snel mogelijk kunnen inzet 

ondersteuningen

hijsbewegingen moeten tot een minimum worden 
hijsbewegingen 

De steigers moeten zo snel mogelijk omhoog kunnen worden 
klimmen steigers

De kosten moeten zo laag mogelijk zijn. kosten 

tabel 08 wensen ten aanzien van uitvoering en logistiek 

wensen en eisen in kaart te brengen, is er voor gekozen om een constructeur te interviewen. De 

sten van dit interview worden in deze paragraaf toegelicht. 

De stabiliteitsdwarswand wordt door twee belastingen belast. Het eigen gewicht van de stabiliteitsdwarswand en de 

windbelasting (in de praktijk wordt de wand ook gedeeltelijk door de vloervelden belast

ing wordt er vanuit gegaan dat de vloervelden geheel afdragen op de tunnelbeukwanden).

Onder invloed van de windbelasting zal de stabiliteitsdwarswand schuin willen gaan staan. Om dit tegen te gaan

er een fundering aanwezig moeten zijn die op het verste punt van de met windbelaste zijde druk op kan vangen en 

op het dichtst bijzijnde punt van de met windbelaste zijde trek op moet vangen. Onder invloed van de windbelasting 

wand willen schuiven ten opzichte van de tunnelbeukwanden. Deze schuifkrachten zijn 

e wordt aangebracht bij de aansluiting tussen de stabiliteitsdwarswand en de 

zijn de basisprincipes van een stabiliteitsdwarswand weergegeven.
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criteria 

Visuele controle 
wenselijk 

zo veel mogelijk 

voorkomen 

 zo laag mogelijk 

niet wenselijk 

zo eenvoudig 

mogelijk 

zo laag mogelijk 

zo goed mogelijk 

zo compact mogelijk 

wenselijk 

zo veel mogelijk 

toepassen 

zo veel mogelijk 

voorkomen 

zo veel mogelijk 

voorkomen 

zo veel mogelijk 

toepassen 

 

zo veel mogelijk 

voorkomen 

ondersteuningen 
zo kort mogelijk 

 zo min mogelijk 

klimmen steigers zo snel mogelijk 

zo laag mogelijk 

is er voor gekozen om een constructeur te interviewen. De 

. Het eigen gewicht van de stabiliteitsdwarswand en de 

windbelasting (in de praktijk wordt de wand ook gedeeltelijk door de vloervelden belast, maar tijdens de 

uit gegaan dat de vloervelden geheel afdragen op de tunnelbeukwanden). 

Onder invloed van de windbelasting zal de stabiliteitsdwarswand schuin willen gaan staan. Om dit tegen te gaan, zal 

er een fundering aanwezig moeten zijn die op het verste punt van de met windbelaste zijde druk op kan vangen en 

op het dichtst bijzijnde punt van de met windbelaste zijde trek op moet vangen. Onder invloed van de windbelasting 

wand willen schuiven ten opzichte van de tunnelbeukwanden. Deze schuifkrachten zijn 

e wordt aangebracht bij de aansluiting tussen de stabiliteitsdwarswand en de 

tabiliteitsdwarswand weergegeven. 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

Afbeelding 03 constructieve principe stabiliteitsdwarswanden [Bron:

 

Optredende schuifkracht: 

De optredende schuifkracht f is te berekenen met de volgende formule: 

 

� �  ∆�
�
�

 

 

Waarin: 

∆� = windbelasting op het gevelvlak van de verdieping

h = hoogte van de stabiliteitsdwarswand

l = breedte van de tunnelbeuk 

 

3.5.2. Aansluitvlakken van samengevoegde platen

Voor de uitvoeringsmethode van de stabiliteitsdwarswanden is het van belang hoe de aansluiti

stabiliteitsdwarswand op de tunnelbeukwand wordt gerealiseerd. Indien beiden wanden gelijktijdig in het werk 

worden gestort, is er geen verzwakking ter pla

op een ander tijdstip worden gestort

op. 

De opneembare schuifspanning in de voeg kan berekend worden. Voor de aansluiting tussen twee betonplaten 

gelden de constructieve eisen die gesteld worden in de NE

constructieve principe stabiliteitsdwarswanden [Bron: constructuur, BAM A&E]

te berekenen met de volgende formule:  

= windbelasting op het gevelvlak van de verdieping 

h = hoogte van de stabiliteitsdwarswand 

Aansluitvlakken van samengevoegde platen 

Voor de uitvoeringsmethode van de stabiliteitsdwarswanden is het van belang hoe de aansluiti

stabiliteitsdwarswand op de tunnelbeukwand wordt gerealiseerd. Indien beiden wanden gelijktijdig in het werk 

is er geen verzwakking ter plaatse van de aansluiting tussen beiden wanden. Indien beiden wanden 

rden gestort, treedt er ter plaatse van de aansluiting tussen deze wanden een verzwakking 

De opneembare schuifspanning in de voeg kan berekend worden. Voor de aansluiting tussen twee betonplaten 

gelden de constructieve eisen die gesteld worden in de NEN 6720 artikel 8.2.5.  
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BAM A&E] 

Voor de uitvoeringsmethode van de stabiliteitsdwarswanden is het van belang hoe de aansluiting van de 

stabiliteitsdwarswand op de tunnelbeukwand wordt gerealiseerd. Indien beiden wanden gelijktijdig in het werk 

van de aansluiting tussen beiden wanden. Indien beiden wanden 

er ter plaatse van de aansluiting tussen deze wanden een verzwakking 

De opneembare schuifspanning in de voeg kan berekend worden. Voor de aansluiting tussen twee betonplaten 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

In de NEN 6720 wordt gesteld dat de uiterst opneembare schuifspanning τ

 

�	 � 
�  
�� ��
��

� 
� �� 

 

Waarin: 

Ks = de factor voor de opneembare schuifspanning van het wapeningsstaal

Kb = de factor voor de opneembare schuifspanning van het betonoppervlak

Asv = de afschuifwapening per eenheid van lengt

fb = de kleinste waarde van de rekenwaarde van de betontreksterkte van 

bw = de dwarsafmeting van het beschouwde aansluitvlak.

 

Voor de factoren Ks en Kb moet er worden gekeken in welke categorie de voeg valt (zie 

Categorie 

1 

2 

3 

4 

5 

tabel 09 categorieën voegen bij aansluitvlakken van samengestelde platen [Bron: NEN 6720 artikel 8.2.5.]

 

De toegepaste uitvoeringsmethodes

categorieën (zie tabel 10). 

 

nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

tabel 

 

Wat opvalt is dat alle uitvoeringsmethoden

moet erbij worden vermeld dat uitvoeringsmethode 3 “holle wanden” gedeeltelijk (de aansluiting van de stortspouw 

met de beukwand) in categorie 5 ligt als de wand gelijktijdig met de tunnelbeuk wordt 

Bij methode 2 “prefab wanden met natte knopen” valt de aansluiting van het betonoppervlak van de prefab wand 

met het in het werk gestorte beton geheel in categorie 1. Echter door

ligt, maar er 600 millimeter van af, komt er minder schuifspannin

centrum van de wand wordt verplaatst

Voor de ontwikkeling van een nieuwe uitvoeringsmethode is het van belang dat de 

zo goed mogelijk is. Dit zorgt er namelijk voor dat er minder wapening hoeft te worden toegepast.

 

3.5.3. Eisen 

Er zijn in samenspraak met dhr. Van Driel

nr. omschrijving

25 
De verticale dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in 

een keer gewapend

26 

De verbinding tussen twee niet

voegverbinding hebben die minimaal in 

artikel 8.2.5.)

tabel 11 eisen

In de NEN 6720 wordt gesteld dat de uiterst opneembare schuifspanning τu moet worden bepaald uit:

= de factor voor de opneembare schuifspanning van het wapeningsstaal. 

voor de opneembare schuifspanning van het betonoppervlak. 

= de afschuifwapening per eenheid van lengte loodrecht op het aansluitvlak. 

= de kleinste waarde van de rekenwaarde van de betontreksterkte van de samenstellende delen.

van het beschouwde aansluitvlak. 

moet er worden gekeken in welke categorie de voeg valt (zie tabel 09

 

omschrijving Ks 

gladde en met staal bekiste oppervlakken 0,4 

voor met hout bekiste oppervlakken 0,6 

voor stortvlakken 0,8 

voor opgeruwde aansluitvlakken 1 

geen voeg 1 

tabel 09 categorieën voegen bij aansluitvlakken van samengestelde platen [Bron: NEN 6720 artikel 8.2.5.]

De toegepaste uitvoeringsmethodes (zie bijlage C projecten analyse) zijn onder te verdelen in de volgende

uitvoeringsmethode categorie

prefab traditioneel 

prefab wanden met natte knopen 

holle wanden 1 / 

i.h.w.g. stalen wandkist 

i.h.w.g. achterwand in tunnel 

i.h.w.g. rolbekisting 

i.h.w.g. handzame panelen 

tijdens een ander tunnelstort 

tabel 10 voegcategorie van de uitvoeringsmethodes 

Wat opvalt is dat alle uitvoeringsmethoden, met uitzondering van methode 5, in de slechtste cat

bij worden vermeld dat uitvoeringsmethode 3 “holle wanden” gedeeltelijk (de aansluiting van de stortspouw 

met de beukwand) in categorie 5 ligt als de wand gelijktijdig met de tunnelbeuk wordt volgestort. 

natte knopen” valt de aansluiting van het betonoppervlak van de prefab wand 

geheel in categorie 1. Echter doordat de voeg niet tegen de tunnelbeukwand aan 

komt er minder schuifspanning op de voeg te staan. Hoe verder 

wordt verplaatst, hoe kleiner de schuifspanning wordt. Zie ook de momentlijn in afbeelding 0

Voor de ontwikkeling van een nieuwe uitvoeringsmethode is het van belang dat de aanhechting van de twee wanden 

zo goed mogelijk is. Dit zorgt er namelijk voor dat er minder wapening hoeft te worden toegepast.

enspraak met dhr. Van Driel de volgende eisen opgesteld (zie tabel 11): 

omschrijving kort 

dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in 

een keer gewapend en gestort kunnen worden. 

aanbrengen 

wapening 

e verbinding tussen twee niet-gelijktijdig gestorte wanden moet een 

voegverbinding hebben die minimaal in categorie 4 valt (NEN 6720 

artikel 8.2.5.). 

voegverbinding

tabel 11 eisen ten aanzien van uitvoering en logistiek 
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moet worden bepaald uit: 

de samenstellende delen. 

09). 

Kb 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

1 

tabel 09 categorieën voegen bij aansluitvlakken van samengestelde platen [Bron: NEN 6720 artikel 8.2.5.] 

verdelen in de volgende 

categorie 

1 

1 

1 / (5) 

1 

5 

1 

1 

1 

in de slechtste categorie liggen. Wel 

bij worden vermeld dat uitvoeringsmethode 3 “holle wanden” gedeeltelijk (de aansluiting van de stortspouw 

gestort.  

natte knopen” valt de aansluiting van het betonoppervlak van de prefab wand 

dat de voeg niet tegen de tunnelbeukwand aan 

g op de voeg te staan. Hoe verder de voeg naar het 

hoe kleiner de schuifspanning wordt. Zie ook de momentlijn in afbeelding 03. 

aanhechting van de twee wanden 

zo goed mogelijk is. Dit zorgt er namelijk voor dat er minder wapening hoeft te worden toegepast. 

criteria 

in een keer 

voegverbinding 

minimale sterkte:                                    

categorie 4 

(conform. NEN 

6720 artikel 8.2.5.) 

 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

 

3.6. Programma van Eisen (PvE)

 

In de voorgaande paragrafen worden de eisen en wensen ten aanzien van de uitvoering van stabiliteitsdwa

genoemd. Als men deze eisen en wensen opsomt o

gesteld aan de uitvoeringsmethode van s

uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden te vinden

 
 

Onderzoeksvraag 1.4.  

Welke eisen worden er gesteld aan de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden?
 

 

Onderzoeksvraag 1.5.  

Welke wensen zijn er met betrekking tot de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden

 

Het programma in onderverdeeld in vijf onderdelen, namelijk:

• Wet- en regelgeving 

• Veiligheid en gezondheid 

• Vorm en functie 

• Uitvoering en logistiek 

• Constructief 

 

Verder is het programma van eisen opgesplitst

• Eisen 

• Wensen 

 

In bijlage H “Programma van Eisen” zijn alle eisen en wensen opgesomd. Ook wordt er per eis 

wat de afkomst is. 

  

Programma van Eisen (PvE) 

en worden de eisen en wensen ten aanzien van de uitvoering van stabiliteitsdwa

isen en wensen opsomt ontstaat een programma van eisen. Hierin zijn de eisen die worden 

gesteld aan de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden en de wensen met betrekking tot de 

van stabiliteitsdwarswanden te vinden. 

Welke eisen worden er gesteld aan de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden? 

wensen zijn er met betrekking tot de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden

programma in onderverdeeld in vijf onderdelen, namelijk: 

opgesplitst in: 

“Programma van Eisen” zijn alle eisen en wensen opgesomd. Ook wordt er per eis 
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en worden de eisen en wensen ten aanzien van de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden 

ierin zijn de eisen die worden 

tabiliteitsdwarswanden en de wensen met betrekking tot de 

wensen zijn er met betrekking tot de uitvoeringsmethode van stabiliteitsdwarswanden? 

“Programma van Eisen” zijn alle eisen en wensen opgesomd. Ook wordt er per eis en per wens vermeld 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

 

4. Uitvoeringsmethodes 
 

Nu de eisen en wensen bekend zijn, is er

programma van eisen. Tevens is 

stabiliteitsdwarswanden en of deze voldoen aan het programma van eisen.

 

4.1. Uitvoeringsmethodes 

 

In deze paragraaf worden de mogelijke uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden opgesomd.

 

De uitvoeringsmethodes zijn onder te verdelen in vier types

• Prefab 

• In het werk gestort 

• In het werk gestort met een ve

• Alternatieve materialisering.

 

Verder worden de uitvoeringsmethodes 

Materieel worden toegepast en uitvoeringsmethodes die niet door BAM Materieel worden toegepast.

 

4.1.1. Toegepast binnen BAM Mater

Bij de analyse van alle projecten van de afdeling Materieeladvies en Engineering die zijn afgerond tussen 01

en 01-01-2011 zijn de uitvoeringsmethodes bepaald die door BAM Materieel reeds worden toegepast

 

• Prefab wanden traditioneel 

• Prefab wanden met natte knopen

• Holle wanden    

• In het werk gestort met een stalen wandkist

• In het werk gestort met een eindwand in de tunnel

• In het werk gestort met een rol

• In het werk gestort met handzame panelen

• Verlijmde kalkzandsteen  

 

In deze opsomming wordt het aanbrengen van extra wapening in de knooppunten en de uitvoering tijdens een 

andere stort niet mee genomen omdat hier geen specifieke uitvoeringsmethode 

beiden gevallen tunnelgietbouw). 

 

4.1.2. Niet toegepast binnen BAM Materieel

De methodes die binnen BAM Materieel worden toegepast kunnen worden aangevuld met diverse andere 

uitvoeringsmethodes, namelijk: 

 

• Holle wanden methode Siemensma

• Eenzijdig verloren betonbekisting

• In het werk gestort met een klimbekisting

• Stremstaal bekisting  

• Kunststofelement bekisting 

• Geprofileerd staal bekisting 

• Stalen portaal   

• Stapelbouw (beton/kalkzandsteen/baksteen/etc.)

  

 

is er onderzocht of de huidige toegepaste uitvoeringsmethodes voldoen aan het 

 er gekeken of er mogelijke andere uitvoeringsmethodes bestaan

stabiliteitsdwarswanden en of deze voldoen aan het programma van eisen. 

In deze paragraaf worden de mogelijke uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden opgesomd.

De uitvoeringsmethodes zijn onder te verdelen in vier types: 

met een verloren bekisting 

. 

Verder worden de uitvoeringsmethodes voor dit onderzoek opgesplitst in uitvoeringsmethodes die door BAM 

Materieel worden toegepast en uitvoeringsmethodes die niet door BAM Materieel worden toegepast.

Toegepast binnen BAM Materieel 

Bij de analyse van alle projecten van de afdeling Materieeladvies en Engineering die zijn afgerond tussen 01

2011 zijn de uitvoeringsmethodes bepaald die door BAM Materieel reeds worden toegepast

     prefab 

Prefab wanden met natte knopen     prefab 

     verloren bekisting (beton)

In het werk gestort met een stalen wandkist    In het werk gestort

In het werk gestort met een eindwand in de tunnel   In het werk gestort

met een rolbekisting     In het werk gestort

In het werk gestort met handzame panelen    In het werk gestort

     alternatieve materialisering

In deze opsomming wordt het aanbrengen van extra wapening in de knooppunten en de uitvoering tijdens een 

niet mee genomen omdat hier geen specifieke uitvoeringsmethode betreft (de uitvoeringsmethode is in 

toegepast binnen BAM Materieel 

De methodes die binnen BAM Materieel worden toegepast kunnen worden aangevuld met diverse andere 

Holle wanden methode Siemensma     verloren bekisting (beton)

betonbekisting     verloren bekisting (beton)

In het werk gestort met een klimbekisting    in het werk gestort

     verloren bekisting (staal)

     verloren bekisting (kunststof)

     verloren bekisting (staal)

     Alternatieve materialisering

Stapelbouw (beton/kalkzandsteen/baksteen/etc.)   alternatieve materialisering
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oeringsmethodes voldoen aan het 

uitvoeringsmethodes bestaan voor 

In deze paragraaf worden de mogelijke uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden opgesomd. 

in uitvoeringsmethodes die door BAM 

Materieel worden toegepast en uitvoeringsmethodes die niet door BAM Materieel worden toegepast. 

Bij de analyse van alle projecten van de afdeling Materieeladvies en Engineering die zijn afgerond tussen 01-01-2006 

2011 zijn de uitvoeringsmethodes bepaald die door BAM Materieel reeds worden toegepast, dit zijn: 

bekisting (beton) 

In het werk gestort 

In het werk gestort 

In het werk gestort 

In het werk gestort 

alternatieve materialisering 

In deze opsomming wordt het aanbrengen van extra wapening in de knooppunten en de uitvoering tijdens een 

betreft (de uitvoeringsmethode is in 

De methodes die binnen BAM Materieel worden toegepast kunnen worden aangevuld met diverse andere 

bekisting (beton) 

bekisting (beton) 

in het werk gestort 

bekisting (staal) 

bekisting (kunststof) 

bekisting (staal) 

Alternatieve materialisering 

alternatieve materialisering 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

 

Dit geeft een totaal van vijftien mogelijke uitvoeringsmethodes. Deze methodes zijn 

combinatie van een analyse van uitgevoerde projecten, 

 
 

Onderzoeksvraag 2.1.  

Welke uitvoeringsmethodes zijn er bekend om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

‘stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken’ te realiseren?
 

 

4.2. Productbladen 

 

Om een duidelijk beeld te vormen van de toepassingsmogelijkheden van de gevonden uitvoeringsmethodes

voor iedere methode twee bladen met productinformatie gemaakt

in vier onderdelen: 

• Algemene omschrijving 

• Systeemkenmerken 

• Constructieve kenmerken 

• Voor- en nadelen 

• Conclusie. 

 

In deze productbladen wordt er antwoord gegeven op onderzoeksvraag 2.2. tot en met 2.8.

 

Onderzoeksvraag 2.2. 

Wat zijn de systeemkenmerken van deze uitvoeringsmethode?

Onderzoeksvraag 2.3. 

Hoe groot is de manuurbelasting van deze methodes

Onderzoeksvraag 2.4. 

Hoe groot is de kraanbelasting van deze methodes

Onderzoeksvraag 2.5. 

Wat zijn de kosten van deze methodes?

Onderzoeksvraag 2.6. 

Wat zijn de voordelen van deze methodes

Onderzoeksvraag 2.7. 

Wat zijn de nadelen van deze methodes

Onderzoeksvraag 2.8. 

In hoeverre zijn deze methodes, of onderdelen van deze methodes

stabiliteitsdwarswanden? 

 

4.3. Toetsing aan het programma van eisen

 

Nadat de productbladen zijn opgesteld

gebeurd in een toetsingsmatrix. Hierin zijn op de horizontale as de uitvoeringsmethodes uitgezet en op de verticale 

as het programma van eisen (er is getoetst op haalbaarheid, dus alleen de eisen zijn 

wordt kort omschreven waarom de betreffende 

 

Als er aan een eis wordt voldaan is het betreffende hokje in de matrix groen 

wordt voldaan is het hokje rood gekleurd. Als 

eis of met kleine ingrepen wel voldoen aan een eis

is snel te zien aan welke eisen niet voldaan wordt. Om een indicatie te geven van de uitslag zijn in tabel 

volgende bladzijde) het aantal groene

vierentwintig vakjes die een kleur krijgen per uitvoeringsmethode.

mogelijke uitvoeringsmethodes. Deze methodes zijn 

van uitgevoerde projecten, interviews en een literatuuronderzoek.

Welke uitvoeringsmethodes zijn er bekend om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

tunnelgietbouwbeuken’ te realiseren? 

Om een duidelijk beeld te vormen van de toepassingsmogelijkheden van de gevonden uitvoeringsmethodes

voor iedere methode twee bladen met productinformatie gemaakt (zie bijlage D). Deze productb

In deze productbladen wordt er antwoord gegeven op onderzoeksvraag 2.2. tot en met 2.8. 

systeemkenmerken van deze uitvoeringsmethode? 

Hoe groot is de manuurbelasting van deze methodes 

Hoe groot is de kraanbelasting van deze methodes? 

Wat zijn de kosten van deze methodes? 

Wat zijn de voordelen van deze methodes? 

Wat zijn de nadelen van deze methodes? 

In hoeverre zijn deze methodes, of onderdelen van deze methodes, toepasbaar bij het vervaardigen van 

Toetsing aan het programma van eisen 

bladen zijn opgesteld, zijn de uitvoeringsmethodes getoetst aan het programma van 

ierin zijn op de horizontale as de uitvoeringsmethodes uitgezet en op de verticale 

as het programma van eisen (er is getoetst op haalbaarheid, dus alleen de eisen zijn meegenomen). Bij iedere eis 

betreffende uitvoeringsmethode wel of niet voldoet (zie bijlage 

het betreffende hokje in de matrix groen gekleurd. Indien er niet aan een eis 

het hokje rood gekleurd. Als de uitvoeringsmethode maar in enkele gevallen niet vold

wel voldoen aan een eis, zal het hokje oranje worden gekleurd. Dankzij deze kleurcodering 

is snel te zien aan welke eisen niet voldaan wordt. Om een indicatie te geven van de uitslag zijn in tabel 

e, rode en oranje vakjes per uitvoeringsmethode weergegeven. 

vakjes die een kleur krijgen per uitvoeringsmethode. 
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mogelijke uitvoeringsmethodes. Deze methodes zijn gevonden middels een 

literatuuronderzoek.  

Welke uitvoeringsmethodes zijn er bekend om wanden met vergelijkbare constructieve eisen als 

Om een duidelijk beeld te vormen van de toepassingsmogelijkheden van de gevonden uitvoeringsmethodes, zijn er 

productbladen zijn ingedeeld 

toepasbaar bij het vervaardigen van 

rogramma van eisen. Dit is 

ierin zijn op de horizontale as de uitvoeringsmethodes uitgezet en op de verticale 

meegenomen). Bij iedere eis 

(zie bijlage J). 

ekleurd. Indien er niet aan een eis 

in enkele gevallen niet voldoet aan een 

zal het hokje oranje worden gekleurd. Dankzij deze kleurcodering 

is snel te zien aan welke eisen niet voldaan wordt. Om een indicatie te geven van de uitslag zijn in tabel 12 (zie 

weergegeven. In totaal zijn er 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

Uit deze tabel zijn geen wetenschappelijk verantwoorde

andere (bijvoorbeeld: indien een uitvoeringsmethode niet kan worden vervoerd met 

BAM Materieel, zou er vervangend vervoer kunnen worden geregeld.

constructief niet toepasbaar is kan dit niet worden opgelost).

verkregen in een richting voor de oplossing.

 

nr. uitvoeringsmethode 

9 In het werk gestort met handzame panelen

10 In het werk gestort met een klimkist

6 In het werk gestort met een stalen wandkist

12 Verloren kunststofelementen bekisting

15 Stapelbouw (betonblokken / kalkzandsteen)

2 Prefab met natte knopen

11 Verloren stremstaalbekisting

1 Prefab traditioneel. 

5 Eenzijdig verloren betonbekisting

7 In het werk gestort met een eindwand in de tunnel

13 Verloren geprofileerde staalplaatbekisting

8 In het werk gestort met een 

14 Stalen portalen (afgetimmerd)

3 Holle wanden traditioneel

4 Holle wanden methode Siemensma
tabel 1

 

4.4. Conclusie onderzoeksfase

 

Uit de analyse van de uitvoeringsmethod

die gesteld worden aan de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden. Het ontwerpen van een nieuwe methode is 

wenselijk.  

 

Maatgevende eisen voor de verdere uitwerking zijn:

- De uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet beperken

- De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen

- De uitvoeringsmethode moet uit te voeren zijn binnen een beperkte ruimte

 

Deze eisen zorgen er voor dat er voor dat de oplossing gezocht 

transporteren van de bekisting. 

 

  

abel zijn geen wetenschappelijk verantwoorde conclusies te trekken. Bepaalde eisen wegen zwaarder d

(bijvoorbeeld: indien een uitvoeringsmethode niet kan worden vervoerd met een standaard oplegger van 

zou er vervangend vervoer kunnen worden geregeld. Anderzijds, als een

toepasbaar is kan dit niet worden opgelost). Wel kan er aan de hand van deze tabel inzicht worden 

een richting voor de oplossing. 

 groen oranje

n het werk gestort met handzame panelen. 21 1 

gestort met een klimkist. 20 1 

n het werk gestort met een stalen wandkist. 19 2 

kunststofelementen bekisting. 19 1 

tapelbouw (betonblokken / kalkzandsteen). 19 0 

refab met natte knopen. 18 2 

stremstaalbekisting. 18 1 

 17 3 

betonbekisting. 16 1 

n het werk gestort met een eindwand in de tunnel. 16 3 

geprofileerde staalplaatbekisting. 16 0 

n het werk gestort met een rolkist. 15 4 

talen portalen (afgetimmerd). 15 6 

olle wanden traditioneel. 14 6 

olle wanden methode Siemensma. 14 6 
abel 12 scores verschillende uitvoeringsmethodes 

onderzoeksfase 

Uit de analyse van de uitvoeringsmethodes is gebleken dat geen van de behandelde systemen aan alle eisen voldoet 

die gesteld worden aan de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden. Het ontwerpen van een nieuwe methode is 

Maatgevende eisen voor de verdere uitwerking zijn: 

uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet beperken 

De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen

moet uit te voeren zijn binnen een beperkte ruimte 

Deze eisen zorgen er voor dat er voor dat de oplossing gezocht wordt in het achteraf aanbrengen en intern 
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eisen wegen zwaarder dan 

een standaard oplegger van 

een uitvoeringsmethode 

Wel kan er aan de hand van deze tabel inzicht worden 

oranje rood 

3 

3 

3 

4 

5 

4 

5 

4 

7 

5 

8 

5 

3 

4 

4 

systemen aan alle eisen voldoet 

die gesteld worden aan de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden. Het ontwerpen van een nieuwe methode is 

De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen 

in het achteraf aanbrengen en intern 
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5. Ontwerpen 
 

Tijdens de onderzoeksfase is er een programma van eisen opgesteld voor de realisatie van stabiliteitsdw

en zijn er vijftien productbladen met bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden opgesteld. De 

uitvoeringsmethodes die in deze productbladen worden omschreven zijn getoetst aan 

Hier kwam naar voren dat geen enkele uitvoeringsmethode voldoet aan het programma van eisen. Met deze 

conclusie is het onderzoeksgedeelte afgerond. Er 

het ontwerpen.  

 

Het ontwerpen gebeurt aan de hand 

ontwerpen van F.J. Siers (zie schema 04

 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze bepalende fase behandeld.
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Analyse van het 
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Zoeken naar 

mogelijke werkwijze

Zoeken naar 

mogelijke 

uitvoeringen

  

Tijdens de onderzoeksfase is er een programma van eisen opgesteld voor de realisatie van stabiliteitsdw

en zijn er vijftien productbladen met bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden opgesteld. De 

uitvoeringsmethodes die in deze productbladen worden omschreven zijn getoetst aan het programma van eisen. 

n enkele uitvoeringsmethode voldoet aan het programma van eisen. Met deze 

conclusie is het onderzoeksgedeelte afgerond. Er is er gestart met het laatste onderdeel van het afstuderen, namelijk 

aan de hand van het ‘drie fasen-model’ dat wordt omschreven in het boek methodisch 

04). 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze bepalende fase behandeld. 

Doel

Analyse van het 

ontwerpprobleem

Eisen / Wensen 

kenmerken

Vaststellen van 

functies

Functie

Zoeken naar 

mogelijke werkwijze

Structuren 

alternatieven

Keuze uit 

alternatieve 

structuren

Structuur

Zoeken naar 

uitvoeringen

Componenten 
alternatieven

Keuze uit 

alternatieve 

uitvoeringen

ontwerp

schema 04 drie fasen model [Bron: Siers] 
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Tijdens de onderzoeksfase is er een programma van eisen opgesteld voor de realisatie van stabiliteitsdwarswanden 

en zijn er vijftien productbladen met bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden opgesteld. De 

het programma van eisen. 

n enkele uitvoeringsmethode voldoet aan het programma van eisen. Met deze 

gestart met het laatste onderdeel van het afstuderen, namelijk 

dat wordt omschreven in het boek methodisch 

Vaststellen van 

functies

Keuze uit 

alternatieve 

structuren

Keuze uit 

alternatieve 

uitvoeringen
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5.1. Functiebepaling 

 

Voordat een ontwerp wordt gemaakt moet er altijd eerst een functieomschrijving worden opgesteld. 

 

Met behulp van een functiebepaling voor de te ontwerpen methode, wordt het ontwerpproces doorlopen. De 

functie van een technische inrichting is de handeling 

het gestelde doel te bereiken (Siers, 2004)

 

De functie van de uitvoeringsmethode wordt geformuleerd aan de hand van een black box. Als de hoofdfunctie 

bekend is, wordt deze opgesplitst in enkele deelf

 

5.1.1. Hoofdfunctie 

Uit de toetsingsmatrix kwam naar voren dat het noodzakelijk is om de stabiliteitsdwarswand te realiseren nadat de 

tunnelbeuk is gerealiseerd. Daarom bestaat de begintoestand van de black box uit een lege tunnelbeuk, en de 

eindtoestand uit een tunnelbeuk met een dwarswand (zie afbeelding 

 

Afbeelding

 

In de black box moet een stabiliteitsdwarswand gemaakt worden. Bij de projectenanalyse die is uitgevoerd (zie 

bijlage I) kwam naar voren dat in het werk gestor

gekozen om tijdens de verdere uitwerking uit te gaan van in het werk gestort beton. De hoofdfunctie kan als volgt 

worden omschreven. 

 

Hoofdfunctie: 

“Het realiseren van een in het werk gestorte stabiliteitsdwarswand in een gerealiseerde tunnelgietbouwbeuk

 

5.1.2. Deelfuncties 

Nadat de hoofdfunctie is omschreven kan deze worden geëxtraheerd in deelfuncties. Dit wordt gedaan om structuur 

aan te brengen tijdens het ontwerpen.

 

De hoofdfunctie kan worden opgesplitst in deelfuncties, zodat helderheid ontstaat wat de technische 

inrichting moet doen, om de gewenste eindsituatie te bereiken. De deelfuncties dienen als onderlegger in het 

ontwerptraject. Het is een methode om in het techn

 

De hoofdfuncties zullen worden weergegeven in groepen. Om te bepalen welke groepen dit moeten zijn is er 

gekeken welke onderdelen van belang zijn tijdens de uitvoering. Dit zijn de productiemiddelen 

• Materiaal 

• Materieel 

• Arbeid 

 

Voor het realiseren van een in het werk gestorte stabiliteitsdwarswand is een SADT

achterhalen welk materiaal, materiee

de hoofdprocessen omschreven die noodzakelijk zijn om de stabiliteitsdwarswand te kunnen realiseren in een reeds 

gerealiseerde beuk.  

  

dat een ontwerp wordt gemaakt moet er altijd eerst een functieomschrijving worden opgesteld. 

Met behulp van een functiebepaling voor de te ontwerpen methode, wordt het ontwerpproces doorlopen. De 

functie van een technische inrichting is de handeling die in een technische inrichting plaats moet vinden om 

het gestelde doel te bereiken (Siers, 2004) 

De functie van de uitvoeringsmethode wordt geformuleerd aan de hand van een black box. Als de hoofdfunctie 

wordt deze opgesplitst in enkele deelfuncties. 

Uit de toetsingsmatrix kwam naar voren dat het noodzakelijk is om de stabiliteitsdwarswand te realiseren nadat de 

Daarom bestaat de begintoestand van de black box uit een lege tunnelbeuk, en de 

d uit een tunnelbeuk met een dwarswand (zie afbeelding 04). 

Afbeelding 04 Black box met begin en eindtoestand 

In de black box moet een stabiliteitsdwarswand gemaakt worden. Bij de projectenanalyse die is uitgevoerd (zie 

in het werk gestorte varianten goedkoper waren dan prefab varianten. Er is daarom 

gekozen om tijdens de verdere uitwerking uit te gaan van in het werk gestort beton. De hoofdfunctie kan als volgt 

het werk gestorte stabiliteitsdwarswand in een gerealiseerde tunnelgietbouwbeuk

omschreven kan deze worden geëxtraheerd in deelfuncties. Dit wordt gedaan om structuur 

aan te brengen tijdens het ontwerpen. 

hoofdfunctie kan worden opgesplitst in deelfuncties, zodat helderheid ontstaat wat de technische 

inrichting moet doen, om de gewenste eindsituatie te bereiken. De deelfuncties dienen als onderlegger in het 

ontwerptraject. Het is een methode om in het technische ontwerp structuur aan te brengen (Siers, 2004).

De hoofdfuncties zullen worden weergegeven in groepen. Om te bepalen welke groepen dit moeten zijn is er 

gekeken welke onderdelen van belang zijn tijdens de uitvoering. Dit zijn de productiemiddelen 

Voor het realiseren van een in het werk gestorte stabiliteitsdwarswand is een SADT-schema opgesteld om te 

terhalen welk materiaal, materieel en arbeid hierbij wordt toegepast (zie schema 05). In dit schema staan alleen 

de hoofdprocessen omschreven die noodzakelijk zijn om de stabiliteitsdwarswand te kunnen realiseren in een reeds 
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dat een ontwerp wordt gemaakt moet er altijd eerst een functieomschrijving worden opgesteld.  

Met behulp van een functiebepaling voor de te ontwerpen methode, wordt het ontwerpproces doorlopen. De 

die in een technische inrichting plaats moet vinden om 

De functie van de uitvoeringsmethode wordt geformuleerd aan de hand van een black box. Als de hoofdfunctie 

Uit de toetsingsmatrix kwam naar voren dat het noodzakelijk is om de stabiliteitsdwarswand te realiseren nadat de 

Daarom bestaat de begintoestand van de black box uit een lege tunnelbeuk, en de 

 

In de black box moet een stabiliteitsdwarswand gemaakt worden. Bij de projectenanalyse die is uitgevoerd (zie 

prefab varianten. Er is daarom 

gekozen om tijdens de verdere uitwerking uit te gaan van in het werk gestort beton. De hoofdfunctie kan als volgt 

het werk gestorte stabiliteitsdwarswand in een gerealiseerde tunnelgietbouwbeuk” 

omschreven kan deze worden geëxtraheerd in deelfuncties. Dit wordt gedaan om structuur 

hoofdfunctie kan worden opgesplitst in deelfuncties, zodat helderheid ontstaat wat de technische 

inrichting moet doen, om de gewenste eindsituatie te bereiken. De deelfuncties dienen als onderlegger in het 

ische ontwerp structuur aan te brengen (Siers, 2004). 

De hoofdfuncties zullen worden weergegeven in groepen. Om te bepalen welke groepen dit moeten zijn is er 

gekeken welke onderdelen van belang zijn tijdens de uitvoering. Dit zijn de productiemiddelen (Maas, 1996): 

schema opgesteld om te 

). In dit schema staan alleen 

de hoofdprocessen omschreven die noodzakelijk zijn om de stabiliteitsdwarswand te kunnen realiseren in een reeds 
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schema 05 SADT schema realiseren stabiliteitsdwarswand

 

De taken in dit SADT-schema zijn ingedeeld in de groepen materieel (roze en geel) en materiaal (groen en oranje). 

Arbeid is een overkoepelende factor die op zowel materieel a

De onderdelen materiaal en materieel zijn verder uitgesp

schema 06). Naast de directe werkzaamheden voor de realisatie van de stabiliteitsdwarswand zij

werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens het realiseren van de tunnelbeuk om de uitvoering van de 

stabiliteitsdwarswand mogelijk te maken. Deze werkzaamheden worden als een apart onderdeel behandeld.
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schema 06 te behandelen onderdelen 

 

Er is voor gekozen om het ontwerp specifiek te richten op het onderdeel 

(sparingsmallen, wapening, beton en werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk

uitgewerkt tijdens het ontwerp proces

brengen die deze onderdelen hebben met het ontwerp van de bekisting

de toe te passen methodes. 

 

Voor het onderdeel bekisting zijn deelfuncties geformuleerd. Deze bestaan uit de functies die zijn weergegeven in 

het SADT-schema (schema 05) en worden aangevuld met functies die voortvloeien uit het programma van eisen 

(bijlage H).  

  

schema realiseren stabiliteitsdwarswand voorzien van kleurgroepen 

schema zijn ingedeeld in de groepen materieel (roze en geel) en materiaal (groen en oranje). 

Arbeid is een overkoepelende factor die op zowel materieel als materiaal van toepassing is. 

onderdelen materiaal en materieel zijn verder uitgesplitst in bekisting, sparingsmallen, wapening en beton (zie 

de directe werkzaamheden voor de realisatie van de stabiliteitsdwarswand zij

werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens het realiseren van de tunnelbeuk om de uitvoering van de 

stabiliteitsdwarswand mogelijk te maken. Deze werkzaamheden worden als een apart onderdeel behandeld.

Bekisting

Sparingsmallen

Wapening

Beton

 

Er is voor gekozen om het ontwerp specifiek te richten op het onderdeel bekisting. De andere onderdelen 

(sparingsmallen, wapening, beton en werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk) zijn

tijdens het ontwerp proces (dit wordt beschreven in bijlage L). Dit is gedaan om de raakvlakken in kaart te 

brengen die deze onderdelen hebben met het ontwerp van de bekisting en om aanbevelingen te kunnen doen over 

deelfuncties geformuleerd. Deze bestaan uit de functies die zijn weergegeven in 

en worden aangevuld met functies die voortvloeien uit het programma van eisen 
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schema zijn ingedeeld in de groepen materieel (roze en geel) en materiaal (groen en oranje). 

litst in bekisting, sparingsmallen, wapening en beton (zie 

de directe werkzaamheden voor de realisatie van de stabiliteitsdwarswand zijn er ook 

werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens het realiseren van de tunnelbeuk om de uitvoering van de 

stabiliteitsdwarswand mogelijk te maken. Deze werkzaamheden worden als een apart onderdeel behandeld. 

. De andere onderdelen 

) zijn ook behandeld en 

om de raakvlakken in kaart te 

en om aanbevelingen te kunnen doen over 

deelfuncties geformuleerd. Deze bestaan uit de functies die zijn weergegeven in 

en worden aangevuld met functies die voortvloeien uit het programma van eisen 
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In de onderstaande opsomming zijn de deelfun

 
 

Onderzoeksvraag 3.1.  

Uit welke deelfuncties bestaat het ontwerp van de uitvoeringsmethode?
 

 

Bekisting 

1. Voorzien in een herbruikbaar bekistingsoppervlak

2. Ondersteunen van het bekistingsoppervlak

3. Krachtsafdracht 

4. Positioneren 

a. X-as (langsrichting bekistingsoppervlak)

b. Y-as (dwarsrichting bekistingsoppervlak)

c. Z-as  

5. Aansluiten met tunnelbeuk 

a. Aansluiting met wanden

b. Aansluiting met vloer en plafond

6. Fixeren 

a. X-as (langrichting bekistingsoppervlak)

b. Y-as (dwarsrichting 

c. Y-as (dwarsrichting bekistingsoppervlak bovenzijde)

d. Z-as 

7. Lossen 

8. Transporteren 

a. horizontaal 

b. verticaal 

9. Segmenteren 

10. Koppelen 

11. Transformeren 

12. Stabiliteit tijdens transport 

 

Alle deelfuncties zijn bekend. In het volgende hoofdstuk 

niet in dat de probleemdefiniërende fase geheel is afgerond, ontwerpen is namelijk een cyclisch proces waarbij 

regelmatig dient te worden teruggekoppeld en indien nodig wordt bijgesteld.

 

5.2. Werkwijze bepalende fase

 

In de vorige paragraaf is het bekistingsproces opgedeeld in deelfuncties. Aan de hand van deze deelfuncties wordt er 

gestart met het ontwerpen van varianten die leiden tot een nieuwe uitvoeringsmethode. Dit ontwerpen van 

varianten zal gebeuren in drie stappen:

1. Invullen van werkwijzen per deelfunctie

2. Combineren van werkwijzen tot ontwerpvarianten

3. Kiezen van de meest geschikte variant 

 

De eerste twee stappen komen overeen met taakstelling 3 “het vaststellen van de wijze waarop het ontwerp tot 

stand kan komen, en het maken van ontwerpvarianten”. De

“Toetsen van de ontwerpvarianten, en het definitieve ontwerp uitwerken”.

 

In deze paragraaf zal het invullen van de werkwijzen per deelfunctie w

mogelijke variatie van werkwijzen te komen zijn er de volgende stappen ondernomen:

• Individuele brainstormsessies

• Brainstormsessies en gesprekken met derden

• Ideeën die voortkomen uit de analyse van de bestaande uitvoeri

• Ideeën afkomstig uit ontwerprapporten van andere bekistingstypes

 
 

Onderzoeksvraag 3.2.  

Hoe kunnen deze deelfuncties worden ingevuld
 

de deelfuncties omschreven. 

Uit welke deelfuncties bestaat het ontwerp van de uitvoeringsmethode? 

Voorzien in een herbruikbaar bekistingsoppervlak 

bekistingsoppervlak 

as (langsrichting bekistingsoppervlak) 

as (dwarsrichting bekistingsoppervlak) 

 

Aansluiting met wanden 

Aansluiting met vloer en plafond 

as (langrichting bekistingsoppervlak) 

as (dwarsrichting bekistingsoppervlak onderzijde) 

as (dwarsrichting bekistingsoppervlak bovenzijde) 

 

n het volgende hoofdstuk wordt aan deze deelfuncties invulling gegeven

niet in dat de probleemdefiniërende fase geheel is afgerond, ontwerpen is namelijk een cyclisch proces waarbij 

regelmatig dient te worden teruggekoppeld en indien nodig wordt bijgesteld. 

epalende fase 

In de vorige paragraaf is het bekistingsproces opgedeeld in deelfuncties. Aan de hand van deze deelfuncties wordt er 

gestart met het ontwerpen van varianten die leiden tot een nieuwe uitvoeringsmethode. Dit ontwerpen van 

en in drie stappen: 

Invullen van werkwijzen per deelfunctie 

Combineren van werkwijzen tot ontwerpvarianten 

Kiezen van de meest geschikte variant  

De eerste twee stappen komen overeen met taakstelling 3 “het vaststellen van de wijze waarop het ontwerp tot 

maken van ontwerpvarianten”. De derde stap komt gedeeltelijk overeen met taakstelling 4 

“Toetsen van de ontwerpvarianten, en het definitieve ontwerp uitwerken”. 

In deze paragraaf zal het invullen van de werkwijzen per deelfunctie worden omschreven. Om tot een zo groot 

mogelijke variatie van werkwijzen te komen zijn er de volgende stappen ondernomen: 

Individuele brainstormsessies 

Brainstormsessies en gesprekken met derden 

Ideeën die voortkomen uit de analyse van de bestaande uitvoeringsmethodes 

Ideeën afkomstig uit ontwerprapporten van andere bekistingstypes 

Hoe kunnen deze deelfuncties worden ingevuld? 
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wordt aan deze deelfuncties invulling gegeven. Dit houdt 

niet in dat de probleemdefiniërende fase geheel is afgerond, ontwerpen is namelijk een cyclisch proces waarbij 

In de vorige paragraaf is het bekistingsproces opgedeeld in deelfuncties. Aan de hand van deze deelfuncties wordt er 

gestart met het ontwerpen van varianten die leiden tot een nieuwe uitvoeringsmethode. Dit ontwerpen van 

De eerste twee stappen komen overeen met taakstelling 3 “het vaststellen van de wijze waarop het ontwerp tot 

gedeeltelijk overeen met taakstelling 4 

orden omschreven. Om tot een zo groot 
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De volgende mogelijke werkwijzen zijn gevonden

 

Bekisting 

1. Voorzien in een herbruikbaar bekistingsoppervlak
• Staal 

• aluminium 

• hout / bekistingsplaat 

• hout overtrokken met kunststoffolie

• EPS met een stalen toplaag 

• EPS met een kunststof toplaag

• Staal met een Tefloncoating 

• kunststoffolie 

• EPS overtrokken met kunststoffolie

• Vezelversterkte kunststoffen (composiet)

2. Ondersteunen van het bekistingsoppervlak
• Frame staal 

• Frame hout 

• Frame aluminium 

• Gecombineerde stalen liggers

• Gecombineerde aluminium liggers

• Gecombineerde houten liggers

• Geen ondersteuning (een voldoende stijf bekis

3. Krachtsafdracht 
• Bevestigingen aan vloer en plafond

• Bevestigingen aan de tunnelbeukwanden

• Stabiliteitsconstructie naar vloer tunnelbeuk (bijv. schoren)

• Stabiliteitsconstructie naar plafond tunnelbeuk

• Stabiliteitsconstructie naar wanden 

• Centeringen 

4. Positioneren 
• Gedwongen positioneren 

• Vrij positioneren 

5. Aansluiten met tunnelbeuk 
• Vervallen materiaal toepassen

• Herbruikbaar materieel toepassen

• Op maat maken 

• Uitschuiven materieel 

• Indrukbaar materieel  

• Opblaasbaar materieel 

6. Fixeren 
• Inklemmen 

o In een profiel 

o Tegen een verloren aanslag

o Tegen een herbruikbare aanslag

o Vast schroeven 

o Vast klikken 

• Magnetisch 

• Lijmen  

• Smelten 

• Middels zwaartekracht 

• Middels wrijving 

7. Lossen 
• Spierkracht 

• Spierkracht middels een schroefverbinding

• Spierkracht middels een schoor

• Spierkracht middels een hefboomwerking

• Mechanisch 

• Zwaartekracht 

• hijsen met een kraan 

8. Horizontaal transporteren 
• Rollen 

• Schuiven/glijden/duwen/trekken

• Hooveren 

• Dragen 

9. Verticaal transporteren 
• Dragen (via een trap) 

De volgende mogelijke werkwijzen zijn gevonden voor het onderdeel bekisting: 

herbruikbaar bekistingsoppervlak 

hout overtrokken met kunststoffolie 

 

EPS met een kunststof toplaag 

 

EPS overtrokken met kunststoffolie 

Vezelversterkte kunststoffen (composiet) 

bekistingsoppervlak 

Gecombineerde stalen liggers 

Gecombineerde aluminium liggers 

Gecombineerde houten liggers 

Geen ondersteuning (een voldoende stijf bekistingsoppervlak) 

Bevestigingen aan vloer en plafond 

Bevestigingen aan de tunnelbeukwanden 

Stabiliteitsconstructie naar vloer tunnelbeuk (bijv. schoren) 

Stabiliteitsconstructie naar plafond tunnelbeuk 

Stabiliteitsconstructie naar wanden tunnelbeuk 

 
Vervallen materiaal toepassen 

Herbruikbaar materieel toepassen 

Tegen een verloren aanslag 

Tegen een herbruikbare aanslag 

Spierkracht middels een schroefverbinding 

middels een schoor 

Spierkracht middels een hefboomwerking 

chuiven/glijden/duwen/trekken 
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• Hijsen met een kraan 

• Hijsen met een lier 

• Heffen met een lift 

• Zelfklimmend 

• Bevestigen onder de steigers en gelijktijdig met de steigers omhoog hijsen

• Bevestigen onder een vlonder en gelijktijdig met 

10. Stabiliteit tijdens transport 
• Stabiele vorm  

• Geleiden van de elementen 

• Aanlijnen van de elementen 

• Lage elementen toepassen 

• Lichte elementen toepassen 

11. Segmenteren 
• Niet segmenteren (een element)

• Segmenten naast elkaar 

• Segmenten boven elkaar 

• Segmenten naast en boven elkaar

12. Koppelen 
• Niet koppelen (een element)

• Koppelen met klemmen 

• Koppelen met pen gat verbindingen

• Vast bouten 

• In elkaar vallende elementen 

13. Transformeren 
• Niet transformeren 

• Vouwen 

• Schuiven 

• Oprekken 

• Op maat maken 

 

5.3. Morfologisch overzicht 

Alle in de vorige paragrafen genoemde deelfuncties en werkwijzen worden ingevuld in een morfologisch overzicht. 

Dit is een door Fritz Zwicky (Siers, 2004) 

gezet en per deelfunctie de mogelijke werkwijzen worden weergegeven. De werkwijzen zijn weergegeven middels 

een korte omschrijving en een schetsmatige weergave. Aan de hand van dit mor

verschillende werkwijzen worden gecombineerd 

mogelijke oplossingen worden gegenereerd.

 

Er zijn tijdens dit onderzoek morfologische overzichten opgesteld voor alle 

sparingsmallen, beton, wapeningsstaal en werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk). Er 

ontwerp specifiek te richten op het onderdeel bekisting. Vandaar dat alleen het morfologisch overzicht van het 

onderdeel bekisting wordt behandeld 

De morfologische overzichten van de overige onderdelen worden in bijlage 

beoordeeld. 

 

evestigen onder de steigers en gelijktijdig met de steigers omhoog hijsen 

evestigen onder een vlonder en gelijktijdig met de vlonder onhoog hijsen 

 

 

 

 

 

Niet segmenteren (een element) 

en boven elkaar 

Niet koppelen (een element) 

Koppelen met pen gat verbindingen 

In elkaar vallende elementen  

Alle in de vorige paragrafen genoemde deelfuncties en werkwijzen worden ingevuld in een morfologisch overzicht. 

(Siers, 2004) ontwikkelde methode waarbij de deelfuncties in een schema uiteen worden 

gezet en per deelfunctie de mogelijke werkwijzen worden weergegeven. De werkwijzen zijn weergegeven middels 

een korte omschrijving en een schetsmatige weergave. Aan de hand van dit morfologisch schema kunnen 

verschillende werkwijzen worden gecombineerd door een structuurlijn. Op deze wijzen kunnen er verschillende 

mogelijke oplossingen worden gegenereerd. 

Er zijn tijdens dit onderzoek morfologische overzichten opgesteld voor alle vijf de onderdelen (bekisting, 

sparingsmallen, beton, wapeningsstaal en werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk). Er 

ontwerp specifiek te richten op het onderdeel bekisting. Vandaar dat alleen het morfologisch overzicht van het 

eel bekisting wordt behandeld (zie afbeelding 05, voor een grotere weergave zie bijlage 

De morfologische overzichten van de overige onderdelen worden in bijlage L weegegeven
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Alle in de vorige paragrafen genoemde deelfuncties en werkwijzen worden ingevuld in een morfologisch overzicht. 

ontwikkelde methode waarbij de deelfuncties in een schema uiteen worden 

gezet en per deelfunctie de mogelijke werkwijzen worden weergegeven. De werkwijzen zijn weergegeven middels 

fologisch schema kunnen 

een structuurlijn. Op deze wijzen kunnen er verschillende 

de onderdelen (bekisting, 

sparingsmallen, beton, wapeningsstaal en werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk). Er is voor gekozen om het 

ontwerp specifiek te richten op het onderdeel bekisting. Vandaar dat alleen het morfologisch overzicht van het 

voor een grotere weergave zie bijlage K). 

weegegeven, omschreven en 
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5.4. Structuren 

 

Met behulp van het morfologisch overzicht zijn

die samen een mogelijke uitvoeringsmethode vormen. Het opstellen van een structuur gebeurt door verschillende 

deelfuncties met een structuurlijn te verbinden.

Bij het opstellen van een structuur zijn er zeer veel combinaties mogelijk. Echter niet iedere combinatie resul

een haalbare variant. Daarom wordt er bij het combineren van werkwijzen rekening gehouden met welke 

combinaties goed op elkaar aansluiten en welke combinaties niet mogelijk zijn. Het opstellen van een structuur 

gebeurt niet volgens een vaste volgorde. Het is mogelijk om structuurlijnen op te stellen door willekeurig wer

met elkaar te verbinden. Indien de structuur die hier uit voortkomt niet haalbaar is

aangepast dat deze wel haalbaar wordt. Ook is het mogelijk om

inzichten of ideeën die zijn verkregen tijdens eerder onderzoek.

Tijdens dit onderzoek zijn beide methodes toegepast. De achterliggende gedachte hierachter was het verkrijgen van 

varianten die zo veel mogelijk verschillende werkwijzen bevatten. Dit zorgt voor een zo breed mogelijk beeld van de 

toepassingsmogelijkheden.  

Bij het ontwerpen van de structuurlijnen is er rekening gehouden met de eisen die gesteld worden aan een 

stabiliteitsdwarswand (zie bijlage H 

principe aan de eisen in het PvE voldoen. 

gehanteerd tijdens de uitwerking van het ontwerp niet haalbaar blijke

 

Er zijn voor het onderdeel bekisting zes verschillende structuurlijnen getrokken:

• Structuurlijn A (rood) 

• Structuurlijn B (oranje) 

• Structuurlijn C (cyaan) 

• Structuurlijn D (roze) 

• Structuurlijn E (geel) 

• Structuurlijn F (licht groen) 

 

Tevens zijn de structuren van de bekistingsmethodes die bij BAM Materieel worden toegepast voor het ondervloers 

bekisten van stabiliteitsdwarswanden

• Rolkist (blauw) 

• Handzame panelen (groen) 

 

Al deze structuurlijnen zijn te zien in afbeelding 

structuurlijnen, zie bijlage M en N. 

 
 

Onderzoeksvraag 3.3.  

Wat zijn de mogelijke combinaties van de deelfuncties (de ontwerpvarianten)
 

 

Voor de onderdelen sparingsmallen, beton, wapening en werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk zijn tevens 

structuurlijnen opgesteld en beoordeeld

uitvoeringsmethode voor deze onderdelen (

 

 

Met behulp van het morfologisch overzicht zijn er enkele structuren opgesteld. Dit zijn combinaties van werkwijzen 

mogelijke uitvoeringsmethode vormen. Het opstellen van een structuur gebeurt door verschillende 

deelfuncties met een structuurlijn te verbinden. 

Bij het opstellen van een structuur zijn er zeer veel combinaties mogelijk. Echter niet iedere combinatie resul

een haalbare variant. Daarom wordt er bij het combineren van werkwijzen rekening gehouden met welke 

combinaties goed op elkaar aansluiten en welke combinaties niet mogelijk zijn. Het opstellen van een structuur 

rde. Het is mogelijk om structuurlijnen op te stellen door willekeurig wer

ndien de structuur die hier uit voortkomt niet haalbaar is, kan de structuur zo worden 

aangepast dat deze wel haalbaar wordt. Ook is het mogelijk om een structuur op te stellen naar aanleiding van 

inzichten of ideeën die zijn verkregen tijdens eerder onderzoek. 

Tijdens dit onderzoek zijn beide methodes toegepast. De achterliggende gedachte hierachter was het verkrijgen van 

jk verschillende werkwijzen bevatten. Dit zorgt voor een zo breed mogelijk beeld van de 

Bij het ontwerpen van de structuurlijnen is er rekening gehouden met de eisen die gesteld worden aan een 

 PvE). Dit houdt in dat alle ontwerpstructuren zo zijn ontworpen 

an de eisen in het PvE voldoen. Het is wel mogelijk dat uitgangspunten die in de structuurlijn zijn 

gehanteerd tijdens de uitwerking van het ontwerp niet haalbaar blijken te zijn. 

Er zijn voor het onderdeel bekisting zes verschillende structuurlijnen getrokken: 

 

de structuren van de bekistingsmethodes die bij BAM Materieel worden toegepast voor het ondervloers 

bekisten van stabiliteitsdwarswanden ter vergelijking weergegeven in het morfologisch overzicht

 

n in afbeelding 06. Voor een grotere weergave en een uitsplitsing van de 

Wat zijn de mogelijke combinaties van de deelfuncties (de ontwerpvarianten)? 

onderdelen sparingsmallen, beton, wapening en werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk zijn tevens 

structuurlijnen opgesteld en beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanbeveling met betrekking tot de te gebruiken 

gsmethode voor deze onderdelen (zie bijlage L). 
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it zijn combinaties van werkwijzen 

mogelijke uitvoeringsmethode vormen. Het opstellen van een structuur gebeurt door verschillende 

Bij het opstellen van een structuur zijn er zeer veel combinaties mogelijk. Echter niet iedere combinatie resulteert in 

een haalbare variant. Daarom wordt er bij het combineren van werkwijzen rekening gehouden met welke 

combinaties goed op elkaar aansluiten en welke combinaties niet mogelijk zijn. Het opstellen van een structuur 

rde. Het is mogelijk om structuurlijnen op te stellen door willekeurig werkwijzen 

kan de structuur zo worden 

een structuur op te stellen naar aanleiding van 

Tijdens dit onderzoek zijn beide methodes toegepast. De achterliggende gedachte hierachter was het verkrijgen van 

jk verschillende werkwijzen bevatten. Dit zorgt voor een zo breed mogelijk beeld van de 

Bij het ontwerpen van de structuurlijnen is er rekening gehouden met de eisen die gesteld worden aan een 

houdt in dat alle ontwerpstructuren zo zijn ontworpen dat deze in 

et is wel mogelijk dat uitgangspunten die in de structuurlijn zijn 

de structuren van de bekistingsmethodes die bij BAM Materieel worden toegepast voor het ondervloers 

weergegeven in het morfologisch overzicht. Dit zijn: 

en een uitsplitsing van de 

onderdelen sparingsmallen, beton, wapening en werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk zijn tevens 

Dit heeft geleid tot een aanbeveling met betrekking tot de te gebruiken 
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De zes structuurlijnen voor het onderdeel bekisting 

enkele afbeeldingen waarin de structu

“tekeningen structuurlijnen”. 

 

5.4.1. Structuurlijn A (Rood) 

 

Algemeen 

Bij deze structuur wordt het bekistingvlak opgedeeld in elementen die langs 

elkaar geplaatst kunnen worden. 

aluminium frames met een betonmultiplex bekistingsplaat. 

worden verplaatst met een rolframe dat per

Aan ieder rolframe wordt een element met een breedte van 900mm bevestigd. 

Aan dit element worden twee elementen met een breedte van 450 millimeter 

scharnierend bevestigd, deze dienen voor het 

(zie afbeelding 09).  

 

Aanslagen: 

Voordat de stelkist kan worden geplaatst

aangebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van schroefankers die tijdens het 

wapen van de tunnelgietbouwbeuk zijn aangebracht. 

afbeelding 07) dient als vaste aanslag zodat de bekisting gedwongen 

gepositioneerd kan worden. Hiernaast zorgt de bovenaanslag er

element niet om kan vallen zolang de centerpennen nog niet zijn aangebracht en 

zorgt de aanslag voor een goede afdichting

De onderaanslag (zie afbeelding 08

bekistingselementen kan worden geplaatst

waarop het bekistingselement geplaatst en rechtop gedraaid kan worden

dient het profiel als gedwongen aanslag die er voor zorgt dat het element 

gedwongen gepositioneerd kan worden en

betonvloer. Dit houdt in dat de onderaanslag samen met de centering die aan de 

bovenzijde van het element wordt aangebracht de betondruk moeten opvangen. 

Het grote verschil met de centering is dat er bij de onderaanslag een schuifkracht 

optreedt (bij een centering treed een trekkrac

 

Positioneren en fixeren: 

Het stellen van de bekisting gebeurt in twee stappen. De bekisting wordt eerst uitgeklapt en tegen 

geplaatst (hiervoor is een kleine aanslag op het bekistingselement bevestigd)

is geplaatst, kan deze rechtop worden gekanteld

klikvoorziening zijn aangebracht die de bekisti

geklikt, zal de onderzijde van het element ingeklemd zijn in de onderaanslag. Dit wordt herhaald tot de 

stelkist is geplaatst. De elementen worden horizontaal aan elkaar gekoppeld

aansluitingen waar geen scharnieren aanwezig zijn

aangebracht. 

Als de stelbekisting gereed is, kunnen

centerpennen en de conussen in de stelkist worden geplaatst

manier als het plaatsen van de stelkist. Als ook deze goed staat

bekisting gefixeerd. Hierna kan de bekisting vol worden gestort.

 

Ontkisten en transporteren: 

Het ontkisten gebeurt door de centerpen los te draaien en de klikverbinding van de bovenaanslag los te maken

de klikverbinding is geopend ontstaat er de benodigde ruimte om de

voor het onderdeel bekisting worden hieronder omschreven. Bij elke

waarin de structuren worden gevisualiseerd. Voor een uitgebreidere uitwerking

Bij deze structuur wordt het bekistingvlak opgedeeld in elementen die langs 

elkaar geplaatst kunnen worden. De elementen worden opgebouwd uit 

aluminium frames met een betonmultiplex bekistingsplaat. Deze elementen 

worden verplaatst met een rolframe dat permanent aan de bekisting is bevestigd. 

t een element met een breedte van 900mm bevestigd. 

Aan dit element worden twee elementen met een breedte van 450 millimeter 

, deze dienen voor het positioneren uit te worden geklapt 

Voordat de stelkist kan worden geplaatst, worden er eerst twee aanslagen 

gebruik gemaakt van schroefankers die tijdens het 

wapen van de tunnelgietbouwbeuk zijn aangebracht. De bovenaanslag (zie 

dient als vaste aanslag zodat de bekisting gedwongen 

rnaast zorgt de bovenaanslag ervoor dat het 

de centerpennen nog niet zijn aangebracht en 

goede afdichting bij het storten.  

08) bestaat uit een U-profiel waarin het 

kan worden geplaatst. Dit profiel dient als scharnierpunt 

waarop het bekistingselement geplaatst en rechtop gedraaid kan worden. Tevens 

gedwongen aanslag die er voor zorgt dat het element 

gedwongen gepositioneerd kan worden en als constructieve verbinding met de 

onderaanslag samen met de centering die aan de 

bovenzijde van het element wordt aangebracht de betondruk moeten opvangen. 

Het grote verschil met de centering is dat er bij de onderaanslag een schuifkracht 

(bij een centering treed een trekkracht op). 

Het stellen van de bekisting gebeurt in twee stappen. De bekisting wordt eerst uitgeklapt en tegen 

(hiervoor is een kleine aanslag op het bekistingselement bevestigd). Als de bekisting goed tegen de aanslag 

kan deze rechtop worden gekanteld tegen de bovenaanslag. Op deze bovenaanslag zal een 

klikvoorziening zijn aangebracht die de bekisting op zijn plaats houdt. Op het moment dat de bekisting boven vast is 

zal de onderzijde van het element ingeklemd zijn in de onderaanslag. Dit wordt herhaald tot de 

De elementen worden horizontaal aan elkaar gekoppeld door pen-

aansluitingen waar geen scharnieren aanwezig zijn, worden op minimaal één plaats een schroefverbinding 

kunnen de wapening en de sparingsmallen worden aangebracht

centerpennen en de conussen in de stelkist worden geplaatst. Het plaatsen van de sluitkist gebeurt

de stelkist. Als ook deze goed staat, kunnen de centeringen worden 

d. Hierna kan de bekisting vol worden gestort. 

Het ontkisten gebeurt door de centerpen los te draaien en de klikverbinding van de bovenaanslag los te maken

de klikverbinding is geopend ontstaat er de benodigde ruimte om de bekisting te lossen). Als dit is gebeurd

Afbeelding 08

Afbeelding 
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worden hieronder omschreven. Bij elke omschrijving staan 

uitwerking, zie bijlage O 

Het stellen van de bekisting gebeurt in twee stappen. De bekisting wordt eerst uitgeklapt en tegen de onderaanslag 

. Als de bekisting goed tegen de aanslag 

tegen de bovenaanslag. Op deze bovenaanslag zal een 

ng op zijn plaats houdt. Op het moment dat de bekisting boven vast is 

zal de onderzijde van het element ingeklemd zijn in de onderaanslag. Dit wordt herhaald tot de gehele 

-en-gatverbindingen. Bij 

n plaats een schroefverbinding 

de wapening en de sparingsmallen worden aangebracht. Gelijktijdig kunnen de 

laatsen van de sluitkist gebeurt op dezelfde 

worden vastgedraaid en is de 

Het ontkisten gebeurt door de centerpen los te draaien en de klikverbinding van de bovenaanslag los te maken (als 

bekisting te lossen). Als dit is gebeurd, kan er 

Afbeelding 08 principe onderaanslag 

Afbeelding 07 principe bovenaanslag 
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aan het rolframe worden getrokken om de bekisting te onthechten. De bekisting kan hierna weer worden ingeklapt 

en naar de liftschacht worden gerold. In de liftschacht zijn twee vlonders aangebrac

op tunnelniveau bevinden en de onderste vlonder op het niveau waar de bekisting is gelost. Op de bovenste vlonder 

is een lier geplaatst. Met deze lier zal de bekisti

kan worden afgepikt, zal de bekisting met een geleider tot boven de werkvloer worden geleid. Hier kan de bekisting 

worden afgepikt en naar de uiteindelijke positie worden getransporteerd.

 

Afbeelding 09 schetsmatige

 

Veiligheid: 

Valgevaar voor medewerkers wordt voorkomen door alle werkzaamheden plaats te laten vinden op vloerniveau op 

een locatie waar geen sparingen zijn. Er is een uitzondering op deze r

ontstaat er valgevaar bij het afpikken van de elementen. Hiervoor zullen maatregels getroffen moeten worden. 

Beknellingsgevaar is tegengegaan door het 

stabiel en veilig horizontaal transport

element tot dat de centerpennen zijn aangebracht. 

inklemming in het U-profiel. 

 

Voordelen: 

• Het rolframe zit vast aan het element en hoeft niet steeds 

• De elementen kunnen door het klikprincipe snel geplaatst worden.

• De elementen kunnen door éé

• Het bekistingselement hoeft in de hoogte niet nagesteld te worden

 

Nadelen: 

• Bij grote sparingen moet er een alternatieve oplossing

kan worden toegepast. 

• Het plaatsen van de bovenaanslag is 

• Er zijn veel rolframes nodig (hoge kosten, veel aan en afvoer)

• Door de combinatie frame/bekistingspaneel zijn de elementen moeilijk verticaal te verplaatsen

• De frames nemen veel ruimte in beslag 

• Er moeten maatregelen worden getroffen om de 

de elementen ontstaat een situatie

aan het rolframe worden getrokken om de bekisting te onthechten. De bekisting kan hierna weer worden ingeklapt 

en naar de liftschacht worden gerold. In de liftschacht zijn twee vlonders aangebracht. De bove

niveau bevinden en de onderste vlonder op het niveau waar de bekisting is gelost. Op de bovenste vlonder 

is een lier geplaatst. Met deze lier zal de bekisting omhoog worden gehesen. Om ervoor te zorgen dat de bekisting 

zal de bekisting met een geleider tot boven de werkvloer worden geleid. Hier kan de bekisting 

worden afgepikt en naar de uiteindelijke positie worden getransporteerd. 

schetsmatige weergave transport, positioneren en fixeren van structuurlijn A

Valgevaar voor medewerkers wordt voorkomen door alle werkzaamheden plaats te laten vinden op vloerniveau op 

een locatie waar geen sparingen zijn. Er is een uitzondering op deze regel, namelijk bij het verticaal transport 

ontstaat er valgevaar bij het afpikken van de elementen. Hiervoor zullen maatregels getroffen moeten worden. 

gevaar is tegengegaan door het bekistingspaneel te voorzien van een rolframe. D

transport. Als het element is geplaatst voorkomt een klikverbinding het omvallen van het 

element tot dat de centerpennen zijn aangebracht. Aan de onderzijde kan het element niet wegschieten dankzij de 

et rolframe zit vast aan het element en hoeft niet steeds los en vastgekoppeld te worden.

e elementen kunnen door het klikprincipe snel geplaatst worden. 

De elementen kunnen door één persoon geplaatst, gelost en horizontaal getransporteerd

Het bekistingselement hoeft in de hoogte niet nagesteld te worden. 

moet er een alternatieve oplossing worden gezocht aangezien er dan

et plaatsen van de bovenaanslag is fysiek zwaar werk (boven het hoofd werken met zware profielen)

r zijn veel rolframes nodig (hoge kosten, veel aan en afvoer). 

oor de combinatie frame/bekistingspaneel zijn de elementen moeilijk verticaal te verplaatsen

e frames nemen veel ruimte in beslag bij de opslag en het transport. 

Er moeten maatregelen worden getroffen om de elementen veilig te kunnen hijsen. Bij het loskoppelen van 

situatie met valgevaar. 
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aan het rolframe worden getrokken om de bekisting te onthechten. De bekisting kan hierna weer worden ingeklapt 

ht. De bovenste vlonder zal zich 

niveau bevinden en de onderste vlonder op het niveau waar de bekisting is gelost. Op de bovenste vlonder 

voor te zorgen dat de bekisting 

zal de bekisting met een geleider tot boven de werkvloer worden geleid. Hier kan de bekisting 

 
weergave transport, positioneren en fixeren van structuurlijn A 

Valgevaar voor medewerkers wordt voorkomen door alle werkzaamheden plaats te laten vinden op vloerniveau op 

bij het verticaal transport 

ontstaat er valgevaar bij het afpikken van de elementen. Hiervoor zullen maatregels getroffen moeten worden.  

. Dit frame zorgt voor een 

voorkomt een klikverbinding het omvallen van het 

Aan de onderzijde kan het element niet wegschieten dankzij de 

gekoppeld te worden. 

en horizontaal getransporteerd worden. 

worden gezocht aangezien er dan geen bovenaanslag 

boven het hoofd werken met zware profielen). 

oor de combinatie frame/bekistingspaneel zijn de elementen moeilijk verticaal te verplaatsen. 

kunnen hijsen. Bij het loskoppelen van 
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• De onderaanslag moet een grote

verbinding met de betonvloer

de betonvloer). 

• Er is maar één geringe stelruimte mogelijk (deze kan vergroot word

maar dit zorgt tegelijkertijd voor zwaardere profielen)

• Er ontstaan boven en onder aftekeningen in de 

• Verticaal transport is afhankelijk van de locatie, bereikbaarheid en afmeting

• De inklemming in het onderprofiel 

element niet goed aansluit of

 

5.4.2. Structuurlijn B (Oranje) 

 

Algemeen: 

Bij deze structuur is het bekistingvlak opgedeeld in elementen die naast 

elementen zijn opgebouwd uit een aluminiumframe en 

kunststoftoplaag). 

De elementen worden verplaatst met 

het plaatsen van de elementen wordt een steekwagentje gebuikt. Dit steekwagentje kan worden vastgeklikt aan het 

bekistingselement. (zie afbeelding 10

gereden. Hier is een lage kim gestort (deze is gelijktijdig met de onderliggende dwarswand gestort)

als vaste aanslag waartegen de bekisting kan worden geplaatst. 

bekistingselement eenvoudig rechtop kan worden gekanteld.

Afbeelding 10 schetsmatige weergave van het transporteren, positioneren en fixeren van structuurlijn B

 

Positioneren en fixeren: 

De bekistingspanelen worden met het steekwagentje a

kan tegen de kim worden geplaatst en rechtop worden gekanteld. Met een waterpas 

gesteld. Als de bekisting recht staat

worden ingeklemd tussen vloer en plafond.

tot alle elementen van de stelbekisting zijn geplaatst. De elementen worden onderling gekoppeld met 

koppelklemmen. Als alle panelen van de stelwand op deze manier zijn geplaatst

aangebracht en kan de sluitkist op de

gehele betondruk wordt opgevangen 

worden toegepast. 

Gelijktijdig met het plaatsen van de bekisting kan er een kimkist worden geplaatst en gesteld

verdieping. Als de kimkist en de wandbekisting geplaatst zijn

verdieping wordt gelijktijdig mee gestort met de wand.

  

De onderaanslag moet een grote schuifkracht opvangen. Hiervoor is een sterk profiel en een sterke 

betonvloer nodig (dit resulteert in een zwaar onderprofiel en veel schoefkoppelingen in 

n geringe stelruimte mogelijk (deze kan vergroot worden door grotere profielen t

voor zwaardere profielen). 

Er ontstaan boven en onder aftekeningen in de wand ter plaatse van de aanslagen. 

Verticaal transport is afhankelijk van de locatie, bereikbaarheid en afmetingen van de liftsparing.

De inklemming in het onderprofiel heeft weinig spelingruimte. Bij vervormingen is het mogelijk dat h

element niet goed aansluit of helemaal niet meer past. 

het bekistingvlak opgedeeld in elementen die naast elkaar geplaatst kunnen worden. De 

elementen zijn opgebouwd uit een aluminiumframe en de bekistingsplaat is een sandwichpan

De elementen worden verplaatst met een panelenwagen waarop meerdere panelen kunnen worden geplaatst. Voor 

het plaatsen van de elementen wordt een steekwagentje gebuikt. Dit steekwagentje kan worden vastgeklikt aan het 

10) Als de bekisting is vastgeklikt, kan deze naar zijn uiteindelijke positie worden 

een lage kim gestort (deze is gelijktijdig met de onderliggende dwarswand gestort)

als vaste aanslag waartegen de bekisting kan worden geplaatst. Tevens zorgt deze kim er voo

bekistingselement eenvoudig rechtop kan worden gekanteld.  

schetsmatige weergave van het transporteren, positioneren en fixeren van structuurlijn B 

met het steekwagentje aangepikt en van de panelenwagen weggerold. 

kan tegen de kim worden geplaatst en rechtop worden gekanteld. Met een waterpas wordt

gesteld. Als de bekisting recht staat, kan deze met een spindel (ieder paneel is voorzien v

worden ingeklemd tussen vloer en plafond. Hierna kan het steekwagentje worden losgekoppeld. 

tot alle elementen van de stelbekisting zijn geplaatst. De elementen worden onderling gekoppeld met 

panelen van de stelwand op deze manier zijn geplaatst, kan 

en kan de sluitkist op dezelfde manier worden geplaatst en worden gefixeerd met 

gehele betondruk wordt opgevangen door deze centerpennen, vandaar dat er minimaal twee centerpenhoogtes 

Gelijktijdig met het plaatsen van de bekisting kan er een kimkist worden geplaatst en gesteld

verdieping. Als de kimkist en de wandbekisting geplaatst zijn, kan er worden gestort. De kim voor de volgende 

gestort met de wand.  

 

34 

schuifkracht opvangen. Hiervoor is een sterk profiel en een sterke 

(dit resulteert in een zwaar onderprofiel en veel schoefkoppelingen in 

en door grotere profielen toe te passen, 

 

en van de liftsparing. 

. Bij vervormingen is het mogelijk dat het 

elkaar geplaatst kunnen worden. De 

sandwichpaneel (EPS met een 

nwagen waarop meerdere panelen kunnen worden geplaatst. Voor 

het plaatsen van de elementen wordt een steekwagentje gebuikt. Dit steekwagentje kan worden vastgeklikt aan het 

kan deze naar zijn uiteindelijke positie worden 

een lage kim gestort (deze is gelijktijdig met de onderliggende dwarswand gestort). Deze kim dient 

Tevens zorgt deze kim er voor dat het 

 

weggerold. De bekisting 

wordt de bekisting verticaal 

(ieder paneel is voorzien van een vaste spindel) 

worden losgekoppeld. Dit wordt herhaald 

tot alle elementen van de stelbekisting zijn geplaatst. De elementen worden onderling gekoppeld met 

kan de wapening worden 

zelfde manier worden geplaatst en worden gefixeerd met centerpennen. De 

t er minimaal twee centerpenhoogtes 

Gelijktijdig met het plaatsen van de bekisting kan er een kimkist worden geplaatst en gesteld op de bovenliggende 

. De kim voor de volgende 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

 

Ontkisten en transporteren: 

De volgende dag kan de bekisting met behulp van h

aan het paneel gekoppeld, daarna wordt de spindel los gedraaid en de centerpennen verwijderd. De bekisting wordt 

vervolgens onthecht door aan het steekwagentje te trekken. Met het steekwagentje kan het element op de 

panelenwagen worden gelost. Als alle panelen op de 

laatste paneel) kan de panelenwagen naar de liftschacht worden gereden. 

In de liftschacht zijn twee vlonders aangebracht. De bovenste vlonder

zijn van twee lieren. De onderste vlonder kan met deze twee lieren omhoog worden gehesen en omlaag worden 

gevierd. Op deze manier kan de onderste vlonder worden ingezet als lift. Als de vlonder het juiste niveau heeft 

bereikt, kan de panelenwagen weer naar de locatie van de dwarsw

 

Veiligheid: 

Valgevaar van het personeel wordt voorkomen door alle werkzaamheden uit te voeren op werkvloerniveau. Er 

ontstaat alleen valgevaar bij het hijsen van de hijsvlonder. Dit gevaar is eenvoudig te voorkomen door een 

wegneembare randbeveiliging aan te brengen bij de liftsparing.

het hijsen. 

Beknellingsgevaar wordt tijdens transport voorkomen door de elementen op een panelenwagen te transporteren. 

Dit is een stabiele wagen op vier wielen

is minder stabiel, maar zorgt voor een goede werkhouding en 

Tijdens het positioneren van het bekistingspaneel wordt het element

inklemming tussen vloer en plafond. Dit is een methode waarmee eenvoudig ongelukken kunnen gebeuren. Het is 

mogelijk dat de elementen onvoldoende wor

temperatuurverschil of een grote betonbelasting

 

Voordelen: 

• Er kunnen meerdere elementen per keer worden verplaatst.

• Er zijn weinig handelingen nodig tijdens het plaatsen.

• Door het toepassen van een kim wordt de onderaanslag voor de volgend

handeling gemaakt met de stabiliteitsdwarswand zelf

• Alle werkzaamheden kunnen op vloerniveau worden uitgevoerd.

 

Nadelen: 

• De elementen worden ingeklemd,

ongevallen. 

• De elementen kunnen in de langsrichting niet meer worden 

ingeklemd. Dit kan nadelig zijn bij het uitvullen van de elementen.

• Bij het positioneren zijn twee medewerker

waterpas vast te houden en af te lezen)

• De kim moet laag genoeg zijn voor de tunnel om

speling). 

• Het aanbrengen van een kimbekisting

• Het hijsen van een vlonder is alleen mogelijk in een gesloten kern. Indien deze er niet is (als de wanden van 

de liftkern op een ander moment worden geplaatst) zal er een geleider moeten worden toegepast.

• Het afdichten van boringen in een sandwich bekistingsplaat is nog niet doorontwikkeld.

• Het gezamenlijk transporteren van de elementen is zwaar

• Het aanbrengen van koppelklemmen levert problemen op. Aangezien de bekistingspanelen zijn ingekle

tussen vloer en plafond kunnen de panelen niet naar elkaar toe bewegen. Als dit wel gebeur

aanbrengen van de koppelklemmen

de juiste positie staan. 

  

bekisting met behulp van het steekwagentje worden ontkist. Eerst wordt het steekwagentj

a wordt de spindel los gedraaid en de centerpennen verwijderd. De bekisting wordt 

vervolgens onthecht door aan het steekwagentje te trekken. Met het steekwagentje kan het element op de 

Als alle panelen op de panelenwagen staan (het steekwagentje nog vast aan het 

an de panelenwagen naar de liftschacht worden gereden.  

In de liftschacht zijn twee vlonders aangebracht. De bovenste vlonder zal zich op tunnelniveau bevinden en voorzien 

onderste vlonder kan met deze twee lieren omhoog worden gehesen en omlaag worden 

gevierd. Op deze manier kan de onderste vlonder worden ingezet als lift. Als de vlonder het juiste niveau heeft 

kan de panelenwagen weer naar de locatie van de dwarswand worden gerold.  

personeel wordt voorkomen door alle werkzaamheden uit te voeren op werkvloerniveau. Er 

valgevaar bij het hijsen van de hijsvlonder. Dit gevaar is eenvoudig te voorkomen door een 

randbeveiliging aan te brengen bij de liftsparing. Er mogen geen personen op de vlonder staan tijdens 

Beknellingsgevaar wordt tijdens transport voorkomen door de elementen op een panelenwagen te transporteren. 

wielen. De steekwagen die gebruikt wordt tijdens het positioneren van de bekisting 

maar zorgt voor een goede werkhouding en een lage fysieke belasting (onder de 25 kg).

Tijdens het positioneren van het bekistingspaneel wordt het element alleen op zijn plaats gehouden door een 

inklemming tussen vloer en plafond. Dit is een methode waarmee eenvoudig ongelukken kunnen gebeuren. Het is 

mogelijk dat de elementen onvoldoende worden ingeklemd of dat bij een grote stootbelasting

betonbelasting de elementen los schieten. 

r kunnen meerdere elementen per keer worden verplaatst. 

r zijn weinig handelingen nodig tijdens het plaatsen. 

oor het toepassen van een kim wordt de onderaanslag voor de volgende stabiliteitsdwarswand in een 

met de stabiliteitsdwarswand zelf. 

Alle werkzaamheden kunnen op vloerniveau worden uitgevoerd. 

e elementen worden ingeklemd, maar niet geschoord. Dit zorgt voor een relatief grote kans op 

De elementen kunnen in de langsrichting niet meer worden verschoven na het positioneren omdat deze zijn 

it kan nadelig zijn bij het uitvullen van de elementen. 

Bij het positioneren zijn twee medewerkers nodig (de een om het element vast te houden, de ander

waterpas vast te houden en af te lezen). 

e kim moet laag genoeg zijn voor de tunnel om er overheen te rollen (hoogte kim < hoogte flowroll + 

et aanbrengen van een kimbekisting kan een obstructie zijn voor het tunnelproces.

hijsen van een vlonder is alleen mogelijk in een gesloten kern. Indien deze er niet is (als de wanden van 

de liftkern op een ander moment worden geplaatst) zal er een geleider moeten worden toegepast.

in een sandwich bekistingsplaat is nog niet doorontwikkeld.

Het gezamenlijk transporteren van de elementen is zwaar. Hierdoor wordt de fysieke belasting hoog

Het aanbrengen van koppelklemmen levert problemen op. Aangezien de bekistingspanelen zijn ingekle

kunnen de panelen niet naar elkaar toe bewegen. Als dit wel gebeur

aanbrengen van de koppelklemmen, is het mogelijk dat de panelen verschuiven en hierdoor niet meer op 
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et steekwagentje worden ontkist. Eerst wordt het steekwagentje 

a wordt de spindel los gedraaid en de centerpennen verwijderd. De bekisting wordt 

vervolgens onthecht door aan het steekwagentje te trekken. Met het steekwagentje kan het element op de 

het steekwagentje nog vast aan het 

niveau bevinden en voorzien 

onderste vlonder kan met deze twee lieren omhoog worden gehesen en omlaag worden 

gevierd. Op deze manier kan de onderste vlonder worden ingezet als lift. Als de vlonder het juiste niveau heeft 

personeel wordt voorkomen door alle werkzaamheden uit te voeren op werkvloerniveau. Er 

valgevaar bij het hijsen van de hijsvlonder. Dit gevaar is eenvoudig te voorkomen door een 

Er mogen geen personen op de vlonder staan tijdens 

Beknellingsgevaar wordt tijdens transport voorkomen door de elementen op een panelenwagen te transporteren. 

. De steekwagen die gebruikt wordt tijdens het positioneren van de bekisting 

een lage fysieke belasting (onder de 25 kg). 

op zijn plaats gehouden door een 

inklemming tussen vloer en plafond. Dit is een methode waarmee eenvoudig ongelukken kunnen gebeuren. Het is 

of dat bij een grote stootbelasting, een 

e stabiliteitsdwarswand in een 

maar niet geschoord. Dit zorgt voor een relatief grote kans op 

na het positioneren omdat deze zijn 

houden, de ander om de 

overheen te rollen (hoogte kim < hoogte flowroll + 

voor het tunnelproces. 

hijsen van een vlonder is alleen mogelijk in een gesloten kern. Indien deze er niet is (als de wanden van 

de liftkern op een ander moment worden geplaatst) zal er een geleider moeten worden toegepast. 

in een sandwich bekistingsplaat is nog niet doorontwikkeld. 

ierdoor wordt de fysieke belasting hoog. 

Het aanbrengen van koppelklemmen levert problemen op. Aangezien de bekistingspanelen zijn ingeklemd 

kunnen de panelen niet naar elkaar toe bewegen. Als dit wel gebeurt bij het 

is het mogelijk dat de panelen verschuiven en hierdoor niet meer op 
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5.4.3. Structuurlijn C (Cyaan) 

 

Algemeen: 

Bij deze structuur wordt het bekistingvlak opgedeeld in elementen die naast 

en boven elkaar geplaatst worden. De elementen die boven elkaar worden 

geplaatst, zijn met elkaar verbonden 

rolframe (zie afbeelding 11 EN 13). De bekistingselementen 

een kunststof composiet en bestaan uit een

Voordat de stelkist kan worden geplaatst

aangebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van schroefankers die tijdens het 

wapenen van de tunnelgietbouwbeuk zijn aangebracht. 

 

Aanslagen: 

De onderaanslag (zie afbeelding 12) bestaat uit een U

waarin het bekistingselementen kan worden geplaatst. Dit 

profiel dient als scharnierpunt waarop het bekistingselement 

geplaatst en rechtop gedraaid kan worden. Tevens dient het 

profiel als gedwongen aanslag die er voor zorgt dat het element 

gedwongen gepositioneerd kan worden en als constructieve 

verbinding met de betonvloer.  

De bovenaanslag (zie afbeelding 12

profiel waar het bekistingselement in geplaatst kan worden. 

Deze aanslag dient als vaste aanslag zodat de bekisting 

gedwongen gepositioneerd kan worden. Hie

bovenaanslag er voor dat het element niet om kan vallen en

storten en voor een constructieve verbinding met de bovenligge

Beide aanslagen moeten samen de gehele betondruk opvangen tijdens 

schroefankers waarmee deze zijn bevestigd aan de betonvloer zullen dus een grote kracht op moeten vangen.

geldt ook voor de nokken op het bekistingspaneel.

Afbeelding 13 schetsmatige weergaven van het transport, positioneren en fixeren van structuurlijn C

 

Positioneren en fixeren: 

Het stellen van de bekisting gebeurt in twee stappen. 

en rechtop gekanteld tot de bovenkant van het element zich onder 

bekisting recht onder de bovenaanslag staat

De bekisting zal hierdoor volledig in een ‘verticale’ positie worden geplaatst en worden ingeklemd tussen de boven

en onderaanslag. Als de bekisting goed staat

Bij deze structuur wordt het bekistingvlak opgedeeld in elementen die naast 

en boven elkaar geplaatst worden. De elementen die boven elkaar worden 

zijn met elkaar verbonden door een scharnier en bevestigd op een 

De bekistingselementen zijn gemaakt van 

uit een constructief geheel. 

kan worden geplaatst, worden eerst twee aanslagen 

bij wordt gebruik gemaakt van schroefankers die tijdens het 

van de tunnelgietbouwbeuk zijn aangebracht.  

) bestaat uit een U-profiel 

kan worden geplaatst. Dit 

profiel dient als scharnierpunt waarop het bekistingselement 

geplaatst en rechtop gedraaid kan worden. Tevens dient het 

profiel als gedwongen aanslag die er voor zorgt dat het element 

ioneerd kan worden en als constructieve 

12) bestaat ook uit een U-

profiel waar het bekistingselement in geplaatst kan worden. 

aanslag zodat de bekisting 

gedwongen gepositioneerd kan worden. Hiernaast zorgt de 

het element niet om kan vallen en zorgt de aanslag voor een goede afdichting bij het 

storten en voor een constructieve verbinding met de bovenliggende betonvloer.  

Beide aanslagen moeten samen de gehele betondruk opvangen tijdens en na het storten. Deze aanslagen en de 

schroefankers waarmee deze zijn bevestigd aan de betonvloer zullen dus een grote kracht op moeten vangen.

ook voor de nokken op het bekistingspaneel. 

weergaven van het transport, positioneren en fixeren van structuurlijn C 

gebeurt in twee stappen. Allereerst wordt De bekisting tegen een onderaanslag geplaatst

gekanteld tot de bovenkant van het element zich onder de bovenaanslag bevindt

aanslag staat, kan de bekisting worden uitgedraaid. Hiervoor is een spind

volledig in een ‘verticale’ positie worden geplaatst en worden ingeklemd tussen de boven

en onderaanslag. Als de bekisting goed staat, kan er een koppelbalk worden aangebracht. Deze balk moet er

                                Afbeelding 11

Afbeelding 12 boven
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zorgt de aanslag voor een goede afdichting bij het 

het storten. Deze aanslagen en de 

schroefankers waarmee deze zijn bevestigd aan de betonvloer zullen dus een grote kracht op moeten vangen. Dit 

 

bekisting tegen een onderaanslag geplaatst 

bevindt. Vervolgens, als de 

ervoor is een spindel aanwezig. 

volledig in een ‘verticale’ positie worden geplaatst en worden ingeklemd tussen de boven- 

. Deze balk moet ervoor 

Afbeelding 11 principe paneelwagen 

Afbeelding 12 boven en onderaanslag 
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zorgen dat het paneel voldoende stijf is om de betondruk op te vangen en af te dragen naar beide aanslagen.

breedterichting worden de elementen gekoppeld met koppelklemmen.

Als de stelkist staat, kunnen de wapening en sparingsmallen worden aangeb

wijze worden geplaatst. Als dit is gebeurd

 

Ontkisten en transporteren 

De volgende dag kan de bekisting eenvoudig worden ontkist door de koppelbalk los te maken en de spindel los te 

draaien. De elementen kunnen vervolgens

gehesen. Deze elementen zullen via een geleider in de vorm van een kabel of een spanband naar de juiste locatie 

worden gedwongen. Hier kunnen de elementen worden af

 

Veiligheid: 

Valgevaar voor medewerkers wordt voorkomen door alle werkzaamheden plaats te laten vinden op vloerniveau op 

een locatie waar geen sparingen voorkomen. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel,

transport ontstaat er valgevaar bij het afpikken van de elementen en daardoor kan men

tweede uitzondering is het aanbrengen van de bovenaanslag. Hi

bevestigd op plafondhoogte (door gebruik te maken van een

maatregelen moeten worden genomen om

randbeveiliging aanbrengen bij de liftschacht

bevestigen van de bovenaanslag). 

Beknellingsgevaar is tegengegaan door het element de voorzien van een rolframe zodat deze niet om kan vallen 

tijdens het transport. Als het element 

omvallen van het element. 

 

Voordelen: 

• Snelle plaatsing elementen (weinig handelingen)

• Er zijn geen centeringen nodig

• Het rolframe hoeft niet steeds op nieuw bevestigd te worden.

• Het bekistingselement hoeft in de hoogte niet nagesteld te worden

 

Nadelen: 

• Bij grote sparingen moet er een alternatieve oplossing

worden toegepast. 

• Het plaatsen van de bovenaanslag is fysiek zwaar 

• Er zijn veel rolframes nodig (hoge kosten, veel aan en afvoer)

• Door de combinatie frame/bekistingspaneel zijn de elementen moeilijk verticaal te verplaatsen

• De frames nemen veel ruimte in beslag tijdens

• Er moeten maatregelen worden getroffen om de elementen veilig te kunnen hijsen. Bij het loskoppelen van 

de elementen ontstaat een situatie met valgevaar.

• De onder- en bovenaanslag moet

en een sterke verbinding met de betonvloer nodig (dit resulteert in een zwaar profiel en veel 

schoefkoppelingen in de betonvloer)

• Er is maar een geringe stelruimte mogelijk (deze kan vergroot worden door grotere profielen toe te passen, 

maar dit zorgt wel voor zwaardere profielen)

• Het is moeilijk om te variëren in de hoogte. Er zullen 

worden toegepast.  

• Er ontstaan boven en onder aftekeningen in de wand ter plaatse van de aanslagen.

• Verticaal transport is afhankelijk van de locatie, bereikbaarheid en afmetingen van de lif

liftsparingen, en liftsparingen

• De lier moet telkens worden verplaatst van verd

• Het element moet zeer stijf zijn als er geen centeringen worden toegepast. (

noodzakelijk om te voldoen aan de doorbuigingseis.

neel voldoende stijf is om de betondruk op te vangen en af te dragen naar beide aanslagen.

breedterichting worden de elementen gekoppeld met koppelklemmen. 

kunnen de wapening en sparingsmallen worden aangebracht en kan de sluit

gebeurd, kan de bekisting worden volgestort.  

De volgende dag kan de bekisting eenvoudig worden ontkist door de koppelbalk los te maken en de spindel los te 

elementen kunnen vervolgens naar de liftschacht worden gerold en met een lier omhoog worden 

gehesen. Deze elementen zullen via een geleider in de vorm van een kabel of een spanband naar de juiste locatie 

worden gedwongen. Hier kunnen de elementen worden afgepikt en naar de juiste locatie worden gebracht.

Valgevaar voor medewerkers wordt voorkomen door alle werkzaamheden plaats te laten vinden op vloerniveau op 

een locatie waar geen sparingen voorkomen. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel, namelijk

het afpikken van de elementen en daardoor kan men in de liftschacht vallen. De 

aanbrengen van de bovenaanslag. Hierbij wordt een zwaar element boven het hoofd 

igd op plafondhoogte (door gebruik te maken van een ladder of een ander opstapje). In beide gevallen zullen 

maatregelen moeten worden genomen om dit veilig te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld aangelijnd werken of 

randbeveiliging aanbrengen bij de liftschacht en tijdelijke ophangpunten of een plaatsingshulpmiddel bij het 

gevaar is tegengegaan door het element de voorzien van een rolframe zodat deze niet om kan vallen 

tijdens het transport. Als het element is geplaatst, voorkomt een inklemming in het boven

elementen (weinig handelingen). 

r zijn geen centeringen nodig. 

et rolframe hoeft niet steeds op nieuw bevestigd te worden. 

lement hoeft in de hoogte niet nagesteld te worden. 

ij grote sparingen moet er een alternatieve oplossing worden gezocht aangezien er

de bovenaanslag is fysiek zwaar (boven het hoofd werken met zware profielen)

r zijn veel rolframes nodig (hoge kosten, veel aan en afvoer). 

oor de combinatie frame/bekistingspaneel zijn de elementen moeilijk verticaal te verplaatsen

e frames nemen veel ruimte in beslag tijdens de opslag en het transport 

Er moeten maatregelen worden getroffen om de elementen veilig te kunnen hijsen. Bij het loskoppelen van 

de elementen ontstaat een situatie met valgevaar. 

aanslag moeten beiden een grote schuifkracht opvangen. Hiervoor is een st

en een sterke verbinding met de betonvloer nodig (dit resulteert in een zwaar profiel en veel 

schoefkoppelingen in de betonvloer). 

Er is maar een geringe stelruimte mogelijk (deze kan vergroot worden door grotere profielen toe te passen, 

it zorgt wel voor zwaardere profielen). 

ijk om te variëren in de hoogte. Er zullen verschillende maten panelen of profielen moeten 

Er ontstaan boven en onder aftekeningen in de wand ter plaatse van de aanslagen. 

nsport is afhankelijk van de locatie, bereikbaarheid en afmetingen van de lif

, en liftsparingen waarbij alle liftkernwanden al aanwezig zijn, is de hijsmethode niet mogelijk.

De lier moet telkens worden verplaatst van verdieping naar verdieping. 

Het element moet zeer stijf zijn als er geen centeringen worden toegepast. (M

noodzakelijk om te voldoen aan de doorbuigingseis.) 
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neel voldoende stijf is om de betondruk op te vangen en af te dragen naar beide aanslagen. In de 

racht en kan de sluitkist op dezelfde 

De volgende dag kan de bekisting eenvoudig worden ontkist door de koppelbalk los te maken en de spindel los te 

naar de liftschacht worden gerold en met een lier omhoog worden 

gehesen. Deze elementen zullen via een geleider in de vorm van een kabel of een spanband naar de juiste locatie 

gepikt en naar de juiste locatie worden gebracht. 

Valgevaar voor medewerkers wordt voorkomen door alle werkzaamheden plaats te laten vinden op vloerniveau op 

namelijk bij het verticaal 

in de liftschacht vallen. De 

erbij wordt een zwaar element boven het hoofd 

ladder of een ander opstapje). In beide gevallen zullen 

dit veilig te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld aangelijnd werken of 

en tijdelijke ophangpunten of een plaatsingshulpmiddel bij het 

gevaar is tegengegaan door het element de voorzien van een rolframe zodat deze niet om kan vallen 

voorkomt een inklemming in het boven- en onderprofiel het 

worden gezocht aangezien er geen bovenaanslag kan 

werken met zware profielen). 

oor de combinatie frame/bekistingspaneel zijn de elementen moeilijk verticaal te verplaatsen. 

Er moeten maatregelen worden getroffen om de elementen veilig te kunnen hijsen. Bij het loskoppelen van 

een grote schuifkracht opvangen. Hiervoor is een sterk profiel 

en een sterke verbinding met de betonvloer nodig (dit resulteert in een zwaar profiel en veel 

Er is maar een geringe stelruimte mogelijk (deze kan vergroot worden door grotere profielen toe te passen, 

verschillende maten panelen of profielen moeten 

 

nsport is afhankelijk van de locatie, bereikbaarheid en afmetingen van de liftsparing. Bij kleine 

is de hijsmethode niet mogelijk. 

Mogelijk is een centering 
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• Het laten maken van kunststof composiet

waar vezelversterkte kunststof in wordt gegoten. Dit loont zich alleen als er 

wordt gemaakt. 

• De inklemming in het onderprofiel heeft 

niet goed aansluit of helemaal niet meer past.

 

5.4.4. Structuurlijn D (Roze) 

 

Algemeen: 

Bij deze structuur wordt het bekistingsoppervlak opgedeeld in elementen die boven elkaar geplaatst kunnen worden. 

De elementen bestaan uit een aluminium ondersteun

boven elkaar worden geplaatst, zijn met elkaar verbonden door

Voordat de elementen worden aangebracht zullen er 

of meerdere verticale aanslagen tussen vloer en plafond zijn geplaatst

14) (de profielen tegen de wand en tussen de vloeren 

bevestigd.) Deze profielen dienen als aanslag en voor de afdracht van de betondruk naar de tunnelbeuk.

 

Afbeelding 14 horizontale doorsnede van de 

 

Positioneren en fixeren: 

Als alle profielen zijn geplaatst kan de platte kar hier tegenaan worden gemanoeuvreerd. 

wordt een lier opgesteld die via gaten in de vloer de bekisting op kan hijsen tot dat deze verticaal tegen de profielen 

hangt (zie afbeelding 15). Op de profielen zitten spanklemmen die de bekisting tegen de profielen aan trekken. Als de 

bekisting vast is gezet met spanklemmen, 

boven- en onderzijde van de bekistingselementen zij

strips zorgen voor een goede afdichting en dienen de maatafwijkingen van de tunnelbeuk op te vangen

speling te creëren om de bekisting te kunnen scharnieren

gekoppeld met koppelbalken. 

Als de stelkist gereed is, kunnen de wapening en de sparingsmallen worden aangebracht en hier op volgend 

sluitkist worden geplaatst. Het plaatsen van de sluitkist gebeurt anders dan het plaatsen van de stelkist. Bij de 

sluitkist wordt eerst de bekisting verticaal gehesen en daarna pas de ondersteuning aangebracht. Als de 

ondersteuning is aangebracht en de bekisting hier tegenaan is geklemd dan kan de bekisting vol worden gestort. 

 

Ontkisten en transporteren: 

De volgende dag kan de bekisting worden gelost. Eerst wordt de ondersteuning weggehaald en de lier aangesloten. 

Daarna word de bekisting met ontkistin

vieren waarbij deze wordt opgevouwen op de platte kar

worden bevestigd zodat deze eenvoudig op de 

liftschacht worden gereden. Hier is een dubbele vlonder (twee lagen) 

met de kraan. Op de volgende verdieping kan de platte kar weer 

stortlocatie worden gebracht. 

n maken van kunststof composietelementen is duur. Er worden bij deze methode mallen gemaakt 

waar vezelversterkte kunststof in wordt gegoten. Dit loont zich alleen als er een grote serie

De inklemming in het onderprofiel heeft weinig speling. Bij vervormingen is het mogelijk dat h

helemaal niet meer past. 

Bij deze structuur wordt het bekistingsoppervlak opgedeeld in elementen die boven elkaar geplaatst kunnen worden. 

De elementen bestaan uit een aluminium ondersteuning met een aluminium contactbekisting

atst, zijn met elkaar verbonden door scharnieren en worden met een platte kar verplaatst. 

Voordat de elementen worden aangebracht zullen er verticale aanslagen tegen de wanden worden

of meerdere verticale aanslagen tussen vloer en plafond zijn geplaatst. (zie de horizontale doorsnede in afbeelding 

en tussen de vloeren zullen met keilbouten aan de wand en vloer wor

Deze profielen dienen als aanslag en voor de afdracht van de betondruk naar de tunnelbeuk.

 
 verticale aanslagen 

Als alle profielen zijn geplaatst kan de platte kar hier tegenaan worden gemanoeuvreerd. Op de bovenliggende vloer 

via gaten in de vloer de bekisting op kan hijsen tot dat deze verticaal tegen de profielen 

profielen zitten spanklemmen die de bekisting tegen de profielen aan trekken. Als de 

g vast is gezet met spanklemmen, kan de kabel worden geborgd en de lier worden losgekoppeld

de bekistingselementen zijn rubberstrips aangebracht die ingedrukt kunnen word

goede afdichting en dienen de maatafwijkingen van de tunnelbeuk op te vangen

speling te creëren om de bekisting te kunnen scharnieren. De bekistingspanelen worden in de hoogterichting 

de wapening en de sparingsmallen worden aangebracht en hier op volgend 

sluitkist worden geplaatst. Het plaatsen van de sluitkist gebeurt anders dan het plaatsen van de stelkist. Bij de 

sluitkist wordt eerst de bekisting verticaal gehesen en daarna pas de ondersteuning aangebracht. Als de 

bekisting hier tegenaan is geklemd dan kan de bekisting vol worden gestort. 

De volgende dag kan de bekisting worden gelost. Eerst wordt de ondersteuning weggehaald en de lier aangesloten. 

Daarna word de bekisting met ontkistingsbouten onthecht. Als de bekisting is onthecht, kan de lier de bekisting laten 

vieren waarbij deze wordt opgevouwen op de platte kar (de kar zal voor het vieren scharnierend aan de bekisting 

worden bevestigd zodat deze eenvoudig op de kar wordt opgevouwen). De platte kar kan 

is een dubbele vlonder (twee lagen) in aanwezig. Deze vlonder zal 

met de kraan. Op de volgende verdieping kan de platte kar weer van de vlonder af worden gerold en naar
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Er worden bij deze methode mallen gemaakt 

een grote serie elementen 

. Bij vervormingen is het mogelijk dat het element 

Bij deze structuur wordt het bekistingsoppervlak opgedeeld in elementen die boven elkaar geplaatst kunnen worden. 

ing met een aluminium contactbekisting. De elementen die 

scharnieren en worden met een platte kar verplaatst.  

worden geplaatst en een 

(zie de horizontale doorsnede in afbeelding 

aan de wand en vloer worden 

Deze profielen dienen als aanslag en voor de afdracht van de betondruk naar de tunnelbeuk.  

Op de bovenliggende vloer 

via gaten in de vloer de bekisting op kan hijsen tot dat deze verticaal tegen de profielen 

profielen zitten spanklemmen die de bekisting tegen de profielen aan trekken. Als de 

en de lier worden losgekoppeld. Aan de 

n rubberstrips aangebracht die ingedrukt kunnen worden. Deze 

goede afdichting en dienen de maatafwijkingen van de tunnelbeuk op te vangen en voldoende 

den in de hoogterichting 

de wapening en de sparingsmallen worden aangebracht en hier op volgend kan de 

sluitkist worden geplaatst. Het plaatsen van de sluitkist gebeurt anders dan het plaatsen van de stelkist. Bij de 

sluitkist wordt eerst de bekisting verticaal gehesen en daarna pas de ondersteuning aangebracht. Als de 

bekisting hier tegenaan is geklemd dan kan de bekisting vol worden gestort.  

De volgende dag kan de bekisting worden gelost. Eerst wordt de ondersteuning weggehaald en de lier aangesloten. 

kan de lier de bekisting laten 

(de kar zal voor het vieren scharnierend aan de bekisting 

. De platte kar kan vervolgens naar de 

aanwezig. Deze vlonder zal worden gehesen 

van de vlonder af worden gerold en naar de 
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Afbeelding 15 schetsmatige weergaven van het transporteren, positioneren en fixeren van de bekisting bij structuurlijn D

 

Veiligheid: 

Valgevaar voor medewerkers wordt voorkomen door alle werkzaamheden plaats te laten 

een locatie waar geen sparingen voorkomen. Een uit

situatie kan veilig worden opgelost met goed

vlonder wordt gereden. Er mogen geen personen op de vlonder staan tijdens het hijsen.

Beknellingsgevaar wordt tijdens het transport verkregen door de elementen plat op een kar te vervoeren. Hierbij 

moet er op worden toegezien dat deze kar groot genoeg is om de

plaatsen en lossen moet de platte kar vast kunnen worden gezet zodat deze stabiel blijft tijdens het hijsen en vieren 

van de elementen. Het hijsen en vieren

Het plaatsen van de aanslagen moet door twe

betonvloer of wand te bevestigen en een tweede 

 

Voordelen: 

• Er kunnen veel elementen op elkaar worde

• Het plaatsen van de elementen gebeurt

• Er zijn geen centeringen nodig

 

Nadelen: 

• Bij grote sparingen moet er naar

• Er worden veel scharnierende delen toegepast. Deze kunnen blijven steken.

• De sluitkist kan pas ondersteund worden als de elementen omhoog zijn gehesen. Het aanbrengen van de 

ondersteuning kan bij hierbij een probleem opleveren als de bekisting te ver 

• Afsluiting bij de vloer en de plafondzijde is moeilijk. E

helemaal verticaal te krijgen (draairuimte voor de scharnieren). Deze wordt verkregen met rubber

De vraag is of deze strips ver

maatafwijking van de beuk op te vangen. 

• Aanslagen tussen vloer en plafond zullen instelbaar moeten zijn in hoogte om hoogteverschillen op te 

vangen. 

• De vlonder kan pas klimmen als de wa

apart beveiligd worden. 

weergaven van het transporteren, positioneren en fixeren van de bekisting bij structuurlijn D

voor medewerkers wordt voorkomen door alle werkzaamheden plaats te laten vinden op vloerniveau op 

een locatie waar geen sparingen voorkomen. Een uitzondering hierop is ter plaatse van de liftschacht, maar deze 

situatie kan veilig worden opgelost met goede randbeveiliging, die geopend en gesloten kan worden als de kar op de 

der wordt gereden. Er mogen geen personen op de vlonder staan tijdens het hijsen. 

Beknellingsgevaar wordt tijdens het transport verkregen door de elementen plat op een kar te vervoeren. Hierbij 

moet er op worden toegezien dat deze kar groot genoeg is om de (lange) elementen stabiel te vervoeren. Tijdens het 

plaatsen en lossen moet de platte kar vast kunnen worden gezet zodat deze stabiel blijft tijdens het hijsen en vieren 

en dient met een aangepaste snelheid te gebeuren. 

Het plaatsen van de aanslagen moet door twee personen worden uitgevoerd; één persoon om de aanslagen aan de 

oer of wand te bevestigen en een tweede persoon om de aanslag op zijn plaats te houden.

nten op elkaar worden gestapeld. Dit zorgt voor weinig transporthandelingen

laatsen van de elementen gebeurt met een lier en is hierdoor fysiek niet zwaar.

Er zijn geen centeringen nodig. 

naar een alternatieve oplossing worden gezocht.  

r worden veel scharnierende delen toegepast. Deze kunnen blijven steken. 

e sluitkist kan pas ondersteund worden als de elementen omhoog zijn gehesen. Het aanbrengen van de 

ondersteuning kan bij hierbij een probleem opleveren als de bekisting te ver uit te wand is geplaatst.

de plafondzijde is moeilijk. Er moet namelijk genoeg ruimte zijn om de bekisting 

helemaal verticaal te krijgen (draairuimte voor de scharnieren). Deze wordt verkregen met rubber

deze strips ver genoeg ingedrukt kunnen worden om zowel speli

maatafwijking van de beuk op te vangen.  

Aanslagen tussen vloer en plafond zullen instelbaar moeten zijn in hoogte om hoogteverschillen op te 

klimmen als de wand ontkist is. Tot dat moment moet de bovenste verdiepingslaag 
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weergaven van het transporteren, positioneren en fixeren van de bekisting bij structuurlijn D 

vinden op vloerniveau op 

van de liftschacht, maar deze 

, die geopend en gesloten kan worden als de kar op de 

Beknellingsgevaar wordt tijdens het transport verkregen door de elementen plat op een kar te vervoeren. Hierbij 

(lange) elementen stabiel te vervoeren. Tijdens het 

plaatsen en lossen moet de platte kar vast kunnen worden gezet zodat deze stabiel blijft tijdens het hijsen en vieren 

n persoon om de aanslagen aan de 

persoon om de aanslag op zijn plaats te houden. 

it zorgt voor weinig transporthandelingen. 

met een lier en is hierdoor fysiek niet zwaar. 

e sluitkist kan pas ondersteund worden als de elementen omhoog zijn gehesen. Het aanbrengen van de 

uit te wand is geplaatst. 

genoeg ruimte zijn om de bekisting 

helemaal verticaal te krijgen (draairuimte voor de scharnieren). Deze wordt verkregen met rubberen strips. 

speling te creëren, als de 

Aanslagen tussen vloer en plafond zullen instelbaar moeten zijn in hoogte om hoogteverschillen op te 

moet de bovenste verdiepingslaag 
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• Bij veel wanden zullen niet alle elementen in een keer op de vlonder kunnen worden geplaatst (afhankelijk 

van de breedte van de beuk en de afmetingen va

gecombineerde vlonder opnieuw worden gevierd en gehesen.

• De verticale aanslagprofiele

uitgevoerd en de verbinding met de betonvloer en wand 

te vangen. 

• Maatafwijkingen in de breedterichting worden opgevangen met overlappende strips op het element. Deze 

methode zorgt voor aftekeningen op de wand.

• De bovenste elementen hebben de

onderste elementen veel zwaarder belast worden

 

5.4.5. Structuurlijn E (Geel) 

 

Algemeen: 

Bij deze variant wordt er gebruik gemaakt va

één persoon met de hand verplaatst kunnen worden

De elementen zijn opgebouwd uit een houten frame en de contactbekisting 

uitgevoerd als een betonmultiplexplaat

profiel aan de onderzijde en een spindel om het element op hoogte te stellen.

Voordat de elementen geplaatst worden

betonvloer bevestigd middels schroefankers die zijn aangebracht tijdens het 

wapenen van de tunnelbeuk. Dit profiel zal samen met de

de bovenzijde van het paneel worden aangebracht

profiel en de aansluiting met de tunnelbeuk moet voldoende sterk zijn om de 

betondruk op te vangen. 

 

Positioneren en fixeren: 

Bij het plaatsen van de elementen wordt het U

bekistingspanelen over het kokerprofiel geplaatst 

tussen het U-profiel en het kokerprofiel moet voldoende zijn om de betondruk op 

te kunnen vangen. 

Het element wordt rechtop geplaatst en vastgezet met een schoor (niet ieder 

element heeft een schoor. Elementen zonder schoor worden gekoppeld aan de 

andere reeds geplaatste elementen) 

worden deze met spindels tegen het plafond ge

ingeklemd) en gelijktijdig met behulp van de schoren verticaal gesteld. 

elementen worden horizontaal gekoppeld met koppelklemmen.

De overgebleven ruimte in de breedte zal worden opgevuld 

van twee flenzen die overlap hebben met het bekistingselement. D

richting. Ook wordt er op het vulstuk een spindel geplaatst die het mogelijk maakt de panelen teg

klemmen. Dit zorgt voor een goede aansluiting en afdichting.

Hierna kunnen de wapening en de sparingsmallen

een kokerprofiel geplaatst, maar er worden geen schoren toegepast

centerpennen aan de stelkist bevestigd

wapening in de centerpengaten van de stelkist geplaatst)

 

Ontkisten en transporteren: 

Bij het ontkisten wordt eerst de onderaanslag losgedraaid om speling te 

de spindels losgedraaid en kan de bekisting worden gelost door 

sparing opgenomen in de vloer (breedte bekistingspaneel

bekistingspanelen kunnen via deze sparing 

gehesen). De sparing op de onderliggende vloer kan 

Bij veel wanden zullen niet alle elementen in een keer op de vlonder kunnen worden geplaatst (afhankelijk 

van de breedte van de beuk en de afmetingen van de liftschacht). In dit geval moet de gehele 

gecombineerde vlonder opnieuw worden gevierd en gehesen. 

De verticale aanslagprofielen vangen de gehele betondruk op. Deze dienen daarom zwaar te worden 

uitgevoerd en de verbinding met de betonvloer en wand moet ook voldoende sterk zijn om deze kracht op 

Maatafwijkingen in de breedterichting worden opgevangen met overlappende strips op het element. Deze 

methode zorgt voor aftekeningen op de wand. 

De bovenste elementen hebben dezelfde afmetingen en profielen als de onderste elementen

onderste elementen veel zwaarder belast worden. Hierdoor wordt de bekisting onnodig zwaar.

Bij deze variant wordt er gebruik gemaakt van kleine lichte elementen die door 

e hand verplaatst kunnen worden (minder dan 25 kg per stuk). 

De elementen zijn opgebouwd uit een houten frame en de contactbekisting wordt 

betonmultiplexplaat. Ieder element is uitgevoerd met een u-

e en een spindel om het element op hoogte te stellen. 

Voordat de elementen geplaatst worden, wordt er een kokerprofiel op de 

betonvloer bevestigd middels schroefankers die zijn aangebracht tijdens het 

Dit profiel zal samen met de centerpennen, die aan 

de bovenzijde van het paneel worden aangebracht, de betondruk opvangen. Dit 

profiel en de aansluiting met de tunnelbeuk moet voldoende sterk zijn om de 

ten wordt het U-profiel aan de onderzijde van de 

kokerprofiel geplaatst (zie afbeelding 16). De overlap 

profiel en het kokerprofiel moet voldoende zijn om de betondruk op 

Het element wordt rechtop geplaatst en vastgezet met een schoor (niet ieder 

lementen zonder schoor worden gekoppeld aan de 

 (zie afbeelding 17). Als alle elementen staan 

met spindels tegen het plafond geschroefd (handvast, niet 

en gelijktijdig met behulp van de schoren verticaal gesteld. De 

elementen worden horizontaal gekoppeld met koppelklemmen. 

De overgebleven ruimte in de breedte zal worden opgevuld met een op maat gemaakt vulstuk. D

ebben met het bekistingselement. Dit zorgt voor de nodige speling in de breedte 

richting. Ook wordt er op het vulstuk een spindel geplaatst die het mogelijk maakt de panelen teg

klemmen. Dit zorgt voor een goede aansluiting en afdichting. 

Hierna kunnen de wapening en de sparingsmallen tegen de stelbekisting worden geplaatst. De sluitkist wordt ook op 

een kokerprofiel geplaatst, maar er worden geen schoren toegepast. In plaats daarvan wordt de bekisting met 

centerpennen aan de stelkist bevestigd (de centerpennen en conussen zijn gelijktijdig met de het aanbrengen van de 

wapening in de centerpengaten van de stelkist geplaatst). Als dit is gebeurd, kan de bekisting 

rst de onderaanslag losgedraaid om speling te creëren voor het lossen. Vervolgens worden 

kan de bekisting worden gelost door aan de schoren te draaien. Vlak

breedte bekistingspaneel + speling x dikte bekistingspaneel

bekistingspanelen kunnen via deze sparing handmatig worden doorgegeven (of indien wenselijk met een lier worden 

ring op de onderliggende vloer kan op het moment dat deze niet meer nodig is worden gevuld met 

Afbeelding 
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Bij veel wanden zullen niet alle elementen in een keer op de vlonder kunnen worden geplaatst (afhankelijk 

In dit geval moet de gehele 

eze dienen daarom zwaar te worden 

moet ook voldoende sterk zijn om deze kracht op 

Maatafwijkingen in de breedterichting worden opgevangen met overlappende strips op het element. Deze 

profielen als de onderste elementen, terwijl de 

. Hierdoor wordt de bekisting onnodig zwaar. 

vulstuk. Dit vulstuk is voorzien 

it zorgt voor de nodige speling in de breedte 

richting. Ook wordt er op het vulstuk een spindel geplaatst die het mogelijk maakt de panelen tegen de wanden te 

worden geplaatst. De sluitkist wordt ook op 

van wordt de bekisting met 

de centerpennen en conussen zijn gelijktijdig met de het aanbrengen van de 

 volgestort worden.  

voor het lossen. Vervolgens worden 

aan de schoren te draaien. Vlakbij de wand is er een 

speling x dikte bekistingspaneel + speling). De 

indien wenselijk met een lier worden 

et moment dat deze niet meer nodig is worden gevuld met 

Afbeelding 16 boven en onderaanslag 
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een prefab betonblok. Dit blok kan in de bestaande beuk worden gelijmd (hiervoor moeten de sparing en het blok 

wel taps toelopen). 

Afbeelding 17 schetsmatige weergaven van het transporteren, positioneren en fixeren van de bekisting bij structuurlijn E

 

Veiligheid: 

Valgevaar wordt voorkomen door alle werkzaamheden op een gesloten betonvloer uit te voeren. Alleen voor het 

hijsen van de elementen wordt een sparing in de betonvloer gemaakt. Deze sparing is echter klein en kan 

gemakkelijk worden afgedekt op moment dat de

Beknellingsgevaar wordt voorkomen door lichte elementen te gebruiken die geen beknellingsgevaar opleveren 

tijdens het transport. Op het moment dat er meerdere elementen zijn gekoppeld

schoren toe te passen. Aan de onderzijde van de bekisting wordt het wegschieten van de kist voorkomen door het 

kokerprofiel.  

 

Voordelen: 

• Korte, horizontale transportafstanden

• Het transport is niet afhankelijk van transport door de liftschacht

• Het is een eenvoudige methode, 

• Door het lichte gewicht van de elementen is de kans op ernstige ongevallen klein

• Alle werkzaamheden kunnen op vloerniveau worden uitgevoerd

• Doordat het U-profiel aan de onde

aan de onderzijde.  

 

Nadelen: 

• Er zijn veel elementen nodig die een voor een geplaatst moeten worden

• Het ontkisten is moeilijk door de vorm en 

• Indien er een lier wordt gebuikt

worden toegezien dat het element

• Ondanks dat het gewicht van de panelen binnen d

fysiek zwaar. Indien het gewicht verder naar beneden wordt gebracht

van het paneel. 

it blok kan in de bestaande beuk worden gelijmd (hiervoor moeten de sparing en het blok 

het transporteren, positioneren en fixeren van de bekisting bij structuurlijn E

Valgevaar wordt voorkomen door alle werkzaamheden op een gesloten betonvloer uit te voeren. Alleen voor het 

hijsen van de elementen wordt een sparing in de betonvloer gemaakt. Deze sparing is echter klein en kan 

gemakkelijk worden afgedekt op moment dat deze niet gebruikt wordt.  

voorkomen door lichte elementen te gebruiken die geen beknellingsgevaar opleveren 

tijdens het transport. Op het moment dat er meerdere elementen zijn gekoppeld, wordt beknelling voorkomen door 

passen. Aan de onderzijde van de bekisting wordt het wegschieten van de kist voorkomen door het 

horizontale transportafstanden. 

iet afhankelijk van transport door de liftschacht. 

thode, er zijn weinig handelingen en er is weinig ondersteunend materieel 

Door het lichte gewicht van de elementen is de kans op ernstige ongevallen klein. 

Alle werkzaamheden kunnen op vloerniveau worden uitgevoerd. 

iel aan de onderzijde over het kokerprofiel valt, ontstaat er maar een kleine aftekening 

Er zijn veel elementen nodig die een voor een geplaatst moeten worden. Dit zorgt voor veel handelingen

Het ontkisten is moeilijk door de vorm en locatie van de onderaanslag. 

Indien er een lier wordt gebuikt, is het transport gebonden aan de hijssnelheid van de lier

orden toegezien dat het element niet in de sparing kan blijven steken. 

Ondanks dat het gewicht van de panelen binnen de norm valt, is het verplaatsen van een element van 25 kg 

fysiek zwaar. Indien het gewicht verder naar beneden wordt gebracht, zal dit ten koste gaan van de breedte 
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it blok kan in de bestaande beuk worden gelijmd (hiervoor moeten de sparing en het blok 

 
het transporteren, positioneren en fixeren van de bekisting bij structuurlijn E 

Valgevaar wordt voorkomen door alle werkzaamheden op een gesloten betonvloer uit te voeren. Alleen voor het 

hijsen van de elementen wordt een sparing in de betonvloer gemaakt. Deze sparing is echter klein en kan 

voorkomen door lichte elementen te gebruiken die geen beknellingsgevaar opleveren 

wordt beknelling voorkomen door 

passen. Aan de onderzijde van de bekisting wordt het wegschieten van de kist voorkomen door het 

weinig ondersteunend materieel nodig. 

ontstaat er maar een kleine aftekening 

it zorgt voor veel handelingen. 

is het transport gebonden aan de hijssnelheid van de lier. Ook moet er op 

is het verplaatsen van een element van 25 kg 

zal dit ten koste gaan van de breedte 
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• De onderaanslag moet een grote schuifkracht opvangen. Hiervoor is een sterk

verbinding met de betonvloer nodig (dit resulteert in een zwaar onderprofiel en veel schoefkoppelingen in 

de betonvloer). 

• De overlapping van het U-profiel en het kokerprofiel moet groot genoeg zijn om de betondruk over te 

dragen. 

• Er is maar een geringe stelruimte mogelijk (deze kan vergroot worden door grotere profielen t

maar dit zorgt echter voor zwaardere profielen)

 

5.4.6. Structuurlijn F (licht groen) 

 

Algemeen: 

Bij deze variant wordt er gebruik gemaakt van kleine

met de hand verplaatst kunnen worden

bekistingsoppervlak bestaat uit een kunststof plaat (polypropeen). Deze plaat 

is op twee aluminium hoeklijnen bevestigd (eventueel met verstevigingribben 

tussen beide hoeklijnen).  

 

Aanslagen: 

Voordat de elementen geplaatst worden

aangebracht die ervoor zorgt dat de bekisting goed is afgedicht aan de 

onderzijde. Dit lichte L-profiel kan na het storten blijven zitten en zal niet 

meer zichtbaar zijn na het aanbrengen van de afwerkvloer.

er een badding op de betonvloer geschroefd. De

voor de kokerprofielen. De kokerprofielen

geplaatst, met een waterpas recht gehouden 

plafond geklemd. De kokerprofielen dienen als verticale aanslag waar tegen 

de bekistingselementen geplaatst en bevestigd kunnen worden. Tevens 

dragen de kokerprofielen de betondruk over naar de centerpennen. In ieder 

kokerprofiel worden minimaal twee centeringen aangebracht.

 

Positioneren en fixeren: 

Als de kokerprofielen zijn geplaatst, worden de 

kolommen gehangen met speciale 

elementen niet kunnen vallen of verschuiven

in elkaar door een V-vormige groef in de

op de aluminiumprofielen (zie afbeelding 

kan de bekisting met de spindels op het onderste profiel naar boven worden geschroefd. De verticale ruimte tussen 

de panelen wordt opgevuld met een vulstuk. Daa

sparingsmallen worden aangebracht. 

De sluitkist wordt op bijna dezelfde wijze aangebracht. Al

geplaatst voordat de elementen worden geplaatst

Als dit is gebeurd, kunnen de resterende kokers worden gesteld en kunnen de elementen ook 

bevestigd. Als laatste kan de bekisting omhoog worden gedraaid. 

kokers en de panelen) worden bevestigd en kan er worden gestort.

 

Ontkisten en transporteren: 

Als het beton voldoende verhard is, wordt er ontkist. 

de bovenliggende betonvloer. Vervolgens

ontspannen. De kolommen kunnen worden los

ontkistingsbouten aan de bovenzijde van he

bevestigd aan de bovenliggende betonvloer. De bekistingselementen kunnen nu los worden gekoppeld van de 

kokerprofielen en handmatig via de trap naar boven worden getransporteerd. Als alle bekistingselementen naar 

De onderaanslag moet een grote schuifkracht opvangen. Hiervoor is een sterk

verbinding met de betonvloer nodig (dit resulteert in een zwaar onderprofiel en veel schoefkoppelingen in 

profiel en het kokerprofiel moet groot genoeg zijn om de betondruk over te 

is maar een geringe stelruimte mogelijk (deze kan vergroot worden door grotere profielen t

voor zwaardere profielen) 

Bij deze variant wordt er gebruik gemaakt van kleine, lichte elementen die 

kunnen worden (minder dan 25 kg per stuk). Het 

bekistingsoppervlak bestaat uit een kunststof plaat (polypropeen). Deze plaat 

is op twee aluminium hoeklijnen bevestigd (eventueel met verstevigingribben 

Voordat de elementen geplaatst worden, zal er eerst een hoeklijn worden 

voor zorgt dat de bekisting goed is afgedicht aan de 

profiel kan na het storten blijven zitten en zal niet 

zichtbaar zijn na het aanbrengen van de afwerkvloer. Vervolgens wordt 

ing op de betonvloer geschroefd. Deze badding dient als aanslag 

e kokerprofielen worden tegen deze badding 

geplaatst, met een waterpas recht gehouden en vervolgens tussen vloer en 

De kokerprofielen dienen als verticale aanslag waar tegen 

de bekistingselementen geplaatst en bevestigd kunnen worden. Tevens 

fielen de betondruk over naar de centerpennen. In ieder 

iel worden minimaal twee centeringen aangebracht. 

worden de bekistingselementen tegen de 

speciale beugels. Deze zorgen ervoor dat de 

menten niet kunnen vallen of verschuiven. De bekistingselementen vallen 

vormige groef in de bekistingsplaat en de zoekers/gaten 

afbeelding 18). Als alle profielen zijn bevestigd, 

kan de bekisting met de spindels op het onderste profiel naar boven worden geschroefd. De verticale ruimte tussen 

dt opgevuld met een vulstuk. Daarna is de stelkist gesteld en kunnen de wapening en de 

sparingsmallen worden aangebracht.  

wijze aangebracht. Alleen wordt in dit geval maar de helft van de kokerprofielen 

geplaatst voordat de elementen worden geplaatst. De elementen worden in dit geval aan één kokerprofiel bevestigd. 

e resterende kokers worden gesteld en kunnen de elementen ook 

bevestigd. Als laatste kan de bekisting omhoog worden gedraaid. Vervolgens kunnen de centerpennen (door de 

kokers en de panelen) worden bevestigd en kan er worden gestort. 

wordt er ontkist. Eerst worden de kokerprofielen voor de veiligheid geborgd aan 

Vervolgens kunnen de spindels van de onderste bekisting

kunnen worden losgedraaid en vervolgens kan de bekisting met behulp van 

ontkistingsbouten aan de bovenzijde van het element worden ontkist. Op dat moment zijn de kolommen nog steeds 

bevestigd aan de bovenliggende betonvloer. De bekistingselementen kunnen nu los worden gekoppeld van de 

kokerprofielen en handmatig via de trap naar boven worden getransporteerd. Als alle bekistingselementen naar 

Afbeelding 18 onderaansluiting
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De onderaanslag moet een grote schuifkracht opvangen. Hiervoor is een sterk profiel en een sterke 

verbinding met de betonvloer nodig (dit resulteert in een zwaar onderprofiel en veel schoefkoppelingen in 

profiel en het kokerprofiel moet groot genoeg zijn om de betondruk over te 

is maar een geringe stelruimte mogelijk (deze kan vergroot worden door grotere profielen toe te passen, 

kan de bekisting met de spindels op het onderste profiel naar boven worden geschroefd. De verticale ruimte tussen 

rna is de stelkist gesteld en kunnen de wapening en de 

maar de helft van de kokerprofielen 

n kokerprofiel bevestigd. 

e resterende kokers worden gesteld en kunnen de elementen ook daaraan worden 

kunnen de centerpennen (door de 

Eerst worden de kokerprofielen voor de veiligheid geborgd aan 

kunnen de spindels van de onderste bekistingspanelen worden 

de bekisting met behulp van 

moment zijn de kolommen nog steeds 

bevestigd aan de bovenliggende betonvloer. De bekistingselementen kunnen nu los worden gekoppeld van de 

kokerprofielen en handmatig via de trap naar boven worden getransporteerd. Als alle bekistingselementen naar 

Afbeelding 18 onderaansluiting 
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boven zijn getransporteerd, kunnen de kokerprofielen los worden gemaakt en door twee personen via de trap een 

verdieping naar boven worden gedragen

 

Afbeelding 19 schetsmatige weergaven van het ontkisten, transporteren, positioneren en fixer

 

Veiligheid: 

Valgevaar wordt voorkomen door zo veel mogelijk 

regel. Bij het be- en ontkisten van de bovenste panelen zal er met een ladder of opstapje 

om de bovenste panelen te kunnen verwijderen. Ook bij het borgen van de elementen aan het plafond wordt er op 

hoogte en boven het eigen hoofd gewerkt. In deze gevallen dient er op te worden toegezien dat dit op een veilige 

manier gebeurt. 

De bekistingselementen worden vastgemaakt aan de kolommen met 

stelwand wordt ieder element direct met twee beugels vast gemaakt. Bij de sluitwand worden de laatste 

kokerprofielen pas geplaatst na het plaatsen

kokerprofiel bevestigd. Er moet op toe worden gezien dat deze bevestiging voldoende sterk is om onveilige situaties 

te voorkomen.  

Bij het ontkisten hangen de elementen tijdelijk vast aa

moet één voor één gebeuren om een te grote stootbelasting op de bovenliggende betonvloer te voorkomen. Er zal 

op moeten worden toegezien dat de bevestiging aan de bovenliggende betonvloer voldoende 

bevestigingen voldoende sterk zijn,

bekistingswand aan enkele punten wordt opgehangen.

 

Voordelen: 

• Lichte elementen zorgen voor een lage fysieke belasting

• Niet afhankelijk van transport door de liftschacht.

• Goede aansluiting van de 

pengatverbindingen. 

 

Nadelen: 

• Ontkisten is arbeidsintensief en omslachtig aangezien er eerst een voorziening moet wo

• Het transport via het trappenhuis is alleen mogelijk als het trappenhuis al is gerealiseerd.

nnen de kokerprofielen los worden gemaakt en door twee personen via de trap een 

edragen (zie afbeelding 19). 

van het ontkisten, transporteren, positioneren en fixeren van de bekisting bij structuurlijn F

Valgevaar wordt voorkomen door zo veel mogelijk op vloerniveau te werken. Er zijn twee uitzonderingen

en ontkisten van de bovenste panelen zal er met een ladder of opstapje gewerkt moeten worden 

om de bovenste panelen te kunnen verwijderen. Ook bij het borgen van de elementen aan het plafond wordt er op 

hoogte en boven het eigen hoofd gewerkt. In deze gevallen dient er op te worden toegezien dat dit op een veilige 

De bekistingselementen worden vastgemaakt aan de kolommen met hiervoor speciaal gemaakte beugels. Bij de 

stelwand wordt ieder element direct met twee beugels vast gemaakt. Bij de sluitwand worden de laatste 

a het plaatsen van de elementen. Gedurende deze tijd zijn de elementen maar 

r moet op toe worden gezien dat deze bevestiging voldoende sterk is om onveilige situaties 

Bij het ontkisten hangen de elementen tijdelijk vast aan de bovenliggende betonvloer. Het lossen van de kolommen 

n gebeuren om een te grote stootbelasting op de bovenliggende betonvloer te voorkomen. Er zal 

op moeten worden toegezien dat de bevestiging aan de bovenliggende betonvloer voldoende 

, blijft het ontkisten een potentieel veiligheidsrisico aangezien een gehele 

bekistingswand aan enkele punten wordt opgehangen. 

ichte elementen zorgen voor een lage fysieke belasting.  

n transport door de liftschacht. 

van de panelen onderling door de vorm van de bekistingspanelen en 

arbeidsintensief en omslachtig aangezien er eerst een voorziening moet wo

Het transport via het trappenhuis is alleen mogelijk als het trappenhuis al is gerealiseerd.
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nnen de kokerprofielen los worden gemaakt en door twee personen via de trap een 

en van de bekisting bij structuurlijn F 

zijn twee uitzonderingen op deze 

gewerkt moeten worden 

om de bovenste panelen te kunnen verwijderen. Ook bij het borgen van de elementen aan het plafond wordt er op 

hoogte en boven het eigen hoofd gewerkt. In deze gevallen dient er op te worden toegezien dat dit op een veilige 

gemaakte beugels. Bij de 

stelwand wordt ieder element direct met twee beugels vast gemaakt. Bij de sluitwand worden de laatste 

edurende deze tijd zijn de elementen maar aan één 

r moet op toe worden gezien dat deze bevestiging voldoende sterk is om onveilige situaties 

t lossen van de kolommen 

n gebeuren om een te grote stootbelasting op de bovenliggende betonvloer te voorkomen. Er zal 

op moeten worden toegezien dat de bevestiging aan de bovenliggende betonvloer voldoende sterk is. Zelfs als alle 

blijft het ontkisten een potentieel veiligheidsrisico aangezien een gehele 

bekistingspanelen en de 

arbeidsintensief en omslachtig aangezien er eerst een voorziening moet worden vastgemaakt. 

Het transport via het trappenhuis is alleen mogelijk als het trappenhuis al is gerealiseerd. 
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• De bovenste elementen hebben de

onderste elementen veel zwaarder belast worde

• Veel kleine, losse elementen betekenen veel handelingen 

ontkistingshulpstuk). 

• Moeilijk om te controleren of de inklemming

is. 

• Er worden elementen toegepast met een

op veel punten worden ondersteund om

 

Structuurlijf F is de laatste van de 

structuurlijnen die in de vorige paragraf

 

5.5. Toetsing 

 

Nu alle structuren bekend zijn, worden 

die gesteld worden in het programma van eisen.

gewaardeerd op basis van de wensen die genoemd worden in het 

 

5.5.1. Eisen 

Een eis kan gezien worden als voorwaarde

aan een eis niet wordt voldaan, houdt 

 

Hieronder wordt per eis gekeken of de 

 

1. Bekistingen en ondersteuningen moeten de gewenste vorm aan constructies geven (rechte wand met haakse 

hoeken). 

Alle zes de structuren vormen een vierkante bekisting met haakse hoeken.

 

2. Bekistingen en ondersteuningen moeten het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak 

klasse A en verticale maatafwijking conform NEN

De materialen die bij de structuurlijnen worden gebruikt

worden ingezet bij het maken van klasse A

stadium, maar deze is zo aan te passen totdat het gewenste betonoppervlak wordt geleverd.

Wel moet er rekening mee worden 

aansluiting met de vloer en het p

deze elementen zeer stijf moeten zijn om aan de doorbuigingseis te kunnen voldoen.

oplossing is om hier een tussensteunpunt 

Verder kan de kwaliteit van de naden sterk verschillen. Vooral b

ingeklemd tussen vloer en plafond bestaat het vermoeden dat de bekistingspanelen niet goed aansluiten bij he

koppelen. 

 

3. Bekistingen en ondersteuningen moeten de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden 

(ontkisten bij druksterkte van 3,5 N/mm2)

Bij alle structuurlijnen zijn er voorzieningen opgenomen om de betondruk op te vangen. De 

methodes zijn: Centerpennen, bevestiging aan de vloer, bevestiging aan de wand, bevestiging aan het plafond 

en schoren naar de vloer. Deze voorzieningen kunnen blijven staan tot de bekisting verwijderd mag worden.

 

4. Het aan- en afpikken van elementen moet mogelijk zijn op maximaal 2,5 meter boven de werkvloer

Er zijn drie structuren waarbij het element moet worden aan

het geleid naar boven hijsen. In beide gevallen di

te komen. Bij beide structuren kan deze aan

Bij variant E wordt als optie voor 

om deze lier aan een van de stijlen op 

2,5 meter. 

  

De bovenste elementen hebben dezelfde afmetingen en profielen als de onderste elementen

onderste elementen veel zwaarder belast worden. 

losse elementen betekenen veel handelingen (beugels, kolommen, panelen, hoeklijn, badding, 

Moeilijk om te controleren of de inklemming van de kokerprofielen tussen vloer en plafond voldoende sterk 

elementen toegepast met een lichte aluminium ondersteuning. Deze lichte elementen moeten 

eel punten worden ondersteund om te voldoen aan de doorbuigingseis. 

Structuurlijf F is de laatste van de zes structuurlijnen die zijn opgesteld voor het onderdeel

vorige paragrafen zijn omschreven worden in paragraaf 5.5. getoetst 

worden deze beoordeeld. Eerst wordt bekeken of de structuren

die gesteld worden in het programma van eisen. Alle structuren die voldoen aan de gestelde eisen worden 

gewaardeerd op basis van de wensen die genoemd worden in het programma van eisen. 

als voorwaarde waaraan in elk geval in zijn geheel moet worden voldaan

, houdt dit in dat de structuurlijn niet bruikbaar is.  

gekeken of de zes structuren hieraan kunnen voldoen. 

ndersteuningen moeten de gewenste vorm aan constructies geven (rechte wand met haakse 

Alle zes de structuren vormen een vierkante bekisting met haakse hoeken. 

Bekistingen en ondersteuningen moeten het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak 

klasse A en verticale maatafwijking conform NEN-EN 13670 artikel 10.4.). 

materialen die bij de structuurlijnen worden gebruikt, worden allemaal al toegepast bij bekistingen die 

ezet bij het maken van klasse A-wanden. De indeling van de regels en stijlen i

zo aan te passen totdat het gewenste betonoppervlak wordt geleverd.

mee worden gehouden dat de structuren waarbij de betondruk ter plaatse van de 

t de vloer en het plafond wordt opgevangen een grote overspanning hebben. Hierdoor zullen 

deze elementen zeer stijf moeten zijn om aan de doorbuigingseis te kunnen voldoen.

oplossing is om hier een tussensteunpunt aan toe te voegen (bijvoorbeeld een schoor of centering).

Verder kan de kwaliteit van de naden sterk verschillen. Vooral bij structuur B waar het bekist

ingeklemd tussen vloer en plafond bestaat het vermoeden dat de bekistingspanelen niet goed aansluiten bij he

Bekistingen en ondersteuningen moeten de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden 

(ontkisten bij druksterkte van 3,5 N/mm2). 

Bij alle structuurlijnen zijn er voorzieningen opgenomen om de betondruk op te vangen. De 

methodes zijn: Centerpennen, bevestiging aan de vloer, bevestiging aan de wand, bevestiging aan het plafond 

Deze voorzieningen kunnen blijven staan tot de bekisting verwijderd mag worden.

nten moet mogelijk zijn op maximaal 2,5 meter boven de werkvloer

Er zijn drie structuren waarbij het element moet worden aan- en afgepikt. Bij structuur A en C is dit voor en na 

het geleid naar boven hijsen. In beide gevallen dient het hijspunt op ongeveer dezelfde hoogte als de geleiding 

te komen. Bij beide structuren kan deze aan- en afpikhoogte onder de 2,5 meter worden gerealiseerd. 

 het verticaal transport het gebruik van een lier genoemd. Hierbij is het mogel

om deze lier aan een van de stijlen op de bovenste helft van de bekisting te bevestigen. D
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zelfde afmetingen en profielen als de onderste elementen, terwijl de 

(beugels, kolommen, panelen, hoeklijn, badding, 

van de kokerprofielen tussen vloer en plafond voldoende sterk 

lichte elementen moeten 

structuurlijnen die zijn opgesteld voor het onderdeel bekisting. De 

 en beoordeeld.  

Eerst wordt bekeken of de structuren voldoen aan de eisen 

Alle structuren die voldoen aan de gestelde eisen worden 

raan in elk geval in zijn geheel moet worden voldaan (Siers, 2004). Als 

ndersteuningen moeten de gewenste vorm aan constructies geven (rechte wand met haakse 

Bekistingen en ondersteuningen moeten het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak geven (CUR 100 

worden allemaal al toegepast bij bekistingen die 

van de regels en stijlen is nog niet bepaald in dit 

zo aan te passen totdat het gewenste betonoppervlak wordt geleverd. 

gehouden dat de structuren waarbij de betondruk ter plaatse van de 

overspanning hebben. Hierdoor zullen 

deze elementen zeer stijf moeten zijn om aan de doorbuigingseis te kunnen voldoen. Een andere mogelijke 

jvoorbeeld een schoor of centering). 

ij structuur B waar het bekistingspaneel wordt 

ingeklemd tussen vloer en plafond bestaat het vermoeden dat de bekistingspanelen niet goed aansluiten bij het 

Bekistingen en ondersteuningen moeten de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden 

Bij alle structuurlijnen zijn er voorzieningen opgenomen om de betondruk op te vangen. De toegepaste 

methodes zijn: Centerpennen, bevestiging aan de vloer, bevestiging aan de wand, bevestiging aan het plafond 

Deze voorzieningen kunnen blijven staan tot de bekisting verwijderd mag worden. 

nten moet mogelijk zijn op maximaal 2,5 meter boven de werkvloer. 

ij structuur A en C is dit voor en na 

zelfde hoogte als de geleiding 

en afpikhoogte onder de 2,5 meter worden gerealiseerd.  

het verticaal transport het gebruik van een lier genoemd. Hierbij is het mogelijk 

n. Dit is mogelijk onder de 
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5. Het gevaar om bekneld te raken moet worden voorkomen. De maatregelen die hier voor nodig zijn moeten 

geïntegreerd zijn in het systeem.

Bij structuur E en F wordt het gewicht van de eleme

gevaar op beknelling vooroorzaken wa

bekistingselementen worden toege

elementen stabiel te vervoeren, zodat deze niet om kunnen vallen en iemand kunnen beknellen.

Op het moment dat de elementen zijn gepositioneerd

omvallen. Dit gebeurt door het gebruik

A), inklemmingen in profielen 

schroefbevestiging aan de bovenliggende vloer

element voldoende is beveiligd tegen omvallen. Hier wordt het element tijdelijk alleen door een inklemming 

tussen vloer en plafond beveiligd tegen omvallen.

Tijdens het storten zorgt bij alle varianten de voorziening die de betondruk opvangt 

bekisting niet kan klappen. 

 

6. Er moeten maatregelen worden genomen tegen valgevaar bij openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat 

om 2,5 meter of meer te vallen. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het systeem.

Bij alle varianten vinden alle werkzaamheden plaats in een betonbeuk. Hierbij is geen gevaar op een 

meter of meer. Wel bestaat er het gevaar om te vallen in 

(structuur E) en in de liftschacht (bij structuur A, B, C en D)

kunnen eenvoudig worden afgesloten door te voorzien in 

randbeveiliging moeten worden 

transport in en uit de liftschacht. Bij alle v

het systeem om valgevaar te voorkomen.

 

7. De fysieke belasting mag geen gevaren met zich mee brengen voor de veiligheid

werknemer. Eén persoon mag maximaal 25 kg tillen. Twee personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kg 

tillen. 

De exacte afmetingen en zwaarte

varianten besloten om de afmetingen van de elementen aan te passen tot deze onder de 25 kg of 50 kg komen 

(structuur E en F).  

Bij de overige structuren worden er hulpvoorzieningen ingezet om de fysi

rollend materieel, schoren, ontkistingbouten, steekwagens).

 

8. Dagmaten tussen de 3000 mm en 8540 mm moet uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

instelbaar. 

Bij alle structuurlijnen is de deelfunctie 

dient te worden aangepast. Bij de structuren D en F is dit moeilijker aangezien de bekisting horizontaal wordt 

ingezet, maar wel mogelijk door de bekistingspanelen op maat te maken.

 

9. Wanddiktes tussen 200 en 400 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar.

Dit is bij alle structuurlijnen mogelijk. De centerpennen of ondersteuningen kunnen bij iedere structuur op de 

juiste afstand van elkaar worden geplaatst.

 

10. Beukhoogtes tussen 2675 mm en 2

instelbaar. 

In het morfologisch overzicht staat

plafond. Per structuur wordt aangegeven hoe het element o

ruimte die overblijft wordt opgevuld.

Bij varianten waarbij een gedeelte

rekening mee worden gehouden dat deze bovenaanslag zeer zwaar en groot kan worden bij hoge verdiepingen.

 

11. Er moeten verschillende (afwijkende) wandbreedtes en wandhoogtes kunnen worden ui

project. 

Zie eis 8 

 

12. Zowel stabiliteitsdwarswanden aan de gevel als midden in een beuk moeten uitvoerbaar zijn

Alle varianten zijn afgestemd op een uitvoering midden in een tunnelbeuk. Bij uitvoering aan de gevelzijde moet 

er rekening mee worden gehouden dat het moeilijker is om aanslagen toe te passen

Het gevaar om bekneld te raken moet worden voorkomen. De maatregelen die hier voor nodig zijn moeten 

het systeem. 

wordt het gewicht van de elementen teruggebracht zodat deze tijdens het transport geen 

gevaar op beknelling vooroorzaken wanneer deze omvallen. Bij de structuren waarbij zwaardere elementen 

bekistingselementen worden toegepast, wordt er een hulpmiddel ingezet die het mogelijk maa

zodat deze niet om kunnen vallen en iemand kunnen beknellen.

Op het moment dat de elementen zijn gepositioneerd, wordt bij alle varianten het element bevei

door het gebruik van aanslagen met een terugvalvoorziening (klikverbinding

 (structuur A, C en E), schoren (structuur E), snelspanners

bovenliggende vloer (structuur F en D). Bij structuur B bestaat er twijfel of het 

element voldoende is beveiligd tegen omvallen. Hier wordt het element tijdelijk alleen door een inklemming 

afond beveiligd tegen omvallen. 

en zorgt bij alle varianten de voorziening die de betondruk opvangt (zie eis 3) 

Er moeten maatregelen worden genomen tegen valgevaar bij openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat 

en. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het systeem.

Bij alle varianten vinden alle werkzaamheden plaats in een betonbeuk. Hierbij is geen gevaar op een 

er het gevaar om te vallen in stortsparingen (alle structuren), 

n in de liftschacht (bij structuur A, B, C en D). Stortsparingen en transportsparingen zijn smal en 

kunnen eenvoudig worden afgesloten door te voorzien in afneembare afdekplaten. Bij de liftschacht zal er een 

beveiliging moeten worden toegepast die open en dicht gemaakt kan worden ten behoeve van het 

transport in en uit de liftschacht. Bij alle varianten zijn er dus maatregelen die kunnen worden geïntegreerd in 

het systeem om valgevaar te voorkomen. 

belasting mag geen gevaren met zich mee brengen voor de veiligheid 

persoon mag maximaal 25 kg tillen. Twee personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kg 

zwaarte van de elementen zijn in dit stadium nog niet bekend. Wel is er bij twee 

varianten besloten om de afmetingen van de elementen aan te passen tot deze onder de 25 kg of 50 kg komen 

Bij de overige structuren worden er hulpvoorzieningen ingezet om de fysieke belasting te verlagen (lieren, 

rollend materieel, schoren, ontkistingbouten, steekwagens). 

agmaten tussen de 3000 mm en 8540 mm moet uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

Bij alle structuurlijnen is de deelfunctie transformeren aangegeven. Hier is in aangegeven hoe de beukmaat 

dient te worden aangepast. Bij de structuren D en F is dit moeilijker aangezien de bekisting horizontaal wordt 

k door de bekistingspanelen op maat te maken. 

200 en 400 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar.

is bij alle structuurlijnen mogelijk. De centerpennen of ondersteuningen kunnen bij iedere structuur op de 

juiste afstand van elkaar worden geplaatst. 

mm en 2770 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

het morfologisch overzicht staat aangegeven hoe de elementen worden aangesloten met d

wordt aangegeven hoe het element op de juiste hoogte wordt gepositioneerd, 

ruimte die overblijft wordt opgevuld. Hiervoor worden verschillende type aanslagen gebruikt. 

Bij varianten waarbij een gedeelte van de hoogtevariatie wordt opgevangen met een bovenaanslag moet er 

rekening mee worden gehouden dat deze bovenaanslag zeer zwaar en groot kan worden bij hoge verdiepingen.

Er moeten verschillende (afwijkende) wandbreedtes en wandhoogtes kunnen worden ui

owel stabiliteitsdwarswanden aan de gevel als midden in een beuk moeten uitvoerbaar zijn

Alle varianten zijn afgestemd op een uitvoering midden in een tunnelbeuk. Bij uitvoering aan de gevelzijde moet 

ee worden gehouden dat het moeilijker is om aanslagen toe te passen
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Het gevaar om bekneld te raken moet worden voorkomen. De maatregelen die hier voor nodig zijn moeten 

deze tijdens het transport geen 

de structuren waarbij zwaardere elementen 

wordt er een hulpmiddel ingezet die het mogelijk maakt om de 

zodat deze niet om kunnen vallen en iemand kunnen beknellen. 

wordt bij alle varianten het element beveiligd tegen 

klikverbinding bij structuur 

, snelspanners (structuur D), 

. Bij structuur B bestaat er twijfel of het 

element voldoende is beveiligd tegen omvallen. Hier wordt het element tijdelijk alleen door een inklemming 

(zie eis 3) ervoor dat de 

Er moeten maatregelen worden genomen tegen valgevaar bij openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat 

en. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het systeem. 

Bij alle varianten vinden alle werkzaamheden plaats in een betonbeuk. Hierbij is geen gevaar op een val van 2,5 

cturen), transportsparingen 

. Stortsparingen en transportsparingen zijn smal en 

afdekplaten. Bij de liftschacht zal er een 

toegepast die open en dicht gemaakt kan worden ten behoeve van het 

die kunnen worden geïntegreerd in 

 en gezondheid van de 

persoon mag maximaal 25 kg tillen. Twee personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kg 

niet bekend. Wel is er bij twee 

varianten besloten om de afmetingen van de elementen aan te passen tot deze onder de 25 kg of 50 kg komen 

eke belasting te verlagen (lieren, 

agmaten tussen de 3000 mm en 8540 mm moet uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

aangegeven hoe de beukmaat 

dient te worden aangepast. Bij de structuren D en F is dit moeilijker aangezien de bekisting horizontaal wordt 

200 en 400 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar. 

is bij alle structuurlijnen mogelijk. De centerpennen of ondersteuningen kunnen bij iedere structuur op de 

0 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

worden aangesloten met de vloer en het 

gepositioneerd, en hoe de 

Hiervoor worden verschillende type aanslagen gebruikt.  

van de hoogtevariatie wordt opgevangen met een bovenaanslag moet er 

rekening mee worden gehouden dat deze bovenaanslag zeer zwaar en groot kan worden bij hoge verdiepingen. 

Er moeten verschillende (afwijkende) wandbreedtes en wandhoogtes kunnen worden uitgevoerd binnen een 

owel stabiliteitsdwarswanden aan de gevel als midden in een beuk moeten uitvoerbaar zijn. 

Alle varianten zijn afgestemd op een uitvoering midden in een tunnelbeuk. Bij uitvoering aan de gevelzijde moet 

ee worden gehouden dat het moeilijker is om aanslagen toe te passen. Deze moeten worden 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

verbonden met de tunnelbeukvloer. Daardoor

zwaardere constructies, maar het is 

onstabiele werkvloer) met zich mee

 

13. Zowel deur- als raamsparingen moeten uitvoerbaar zijn

Bij alle varianten wordt een stelbekistingswand gerealiseerd waartegen sparings

geplaatst. 

 

14. De uitvoeringsmethode moet toepasbaar zijn bij een getoogde tunnelbeukvloer

Bij iedere structuur wordt aangegeven hoe de elementen in de hoogte worden uitgevuld. 

Bij varianten waarbij de elementen worden ingeklemd tussen vloer en plafond hebben de elementen een 

beperkte breedte zodat de elementen langs elkaar op een andere hoogte gedraaid kunnen worden. 

Bij varianten met een bovenaanslag is er in de bovenaanslag een o

opnemen. Tevens kan de bovenaanslag getoogd worden

profielen. 

 

15. Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend worden voor de kraankeuze (maximaal

Alleen bij structuur D wordt een kraan ingezet. Het hijsgewicht van een volle vlonder is in deze fase nog niet 

bekend, maar aangezien er meerdere platte karren met bekistingspanelen worden gebruikt is het altijd mogelijk 

om meerdere hijsbewegingen met een lager gewicht toe te passen.

 

16. Twee lagen onder het tunnelproces moet de vloer vrij zijn 

vormen bij transportbewegingen

Alleen bij variant E wordt er gedurende korte tijd schoren in

om deze schoren na het uitharden van het beton te verwijderen zodat de werkvloer vrij is. In dit geval zal er een 

alternatieve methode moeten worden toegepast om de elementen te ontkisten.

 

17. De benodigde onderdelen moeten kunnen worden getransporteerd met de standaard vrachtwagens van BAM 

Materieel (laadruimte van 12,40mx2,50mx2,85m (lxbxh))

Het materieel van alle varianten is te transporteren op een vrachtwagen van BAM 

 

18. De uitvoeringsmethode mag de trekric

Bij alle structuren wordt de stabiliteitsdwarswand in een reeds gerealiseerde

 

19. De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen

Bij alle varianten worden de element

moet er wel rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de doorgangen. Alleen een transportsparing

(zoals wordt toegepast bij variant E)

gemaakt. 

 

20. Het vooropperen van materiaal en materieel in de tunnelbeuk moet mogelijk zijn vóór het tunnelen

Dit is bij alle varianten mogelijk. 

 

21. De koppelvoorzieningen (stekkenba

situatie voldoende ruimte is om schoefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen.

Dit is bij alle varianten mogelijk. 

 

22. Er mag geen brievenbussparing worden toegepast

De stortsparing wordt bij alle structuurlijnen niet gebruikt voor het verticaal transport van materieel of 

materiaal, met uitzondering van het storten van het beton

in meerdere kleine sparingen of om een sparing toe

 

23. Het systeem moet uit te voeren zijn binnen een beperkte 

toegangen van 1000 x 2300mm).

Alle structuren zijn uitvoerbaar binnen een beperkte ruimte. W

toegepast (structuur B en D) rekening worden gehouden met kleine manoeuvreer ruimtes en geen mogelijkheid 

om de kar te draaien. 

  

verbonden met de tunnelbeukvloer. Daardoor is er een andere vorm aanslag nodig. Dit vergt meer werk en 

, maar het is mogelijk. Het werken op een steiger neemt extra risico’s (valgevaar, 

onstabiele werkvloer) met zich mee. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden.  

als raamsparingen moeten uitvoerbaar zijn. 

een stelbekistingswand gerealiseerd waartegen sparingsmallen kunnen worden 

De uitvoeringsmethode moet toepasbaar zijn bij een getoogde tunnelbeukvloer. 

Bij iedere structuur wordt aangegeven hoe de elementen in de hoogte worden uitgevuld. 

varianten waarbij de elementen worden ingeklemd tussen vloer en plafond hebben de elementen een 

beperkte breedte zodat de elementen langs elkaar op een andere hoogte gedraaid kunnen worden. 

Bij varianten met een bovenaanslag is er in de bovenaanslag een overlap opgenomen die de hoogtevariaties kan 

opnemen. Tevens kan de bovenaanslag getoogd worden bij de zwaardere profielen of flexibel zijn bij de lichtere 

Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend worden voor de kraankeuze (maximaal

Alleen bij structuur D wordt een kraan ingezet. Het hijsgewicht van een volle vlonder is in deze fase nog niet 

bekend, maar aangezien er meerdere platte karren met bekistingspanelen worden gebruikt is het altijd mogelijk 

en met een lager gewicht toe te passen. 

Twee lagen onder het tunnelproces moet de vloer vrij zijn van grote obstructies die een belemmering kunnen 

transportbewegingen. 

Alleen bij variant E wordt er gedurende korte tijd schoren ingezet die een obstructie kunnen zijn

om deze schoren na het uitharden van het beton te verwijderen zodat de werkvloer vrij is. In dit geval zal er een 

alternatieve methode moeten worden toegepast om de elementen te ontkisten. 

eten kunnen worden getransporteerd met de standaard vrachtwagens van BAM 

aterieel (laadruimte van 12,40mx2,50mx2,85m (lxbxh)). 

Het materieel van alle varianten is te transporteren op een vrachtwagen van BAM Materieel.

De uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet beperken. 

Bij alle structuren wordt de stabiliteitsdwarswand in een reeds gerealiseerde tunnelbeuk 

De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen

ementen intern getransporteerd (via sparingen, trappenhuis of liftschacht)

t er wel rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de doorgangen. Alleen een transportsparing

(zoals wordt toegepast bij variant E) is in alle gevallen aanwezig aangezien deze speciaal voor deze functie wordt 

Het vooropperen van materiaal en materieel in de tunnelbeuk moet mogelijk zijn vóór het tunnelen

 

De koppelvoorzieningen (stekkenbakken en schoefkoppelingen) moeten zo zijn aangebracht dat er in iedere 

situatie voldoende ruimte is om schoefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen.

 

Er mag geen brievenbussparing worden toegepast 

ng wordt bij alle structuurlijnen niet gebruikt voor het verticaal transport van materieel of 

materiaal, met uitzondering van het storten van het beton. Hierdoor is het mogelijk om deze sparing op te delen 

kleine sparingen of om een sparing toe te passen waarin de wapening doorloopt.

Het systeem moet uit te voeren zijn binnen een beperkte en gesloten ruimte (beukbreedte x 1200 mm met 

. 

baar binnen een beperkte ruimte. Wel moet er bij structuren waar een kar wordt 

toegepast (structuur B en D) rekening worden gehouden met kleine manoeuvreer ruimtes en geen mogelijkheid 
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r een andere vorm aanslag nodig. Dit vergt meer werk en 

teiger neemt extra risico’s (valgevaar, 

 

mallen kunnen worden 

Bij iedere structuur wordt aangegeven hoe de elementen in de hoogte worden uitgevuld.  

varianten waarbij de elementen worden ingeklemd tussen vloer en plafond hebben de elementen een 

beperkte breedte zodat de elementen langs elkaar op een andere hoogte gedraaid kunnen worden.  

verlap opgenomen die de hoogtevariaties kan 

bij de zwaardere profielen of flexibel zijn bij de lichtere 

Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend worden voor de kraankeuze (maximaal 5000 kg). 

Alleen bij structuur D wordt een kraan ingezet. Het hijsgewicht van een volle vlonder is in deze fase nog niet 

bekend, maar aangezien er meerdere platte karren met bekistingspanelen worden gebruikt is het altijd mogelijk 

van grote obstructies die een belemmering kunnen 

obstructie kunnen zijn. Het is mogelijk 

om deze schoren na het uitharden van het beton te verwijderen zodat de werkvloer vrij is. In dit geval zal er een 

eten kunnen worden getransporteerd met de standaard vrachtwagens van BAM 

aterieel. 

beuk gemaakt.  

De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen. 

en intern getransporteerd (via sparingen, trappenhuis of liftschacht). Hierbij 

t er wel rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de doorgangen. Alleen een transportsparing 

is in alle gevallen aanwezig aangezien deze speciaal voor deze functie wordt 

Het vooropperen van materiaal en materieel in de tunnelbeuk moet mogelijk zijn vóór het tunnelen. 

kken en schoefkoppelingen) moeten zo zijn aangebracht dat er in iedere 

situatie voldoende ruimte is om schoefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen. 

ng wordt bij alle structuurlijnen niet gebruikt voor het verticaal transport van materieel of 

. Hierdoor is het mogelijk om deze sparing op te delen 

te passen waarin de wapening doorloopt. 

gesloten ruimte (beukbreedte x 1200 mm met 

el moet er bij structuren waar een kar wordt 

toegepast (structuur B en D) rekening worden gehouden met kleine manoeuvreer ruimtes en geen mogelijkheid 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

 

24. De verticale dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in een keer gewape

Alle structuren worden in het werk gestort

wapenen. 

 

25. De verbinding tussen twee niet-gelijktijdig gestorte wanden moet

categorie 4 valt (NEN 6720 artikel 8.2.5.)

In het morfologisch overzicht van het onderdeel 

de stap “voorzien in een ruw oppervlak” opgenomen. Hier

oppervlak.  

 

Alle structuurlijnen kunnen zo worden uitgevoerd dat deze zullen voldoen aan de eisen uit het programma van eisen. 

Wel komt naar voren dat bij enkele structuren extremere maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan 

de eisen dan bij andere structuren. Twee voorbeelden hiervan zijn

• Het opvangen van de betondruk ter plaatse

De bekisting zal hierbij zeer stijf moeten worden uitgevoerd. 

duur. 

• Het aanbrengen van bovenaanslagen aan de gevelzijde vergt een koppeling naar de betonvloer. Dit 

zware en dure constructies. Het aanbrengen is daardoo

 

Bij de beoordeling aan de hand van de wensen 

 
 

Onderzoeksvraag 3.4.  

Voldoen deze ontwerpvarianten aan de eisen uit het programma van eisen?
 

 

5.5.2. Wensen 

Nu bekend is dat alle structuren voldoen aan de eisen uit het programma van eisen

gewaardeerd. De structuren worden gewaardeerd

eisen. Deze waardering van de structuren gebeurt

wensen zijn weergegeven en op de X-

waardering gegeven. (1 tot en met 4).

 

Als waardering voor elke eis kun je in de keuzetabel een getal invullen. Ga bij de waardering liefst niet te 

fijnmazig te werk. Een cijferwaardering van 1 tot en met 4 is meestal voldoende nauwkeurig. Het gebruik 

van een even aantal waarderingsmogelijkheden heeft bovendien nog het voordeel dat het je dwingt om een 

keuze te makken tussen 2 of 3. Bij een waarderingsste

twijfelgevallen naar de ‘veilige’ waardering 3 uit te wijken. 

 

De waardering is bij deze methode gebaseerd op subjectieve keuzeaspecten. Om toch een zo goed mogelijke keuze 

te maken, zijn de voor- en de nadelen van de verschillende systemen doorgenomen met verschillende 

materieeladviseurs binnen BAM Materieel.

De waardering aan de wensen uit het 

in de praktijk niet het geval. Sommige wensen zullen zwaarder wegen dan anderen. Toch is er voor gekozen geen 

weegfactoren op te nemen, aangezien er twintig wensen zijn 

 

De zwaarste eis wil je natuurlijk ook het zwaarste laten wegen. Dit kun je realiseren 

voeren. Als je de normale waardering vermenigvuldigt met een bij de betreffende eis horende weegfactor, 

ontstaat een nieuwe waardering die in de keuzetabel tot een verandering van de volgorde kan leiden. (……) 

Gevoelsmatig hecht men een grote waarden aan weegfactoren, maar in de praktijk is de invloed van 

weegfactoren meestal gering. Ook in de literatuur wordt er veel aandacht besteed aan de waarde van 

weegfactoren. Daaruit kunnen we afleiden dat weegfactoren zin hebben als slechts ee

in het spel is. Onderzoek naar een zinvolle relatie tussen de grote van een weegfactor en het aantal eisen 

leidt namelijk tot de conclusie dat de invloed van weegfactoren te verwaarlozen is als het aantal eisen n 

groter is dan de grootste weegfactor w. 

  

De verticale dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in een keer gewapend kunnen worden

Alle structuren worden in het werk gestort. Het is daardoor altijd mogelijk om de dwarsdoorsnede in een keer te 

gelijktijdig gestorte wanden moet een voegverbinding hebben die minimaal in 

4 valt (NEN 6720 artikel 8.2.5.) 

van het onderdeel ‘werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk

ruw oppervlak” opgenomen. Hier wordt in aangegeven hoe wordt voorzien in een ruw 

structuurlijnen kunnen zo worden uitgevoerd dat deze zullen voldoen aan de eisen uit het programma van eisen. 

Wel komt naar voren dat bij enkele structuren extremere maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan 

Twee voorbeelden hiervan zijn: 

en van de betondruk ter plaatse van de vloer, het plafond en de wanden (structuurlijn C en D). 

zeer stijf moeten worden uitgevoerd. Daardoor worden de elementen zwaar en 

Het aanbrengen van bovenaanslagen aan de gevelzijde vergt een koppeling naar de betonvloer. Dit 

zware en dure constructies. Het aanbrengen is daardoor ook fysiek zwaar. 

Bij de beoordeling aan de hand van de wensen komen deze punten aan bod (bij: gewicht, prijs en

Voldoen deze ontwerpvarianten aan de eisen uit het programma van eisen? 

Nu bekend is dat alle structuren voldoen aan de eisen uit het programma van eisen, kunnen de structuren worden 

gewaardeerd. De structuren worden gewaardeerd op basis van de wensen die genoemd zijn in het programma van 

van de structuren gebeurt middels keuzetabellen. Dit is een matrix waarin op de Y

-as de varianten. In het vlak waar de wensen en de varianten kruisen wordt een 

waardering gegeven. (1 tot en met 4). 

Als waardering voor elke eis kun je in de keuzetabel een getal invullen. Ga bij de waardering liefst niet te 

mazig te werk. Een cijferwaardering van 1 tot en met 4 is meestal voldoende nauwkeurig. Het gebruik 

van een even aantal waarderingsmogelijkheden heeft bovendien nog het voordeel dat het je dwingt om een 

keuze te makken tussen 2 of 3. Bij een waarderingsstelsel van 1 tot en met 5 bestaat de neiging om in 

twijfelgevallen naar de ‘veilige’ waardering 3 uit te wijken. (Siers, 2004) 

De waardering is bij deze methode gebaseerd op subjectieve keuzeaspecten. Om toch een zo goed mogelijke keuze 

en de nadelen van de verschillende systemen doorgenomen met verschillende 

materieeladviseurs binnen BAM Materieel. 

De waardering aan de wensen uit het programma van eisen gaat er vanuit dat alle wensen even zwaar gelden. Dit i

ommige wensen zullen zwaarder wegen dan anderen. Toch is er voor gekozen geen 

aangezien er twintig wensen zijn waaraan wordt getoetst. 

De zwaarste eis wil je natuurlijk ook het zwaarste laten wegen. Dit kun je realiseren 

voeren. Als je de normale waardering vermenigvuldigt met een bij de betreffende eis horende weegfactor, 

ontstaat een nieuwe waardering die in de keuzetabel tot een verandering van de volgorde kan leiden. (……) 

een grote waarden aan weegfactoren, maar in de praktijk is de invloed van 

weegfactoren meestal gering. Ook in de literatuur wordt er veel aandacht besteed aan de waarde van 

weegfactoren. Daaruit kunnen we afleiden dat weegfactoren zin hebben als slechts ee

in het spel is. Onderzoek naar een zinvolle relatie tussen de grote van een weegfactor en het aantal eisen 

leidt namelijk tot de conclusie dat de invloed van weegfactoren te verwaarlozen is als het aantal eisen n 

tste weegfactor w. (Siers, 2004) 
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nd kunnen worden. 

altijd mogelijk om de dwarsdoorsnede in een keer te 

en voegverbinding hebben die minimaal in 

werkzaamheden tijdens uitvoering tunnelbeuk’ (zie bijlage K) is 

aangegeven hoe wordt voorzien in een ruw 

structuurlijnen kunnen zo worden uitgevoerd dat deze zullen voldoen aan de eisen uit het programma van eisen. 

Wel komt naar voren dat bij enkele structuren extremere maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan 

wanden (structuurlijn C en D). 

worden de elementen zwaar en 

Het aanbrengen van bovenaanslagen aan de gevelzijde vergt een koppeling naar de betonvloer. Dit zijn 

cht, prijs en fysieke belasting). 

kunnen de structuren worden 

die genoemd zijn in het programma van 

atrix waarin op de Y-as de 

as de varianten. In het vlak waar de wensen en de varianten kruisen wordt een 

Als waardering voor elke eis kun je in de keuzetabel een getal invullen. Ga bij de waardering liefst niet te 

mazig te werk. Een cijferwaardering van 1 tot en met 4 is meestal voldoende nauwkeurig. Het gebruik 

van een even aantal waarderingsmogelijkheden heeft bovendien nog het voordeel dat het je dwingt om een 

lsel van 1 tot en met 5 bestaat de neiging om in 

De waardering is bij deze methode gebaseerd op subjectieve keuzeaspecten. Om toch een zo goed mogelijke keuze 

en de nadelen van de verschillende systemen doorgenomen met verschillende 

uit dat alle wensen even zwaar gelden. Dit is 

ommige wensen zullen zwaarder wegen dan anderen. Toch is er voor gekozen geen 

De zwaarste eis wil je natuurlijk ook het zwaarste laten wegen. Dit kun je realiseren door weegfactoren in te 

voeren. Als je de normale waardering vermenigvuldigt met een bij de betreffende eis horende weegfactor, 

ontstaat een nieuwe waardering die in de keuzetabel tot een verandering van de volgorde kan leiden. (……) 

een grote waarden aan weegfactoren, maar in de praktijk is de invloed van 

weegfactoren meestal gering. Ook in de literatuur wordt er veel aandacht besteed aan de waarde van 

weegfactoren. Daaruit kunnen we afleiden dat weegfactoren zin hebben als slechts een gering aantal eisen 

in het spel is. Onderzoek naar een zinvolle relatie tussen de grote van een weegfactor en het aantal eisen 

leidt namelijk tot de conclusie dat de invloed van weegfactoren te verwaarlozen is als het aantal eisen n 
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In tabel 13 is de keuzetabel weergegeven (voor een uitgebreidere keuzetabel met een

en een toelichting van de toegekende score

methodes die momenteel worden toe

voldoen namelijk niet aan alle eisen uit het PvE. De structuurlijnen A tot F voldoen wel aan alle eisen. Het meenemen 

van de bestaande methodes zou tot een oneerlijke vergelijking leiden wanneer er alleen aan de wensen wordt 

getoetst. 

 

Bekisting 

wensen korte omschrijving

 
 

1 Visuele controle bevestigingen

2 Werken op hoogte

3 Fysieke belasting

4 Kritieke pad tunnelproces

5 Complexiteit 

6 Aantal onderdelen

7 Uitvullen vrachtwagens

8 Compact transport bouwplaats

9 Onderscheiden materieel

10 Standaard onderdelen

11 Beperking bewegende delen

12 Opslag op bouwplaats

13 modulaire maten

14 Montage werkzaamheden

15 Inzet ondersteuningen

16 Hijsbewegingen

17 Klimmen steigers

18 Kosten 

19 Transportbewegingen

20 Bereikbaarheid zijdes bekisting

Totaal  

%  
Tabel 13 keuzetabel materieelonderdel

 

5.5.3. Conclusie 

Bij het onderdeel ‘bekisting’ zijn er twee structuren die duidelijk onvoldoende scoren. Dit zi

structuur C. De reden dat deze twee structuren slecht scoren

rolframe en een bovenaanslag. Het rolframe zorgt voor hoge productiekosten, de noodzaak om elk element apart te 

transporteren en een slechte bereikbaarheid van de bekistingspanelen wanneer deze verticaal zijn gestel

bovenaanslag zorgt voor een zware inspanning tijdens het plaatsen

de gevelzijde. De aanslagprofielen zijn vanwege hun constructiev

gebeurt boven de locatie waar de werknemer staat.

stijf moeten worden uitgevoerd vanwege

aanslag en de centering bij variant A).

Van de overgebleven structuren kan gesteld worden dat structuur D

te wijten aan de ingewikkelde be- en ontkistingsmethode die noodzakelijk 

zetten. Structuur B en E scoren een ruime

de eenvoudige be- en ontkistingsmethode eruit. Op

worden gemaakt uit beide structuren

paragraaf 5.6 “concept ontwerp”. 

 

De structuren die verder worden uitgewerkt zijn:

• structuur B 

• Structuur E 
 
 

Onderzoeksvraag 4.1.  

Welke varianten voldoen het beste aan de wensen uit het programma van eisen?
 

de keuzetabel weergegeven (voor een uitgebreidere keuzetabel met een omschrijving van de wensen 

toelichting van de toegekende score, zie bijlage P). Bij het onderdeel bekisting is er

die momenteel worden toegepast (structuurlijn Groen en Blauw) niet te beoordelen. Deze structuren 

voldoen namelijk niet aan alle eisen uit het PvE. De structuurlijnen A tot F voldoen wel aan alle eisen. Het meenemen 

u tot een oneerlijke vergelijking leiden wanneer er alleen aan de wensen wordt 

korte omschrijving varianten 

A B C D E F

Visuele controle bevestigingen 4 1 4 4 4 1

Werken op hoogte 1 4 1 2 4 3

belasting 2 3 2 3 2 2

Kritieke pad tunnelproces 2 4 4 1 4 4

2 3 3 1 4 1

Aantal onderdelen 3 1 1 3 1 1

Uitvullen vrachtwagens 1 3 1 3 4 4

Compact transport bouwplaats 1 3 1 3 4 4

Onderscheiden materieel 3 3 3 3 3 3

Standaard onderdelen 2 3 1 1 3 1

Beperking bewegende delen 2 4 1 1 4 4

Opslag op bouwplaats 2 3 2 4 2 2

modulaire maten 2 3 3 1 3 1

Montage werkzaamheden 3 4 3 4 4 4

Inzet ondersteuningen 3 4 3 3 2 3

Hijsbewegingen 2 4 2 4 4 4

Klimmen steigers 4 4 4 4 4 4

2 3 1 2 3 2

Transportbewegingen 1 4 1 4 3 1

Bereikbaarheid zijdes bekisting 1 1 1 1 4 1

43 62 42 52 66 50

54% 78% 53% 65% 83% 63%
keuzetabel materieelonderdelen bekisting en sparingsmallen 

zijn er twee structuren die duidelijk onvoldoende scoren. Dit zi

deze twee structuren slecht scoren, komt voornamelijk door het 

et rolframe zorgt voor hoge productiekosten, de noodzaak om elk element apart te 

en een slechte bereikbaarheid van de bekistingspanelen wanneer deze verticaal zijn gestel

bovenaanslag zorgt voor een zware inspanning tijdens het plaatsen en een aparte detaillering bij e

zijn vanwege hun constructieve functie zwaar gedimensioneerd

werknemer staat. Tevens zullen de bekistingselementen

vanwege de grote overspanning tussen de aanslagen (of de 

aanslag en de centering bij variant A). 

ven structuren kan gesteld worden dat structuur D en F een krappe voldoende scoren

en ontkistingsmethode die noodzakelijk is om de bekisting horizontaal in te kunnen 

en ruime voldoende. Bij deze methodes springt vooral het eenvoudige transport en 

en ontkistingsmethode eruit. Op basis van deze subjectieve vergelijking kan er geen eerlijke keuze

worden gemaakt uit beide structuren, vandaar dat ervoor gekozen is om beide structuren nader te bekijken in 

De structuren die verder worden uitgewerkt zijn: 

Welke varianten voldoen het beste aan de wensen uit het programma van eisen? 
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omschrijving van de wensen 

j het onderdeel bekisting is ervoor gekozen om de 

gepast (structuurlijn Groen en Blauw) niet te beoordelen. Deze structuren 

voldoen namelijk niet aan alle eisen uit het PvE. De structuurlijnen A tot F voldoen wel aan alle eisen. Het meenemen 

u tot een oneerlijke vergelijking leiden wanneer er alleen aan de wensen wordt 

ideaal 

F 
 

1 4 

3 4 

2 4 

4 4 

1 4 

1 4 

4 4 

4 4 

3 4 

1 4 

4 4 

2 4 

1 4 

4 4 

3 4 

4 4 

4 4 

2 4 

1 4 

1 4 

50 80 

63% 100% 

zijn er twee structuren die duidelijk onvoldoende scoren. Dit zijn structuur A en 

voornamelijk door het toepassen van een 

et rolframe zorgt voor hoge productiekosten, de noodzaak om elk element apart te 

en een slechte bereikbaarheid van de bekistingspanelen wanneer deze verticaal zijn gesteld. De 

een aparte detaillering bij een uitvoering aan 

e functie zwaar gedimensioneerd en het plaatsen 

elementen bij deze varianten zeer 

 overspanning tussen de 

en F een krappe voldoende scoren. Dit is vooral 

om de bekisting horizontaal in te kunnen 

voldoende. Bij deze methodes springt vooral het eenvoudige transport en 

kan er geen eerlijke keuze 

de structuren nader te bekijken in 
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5.6. Conceptontwerp 

 

Bij de toetsing in de vorige paragraaf zijn

Deze structuren hebben veel overeenkomsten

de kenmerkende uitgangspunten van deze twee structuren in kaart worden gebracht. Per onder

keuze gemaakt.  

Om van twee verschillende structuren éé

ontwerpen behouden blijven. Dit wordt gedaan door de aspecten van beide structuren te vergelijken en op basis 

daarvan een keuze te maken. In tabel 14 zijn de kenmerkende gegevens aangegeven van beide uitvoeringsm

en de uitgangspunten die hieruit naar voren kwamen. In bijlage Q wordt de keuze voor de uitgangspunten toegelicht.

 

nr. aspecten 

1 Bekistingsoppervlak EPS met kunststof toplaag

2 
Ondersteuning 

bekistingsoppervlak 

3 
Krachtsafdracht bovenste helft 

bekistingspaneel 

4 
Krachtsafdracht onderste helft 

bekistingspaneel 

5 Positioneren langsrichting 

6 
Positioneren in de 

dwarsrichting aan vloerzijde 
Onderzijde gedwongen

7 

Positioneren in de 

dwarsrichting aan de 

plafondzijde 

8 Positioneren hoogte 

9 Aansluiting wanden 

10 Aansluiting vloer en plafond 
Spindel. i.c.m. voorgestorte 

11 

Beveiliging tussen 

positioneren en fixeren 

bekisting 

Inklemming tussen vloer en 

12 beveiligen na het positioneren 

13 Lossen 

14 Transporteren Transporthulpmiddelen

15 Locatie verticaal transport 

16 Segmenteren 
Verdiepingshoge elementen 

17 Koppelen 

18 Transformeren 
Opdelen in losse koppelbare 

19 Stabiliteit tijdens transport 

20 Medewerkers per verdieping 

Tabel 14 vergelijking kenmerkende aspecten structuur B en E en de gekozen uitgangspunten

 
 

Onderzoeksvraag 4.2.  

Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van deze varianten, welke uitgangspunten kunnen hieruit worden 

opgesteld? 
 

 

Het conceptontwerp dat is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten die voortkomen uit de vergelijking van 

structuur B en E ziet er als volgt uit: 

 

Algemeen: 

Bij het conceptontwerp wordt er gebruik gemaakt

worden. De elementen zijn opgebouwd uit een 

betonmultiplexplaat. Ieder element is uitgevoerd met een spindel. De

stellen. 

Bij de toetsing in de vorige paragraaf zijn er twee structuren als beste naar voren gekomen. Dit zijn structuur B en E. 

eze structuren hebben veel overeenkomsten, maar ook enkele verschillen. Voorafgaan aan het vormgeven zullen 

de kenmerkende uitgangspunten van deze twee structuren in kaart worden gebracht. Per onder

twee verschillende structuren één ontwerp te maken, moet eerst worden bepaald welke aspecten van beide 

ontwerpen behouden blijven. Dit wordt gedaan door de aspecten van beide structuren te vergelijken en op basis 

tabel 14 zijn de kenmerkende gegevens aangegeven van beide uitvoeringsm

en de uitgangspunten die hieruit naar voren kwamen. In bijlage Q wordt de keuze voor de uitgangspunten toegelicht.

structuren 

Structuur B Structuur E 

EPS met kunststof toplaag Betonmultiplex 

Hout Aluminium 

Centering Centering 

Centering Bevestiging aan betonvloer 

Gedwongen Gedwongen 

Onderzijde gedwongen Onderzijde gedwongen 

Bovenzijde vrij Bovenzijde vrij 
Bovenzijde gedwongen (i.v.m . 

Gedwongen Gedwongen 

Vulstuk Vulstuk 

Spindel. i.c.m. voorgestorte 

kim 
Spindel i.c.m. onderaanslag 

Spindel, in combinatie met 

Inklemming tussen vloer en 

plafond 
Schoor 

Centeringen 
Centering + constructieve 

verbinding met de vloer. 

Hefboomwerking 

transportmiddel 
Schoor 

Transporthulpmiddelen Handmatig 

Liftschacht 
Transportsparing nabij 

stabiliteitsdwarswand 

Verdiepingshoge elementen 

naast elkaar 

Verdiepingshoge elementen 

naast elkaar 

Verdiepingshoogte elementen 

Koppelklemmen koppelklemmen 

Opdelen in losse koppelbare 

elementen 

Opdelen in losse koppelbare 

elementen 

Opdelen in losse koppelbare 

Transporthulpmiddel Lichte elementen 

1 persoon 2 personen 

vergelijking kenmerkende aspecten structuur B en E en de gekozen uitgangspunten

Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van deze varianten, welke uitgangspunten kunnen hieruit worden 

dat is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten die voortkomen uit de vergelijking van 

wordt er gebruik gemaakt van elementen die met een hulpmiddel getranspo

. De elementen zijn opgebouwd uit een aluminium frame en de contactbekisting wordt uitgevoerd als een 

Ieder element is uitgevoerd met een spindel. Deze wordt gebruikt om het element op hoogte te 
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er twee structuren als beste naar voren gekomen. Dit zijn structuur B en E. 

maar ook enkele verschillen. Voorafgaan aan het vormgeven zullen 

de kenmerkende uitgangspunten van deze twee structuren in kaart worden gebracht. Per onderdeel wordt er een 

rst worden bepaald welke aspecten van beide 

ontwerpen behouden blijven. Dit wordt gedaan door de aspecten van beide structuren te vergelijken en op basis 

tabel 14 zijn de kenmerkende gegevens aangegeven van beide uitvoeringsmethodes, 

en de uitgangspunten die hieruit naar voren kwamen. In bijlage Q wordt de keuze voor de uitgangspunten toegelicht. 

uitgangspunt 

Betonmultiplex 

aluminium 

Centering 

Centering 

Gedwongen 

Onderzijde gedwongen 

Bovenzijde gedwongen (i.v.m . 

Plaatsingssnelheid) 

Gedwongen 

Vulstuk i.c.m. uitschuiven 

Spindel, in combinatie met 

aanslag  

paneel insluiten tussen 

aanslagen. 

Centeringen 

Hefboomwerking 

transportmiddel 

transporthulpmiddel 

Transportsparing nabij 

stabiliteitsdwarswand 

Verdiepingshoogte elementen 

naast elkaar 

Koppelklemmen 

Opdelen in losse koppelbare 

elementen 

Transporthulpmiddel 

1 persoon 

vergelijking kenmerkende aspecten structuur B en E en de gekozen uitgangspunten 

Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van deze varianten, welke uitgangspunten kunnen hieruit worden 

dat is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten die voortkomen uit de vergelijking van 

getransporteerd moeten 

en de contactbekisting wordt uitgevoerd als een 

wordt gebruikt om het element op hoogte te 
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Voordat de elementen geplaatst worden

bevestigd met betonschroeven. Dit profiel gel

afdichting aan de onderzijde van het pan

schroefhulsverbinding. Deze bovenaanslag dient als aanslag tijdens het positioneren en zorgt er voor dat het 

bekistingspaneel niet om kan vallen tussen het positioneren en fixeren.

 

Afbeelding 20 schetsmatige weergave van het ontkisten transporteren en positioneren van de bekistingpaneel

 

Positioneren en fixeren: 

Bij het positioneren van het bekistingspaneel

geplaatst en rechtop gekanteld. Op het moment dat het bekistingspaneel verticaal staat

aangedraaid zodat het bekistingspaneel o

boven en de onderaanslag kan het hulpmiddel worden ver

bekistingselementen zijn opgesteld. Na ieder paneel worden er koppelklemmen aangebracht

op elkaar aansluiten. 

De overgebleven ruimte in de breedte zal worden opgevuld met een op 

betonmultiplex bekistingsoppervlak. Dit vulstuk wordt na het plaatsen van de bekistingspanelen ingemeten

en aangebracht. Het vulstuk zal tussen de panelen in worden geplaatst zodat 

Er wordt een kleine speling opgenomen om het vulstuk te kunnen plaatsen. Het vulstuk zal meerdere keren worden 

ingezet, alleen als het vulstuk niet meer pas

gemaakt. Na het plaatsten van het vulstuk

stelbekisting worden geplaatst. Vervolgens 

worden volgestort.  

  

elementen geplaatst worden, wordt er een kokerprofiel met een opgelaste staal

met betonschroeven. Dit profiel geld als aanslag tijdens het positioneren van het paneel en zorgt voor de 

afdichting aan de onderzijde van het paneel. Tevens wordt er een korte hoeklijn op het plafond bevestigd

. Deze bovenaanslag dient als aanslag tijdens het positioneren en zorgt er voor dat het 

bekistingspaneel niet om kan vallen tussen het positioneren en fixeren. 

weergave van het ontkisten transporteren en positioneren van de bekistingpaneel

bekistingspaneel wordt het horizontaal transporthulpmiddel tegen de onderaanslag 

rechtop gekanteld. Op het moment dat het bekistingspaneel verticaal staat

aangedraaid zodat het bekistingspaneel om de bovenaanslag heen schuift. Als het element vast staat tussen de 

boven en de onderaanslag kan het hulpmiddel worden verwijderd. Deze handelingen word

bekistingselementen zijn opgesteld. Na ieder paneel worden er koppelklemmen aangebracht

De overgebleven ruimte in de breedte zal worden opgevuld met een op maat gemaakt

Dit vulstuk wordt na het plaatsen van de bekistingspanelen ingemeten

vulstuk zal tussen de panelen in worden geplaatst zodat er een minimale vlakwisseling ontstaa

Er wordt een kleine speling opgenomen om het vulstuk te kunnen plaatsen. Het vulstuk zal meerdere keren worden 

stuk niet meer past of meer dan tien keer is ingezet, zal er een nieuw vulstuk worden 

het vulstuk kunnen de centerpennen, de wapening en de sparingsmallen tegen de 

rvolgens kan de sluitkist worden geplaatst. Als dit is gebeurd, kan de bekisting
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met een opgelaste staalplaat op de betonvloer 

als aanslag tijdens het positioneren van het paneel en zorgt voor de 

wordt er een korte hoeklijn op het plafond bevestigd met een 

. Deze bovenaanslag dient als aanslag tijdens het positioneren en zorgt er voor dat het 

 
weergave van het ontkisten transporteren en positioneren van de bekistingpaneel 

wordt het horizontaal transporthulpmiddel tegen de onderaanslag 

rechtop gekanteld. Op het moment dat het bekistingspaneel verticaal staat, wordt de spindel 

de bovenaanslag heen schuift. Als het element vast staat tussen de 

worden herhaald tot dat alle 

bekistingselementen zijn opgesteld. Na ieder paneel worden er koppelklemmen aangebracht, zodat de panelen goed 

maat gemaakt vulstuk met een 

Dit vulstuk wordt na het plaatsen van de bekistingspanelen ingemeten, gemaakt 

een minimale vlakwisseling ontstaat. 

Er wordt een kleine speling opgenomen om het vulstuk te kunnen plaatsen. Het vulstuk zal meerdere keren worden 

zal er een nieuw vulstuk worden 

wapening en de sparingsmallen tegen de 

Als dit is gebeurd, kan de bekisting 
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Ontkisten en transporteren: 

Bij het ontkisten wordt eerst het horizontaal transporthulpmiddel vastgemaakt aan het bekistingspaneel. Hierna 

wordt de spindel een slag losgedraaid

onthecht door druk uit te oefenen op het

los worden gedraaid en kan de bekisting onder de bovenaanslag door worden gekanteld. 

hijshulpmiddel gerold, hieraan vast gemaakt en omhoog gehesen. Op de v

hulpmiddel weer vastgekoppeld en kan het hijshulpmiddel worden losgemaakt.

de stortlocatie worden gerold.  

 

Veiligheid: 

Valgevaar wordt voorkomen door alle werkzaamheden op een 

hijsen van de elementen word een sparing in de betonvloer gemaakt. Deze sparing is echter klein en kan gemakkelijk 

worden afgedekt op moment dat deze niet gebruikt wordt. 

Valgevaar tijdens transport wordt zo veel mogelijk beperkt door het element met een stabiel transporthulpmiddel te 

transporteren. Bij het plaatsen van de bekisting wordt er gezorgd voor een obstructie die doorkiepen van de 

elementen voorkomt. Dit kan middels vooraf aangebrachte wapening o

wordt geplaatst. Na het positioneren van de panelen zitten deze vast tussen de boven en de onderaanslag. Bij het 

hijsen wordt de bekisting eerst stabiel in een voorziening geplaatst waarna de bekisting kan wor

  

ontkisten wordt eerst het horizontaal transporthulpmiddel vastgemaakt aan het bekistingspaneel. Hierna 

wordt de spindel een slag losgedraaid, zodat er speling ontstaat om het paneel te onthechten. De bekisting wordt 

onthecht door druk uit te oefenen op het transporthulpmiddel. Als de bekisting is onthecht kan de spindel helemaal 

los worden gedraaid en kan de bekisting onder de bovenaanslag door worden gekanteld. Het paneel wordt 

hieraan vast gemaakt en omhoog gehesen. Op de volgende verdieping wo

vastgekoppeld en kan het hijshulpmiddel worden losgemaakt. Het bekistingspaneel kan weer naar 

Valgevaar wordt voorkomen door alle werkzaamheden op een gesloten betonvloer uit te voeren. Alleen voor h

een sparing in de betonvloer gemaakt. Deze sparing is echter klein en kan gemakkelijk 

worden afgedekt op moment dat deze niet gebruikt wordt.  

zo veel mogelijk beperkt door het element met een stabiel transporthulpmiddel te 

transporteren. Bij het plaatsen van de bekisting wordt er gezorgd voor een obstructie die doorkiepen van de 

elementen voorkomt. Dit kan middels vooraf aangebrachte wapening of een aanslag die tijdelijk in de stortsparing 

wordt geplaatst. Na het positioneren van de panelen zitten deze vast tussen de boven en de onderaanslag. Bij het 

hijsen wordt de bekisting eerst stabiel in een voorziening geplaatst waarna de bekisting kan wor
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ontkisten wordt eerst het horizontaal transporthulpmiddel vastgemaakt aan het bekistingspaneel. Hierna 

zodat er speling ontstaat om het paneel te onthechten. De bekisting wordt 

echt kan de spindel helemaal 

Het paneel wordt naar het 

olgende verdieping wordt het horizontaal 

Het bekistingspaneel kan weer naar 

gesloten betonvloer uit te voeren. Alleen voor het 

een sparing in de betonvloer gemaakt. Deze sparing is echter klein en kan gemakkelijk 

zo veel mogelijk beperkt door het element met een stabiel transporthulpmiddel te 

transporteren. Bij het plaatsen van de bekisting wordt er gezorgd voor een obstructie die doorkiepen van de 

f een aanslag die tijdelijk in de stortsparing 

wordt geplaatst. Na het positioneren van de panelen zitten deze vast tussen de boven en de onderaanslag. Bij het 

hijsen wordt de bekisting eerst stabiel in een voorziening geplaatst waarna de bekisting kan worden aangepikt.  
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6. Materieel 
 

Dit hoofdstuk omschrijft het ontwerp 

ontwerp is tot stand gekomen volgens het 

ontwerpen’ van F.J. Siers. De verschillende 

deze samen voldoen aan de uitgangspunten die zijn opgesteld.

 

Om een totaalbeeld te krijgen van het

een stabiliteitsdwarswand volgens het conceptontwerp uit paragraaf 5.6

 

In dit SADT-schema is per stap weergegeven welke materieel

materieelonderdelen zijn in tabel 15 

dat specifiek is ontworpen voor de uitvoeringsmethode.
 
 

Onderzoeksvraag 4.3.  

Welke materieelonderdelen zijn er nodig om de stabiliteitsdwarswand uit te voeren?
 

 

Standaard materieel

Standaard handgereedschap (boor, sleutel, hamer e.d.)

Bouten 

Kwast 

Trapladder 

Tunnelbekisting 

Duimstok 

Betonschraper 

Oliespuit 

Centerpennen en conussen 

Koppelklemmen 

Sparingsmal voor de transportsparing

Afdekkap transportsparing 

 

Het standaard materieel hoeft niet verder 

uitvoeringsmethode is ontworpen (zie 

 

Afbeelding 21

omschrijft het ontwerp van de materieelonderdelen die benodigd zijn bij de uitvoeringsmethode

volgens het zogenoemde driefase-model, dat is omschreven in het boek 

e verschillende materieelonderdelen worden in kaart gebracht en 

de uitgangspunten die zijn opgesteld. 

het benodigde materieel, is er een SADT-schema opgesteld 

een stabiliteitsdwarswand volgens het conceptontwerp uit paragraaf 5.6. (zie bijlage R) 

tap weergegeven welke materieelonderdelen benodigd zijn. De 

 weergegeven. Het materieel is uitgesplitst in standaard m

fiek is ontworpen voor de uitvoeringsmethode. 

Welke materieelonderdelen zijn er nodig om de stabiliteitsdwarswand uit te voeren? 

materieel 
Materieel specifiek ontworpen voor 

uitvoeringsmethode
(boor, sleutel, hamer e.d.) Bekistingspaneel 

vulstuk 

Bovenaanslag 

Onderaanslag 

Verticaal transporthulpmiddel 

Horizontaal transporthulpmiddel 

 

 

 

 

Sparingsmal voor de transportsparing  

 

Tabel 15 benodigd materieel 

Het standaard materieel hoeft niet verder uitgewerkt te worden. Het materieel dat specifiek voor de 

(zie afbeelding 21) wordt omschreven in dit hoofdstuk.  

21 Materieel specifiek ontworpen voor de uitvoeringsmethode 
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materieelonderdelen die benodigd zijn bij de uitvoeringsmethode. Dit 

omschreven in het boek ‘methodisch 

in kaart gebracht en vormgegeven zodat 

esteld voor het bekisten van 

onderdelen benodigd zijn. De benodigde 

et materieel is uitgesplitst in standaard materieel en materieel 

Materieel specifiek ontworpen voor 

uitvoeringsmethode 

te worden. Het materieel dat specifiek voor de 
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6.1. Bekistingspaneel 

 

In deze paragraaf wordt de definitieve vorm van het bekistingspaneel toegelicht.

aluminium bekistingspaneel van het type NOEalu L.

heeft een geïntegreerde spindel aan de onderzi

die om een aanslag kan schuiven (deze wordt in paragraaf 6.4. “bovenaanslag” omschreven)

transport zijn er nog twee geleiders en een borgvoorziening

6.6. “verticaal transporthulpmiddel” omschreven

 

 

In de volgende subparagrafen is toegelicht waarom er voor dit bekistingspaneel is gekozen.

 

6.1.1. Hoogte 

Er is in paragraaf 5.6. “conceptontwerp

verdiepingen kunnen worden uitgevoerd met 

maximale paneelhoogte is 2550 millimeter
 

����������;��� � ����������� �	���	�;���
                                ��!�"��� �� �� �����"��
                          � 2675  30  40 –  15
 

Afbeelding 

wordt de definitieve vorm van het bekistingspaneel toegelicht. Er is gekozen voor een verkort 

ngspaneel van het type NOEalu L. Dit paneel is voorzien van een betonmultiplex bekistingsplaat en 

aan de onderzijde van het paneel en een beugel aan de bovenzijde van het paneel

(deze wordt in paragraaf 6.4. “bovenaanslag” omschreven)

transport zijn er nog twee geleiders en een borgvoorziening voor de hijshaak aangebracht (deze 

” omschreven) (zie afbeelding 22). 

Afbeelding 22 Bekistingspaneel 

toegelicht waarom er voor dit bekistingspaneel is gekozen. 

conceptontwerp” voor gekozen om verdiepingshoge elementen toe te passen. 

uitgevoerd met hoogtes variërend van 2675 millimeter tot 2770

maximale paneelhoogte is 2550 millimeter (zie afbeelding 23, voor een toelichting van de hoogte zie bijlage R2

���   ���������"��   ���,������"��  �,����	����� "���
�����"��;���  �	�������� �!��,�"  

15  15  15  10 � 2550 -- 

Afbeelding 23 maximale hoogte van het bekistingspaneel 
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Er is gekozen voor een verkort 

it paneel is voorzien van een betonmultiplex bekistingsplaat en 

aan de bovenzijde van het paneel 

(deze wordt in paragraaf 6.4. “bovenaanslag” omschreven). Voor het verticaal 

aangebracht (deze worden in paragraaf 

 

voor gekozen om verdiepingshoge elementen toe te passen. Er moeten 

tot 2770 millimeter. De 

, voor een toelichting van de hoogte zie bijlage R2). 

;���  � ��""��� "���;��� 
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De ruimte die boven het paneel overblijft na het recht

hoogtespindel omhoog te draaien (zie 

bekistingspaneel wordt uitgevuld met 

 

6.1.2. Breedte 

Er is in paragraaf 5.6. “conceptontwerp

een transporthulpmiddel worden verplaatst.

Maatgevend voor de maximale paneel

getransporteerd. De kleinste openingen waardoor het element getransporteerd moet worden zijn de 

transportsparing (voor het verticaal transport) en de deursparingen (

Aangezien er wordt gewerkt met een

door de deursparingen kunnen worden getransporteerd. D

de maximale breedte van het bekistingspaneel. De maat van de verticale transportsparingen wordt aangepast 

breedte die hieruit voort komt. 

 

De minimale breedte van een deursparing tijdens de ruwbouw wordt 

 

��!����� �������	�;��� � �,������� ��	����"	��
 

Afbeelding 

 

Aan de hand van de minimale breedte van de ope

bekistingspaneel bepaald. Deze is als volgt opgebouwd:

 

�!����";���                   � ��!����� �������	�
 

6.1.3. Paneel keuze 

 

In deze subparagraaf wordt een bekistingspaneel gekozen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende eisen:

• Hoogte: 2550 mm (conform subparagraaf 6.

• Breedte: 900 mm (conform subpar

• Materiaal ondersteuning: aluminium (conform uitgangspunten, bijlage 

• Materiaal contactbekisting: betonmultiplex (conform uitgangspunten, bijlage 

• Maximaal gewicht: 50 kg 

 

In de uitgangspunten van het conceptontwerp

aangezien het binnen de cyclus met een transporthulpmiddel wordt verplaatst. 

onder de 50 kg blijven zodat het voor handelingen buiten de cyclus of op moment

zijn altijd mogelijk blijft om de elementen handmatig met twee personen te verplaatsen.

 

Om de juiste keuze te maken voor het type paneel 

bekistingselementen zijn die voldoen aan deze eisen. Er is bij twee 

bekistingspaneel gevonden met afmetingen die in de buurt komen van de gewenste afmetingen. Dit zijn:

• Cometal Alcom wandpaneel

• NOEalu L wandpaneel 

De ruimte die boven het paneel overblijft na het rechtop kantellen wordt overbrugd door

te draaien (zie subparagraaf 6.1.4.). De ruimte die daarbij ontstaat aan de onderzijde van het

uitgevuld met een onderaanslag (zie paragraaf 6.3.). 

conceptontwerp” gekozen voor panelen die horizontaal naast elkaar worden geplaatst en met 

hulpmiddel worden verplaatst. 

paneelbreedte zijn de openingen waardoor het bekistingspaneel moet worden 

De kleinste openingen waardoor het element getransporteerd moet worden zijn de 

transportsparing (voor het verticaal transport) en de deursparingen (voor het horizontaal transport).

Aangezien er wordt gewerkt met een horizontaal transporthulpmiddel, is het wenselijk dat de panelen in de breedte 

kunnen worden getransporteerd. De maat van de deursparing is hierdoor 

eedte van het bekistingspaneel. De maat van de verticale transportsparingen wordt aangepast 

breedte van een deursparing tijdens de ruwbouw wordt is 920 mm (zie afbeelding 

��	����"	��;��� � .2 / ���0���;���1 � 850 -- � 32 / 35 --

Afbeelding 24 breedte doorgang deuropening tijdens de ruwbouw 

Aan de hand van de minimale breedte van de opening in de betonwand is de maximale breedte v

eze is als volgt opgebouwd: 

�������	�   ��!�"��� � 920 --  20-- � 900 -- 

subparagraaf wordt een bekistingspaneel gekozen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende eisen:

0 mm (conform subparagraaf 6.1.1.) 

Breedte: 900 mm (conform subparagraaf 6.1.2.) 

Materiaal ondersteuning: aluminium (conform uitgangspunten, bijlage Q) 

Materiaal contactbekisting: betonmultiplex (conform uitgangspunten, bijlage Q) 

van het conceptontwerp (bijlage Q) is bepaald dat het element zwaarder mag zijn dan 25 kg

aangezien het binnen de cyclus met een transporthulpmiddel wordt verplaatst. Wel is het wenselijk dat de panelen 

onder de 50 kg blijven zodat het voor handelingen buiten de cyclus of op momenten dat de transportmiddelen defect 

om de elementen handmatig met twee personen te verplaatsen. 

Om de juiste keuze te maken voor het type paneel is er bij verschillende bekistingleveranciers gekeken of er 

bekistingselementen zijn die voldoen aan deze eisen. Er is bij twee bekistingleveranciers een standaard aluminium 

bekistingspaneel gevonden met afmetingen die in de buurt komen van de gewenste afmetingen. Dit zijn:
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door het element met de 

ontstaat aan de onderzijde van het 

gekozen voor panelen die horizontaal naast elkaar worden geplaatst en met 

breedte zijn de openingen waardoor het bekistingspaneel moet worden 

De kleinste openingen waardoor het element getransporteerd moet worden zijn de 

oor het horizontaal transport). 

is het wenselijk dat de panelen in de breedte 

is hierdoor maatgevend voor 

eedte van het bekistingspaneel. De maat van de verticale transportsparingen wordt aangepast aan de 

afbeelding 24): 

--5 � 920 -- 

 

ning in de betonwand is de maximale breedte van het 

subparagraaf wordt een bekistingspaneel gekozen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende eisen: 

bepaald dat het element zwaarder mag zijn dan 25 kg, 

is het wenselijk dat de panelen 

dat de transportmiddelen defect 

is er bij verschillende bekistingleveranciers gekeken of er 

een standaard aluminium 

bekistingspaneel gevonden met afmetingen die in de buurt komen van de gewenste afmetingen. Dit zijn: 
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Naast het zoeken naar bestaande bekistingspanelen is er ook een 

bekistingspaneel uit standaard aluminiumprofielen

ontwerpen zijn weergegeven in bijlage 

twee bestaande bekistingspanelen. Dit is voornamelijk te wijten aan de speciaal voor dit doel ontwikkelde profielen 

die bij deze bestaande systeembekistingen worden toegepast. 

voordeel dat hierbij een grote scala a

bestaand bekistingspaneel toe te passen

 

De twee bestaande bekistingspanelen

omschrijving

afmetingen (dichtste bij de gewenste maat)

gewicht (kg)

Randprofiel 

Regels 

contactbeplating 

aantal centerpennen

huurprijs 

Aanschafprijs op maat gemaakt paneel 900x2550mm

 

De Cometal Alcom bekisting is iets goedkoper 

bekisting is duurder om te huren, maar heeft wel de juiste breedte en het gewicht per paneel is onder de 50 kg. Bij 

de Cometal Alcom bekisting is het gewicht ruim boven de 50 kg per paneel. Dit verschil is te wijten aan het aantal 

toegepaste centeringen, bij de Cometal 

NOEalu L bekistingspanelen worden drie center

overspanning tussen de centerpennen dus kleiner, 

De aanschaf prijs van een op maat gemaakt paneel 

bekisting € 138,34 goedkoper per paneel dan bij een cometal alcom bekisting.

Omdat het NOEalu L bekistingspaneel 

(na het inkorten en toevoegen van voorzieningen weegt het paneel 49,3 kg)

bijlage T is de productfolder en de technische tekeningen van dit bekistingstype weergegeven)

 

In afbeelding 22 (aan het begin van dit hoofdstuk

De hoogte is 200 millimeter ingekort

toegevoegd om het element op de juiste hoogte te kunnen positioneren en er is een beugel toegevoegd om het 

bekistingspaneel veilig te kunnen positioneren

en paragraaf 6.4. toegelicht. 

Voor het verticaal transport worden twee geleiders aan het bekistingspaneel toegevoegd en een voorz

hijshaak te borgen (deze worden toegelicht 

  

Naast het zoeken naar bestaande bekistingspanelen is er ook een studie gedaan naar het zelf maken van een 

iniumprofielen. Hieruit kwamen enkele bekistingsontwerpen

ontwerpen zijn weergegeven in bijlage S). Deze ontwerpen waren echter in alle gevallen zwaarder en duurder dan 

bestaande bekistingspanelen. Dit is voornamelijk te wijten aan de speciaal voor dit doel ontwikkelde profielen 

systeembekistingen worden toegepast. Verder hebben bestaande bekistingssystemen 

een grote scala aan attributen beschikbaar is. Om deze reden is er

toe te passen. 

stingspanelen worden in tabel 16 vergeleken.  

 
vergelijking bekistingspanelen 

omschrijving Cometal Alcom 

afmetingen (dichtste bij de gewenste maat) 

hoogte (mm) 2650 

breedte (mm) 1000 

dikte (mm) 120 

gewicht (kg) 58,31 of 76,72 

materiaal aluminium aluminium

profiel Alcom profiel NOE

hoogte (mm) 120 

breedte (mm) 60 

doorsnede 

 

materiaal aluminium aluminium

aantal 7 

profiel Alcom profiel NOE

hoogte (mm) 101,5 

breedte (mm) 75 

doorsnede 

 

materiaal betonmultiplex betonmultiplex

dikte (mm) 18 

aantal centerpennen 2 

week € 2,75 m2/week € 3,50 m2/week

eenmalig projectafhankelijk € 18,00 per m2

op maat gemaakt paneel 900x2550mm 569,34 per paneel € 431,00 per paneel

Tabel 16 vergelijking bestaande bekistingspanelen 

De Cometal Alcom bekisting is iets goedkoper in de huur en heeft maar twee centerpenhoogtes. De NOEalu L 

maar heeft wel de juiste breedte en het gewicht per paneel is onder de 50 kg. Bij 

bekisting is het gewicht ruim boven de 50 kg per paneel. Dit verschil is te wijten aan het aantal 

ometal Alcom bekistingspanelen worden twee centerpenhoogtes toegepast en bij de 

NOEalu L bekistingspanelen worden drie centerpenhoogtes toegepast. Bij de NOEalu L 

overspanning tussen de centerpennen dus kleiner, waardoor er lichtere profielen kunnen worden toegepast.

De aanschaf prijs van een op maat gemaakt paneel met een afmeting van 2550x900 millimete

€ 138,34 goedkoper per paneel dan bij een cometal alcom bekisting. 

Omdat het NOEalu L bekistingspaneel het goedkoopste is om aan te schaffen en als enige aan de gewichtseis voldoet 

voorzieningen weegt het paneel 49,3 kg), wordt er voor dit element gekozen. 

de productfolder en de technische tekeningen van dit bekistingstype weergegeven)

het begin van dit hoofdstuk) is het bekistingspaneel weergegeven zoals het wordt toegepast.

ingekort, zodat het paneel voldoet aan de gewenste hoogte

toegevoegd om het element op de juiste hoogte te kunnen positioneren en er is een beugel toegevoegd om het 

paneel veilig te kunnen positioneren. De spindel en de beugel worden respectievelijk 

worden twee geleiders aan het bekistingspaneel toegevoegd en een voorz

(deze worden toegelicht in paragraaf 6.6.). 
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r het zelf maken van een 

bekistingsontwerpen naar voren (deze 

echter in alle gevallen zwaarder en duurder dan de 

bestaande bekistingspanelen. Dit is voornamelijk te wijten aan de speciaal voor dit doel ontwikkelde profielen 

hebben bestaande bekistingssystemen het 

is er voor gekozen om een 

NOEalu L 

2750 

900 

100 

49,5 

aluminium 

OE alu profiel 

100 

30 
 

aluminium 

7 

OE alu profiel 

84 

47,5 
 

betonmultiplex 

15 

3 

€ 3,50 m2/week 

€ 18,00 per m2 

€ 431,00 per paneel 

en heeft maar twee centerpenhoogtes. De NOEalu L 

maar heeft wel de juiste breedte en het gewicht per paneel is onder de 50 kg. Bij 

bekisting is het gewicht ruim boven de 50 kg per paneel. Dit verschil is te wijten aan het aantal 

worden twee centerpenhoogtes toegepast en bij de 

 bekistingspanelen is de 

worden toegepast.  

2550x900 millimeter is bij de NOEalu L 

als enige aan de gewichtseis voldoet 

wordt er voor dit element gekozen. (In 

de productfolder en de technische tekeningen van dit bekistingstype weergegeven). 

zoals het wordt toegepast. 

zodat het paneel voldoet aan de gewenste hoogte. Er is een spindel 

toegevoegd om het element op de juiste hoogte te kunnen positioneren en er is een beugel toegevoegd om het 

respectievelijk in subparagraaf 6.1.4 

worden twee geleiders aan het bekistingspaneel toegevoegd en een voorziening om de 
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Door de aanpassingen die zijn uitgevoerd 

bekistingspaneel. Om verwarring te voorkomen wordt er een 

gegeven, namelijk: “NOEalu-L Compact

 

Om wanden te kunnen realiseren met een lengte van 300

paneelbreedtes worden ingezet.  

 

Bij het NOEalu L bekistingssysteem zijn 

• 300 mm 

• 450 mm 

• 600 mm 

• 750 mm 

• 900 mm 

 

De paneelmaten verschillen onderling telken

een bekistingswand te maken die tekens 150 m

bereiken zijn: 

• 900 mm 

• 750 mm 

• 600 mm 

 

Deze drie paneelbreedtes worden toegepast binnen 

hoe een bekistingswand met lengtes tussen 

millimeter die maximaal overblijft tussen deze breedtematen 

 

6.1.4. Spindel 

In paragraaf 5.6. “conceptontwerp” is

spindel wordt op twee momenten tijdens de 

tijdens het plaatsen van de bekisting. 

De spindel die hiervoor wordt gebruikt

wordt een niet-meedraaiend kunststof voetje bevestigd en aan de bovenzijde wordt een M8 bout vast gelast om de 

spindel te kunnen bedienen. (zie afbeelding 

Per element wordt er één enkele spindel toegepast

te houden en het element in een handeling te kunnen plaatsen. Zowel in de breedte als in de dikte van het element 

is het, in verband met het balanceren van het element

geplaatst. Voor de bediening van de spindel wordt een haakse slagschroevendraaier gebruikt.

 

afbeelding 25 doorsnede en achteraanzicht

 

Door de aanpassingen die zijn uitgevoerd verschilt het bekistingspaneel van een standaard NOEalu L

. Om verwarring te voorkomen wordt er een toevoeging aan het aangepaste bek

Compact-flex” 

Om wanden te kunnen realiseren met een lengte van 3000 mm tot 8540 mm zullen er verschillende combinaties van 

Bij het NOEalu L bekistingssysteem zijn standaard in de volgende paneelbreedtes beschikbaar:

onderling telkens 150 millimeter. Het is dus mogelijk om met enkel deze paneelmaten 

een bekistingswand te maken die tekens 150 millimeter verspringt. De minimaal benodigde pan

Deze drie paneelbreedtes worden toegepast binnen de Compact-flex bekistingsmethode. In bijlage 

wand met lengtes tussen 3000 millimeter en 8540 millimeter kan worden uitgevoerd.

millimeter die maximaal overblijft tussen deze breedtematen wordt opgevangen in het vulstuk

” is er voor gekozen om het element op hoogte te stellen 

spindel wordt op twee momenten tijdens de bekistingcyclus gebruikt. Dit is tijdens het lossen van de bekisting en 

 

gebruikt is een Betomax 15 staaf met een lengte van 820 millimeter. Aan de onderzijde 

kunststof voetje bevestigd en aan de bovenzijde wordt een M8 bout vast gelast om de 

afbeelding 25). 

spindel toegepast. Dit wordt gedaan om het gewicht van het bekistingspaneel 

te houden en het element in een handeling te kunnen plaatsen. Zowel in de breedte als in de dikte van het element 

in verband met het balanceren van het element, het gunstigst als de spindel exact in het middel wordt 

. Voor de bediening van de spindel wordt een haakse slagschroevendraaier gebruikt.

 
en achteraanzicht onderzijde bekistingspaneel voorzien van een hoogte
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van een standaard NOEalu L 

aan het aangepaste bekistingspaneel 

zullen er verschillende combinaties van 

ende paneelbreedtes beschikbaar: 

. Het is dus mogelijk om met enkel deze paneelmaten 

l benodigde paneelmaten om dit te 

bijlage U is weergegeven 

kan worden uitgevoerd. De 150 

wordt opgevangen in het vulstuk (zie paragraaf 6.2.). 

voor gekozen om het element op hoogte te stellen met een spindel. Deze 

het lossen van de bekisting en 

max 15 staaf met een lengte van 820 millimeter. Aan de onderzijde 

kunststof voetje bevestigd en aan de bovenzijde wordt een M8 bout vast gelast om de 

van het bekistingspaneel laag 

te houden en het element in een handeling te kunnen plaatsen. Zowel in de breedte als in de dikte van het element 

het gunstigst als de spindel exact in het middel wordt 

. Voor de bediening van de spindel wordt een haakse slagschroevendraaier gebruikt. 

een hoogtespindel 
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De vorm van de spindel is afgestemd op de f

“maatvoering materieel” wordt per processtap de functie van de spindel toegelicht.

 

De lengte van de totale spindelconstructie

materieel” 

 

6.2. Vulstuk 

 

In paragraaf 5.6. “conceptontwerp” is er voor gekozen om de bekistingswand in de langsrichting uit te vullen met een 

vulstuk. Dit vulstuk dient het maatverschil tussen de gekozen 

tunnelbeuk op te kunnen vangen. 

 

Het vulstuk dat gebruikt wordt bestaat uit twee aluminium 

een op maat gemaakte betonmultiplex bekistingsplaat.

twee boutverbindingen om het profiel vast te klemmen

profiel op het paneel te positioneren

vastgeschroefd. Daarvoor zijn schroefgaten in

betondruk tegen beide hoeklijnen worden gedrukt.

 

Afbeelding 26 visualisatie vulstuk en doorsneden vulstuk ter 

 

De vorm van het vulstuk is afgestemd op de f

“maatvoering materieel” wordt per processtap de functie van het vulstuk toegelicht.

 

Met het vulstuk moeten vergelijkbare hoogtes kunnen worden gerealiseerd als met de bekistingspanelen. 

kunnen bereiken heeft het vulstuk, evenals het 

schroefgaten en gaten voor boutbevestigingen

het bekistingspaneel te positioneren

materieel”en bijlage Y “productietekeningen”

 

Het zwaarst mogelijke onderdeel van het vulstuk is een hoeklijn voorzien van een bekistingsplaat met een breedte 

van 240 millimeter. Deze combinatie weegt 

kilogram, bekistingsplaat: 6 kilogram). Het vulstuk kan handmatig worden getransporteerd. 

  

afgestemd op de functies die de spindel moet kunnen uitvoeren

materieel” wordt per processtap de functie van de spindel toegelicht. 

constructie is 828 millimeter. Deze lengte wordt toegelicht in bijlage 

is er voor gekozen om de bekistingswand in de langsrichting uit te vullen met een 

. Dit vulstuk dient het maatverschil tussen de gekozen paneelafmetingen en eventuele maatafwijkingen in de 

gebruikt wordt bestaat uit twee aluminium hoeklijnen (zie afbeelding 26). Deze worden

betonmultiplex bekistingsplaat. De hoeklijnen worden op de bekistingspanelen bevestigd met 

om het profiel vast te klemmen (zie afbeelding 26) en drie pen-en-gat

profiel op het paneel te positioneren (zie afbeelding 26). Op een van de twee hoeklijnen is de betonmultiplex

oor zijn schroefgaten in de hoeklijn opgenomen. Tijdens het storten zal de hoeklijn door de 

betondruk tegen beide hoeklijnen worden gedrukt. 

visualisatie vulstuk en doorsneden vulstuk ter plaatsen van de boutverbinding en de conusverbinding

afgestemd op de functies die het vulstuk moet kunnen uitvoeren

materieel” wordt per processtap de functie van het vulstuk toegelicht. 

Met het vulstuk moeten vergelijkbare hoogtes kunnen worden gerealiseerd als met de bekistingspanelen. 

evenals het bekistingspaneel, een hoogte van 2550 millim

en gaten voor boutbevestigingen geboord en aluminium conische pennen vastgelast 

positioneren (voor de exacte posities en afmetingen zie bijlage R2

“productietekeningen”). 

mogelijke onderdeel van het vulstuk is een hoeklijn voorzien van een bekistingsplaat met een breedte 

. Deze combinatie weegt 10 kilogram (hoeklijn: 3,3 kilogram, conische pennen

kilogram). Het vulstuk kan handmatig worden getransporteerd.  
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moet kunnen uitvoeren. In bijlage R2 

ngte wordt toegelicht in bijlage R2 “maatvoering 

is er voor gekozen om de bekistingswand in de langsrichting uit te vullen met een 

en eventuele maatafwijkingen in de 

eze worden voorzien van 

worden op de bekistingspanelen bevestigd met 

gatverbindingen om het 

is de betonmultiplex-plaat 

het storten zal de hoeklijn door de 

 
plaatsen van de boutverbinding en de conusverbinding 

moet kunnen uitvoeren. In bijlage R2 

Met het vulstuk moeten vergelijkbare hoogtes kunnen worden gerealiseerd als met de bekistingspanelen. Om dit te 

meter. Op het vulstuk zijn 

conische pennen vastgelast om het vulstuk op 

R2 “vorm en afmetingen 

mogelijke onderdeel van het vulstuk is een hoeklijn voorzien van een bekistingsplaat met een breedte 

hoeklijn: 3,3 kilogram, conische pennen en M8 bouten: 0,7 
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6.3. Onderaanslag 

 

In paragraaf 5.6. “conceptontwerp” is er voor gekozen om het bekistingspaneel aan zowel de bovenzijde als de 

onderzijde gedwongen te positioneren. Tevens is er voor gekozen om 

 

Aan de onderzijde van het bekistingspaneel

opgelaste staalplaat. Deze onderaanslag

sluitkist een aparte onderaanslag gebruikt

een kunststof afstandhouder. De koppeling zorgt er

worden. Door de koppeling zullen de aanslagen 

constructie een brede basis waardoor deze stabiel 

afbeelding 27).  

Ter plaatsen van de locatie van de spindels zal een hoeklijn worden vast gelast die 10 millimeter boven de koker uit 

steekt. Deze hoeklijn dient als beveiliging 

bevestigingspunt van de koker (er zit een 

 

afbeelding 

 

De vorm van de onderaanslag is afgestemd op de f

“maatvoering materieel” wordt per processtap de functie van de onderaanslag toegelicht.

 

Hoogte: 

De onderaanslag moet het verschil tussen de hoogte van het bekistingspaneel en de vrije hoogte

kunnen vangen. Het bekistingspaneel heeft een hoogte van 2550 m

tussen de 2675 en 2770 millimeter (zie 

gehouden worden met de optredende maatafwijkingen.

maten die invloed hebben op de hoogte van de onderaanslag opgesomd en weergegeven.

 

Om de op de staalplaat zo min mogelijk

toe te passen (zie tabel 17). Deze types

type Kokerprofiel (mm)

40 40x80x3 

60 60x80x3 

80 80x80x3 

100 100x80x3 

120 120x80x3 
Tabel 17 afmetingen

 

Lengte: 

De onderaanslagen worden op projectbasis gemaakt.

aangepast aan de bij het project horende

paneelindelingen mogelijk zijn die allemaal een andere indeling van de onderaanslag vragen. 

onderaanslag is afhankelijk van de breedte van de tunnelbeuk. Verder is de lengte van de 

” is er voor gekozen om het bekistingspaneel aan zowel de bovenzijde als de 

onderzijde gedwongen te positioneren. Tevens is er voor gekozen om de aanslagen te gebruiken

van het bekistingspaneel wordt als onderaanslag een stalen buisprofiel gebruikt met een 

Deze onderaanslag wordt voor ieder project op maat gemaakt. Er wordt bij de stelkist en de 

sluitkist een aparte onderaanslag gebruikt. Deze twee aanslagen worden aan elkaar gekoppeld met centerpennen en 

. De koppeling zorgt ervoor dat de twee aanslagen als een onderdeel geplaatst kunnen 

ppeling zullen de aanslagen parallel aan elkaar blijven staan en krijgt de gecombineerde 

waardoor deze stabiel boven de stortsparing van de vorige stort 

Ter plaatsen van de locatie van de spindels zal een hoeklijn worden vast gelast die 10 millimeter boven de koker uit 

steekt. Deze hoeklijn dient als beveiliging voor de spindel (deze kan door de hoeklijn niet meer weg schieten) en als 

bevestigingspunt van de koker (er zit een slopgat in de hoeklijn waar een betonschroef door bevestigd kan worden).

afbeelding 27 doorsnede en achteraanzicht onderaanslag 

afgestemd op de functies die de onderaanslag moet kunnen uitvoeren

materieel” wordt per processtap de functie van de onderaanslag toegelicht. 

De onderaanslag moet het verschil tussen de hoogte van het bekistingspaneel en de vrije hoogte

kunnen vangen. Het bekistingspaneel heeft een hoogte van 2550 millimeter. De vrije hoogte van de ruwbouw is 

(zie bijlage H “programma van eisen”). Buiten deze hoogte moet er rekening 

de optredende maatafwijkingen. In bijlage R2 “vorm en afmeting 

maten die invloed hebben op de hoogte van de onderaanslag opgesomd en weergegeven. 

mogelijk uit te laten steken is er voor gekozen om verschillende

eze types verschillen in hoogte. 

 

Kokerprofiel (mm) Staalplaat (mm) Hoeklijn (mm) Maximale lengte (mm)

190x3 50x50x4 2350

210x3 70x50x4 2100

230x3 90x50x4 1900

 250x3 110x50x4 1700

 270x3 130x50x4 1550
afmetingen onderdelen onderaanslag bij verschillende hoogtes 

worden op projectbasis gemaakt. Dit houdt in dat de lengte van de onderaanslag kan worden 

bij het project horende specifieke maten. Hier is voor gekozen aangezien er veel verschillende 

paneelindelingen mogelijk zijn die allemaal een andere indeling van de onderaanslag vragen. 

onderaanslag is afhankelijk van de breedte van de tunnelbeuk. Verder is de lengte van de losse
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” is er voor gekozen om het bekistingspaneel aan zowel de bovenzijde als de 

gebruiken als beveiliging.  

een stalen buisprofiel gebruikt met een 

wordt voor ieder project op maat gemaakt. Er wordt bij de stelkist en de 

elkaar gekoppeld met centerpennen en 

erdeel geplaatst kunnen 

parallel aan elkaar blijven staan en krijgt de gecombineerde 

van de vorige stort blijft staan (zie 

Ter plaatsen van de locatie van de spindels zal een hoeklijn worden vast gelast die 10 millimeter boven de koker uit 

niet meer weg schieten) en als 

in de hoeklijn waar een betonschroef door bevestigd kan worden). 

 

moet kunnen uitvoeren. In bijlage R2 

De onderaanslag moet het verschil tussen de hoogte van het bekistingspaneel en de vrije hoogte van de ruwbouw op 

e vrije hoogte van de ruwbouw is 

. Buiten deze hoogte moet er rekening 

 materieel” worden alle 

verschillende typen onderaanslagen 

Maximale lengte (mm) 

2350 

2100 

1900 

1700 

1550 

de lengte van de onderaanslag kan worden 

gekozen aangezien er veel verschillende 

paneelindelingen mogelijk zijn die allemaal een andere indeling van de onderaanslag vragen. De lengte van de gehele 

losse onderaanslagdelen 
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gebonden aan het gewicht van deze onderdelen

maximale lengtes van de verschillende type

 

Verdere aandachtspunten bij de keuze voor de lengte van de aanslagdelen zijn

• positie hoeklijnen (minimaal 50 mm vanaf 

• positie centerpengaten (op ongeveer ¼ van de lengte

einde van de koker en van een hoeklijn

• positie bekistingspanelen (minimaal 150 m

 

afbeelding 

 

Uitvoering aan de gevelzijde: 

Als de stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde wordt gerealiseerd

betonvloer worden geplaatst. Aan de andere zijde zal de onderaanslag worden opgelegd op 

afbeelding 29). Deze hoeklijn wordt aangebracht op het moment dat de steiger op hoogte is

wordt de hoeklijn op twee klossen gelegd en met behulp van stelplaatjes op de juiste hoogte gebracht

van de betonvloer). Als de hoeklijn op de juiste hoogte lig

betonschroeven. Ter versteviging kunnen

 

afbeelding

  

van deze onderdelen. Dit gewicht mag maximaal 25 kilogram 

maximale lengtes van de verschillende type aanslagen weergegeven. 

Verdere aandachtspunten bij de keuze voor de lengte van de aanslagdelen zijn (zie afbeelding 

positie hoeklijnen (minimaal 50 mm vanaf het einde van de koker) 

op ongeveer ¼ van de lengte van de aanslag en minimaal 

einde van de koker en van een hoeklijn) 

positie bekistingspanelen (minimaal 150 millimeter vanaf het einde van de koker) 

 
 28 aandachtspunten bij het ontwerpen van een onderaanslag 

stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde wordt gerealiseerd, kan de onderaanslag maar aan een zijde op de 

betonvloer worden geplaatst. Aan de andere zijde zal de onderaanslag worden opgelegd op 

. Deze hoeklijn wordt aangebracht op het moment dat de steiger op hoogte is

wordt de hoeklijn op twee klossen gelegd en met behulp van stelplaatjes op de juiste hoogte gebracht

hoeklijn op de juiste hoogte ligt, kan deze aan de betonwand worden bevestigd met 

Ter versteviging kunnen er schotjes in de hoeklijn worden gelast. 

afbeelding 29 toepassing onderaanslag aan de gevelzijde 
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 zijn. In tabel 17 zijn de 

(zie afbeelding 28): 

en minimaal 70 millimeter van het 

kan de onderaanslag maar aan een zijde op de 

betonvloer worden geplaatst. Aan de andere zijde zal de onderaanslag worden opgelegd op een hoeklijn (zie 

. Deze hoeklijn wordt aangebracht op het moment dat de steiger op hoogte is. Bij het aanbrengen 

wordt de hoeklijn op twee klossen gelegd en met behulp van stelplaatjes op de juiste hoogte gebracht (de hoogte 

aan de betonwand worden bevestigd met 
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6.4. Bovenaanslag 

 

In paragraaf 5.6. “conceptontwerp” is er voor gekozen om het bekistingspaneel aan de bovenzijde gedwongen te 

positioneren. Daar is een aanslag voor 

aangebracht. Tevens wordt deze aanslag g

vastgeschroefd. 

 

Als bovenaanslag is gekozen voor een hoeklijn met een lengte van 200 m

bovenliggende betonvloer zijn schroefhulzen opgenomen waaraan de 

positie van de schroefhulzen een afwijking van 10 millimeter k

Voordat de bovenaanslag geplaatst wordt

 

Afbeelding 

Op het bekistingspaneel is een beugel

de spindel over de bovenaanslag, hierdoor

de centerpennen worden aangedraaid

gedwongen en daardoor op de juiste positie 

het positioneren voorover kunnen kiepen wordt aangeraden om de wapening vooraf aan te brengen.

 

De vorm van de beugel en de bovenaanslag

kunnen uitvoeren. In bijlage R2 wordt p

is in deze bijlage de onderbouwing van de afmetingen van de beugel en 

 

Bij de uitvoering aan de gevelzijde kan er maar aan een zijde 

toegepast. Hierdoor zal het paneel bij het aandraaien van de centerpe

bovenaanslagen worden gedwongen. Om ervoor te zor

aan wordt gedwongen (en hierdoor op de juiste positie komt te staan

schroefvoorziening toegepast. Met deze schroefvoorziening kan het bekistingspaneel tegen de aanslag aan 

gedwongen worden (zie afbeelding 31

Afbeelding 31 doorsnede

” is er voor gekozen om het bekistingspaneel aan de bovenzijde gedwongen te 

voor nodig die voor het positioneren van het bekistingspaneel op de juiste positie is 

aangebracht. Tevens wordt deze aanslag gebruikt als beveiliging tot het moment dat de centerpennen zijn 

Als bovenaanslag is gekozen voor een hoeklijn met een lengte van 200 millimeter (zie afbeelding

bovenliggende betonvloer zijn schroefhulzen opgenomen waaraan de hoeklijn bevestigd kan worden. Aangezien

oefhulzen een afwijking van 10 millimeter kan hebben, is er een slopgat opgenomen in de hoeklijn. 

Voordat de bovenaanslag geplaatst wordt, is de positie van de bovenaanslag met een laser uitgez

Afbeelding 30 doorsnede en aanzicht bovenaanslag en beugel op paneel 

 

een beugel bevestigd (zie afbeelding 30). Deze beugel schuift tijdens het aandraaien van 

hierdoor kan het paneel niet meer naar voor of achter vallen. 

de centerpennen worden aangedraaid, zullen de bekistingspanelen automatisch tegen de bovenaanslag worden 

door op de juiste positie worden gefixeerd. Om te voorkomen dat de bekistingspanelen tijdens 

het positioneren voorover kunnen kiepen wordt aangeraden om de wapening vooraf aan te brengen.

en de bovenaanslag is afgestemd op de functies die de beugel en de bovenaanslag 

wordt per processtap de functie van de beugel en de bovenaanslag 

onderbouwing van de afmetingen van de beugel en van de aanslag te vinden.

Bij de uitvoering aan de gevelzijde kan er maar aan een zijde van de stabiliteitsdwarswand een bovenaanslag worden 

toegepast. Hierdoor zal het paneel bij het aandraaien van de centerpennen niet automatisch tegen de 

worden gedwongen. Om ervoor te zorgen dat het bekistingspaneel hier goed tegen de 

en hierdoor op de juiste positie komt te staan), wordt er een bovenaanslag met een 

schroefvoorziening toegepast. Met deze schroefvoorziening kan het bekistingspaneel tegen de aanslag aan 

31). 

doorsnede bovenaansluiting bij een stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde
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” is er voor gekozen om het bekistingspaneel aan de bovenzijde gedwongen te 

nodig die voor het positioneren van het bekistingspaneel op de juiste positie is 

ebruikt als beveiliging tot het moment dat de centerpennen zijn 

(zie afbeelding 30). In de 

hoeklijn bevestigd kan worden. Aangezien de 

is er een slopgat opgenomen in de hoeklijn. 

is de positie van de bovenaanslag met een laser uitgezet en afgetekend.  

 

tijdens het aandraaien van 

achter vallen. Op het moment dat 

zullen de bekistingspanelen automatisch tegen de bovenaanslag worden 

bekistingspanelen tijdens 

het positioneren voorover kunnen kiepen wordt aangeraden om de wapening vooraf aan te brengen. 

en de bovenaanslag moeten 

er processtap de functie van de beugel en de bovenaanslag toegelicht. Tevens 

de aanslag te vinden. 

een bovenaanslag worden 

nnen niet automatisch tegen de 

hier goed tegen de bovenaanslag 

een bovenaanslag met een 

schroefvoorziening toegepast. Met deze schroefvoorziening kan het bekistingspaneel tegen de aanslag aan 

 
bovenaansluiting bij een stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde 
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De sluitkist kan met een kraan worden geplaatst omdat deze zich aan de gevelzijde bevindt. Hierbij kunnen 

verschillende panelen vooraf aan elkaar worden gekoppeld. De 

worden. De conussen op de stelkist zorgen er voor dat de sluitkist in de diepterichting gedwongen wordt 

gepositioneerd. De spindels zorgen er

bovenzijde van het bekistingspaneel wordt een verhoging bevestigd om de hoogte van de verdiepingsvloer te 

compenseren. Deze verhoging wordt aan de bovenzijde vastgekoppeld aan de verdiepingsvloer om 

te vangen en ervoor te zorgen dat het paneel niet te veel door zal buigen (zie afbeelding 

 

6.5. Horizontaal transporthulpmiddel

 

In paragraaf 5.6. “conceptontwerp” is er voor gekozen om 

een hulpmiddel. Daarvoor wordt een 

 

Het steekwagentje bestaat uit twee verticale 

Aan de onderzijde van dit frame zijn twee hoeklijnen bevestigd om het bekistingspaneel te dragen

derde regel van het bekistingspaneel is 

te klemmen (zie afbeelding 32). De as met de wielen is op twee beugels 

gebout op het verticale profiel (hiervoor zijn verschillende 

type onderaanslag een andere positie

steekwagentje te kunnen bedienen, twee buisprofi

een handgreep om het steekwagentje op te tillen bij het vastkoppelen aan het bekistingspaneel.

 

Afbeelding 

De vorm van het horizontaal transporthulpmiddel

transporthulpmiddel moet kunnen uitvoeren

transporthulpmiddel toegelicht. 

 

Railfixer: 

Op de bovenste hoeklijn wordt een railfixer gemonteerd

veer bevestigd. Het plaatje kan horizontaal in de regel van het bekistingspaneel worden geplaatst, als men dan op de 

staaf drukt en deze een kwart slag draait 

afbeelding 33 en 34 voor de situatie voor en na het draaien van de railfixer).

 

                              afbeelding 33 ankerrail voor het draaien

Wielen: 

kraan worden geplaatst omdat deze zich aan de gevelzijde bevindt. Hierbij kunnen 

verschillende panelen vooraf aan elkaar worden gekoppeld. De sluitkist kan zo in een, of enkele, delen geplaatst 

worden. De conussen op de stelkist zorgen er voor dat de sluitkist in de diepterichting gedwongen wordt 

rvoor dat het bekistingspaneel op de juiste hoogte kan worden ge

bovenzijde van het bekistingspaneel wordt een verhoging bevestigd om de hoogte van de verdiepingsvloer te 

compenseren. Deze verhoging wordt aan de bovenzijde vastgekoppeld aan de verdiepingsvloer om 

en dat het paneel niet te veel door zal buigen (zie afbeelding 31). 

Horizontaal transporthulpmiddel 

” is er voor gekozen om de bekistingspanelen horizontaal te transporteren met 

oor wordt een aangepast steekwagentje gebruikt. 

Het steekwagentje bestaat uit twee verticale U-profielen die verbonden worden door drie horizontale 

Aan de onderzijde van dit frame zijn twee hoeklijnen bevestigd om het bekistingspaneel te dragen

derde regel van het bekistingspaneel is een railfixer bevestigd om het bekistingspaneel tegen het steekwagentje aan 

. De as met de wielen is op twee beugels vast gelast. Deze beugels worden vast

verticale profiel (hiervoor zijn verschillende boutposities in de U-profielen opgenomen

positie). Verder zijn er drie handvaten op het steekwagentje bevestigd om het 

n bedienen, twee buisprofielen met een handgreep om het steekwagentje te besturen en 

een handgreep om het steekwagentje op te tillen bij het vastkoppelen aan het bekistingspaneel.

 
Afbeelding 32 vorm horizontaal transporthulpmiddel 

 

De vorm van het horizontaal transporthulpmiddel is afgestemd op de functies die 

moet kunnen uitvoeren. In bijlage R2 wordt per processtap de functie van het horizontaal 

Op de bovenste hoeklijn wordt een railfixer gemonteerd. Dit is een staaf met een opgelast plaatje. Om de staaf is een 

veer bevestigd. Het plaatje kan horizontaal in de regel van het bekistingspaneel worden geplaatst, als men dan op de 

staaf drukt en deze een kwart slag draait wordt het opgelaste plaatje vastgeklemd in het bekistingspaneel

de situatie voor en na het draaien van de railfixer).  

                    
ankerrail voor het draaien            afbeelding 34 ankerrail na het
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kraan worden geplaatst omdat deze zich aan de gevelzijde bevindt. Hierbij kunnen 

sluitkist kan zo in een, of enkele, delen geplaatst 

worden. De conussen op de stelkist zorgen er voor dat de sluitkist in de diepterichting gedwongen wordt 

voor dat het bekistingspaneel op de juiste hoogte kan worden gesteld. Aan de 

bovenzijde van het bekistingspaneel wordt een verhoging bevestigd om de hoogte van de verdiepingsvloer te 

compenseren. Deze verhoging wordt aan de bovenzijde vastgekoppeld aan de verdiepingsvloer om de betondruk op 

 

horizontaal te transporteren met 

profielen die verbonden worden door drie horizontale L-profielen. 

Aan de onderzijde van dit frame zijn twee hoeklijnen bevestigd om het bekistingspaneel te dragen. Ter hoogte van de 

om het bekistingspaneel tegen het steekwagentje aan 

. Deze beugels worden vast 

profielen opgenomen (voor ieder 

op het steekwagentje bevestigd om het 

elen met een handgreep om het steekwagentje te besturen en 

een handgreep om het steekwagentje op te tillen bij het vastkoppelen aan het bekistingspaneel. 

uncties die het horizontaal 

per processtap de functie van het horizontaal 

it is een staaf met een opgelast plaatje. Om de staaf is een 

veer bevestigd. Het plaatje kan horizontaal in de regel van het bekistingspaneel worden geplaatst, als men dan op de 

eklemd in het bekistingspaneel (zie 

 
ankerrail na het draaien 
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De as met de wielen wordt op twee beugels gelast. Deze beugels kunnen in vijf verschillende standen op het 

steekwagentje worden gebout (voor iedere onderaanslag een 

millimeter). Er worden luchtbanden gebuikt met een diameter van 260 millim

met de ruwe ondervloer. 

 

6.6. Verticaal transportmiddel

 

In paragraaf 5.9. “conceptontwerp” is er voor gekozen om de bekistingspanelen 

verticaal te transporteren met een hulpmiddel. 

voor gebruikt in combinatie met een geleidingsconstructie.

 

De geleidingsconstructie bestaat uit vier onderdelen. Een onderaanslag die op de 

betonvloer wordt geplaatst waar het bekisting

geleidingsframes die door de transportsp

bekistingspaneel wordt getransporteerd 

geleidingsrail en de lier, op de vloer boven de verdieping waar het 

bekistingspaneel wordt geplaatst (zie 

verticaaltransport in stappen weergegeven.

 

De vorm van de verschillende onderdelen 

onderdelen moeten kunnen uitvoeren

wordt per processtap de functie van de onderdelen toegelicht.

 

6.6.1. transportsparing 

Het verticaal transport vindt plaats via een transportsparing. De sparing die 

gebruikt wordt is 1000 millimeter

bekistingspaneel en 100 millimeter

millimeter voor het bekistingspaneel, 2 x 40 m

en 40 millimeter speling om het paneel te kantelen). 

wordt loopt taps toe in verband met het lossen

sparing aan de bovenzijde 40 millimeter breder en langer is dan aan de onderzijde 

van de betonvloer (zie afbeelding 36).

De sparing dient minimaal 500 millim

Hierdoor kan de sparing geen problemen veroorzaken bij het plaatsen van de 

tunnel. De sparing wordt afgesloten met een multiplex plaat op momenten dat de 

sparing niet gebruikt wordt. Deze plaat is voorzien van een ve

sparing valt. Hierdoor kan de plaat niet verschuiven.

Afbeelding 

De as met de wielen wordt op twee beugels gelast. Deze beugels kunnen in vijf verschillende standen op het 

steekwagentje worden gebout (voor iedere onderaanslag een andere stand, het hoogteverschil is telkens 20 

luchtbanden gebuikt met een diameter van 260 millimeter. Hier is voor gekozen in verband 

Verticaal transportmiddel 

” is er voor gekozen om de bekistingspanelen 

te transporteren met een hulpmiddel. Hier wordt een elektrische lier 

gebruikt in combinatie met een geleidingsconstructie. 

De geleidingsconstructie bestaat uit vier onderdelen. Een onderaanslag die op de 

betonvloer wordt geplaatst waar het bekistingspaneel wordt gelost. Twee 

die door de transportsparing steken waardoor het 

bekistingspaneel wordt getransporteerd en een kooiconstructie, voorzien van een 

op de vloer boven de verdieping waar het 

(zie afbeelding 35). In bijlage V1 wordt het 

weergegeven. 

De vorm van de verschillende onderdelen is afgestemd op de functies die deze 

kunnen uitvoeren. In bijlage R2 “Maatvoering materieel” 

wordt per processtap de functie van de onderdelen toegelicht. 

Het verticaal transport vindt plaats via een transportsparing. De sparing die 

eter lang (900 millimeter voor het breedste 

eter speling) en 220 millimeter breed (100 

millimeter voor het bekistingspaneel, 2 x 40 millimeter voor de geleidingsframes 

en 40 millimeter speling om het paneel te kantelen). De sparingsmal die gebuikt 

verband met het lossen van deze mal, vandaar dat de 

sparing aan de bovenzijde 40 millimeter breder en langer is dan aan de onderzijde 

.  

meter van de tunnelbeuk wanden af te liggen. 

Hierdoor kan de sparing geen problemen veroorzaken bij het plaatsen van de 

De sparing wordt afgesloten met een multiplex plaat op momenten dat de 

sparing niet gebruikt wordt. Deze plaat is voorzien van een verdikking die in de 

kan de plaat niet verschuiven. 
 

 

 

 

 

 

Afbeelding 

Afbeelding 36 bovenaanzicht en twee doorsneden transportsparing 
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De as met de wielen wordt op twee beugels gelast. Deze beugels kunnen in vijf verschillende standen op het 

, het hoogteverschil is telkens 20 

is voor gekozen in verband 

Afbeelding 35 onderdelen verticaal  

transporthulpmiddel 
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6.6.2. Onderaanslag 

Het bekistingspaneel wordt onder de transportsparing 

kan worden schoongemaakt. Om het element stabiel te kunnen positioneren

bovenaanslag gebruikt. 

De onderaanslag bestaat uit twee aanslagplaten en een kokerprofiel 

Onder dit gat wordt een staalplaat gelast zodat 

millimeter). De koker en de aanslagplaten

te zorgen dat alle onderdelen stabiel met elkaar zijn verbonden

onderdelen gelast (zie afbeelding 37). 

De onderaanslag wordt kan in vijf hoogtes worden uitgevoerd (

koker van het toegepaste type onderaanslag, zie tabel 

 

type

40

60

80

100

120

Afbeelding 37 doorsnede en bovenaanzicht

Bij het plaatsen van het bekistingspaneel rollen de wielen over het

koker en de aanslagplaten door. Op het moment dat het paneel volledig verticaal staat 

in een verticale positie gedwongen door de 

6.6.3.) bevindt de spindel zich boven het kokerprofiel

van de aanslagplaat (zie afbeelding 

achteraanslag staat, valt de spindel in het boorgat van de koker. Het bekistingspaneel kan op dit moment voorover 

worden gekanteld tegen de andere geleider aan de bovenzijde van het bekistingspaneel

zorgt voor de benodigde speling om het steekwa

staat het bekistingspaneel stabiel tussen de onderaanslag en de geleiders die door de transportsparing lopen.

 

Het bekistingspaneel wordt onder de transportsparing verticaal opgesteld zodat het paneel kan worden aangepikt en 

kan worden schoongemaakt. Om het element stabiel te kunnen positioneren, wordt er een onder

De onderaanslag bestaat uit twee aanslagplaten en een kokerprofiel (het kokerprofiel is voorzien van een gat Ø 70

wordt een staalplaat gelast zodat er een ronde verdieping in de koker ontstaat met een diepte van 5 

De koker en de aanslagplaten worden met elkaar verbonden door een stalen plaat m

te zorgen dat alle onderdelen stabiel met elkaar zijn verbonden, worden er stalen schotjes tussen de verschillende 

.  

De onderaanslag wordt kan in vijf hoogtes worden uitgevoerd (de hoogte van de koker is gelijk aan

het toegepaste type onderaanslag, zie tabel 18). 

type Kokerprofiel (mm) Aanslagplaten (mm) 

40 40x80x3 150x80x5 

60 60x80x3 150x100x5 

80 80x80x3 150x120x5 

100 100x80x3 150x140x5 

120 120x80x3 150x160x5 

Tabel 18 

en bovenaanzicht en visualisatie onderaanslag verticaal transporthulpmiddel

 

en van het bekistingspaneel rollen de wielen over het vlakke gedeelte van de onderaanslag tussen de 

koker en de aanslagplaten door. Op het moment dat het paneel volledig verticaal staat (het bekistingspaneel wordt 

in een verticale positie gedwongen door de geleidingsframes die in de stortsparing zijn geplaatst, zie subparagraaf 

boven het kokerprofiel. Het bekistingspaneel staat op dit moment no

afbeelding 38). Als men aan het steekwagentje trekt tot het bekistingspaneel tegen de 

valt de spindel in het boorgat van de koker. Het bekistingspaneel kan op dit moment voorover 

worden gekanteld tegen de andere geleider aan de bovenzijde van het bekistingspaneel (zie afbeelding 

zorgt voor de benodigde speling om het steekwagentje te kunnen verwijderen (zie afbeelding 

staat het bekistingspaneel stabiel tussen de onderaanslag en de geleiders die door de transportsparing lopen.
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verticaal opgesteld zodat het paneel kan worden aangepikt en 

wordt er een onder- en een 

voorzien van een gat Ø 70. 

er een ronde verdieping in de koker ontstaat met een diepte van 5 

worden met elkaar verbonden door een stalen plaat millimeter. Om ervoor 

worden er stalen schotjes tussen de verschillende 

ker is gelijk aan de hoogte van de 

 
onderaanslag verticaal transporthulpmiddel 

de onderaanslag tussen de 

(het bekistingspaneel wordt 

die in de stortsparing zijn geplaatst, zie subparagraaf 

. Het bekistingspaneel staat op dit moment nog 20 millimeter 

tot het bekistingspaneel tegen de 

valt de spindel in het boorgat van de koker. Het bekistingspaneel kan op dit moment voorover 

afbeelding 39 en 44). Dit 

afbeelding 40). Op dit moment 

staat het bekistingspaneel stabiel tussen de onderaanslag en de geleiders die door de transportsparing lopen. 
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                                                  afbeelding 39 voorover kantelen paneel

 

6.6.3. geleidingsframes door transportsparing

De geleiding door de transportsparing bestaat uit twee stalen frames. Een frame steek

betonvloer uit en het andere frame steekt 170

dient als aanslag tijdens het verticaal 

aanslag gerold. Op het moment dat de steekwagen de aanslag raakt

het bekistingspaneel in een volledig

steekwagentje kan de spindel van het bekistingspaneel 

bekistingspaneel zal hierbij tegen de korte geleider (van 170 m

bekistingspaneel stabiel. 

 

De afmetingen van de frames is weergegeven in 

 

Afbeelding 

 
Afbeelding 38 verticaal positioneren paneel 

voorover kantelen paneel              afbeelding 40 steekwagen verwijderen

s door transportsparing 

geleiding door de transportsparing bestaat uit twee stalen frames. Een frame steekt 400

frame steekt 170 millimeter onder de betonvloer uit. Het frame dat het verste uitsteek

verticaal positioneren van het bekistingspaneel. Het bekistingspaneel word

p het moment dat de steekwagen de aanslag raakt, wordt het steekwagentje door getrokken tot 

in een volledig verticale positie staat. Met een kleine ruk aan het handvat van het 

steekwagentje kan de spindel van het bekistingspaneel in de verdieping van de onderaanslag worden getrokken. Het 

bekistingspaneel zal hierbij tegen de korte geleider (van 170 millimeter) aankantelen. Op da

van de frames is weergegeven in afbeelding 41 (in bijlage R2 wordt de lengte toegelicht

Afbeelding 41 afmetingen geleiders door transportsparing 
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verwijderen 

400 millimeter onder de 

onder de betonvloer uit. Het frame dat het verste uitsteekt 

Het bekistingspaneel wordt tegen deze 

et steekwagentje door getrokken tot 

Met een kleine ruk aan het handvat van het 

in de verdieping van de onderaanslag worden getrokken. Het 

eter) aankantelen. Op dat moment staat het 

toegelicht) 
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De minimaal benodigde afstand tussen de frames is bepaald aan de hand van de draai

bekistingspaneel in de laagst mogelijke beuk (2675 m

Deze draaibeweging is weergegeven in 

 

                      Afbeelding 42 draaien paneel in laagst mogelijke beuk      

 

De frames zorgen ervoor dat het bekistingspaneel

van het element is zijn er twee aluminium geleiders op 

kokers van het aanslagframe (zie afbeelding 

van 45 graden afgeschuind. Hierdoor kunnen de

Afbeelding 44 doorsnede hoeklijn op bekistin

 

Afbeelding 45 aanzicht hoeklijn op bekistingspaneel t

De minimaal benodigde afstand tussen de frames is bepaald aan de hand van de draai

bekistingspaneel in de laagst mogelijke beuk (2675 millimeter hoog met een negatieve afwijking van 30 m

Deze draaibeweging is weergegeven in afbeelding 42 en 43.  

aneel in laagst mogelijke beuk               Afbeelding 43 draaien paneel in hoogst 

bekistingspaneel niet voor- of achterover kan kantelen. Voor het zijwaarts kantelen 

van het element is zijn er twee aluminium geleiders op het frame vastgelast. Deze geleiders vallen precies tussen de 

kokers van het aanslagframe (zie afbeelding 44 en 45). De bovenzijde van de aluminium geleiders zijn onder een hoek 

van 45 graden afgeschuind. Hierdoor kunnen deze geleiders niet onder de vloer blijven haken.

 

 
doorsnede hoeklijn op bekistingspaneel ten behoeve van positiehandhaving in de langsrichting

 
aanzicht hoeklijn op bekistingspaneel ten behoeve van positiehandhaving in de langsrichting
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De minimaal benodigde afstand tussen de frames is bepaald aan de hand van de draaibeweging van het 

hoog met een negatieve afwijking van 30 millimeter). 

 
in hoogst mogelijke beuk 

of achterover kan kantelen. Voor het zijwaarts kantelen 

het frame vastgelast. Deze geleiders vallen precies tussen de 

). De bovenzijde van de aluminium geleiders zijn onder een hoek 

ze geleiders niet onder de vloer blijven haken. 

positiehandhaving in de langsrichting. 

 
positiehandhaving in de langsrichting 
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6.6.4. hijshaak 

Na het positioneren van het bekistingspaneel tussen de onderaanslag en de

worden vastgekoppeld. Aangezien de bovenzijde van het bekistingspaneel niet bereikbaar is

hijshaak gebruikt die langs het paneel naar beneden wordt gevierd en op de achterzijde van de bekisting kan w

bevestigd.  

De hijshaak bestaat uit een kokerprofiel 

wordt een koker van 30x15x2 millimeter 

bevestigd. Een ter hoogte van de derde regel van boven

met de haken kan langs het bekistings

regel en aan het bevestigingspunt op de derde

twee aluminium plaatjes vast gelast met een gat 

Deze borging zorgt er voor dat de hijshaak nooit los kan schieten als het 

 

 

6.6.5. Lier 

Voor het hijsen wordt een lier gebruikt. Deze lier zal in verband met de toegepaste paneelhoogtes boven de 

verdieping worden opgesteld waar de bekisting 

TR10 lier. Dit type lier is handzaam (20 kg),

draadloze afstandsbediening. In bijlage 

De lier wordt opgehangen in een speciaal hi

opgebouwd uit stalen buizen 40x40x4

worden opgehangen. De ophangpositie

voor dat de lier niet kan verschuiven. Aan de onderzijde van de kooiconstructie worden twee geleiders bevestigd. 

Deze geleiders worden door de sparin

het vastmaken van het horizontaal transport

per kraan kan worden verplaatst. Voor de maatvoering van de kooiconstructie zie bijlage 
 

Na het positioneren van het bekistingspaneel tussen de onderaanslag en de geleidingsframes kan het hijsmiddel 

worden vastgekoppeld. Aangezien de bovenzijde van het bekistingspaneel niet bereikbaar is

gebruikt die langs het paneel naar beneden wordt gevierd en op de achterzijde van de bekisting kan w

De hijshaak bestaat uit een kokerprofiel van 120x50x4 millimeter met een hijsoog. Aan de zijkant van deze koker 

millimeter vastgelast. Op deze koker zijn twee hoeklijnen die als haak functioneren 

ter hoogte van de derde regel van boven en een ter hoogte van de beugel op de bovenregel. De koker 

bekistingspaneel worden gevierd en vast worden gehaakt aan de beugel

het bevestigingspunt op de derde regel van boven (zie afbeelding 46). Op de derde

twee aluminium plaatjes vast gelast met een gat Ø 10 millimeter waar een borgpen doorheen

Deze borging zorgt er voor dat de hijshaak nooit los kan schieten als het element ergens op blijft steunen.

 
Afbeelding 46 aanbrengen hijshaak 

Voor het hijsen wordt een lier gebruikt. Deze lier zal in verband met de toegepaste paneelhoogtes boven de 

verdieping worden opgesteld waar de bekisting heen wordt gehesen. Als lier is er gekozen voor een 

type lier is handzaam (20 kg), heeft een hoge hijssnelheid (15 m/min) en is te bedienen met een 

bijlage W is het productblad van deze lier te vinden.  

ordt opgehangen in een speciaal hiervoor gemaakte kooiconstructie (zie afbeelding 

opgebouwd uit stalen buizen 40x40x4 millimeter. Aan de bovenzijde is een stalen staaf geplaatst, hieraan kan de lier 

worden opgehangen. De ophangpositie wordt aangegeven met twee stalen ringen. Deze ringen zorgen er tevens 

voor dat de lier niet kan verschuiven. Aan de onderzijde van de kooiconstructie worden twee geleiders bevestigd. 

Deze geleiders worden door de sparing gestoken. Deze dienen als geleiding tijdens het hijsen en als aanslag tijdens 

transporthulpmiddel. De kooiconstructie is voorzien van twee hijsogen zodat deze 

Voor de maatvoering van de kooiconstructie zie bijlage Y. 

Afbeelding 47 kooiconstructie met lier 
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geleidingsframes kan het hijsmiddel 

worden vastgekoppeld. Aangezien de bovenzijde van het bekistingspaneel niet bereikbaar is, wordt hiervoor een 

gebruikt die langs het paneel naar beneden wordt gevierd en op de achterzijde van de bekisting kan worden 

met een hijsoog. Aan de zijkant van deze koker 

hoeklijnen die als haak functioneren 

ter hoogte van de beugel op de bovenregel. De koker 

paneel worden gevierd en vast worden gehaakt aan de beugel op de bovenste 

derde regel van boven zijn 

heen kan worden gestoken. 

element ergens op blijft steunen. 

Voor het hijsen wordt een lier gebruikt. Deze lier zal in verband met de toegepaste paneelhoogtes boven de 

Als lier is er gekozen voor een Tractel Minifor 

en is te bedienen met een 

(zie afbeelding 47). Deze kooi is 

geplaatst, hieraan kan de lier 

stalen ringen. Deze ringen zorgen er tevens 

voor dat de lier niet kan verschuiven. Aan de onderzijde van de kooiconstructie worden twee geleiders bevestigd. 

jdens het hijsen en als aanslag tijdens 

De kooiconstructie is voorzien van twee hijsogen zodat deze 
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7. Definitief Ontwerp 
 

In het vorige hoofdstuk is weergegeven hoe het 

hoofdstuk zijn de eindproducten omschreven
 
 

Onderzoeksvraag 4.4.  

Hoe worden deze materieelonderdelen vormgegeven?
 

 

7.1. Schematische weergaven van het proces

 

Op basis van de gekozen uitgangspunten en de ontworpen materieel onderdelen is er een definitief SADT

opgesteld voor het plaatsen van de bekisting. Het hoofdschema ziet er als volgt uit (zie 

 

aanbrengen 

transport-

voorzieningen

aanbrengen aanslag 

voorzieningen

beton voorgaande 
tunnelstort is uitgehard

Tunnelbeuk ontkist 
en randbeveiliging is aangebracht

Aanslagvoorzieningen en transport
voorzieningen zijn aangebracht

Schema 07 Hoofdschema 

 

In bijlage X is de volledige uitwerking van dit

deelproces schematisch weergegeven

opgesteld. 

 

7.2. Tekeningen materieelonderdelen

 

Van alle in hoofdstuk zes genoemde materieel onderdelen is een 

 

• DO-01 NOEalu L Compact-flex b

• DO-02 vulstuk 

• DO-03 onderaanslag 

• DO-04 bovenaanslag 

• DO-05 horizontaal transporthulpmiddel

• DO-06 verticaal transporthulpmiddel

 

Deze tekeningen kunnen worden gebruikt om de materieelonderdelen te

handleiding en voor de berekening van de huurkosten.

  

In het vorige hoofdstuk is weergegeven hoe het materieel voor het definitieve ontwerp wordt vormgegeven. 

omschreven en zijn deze getoetst aan de doelstelling. 

Hoe worden deze materieelonderdelen vormgegeven? 

weergaven van het proces 

sis van de gekozen uitgangspunten en de ontworpen materieel onderdelen is er een definitief SADT

opgesteld voor het plaatsen van de bekisting. Het hoofdschema ziet er als volgt uit (zie schema

Transportsparing voorzien van
een hijshulpmiddel

Plaatsen 

bekistingspanelen

aanslag 

voorzieningen

Plaatsen vulstuk

Inklemmen 

bekistingswand

Boven- en onderaanslag 

Geplaatste 
bekistingspanelen

Geplaatste bekistings -
panelen en vulstuk

Aanslagvoorzieningen en transport-
voorzieningen zijn aangebracht

Plaatsen stel- en 

sluitbekistingwand

Alle bekistingspanelen zijn geplaatst

De gehele bekistingswand is geplaatst

Hoofdschema van het SADT-schema voor het plaatsen van een stel- en sluitbekistingswand

is de volledige uitwerking van dit SADT-schema te vinden. Hierin worden alle stappen van

schematisch weergegeven. Dit SADT is gebruikt als input voor de normbepaling en de handleiding die zijn 

Tekeningen materieelonderdelen 

genoemde materieel onderdelen is een materieeltekening gemaakt (zie bijlage 

lex bekistingspanelen 

transporthulpmiddel 

verticaal transporthulpmiddel 

Deze tekeningen kunnen worden gebruikt om de materieelonderdelen te produceren en dienen als i

handleiding en voor de berekening van de huurkosten. 
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definitieve ontwerp wordt vormgegeven. In dit 

sis van de gekozen uitgangspunten en de ontworpen materieel onderdelen is er een definitief SADT-schema 

schema 07) 

Stelkist is ingeklemd , wapening en 
sparingsmallen kunnen worden aangebracht

 
en sluitbekistingswand 

en alle stappen van iedere 

en de handleiding die zijn 

tekening gemaakt (zie bijlage Y): 

en dienen als input voor de 
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7.3. Kosten 

 

Om de kosten van voor het bekisten van een stabiliteitsdwarswand te bepalen zijn de volgende documenten 

opgesteld: 

• Huurprijsbepaling (zie bijlage 

• Normbepaling (zie bijalge Z1

 

Om de huurprijs te bepalen wordt eerst de aanschafwaarde bepaald. 

materiaalkosten en de arbeidskosten voor het in elkaar zetten van 

opgezocht in de bij BAM Materieel gehanteerde prijslijsten

de staalwerkplaats van BAM Materieel bepaald. Over de aanschafwaarde worden nog enkele percentages geteld (5% 

restwaarde, 6% rente, 10% onderhoud en 21% AK+W&R). De materieelo

jaar, en de gehanteerde bezettingsgraad is 32% (zie bijlage Z3). Dit resulteert in d

 

• Bekistingspaneel inclusief bovenaanslagen 

• Profielen vulstuk   

• Horizontaal transportmiddel 

• Verticaal transportmiddel excl. lier

• Lier    

• Onderaanslag (gebaseerd op type 

 

De manuurbelasting van de uitvoeringsmethode is de optelsom 

schema van het definitief ontwerp (Bijlage X) zijn alle handelingen die nodig zijn voor het realiseren van een 

stabiliteitsdwarswand te vinden. Per s

nodig is voor de handeling. Het aantal minuten is vermenigvuldigd met het aantal medewerkers dat nodig is voor de 

handeling. daaruit volgt de manuurbelasting per stap

hoofdtaken en hebben de volgende manuurbelasting:

 

• Aanbrengen aanslagvoorziening

• Aanbrengen schroefhulzen t.b.v. aanslagvoorziening plafond

• Aanbrengen aanslagvoorziening

• Maken transportsparing  

• Plaatsen hijshulpmiddel  

• Voorbereiding lossen bekistingspanelen

• Lossen, transporteren, schoonmaken en positioneren bekistingspan

• Plaatsen vulstuk   

• Inklemmen bekistingswand  

 

De bovenstaande huurkosten en manuur

het realiseren van een stabiliteitsdwarswand.

 

7.4. Handleiding 
 

Ter informatie tijdens de uitvoering is er een handleiding opgesteld voor het werken met het compact

bekistingssysteem. Deze handleiding bestaat uit 

• Blad A maken transportspar

• Blad B plaatsen onderaanslag

• Blad C plaatsen bovenaanslag

• Blad D plaatsen bekistingspanelen

• Blad E plaatsen vulstuk 

 

Deze handleidingen kunnen gebuikt worden tijdens de instructiebespreking die bij aanvang va

plaatsvindt en tijdens de uitvoering zelf.

 
 

 

Onderzoeksvraag 4.5.  

Hoe ziet het definitieve ontwerp er uit (materieeltekeningen, kosten en draaiboek)?

Om de kosten van voor het bekisten van een stabiliteitsdwarswand te bepalen zijn de volgende documenten 

ge Z2) 

Z1) 

Om de huurprijs te bepalen wordt eerst de aanschafwaarde bepaald. De aanschafwaarde

materiaalkosten en de arbeidskosten voor het in elkaar zetten van de materieelonderdelen. 

gehanteerde prijslijsten. De arbeidskosten zijn in samenspraak met het hoofd van 

de staalwerkplaats van BAM Materieel bepaald. Over de aanschafwaarde worden nog enkele percentages geteld (5% 

restwaarde, 6% rente, 10% onderhoud en 21% AK+W&R). De materieelonderdelen worden afgeschreven over 10 

jaar, en de gehanteerde bezettingsgraad is 32% (zie bijlage Z3). Dit resulteert in de volgende huurprijzen:

aneel inclusief bovenaanslagen     € 1,17 m
2
/dag

     € 0,60 st/dag

transportmiddel      € 1,61 st/dag

Verticaal transportmiddel excl. lier     € 1,32 st/dag

     € 13,84 st/dag

(gebaseerd op type 40)    eenmalige kosten

De manuurbelasting van de uitvoeringsmethode is de optelsom van het aantal manuren per handeling. In het SADT 

schema van het definitief ontwerp (Bijlage X) zijn alle handelingen die nodig zijn voor het realiseren van een 

stap uit het SADT schema is een inschatting gedaan van het aanta

nodig is voor de handeling. Het aantal minuten is vermenigvuldigd met het aantal medewerkers dat nodig is voor de 

uit volgt de manuurbelasting per stap. De stappen van het SADT schema zijn geclusterd in enkele 

de volgende manuurbelasting: 

Aanbrengen aanslagvoorzieningen vloer    16 manminuten

schroefhulzen t.b.v. aanslagvoorziening plafond  5 manminuten/huls

Aanbrengen aanslagvoorzieningen plafond    7 manminuten

     13 manminuten

     52 manminuten/

Voorbereiding lossen bekistingspanelen    25 manminuten/wand

Lossen, transporteren, schoonmaken en positioneren bekistingspaneel 23 manminuten/bekistingspan

     18 manminuten/vulstuk

     2 manminuut/paneel

manuurnormen kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een begroting voor 

het realiseren van een stabiliteitsdwarswand. 

Ter informatie tijdens de uitvoering is er een handleiding opgesteld voor het werken met het compact

bekistingssysteem. Deze handleiding bestaat uit vijf A3 bladen (zie afbeelding 48 tot en met 52 

maken transportsparing en aanbrengen verticaal transporthulpmiddel 

plaatsen onderaanslag 

plaatsen bovenaanslag 

plaatsen bekistingspanelen 

Deze handleidingen kunnen gebuikt worden tijdens de instructiebespreking die bij aanvang va

plaatsvindt en tijdens de uitvoering zelf. 

Hoe ziet het definitieve ontwerp er uit (materieeltekeningen, kosten en draaiboek)? 
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Om de kosten van voor het bekisten van een stabiliteitsdwarswand te bepalen zijn de volgende documenten 

aanschafwaarde is de optelsom van de 

. De materiaalkosten zijn 

e arbeidskosten zijn in samenspraak met het hoofd van 

de staalwerkplaats van BAM Materieel bepaald. Over de aanschafwaarde worden nog enkele percentages geteld (5% 

nderdelen worden afgeschreven over 10 

e volgende huurprijzen: 

/dag 

st/dag 

st/dag 

st/dag 

st/dag 

eenmalige kosten van € 87,50/m1 

t aantal manuren per handeling. In het SADT 

schema van het definitief ontwerp (Bijlage X) zijn alle handelingen die nodig zijn voor het realiseren van een 

tap uit het SADT schema is een inschatting gedaan van het aantal minuten dat 

nodig is voor de handeling. Het aantal minuten is vermenigvuldigd met het aantal medewerkers dat nodig is voor de 

De stappen van het SADT schema zijn geclusterd in enkele 

manminuten/aanslag 

5 manminuten/huls 

manminuten/aanslag 

13 manminuten/sparing 

manminuten/hulpmiddel  

25 manminuten/wand 

manminuten/bekistingspaneel 

manminuten/vulstuk 

manminuut/paneel 

normen kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een begroting voor 

Ter informatie tijdens de uitvoering is er een handleiding opgesteld voor het werken met het compact-flex 

52 en bijlage AA): 

Deze handleidingen kunnen gebuikt worden tijdens de instructiebespreking die bij aanvang van het project 
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Afbeelding 48 handleiding maken transportsparing en aanbrengen verticaal transporthulpmiddelhandleiding maken transportsparing en aanbrengen verticaal transporthulpmiddel 
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Afbeelding 49 handleiding plaatsen onderaanslaghandleiding plaatsen onderaanslag 
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Afbeelding 50 handleiding plaatsen bovenaanslaghandleiding plaatsen bovenaanslag 

71 

 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

Afbeelding 51 handleiding plaatsen bekistingspaneelhandleiding plaatsen bekistingspaneel 

72 

 



 
afstudeerverslag 

Bert Evers (0653155) 

 

 

Afbeelding 52 handleiding plaatsen vulstukhandleiding plaatsen vulstuk 
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7.5. Toetsing 

 

Om te zien of de ontwikkelde uitvoeringsmethode voldoet aan de doelstelling zal deze hieraan getoetst worden.

 

De doelstelling van het afstuderen is: 

 

“Het ontwikkelen van een uitvoerings

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 

de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden.

 

De eisen die door BAM Materieel worden gesteld aan de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden 

het programma van eisen. Om te toetsen of de uitvoeringsmethode niet duurder is dan de bestaande 

uitvoeringsmethodes is er een referentieproject opges

voor de ontwikkelde uitvoeringsmethode en de bestaande uitvoeringsmethodes voor het 

stabiliteitsdwarswand. In onderstaande subparagra

voldoet aan de doelstelling. 

 

7.5.1. Programma van eisen 

In deze subparagraaf wordt per eis uit het programma van eisen (bijlage H) toegelicht hoe de ontwikkelde 

uitvoeringsmethode hieraan voldoet. 

 

1. Bekistingen en ondersteuningen moeten de gewenste vorm aan constructies geven (rechte wand met haakse 

hoeken). 

Alle gebruikte bekistingspanelen hebben een vlak

 

2. Bekistingen en ondersteuningen moeten het gewenste uiterlijk aan het betonoppervla

klasse A en verticale maatafwijking conform NEN

De gebruikte bekistingspanelen zijn gebaseerd op het bestaande bekistingspaneel NOEalu L

Dit bekistingspaneel is berekend op een maximale doorbu

worden er ook standaard koppelklemmen gebruikt behorende bij het bestaande bekistingspaneel NOEalu L. 

Deze klemmen in combinatie met het gebruikte bekistingspaneel zorgen voor 

bekistingspanelen die voldoen aan CUR 100 klasse A.

Voor de uitvulling in de hoogte wordt een kokerprofiel gebruikt met een opgelaste plaat met een dikte van 3 

mm (zie paragraaf 6.5.). Deze plaat zorg voor een elementnaad van 3mm, dit is de maximale toela

elementnaad bij CUR 100 klasse A. 

Het uitvullen in de langsrichting gebeurt

de bekistingspanelen aan beide zijde

bekistingspanelen te komen wordt het vulstuk op het bekistingspaneel gepositioneerd met een pen

verbinding. Aan beide zijden van het vulstuk zal de stijl van het bekistingspaneel zijn voorzien van centeringen. 

Dit in combinatie met de zeer kleine overspanning zal er voor zorgen dat de doorbuiging en de vlakwisseling van 

het vulstuk voldoet aan CUR 100 Klasse A

ontkisten worden weg geschraapt tijdens het schoonmaken en 

 

3. Bekistingen en ondersteuningen moeten de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden 

(ontkisten bij druksterkte van 3,5 N/mm2)

De betondruk wordt opgevangen door de centerpennen tot dat de bekisting ontkist mag word

bekistingspanelen worden verticaal gefixeerd door de boven en de onderaanslag. 

 

4. Het aan- en afpikken van elementen moet mogelijk zijn op maximaal 2,5 meter boven de werkvloer.

Er wordt alleen aan en afgepikt bij het verticaal transporteren van het 

hijshaak (zie subparagraaf 6.8.5.) is het mogelijk om de hijshaak vast te maken aan de zevende regel van het 

bekistingselement. Deze bevindt zich op het moment van aanpikken op een hoogte van 2 meter boven de 

werkvloer. 

 

5. Het gevaar om bekneld te raken moet worden voorkomen. De maatregelen die hier voor nodig zijn moeten 

geïntegreerd zijn in het systeem.

Tijdens het onthechten van het bekistingspaneel is het bekistingspaneel vast gemaakt aan het horizontaal 

transporthulpmiddel en wordt het element aan de boven en onderzijde ingeklemd door een aanslagvoorziening. 

Om te zien of de ontwikkelde uitvoeringsmethode voldoet aan de doelstelling zal deze hieraan getoetst worden.

 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken die voldoet 

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 

de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden.” 

en die door BAM Materieel worden gesteld aan de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden 

Om te toetsen of de uitvoeringsmethode niet duurder is dan de bestaande 

uitvoeringsmethodes is er een referentieproject opgesteld. Voor dit referentie project zijn begrotingen opgesteld 

voor de ontwikkelde uitvoeringsmethode en de bestaande uitvoeringsmethodes voor het 

n onderstaande subparagrafen wordt gekeken of de ontwikkelde uitvoeringsmethode 

n deze subparagraaf wordt per eis uit het programma van eisen (bijlage H) toegelicht hoe de ontwikkelde 

 

ondersteuningen moeten de gewenste vorm aan constructies geven (rechte wand met haakse 

kistingspanelen hebben een vlak oppervlak en haakse hoeken. 

Bekistingen en ondersteuningen moeten het gewenste uiterlijk aan het betonoppervla

klasse A en verticale maatafwijking conform NEN-EN 13670 artikel 10.4.). 

De gebruikte bekistingspanelen zijn gebaseerd op het bestaande bekistingspaneel NOEalu L

it bekistingspaneel is berekend op een maximale doorbuiging en afwijking volgens CUR 100 

worden er ook standaard koppelklemmen gebruikt behorende bij het bestaande bekistingspaneel NOEalu L. 

Deze klemmen in combinatie met het gebruikte bekistingspaneel zorgen voor 

bekistingspanelen die voldoen aan CUR 100 klasse A.  

Voor de uitvulling in de hoogte wordt een kokerprofiel gebruikt met een opgelaste plaat met een dikte van 3 

mm (zie paragraaf 6.5.). Deze plaat zorg voor een elementnaad van 3mm, dit is de maximale toela

elementnaad bij CUR 100 klasse A.  

llen in de langsrichting gebeurt met een vulstuk (zie paragraaf 6.4.). Dit vulstuk wordt vast bevestigd op 

de bekistingspanelen aan beide zijden van het vulstuk. Om tot een minimale vlakwisseling met de aa

bekistingspanelen te komen wordt het vulstuk op het bekistingspaneel gepositioneerd met een pen

van het vulstuk zal de stijl van het bekistingspaneel zijn voorzien van centeringen. 

r kleine overspanning zal er voor zorgen dat de doorbuiging en de vlakwisseling van 

het vulstuk voldoet aan CUR 100 Klasse A. De naad die ontstaat aan beide zijden van het vulstuk zal wordt na het 

ontkisten worden weg geschraapt tijdens het schoonmaken en afwerken van de wand. 

Bekistingen en ondersteuningen moeten de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden 

(ontkisten bij druksterkte van 3,5 N/mm2). 

De betondruk wordt opgevangen door de centerpennen tot dat de bekisting ontkist mag word

bekistingspanelen worden verticaal gefixeerd door de boven en de onderaanslag.  

en afpikken van elementen moet mogelijk zijn op maximaal 2,5 meter boven de werkvloer.

bij het verticaal transporteren van het bekistingselement. Door de vorm van de 

hijshaak (zie subparagraaf 6.8.5.) is het mogelijk om de hijshaak vast te maken aan de zevende regel van het 

bekistingselement. Deze bevindt zich op het moment van aanpikken op een hoogte van 2 meter boven de 

Het gevaar om bekneld te raken moet worden voorkomen. De maatregelen die hier voor nodig zijn moeten 

geïntegreerd zijn in het systeem. 

Tijdens het onthechten van het bekistingspaneel is het bekistingspaneel vast gemaakt aan het horizontaal 

et element aan de boven en onderzijde ingeklemd door een aanslagvoorziening. 
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Om te zien of de ontwikkelde uitvoeringsmethode voldoet aan de doelstelling zal deze hieraan getoetst worden. 

methode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken die voldoet 

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 

en die door BAM Materieel worden gesteld aan de uitvoering van stabiliteitsdwarswanden zijn samengevat in 

Om te toetsen of de uitvoeringsmethode niet duurder is dan de bestaande 

teld. Voor dit referentie project zijn begrotingen opgesteld 

voor de ontwikkelde uitvoeringsmethode en de bestaande uitvoeringsmethodes voor het vooraf storten van een 

de ontwikkelde uitvoeringsmethode 

n deze subparagraaf wordt per eis uit het programma van eisen (bijlage H) toegelicht hoe de ontwikkelde 

ondersteuningen moeten de gewenste vorm aan constructies geven (rechte wand met haakse 

Bekistingen en ondersteuningen moeten het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak geven (CUR 100 

De gebruikte bekistingspanelen zijn gebaseerd op het bestaande bekistingspaneel NOEalu L (zie paragraaf 6.3.). 

iging en afwijking volgens CUR 100 Klasse A. verder 

worden er ook standaard koppelklemmen gebruikt behorende bij het bestaande bekistingspaneel NOEalu L. 

Deze klemmen in combinatie met het gebruikte bekistingspaneel zorgen voor naden tussen de 

Voor de uitvulling in de hoogte wordt een kokerprofiel gebruikt met een opgelaste plaat met een dikte van 3 

mm (zie paragraaf 6.5.). Deze plaat zorg voor een elementnaad van 3mm, dit is de maximale toelaatbare 

met een vulstuk (zie paragraaf 6.4.). Dit vulstuk wordt vast bevestigd op 

van het vulstuk. Om tot een minimale vlakwisseling met de aangrenzende 

bekistingspanelen te komen wordt het vulstuk op het bekistingspaneel gepositioneerd met een pen-en-gat-

van het vulstuk zal de stijl van het bekistingspaneel zijn voorzien van centeringen. 

r kleine overspanning zal er voor zorgen dat de doorbuiging en de vlakwisseling van 

. De naad die ontstaat aan beide zijden van het vulstuk zal wordt na het 

Bekistingen en ondersteuningen moeten de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden 

De betondruk wordt opgevangen door de centerpennen tot dat de bekisting ontkist mag worden. De 

en afpikken van elementen moet mogelijk zijn op maximaal 2,5 meter boven de werkvloer. 

bekistingselement. Door de vorm van de 

hijshaak (zie subparagraaf 6.8.5.) is het mogelijk om de hijshaak vast te maken aan de zevende regel van het 

bekistingselement. Deze bevindt zich op het moment van aanpikken op een hoogte van 2 meter boven de 

Het gevaar om bekneld te raken moet worden voorkomen. De maatregelen die hier voor nodig zijn moeten 

Tijdens het onthechten van het bekistingspaneel is het bekistingspaneel vast gemaakt aan het horizontaal 

et element aan de boven en onderzijde ingeklemd door een aanslagvoorziening. 
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Op het moment dat het bekistingspaneel is onthecht wordt 

bovenaanslag door gekanteld worden

tijdens het horizontaal transport 

Tijdens het verticaal transport wordt het bekistingspaneel met behulp van de steekwagen ingeklemd tussen de 

onderaanslag en de geleiders van het verticaal transporthulpmiddel. Het 

inklemming veilig worden schoongemaakt en aangepikt. Tijdens het hijsen wordt het 

geleid door de geleiders die zijn aangebracht door de 

de juiste aanpik hoogte heeft bereikt wordt het paneel aan de boven en onderzijde ondersteund door geleiders. 

Op dit moment kan de steekwagen 

Het element wordt naar de onderaanslag gerold en tegen deze aanslag rechtop 

onderaanslag zorgt er voor dat het bekistingpaneel niet van de aanslag af kan schieten. Als 

verticaal is gepositioneerd wordt de spindel uitgedraaid en zal de beugel op het bekistingspaneel om de 

bovenaanslag schuiven. Deze bovenaanslag in combinatie met de onderaanslag houd het bekistingspaneel veilig 

ingeklemd tot het moment waarop de centerpenn

 

6. Er moeten maatregelen worden genomen tegen valgevaar bij openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat 

om 2,5 meter of meer te vallen. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het systeem.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd 

2,5 meter of meer te vallen. Wel bestaat het gevaar om met een been in een sparing te vallen. Dit gevaar wordt 

voorkomen door de sparingen op momenten dat ze niet worden gebruikt af te dek

Bij het realiseren van een stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde wordt er gedeeltelijk gewerkt op een steiger. 

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat deze steiger aan de richtlijn steigers voldoet en de medewerkers die hierop 

werken zijn voorgelicht hoe ze veilig moeten werken op een steiger.

geplaatst. Op de aan elkaar gekoppelde panelen 

storten te voorkomen).  

 

7. De fysieke belasting mag geen gevaren met

werknemer. Eén persoon mag maximaal 25 kg tillen. Twee personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kg 

tillen. 

Bij ieder materieel onderdeel dat getild moet worden is aangegeven wat het gewicht is. Bij al

blijft het gewicht onder de 25 kg. De bekistingspanelen wegen meer dan 25 kilogram

getild maar met een hulpmiddel getransporteerd. Wel is er voor gezorgd dat de panelen minder dan 50 kilogram 

wegen. Dit is gedaan zodat deze bij de eerste wand

altijd nog handmatig kunnen worden 

 

8. Dagmaten tussen de 3000 mm en 8540 mm moet uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

instelbaar. 

De verschillende dagmaten worden gerealiseerd door verschillende combinaties van de drie bekistingstypes in te 

zetten. Hiermee kunnen wandbreedtes worden gerealiseerd die telkens 150 millimeter verschillen. Het 

maximale verschil van 150 mm wordt opgevangen met het vulst

tussen de 300 millimeter en de 8540 millimeter weergegeven). De bekistingsplaat van het vulstuk wordt op de 

bouw op maat gezaagd, om eventuele afwijkingen in de beukbreedte op te kunnen vangen. 

 

9. Wanddiktes tussen 200 en 400 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar.

De bekistingswanden worden tijdens het positioneren uit elkaar gehouden door de onder en de bovenaanslag. 

Deze kunnen op iedere gewenste afstand van elkaar geplaatst 

bekistingspanelen uit elkaar gehouden door de

centerpennen hier tegenaan geklemd

stapgroten van 10 millimeter). 

 

10. Beukhoogtes tussen 2675 mm en 2

instelbaar. 

De bekistingspanelen hebben een hoogte van 2550 millimeter. Het verschil met de beukhoogte wordt opgevuld 

door de onderaanslag. Hiervoor zijn vijf type onderaanslagen beschikbaar:

 

Type 40  beukhoogte 2675 tot 2695 millimeter

Type 60  beukhoogte 2695 tot 2715 millimeter

Type 80  beukhoogte 2715 tot 2735 millimeter

Type 100  beukhoogte 2735 tot 2755 millimeter

Type 120  beukhoogte 2755 tot 2775 millimeter

Op het moment dat het bekistingspaneel is onthecht wordt de spindel los gedraaid en kan de bekisting onder de 

bovenaanslag door gekanteld worden en horizontaal getransporteerd worden. Het bekistingspaneel wordt

 tegen de steekwagen aangeklemd door een railfixer.  

Tijdens het verticaal transport wordt het bekistingspaneel met behulp van de steekwagen ingeklemd tussen de 

en de geleiders van het verticaal transporthulpmiddel. Het bekistingspaneel

inklemming veilig worden schoongemaakt en aangepikt. Tijdens het hijsen wordt het bekistingspaneel

door de geleiders die zijn aangebracht door de transportsparing. Op het moment dat het bekistingspaneel 

de juiste aanpik hoogte heeft bereikt wordt het paneel aan de boven en onderzijde ondersteund door geleiders. 

Op dit moment kan de steekwagen veilig worden vastgekoppeld.  

nderaanslag gerold en tegen deze aanslag rechtop gekanteld

onderaanslag zorgt er voor dat het bekistingpaneel niet van de aanslag af kan schieten. Als 

erticaal is gepositioneerd wordt de spindel uitgedraaid en zal de beugel op het bekistingspaneel om de 

bovenaanslag schuiven. Deze bovenaanslag in combinatie met de onderaanslag houd het bekistingspaneel veilig 

ingeklemd tot het moment waarop de centerpennen worden aangebracht. 

Er moeten maatregelen worden genomen tegen valgevaar bij openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat 

om 2,5 meter of meer te vallen. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het systeem.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in een gerealiseerde tunnelbeuk. Hierdoor bestaat er geen gevaar om 

2,5 meter of meer te vallen. Wel bestaat het gevaar om met een been in een sparing te vallen. Dit gevaar wordt 

voorkomen door de sparingen op momenten dat ze niet worden gebruikt af te dekken. 

Bij het realiseren van een stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde wordt er gedeeltelijk gewerkt op een steiger. 

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat deze steiger aan de richtlijn steigers voldoet en de medewerkers die hierop 

ze veilig moeten werken op een steiger. De sluitkist wordt in een keer met de kraan 

geplaatst. Op de aan elkaar gekoppelde panelen zal een steiger zijn gemonteerd (om valgevaar tijdens het 

De fysieke belasting mag geen gevaren met zich mee brengen voor de veiligheid 

persoon mag maximaal 25 kg tillen. Twee personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kg 

Bij ieder materieel onderdeel dat getild moet worden is aangegeven wat het gewicht is. Bij al

blijft het gewicht onder de 25 kg. De bekistingspanelen wegen meer dan 25 kilogram, daarom worden deze niet 

getild maar met een hulpmiddel getransporteerd. Wel is er voor gezorgd dat de panelen minder dan 50 kilogram 

odat deze bij de eerste wand, en in het geval dat een hulpmiddel defect is

altijd nog handmatig kunnen worden geplaatst. 

agmaten tussen de 3000 mm en 8540 mm moet uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

de dagmaten worden gerealiseerd door verschillende combinaties van de drie bekistingstypes in te 

zetten. Hiermee kunnen wandbreedtes worden gerealiseerd die telkens 150 millimeter verschillen. Het 

maximale verschil van 150 mm wordt opgevangen met het vulstuk (in bijlage U worden alle paneelindelingen 

tussen de 300 millimeter en de 8540 millimeter weergegeven). De bekistingsplaat van het vulstuk wordt op de 

om eventuele afwijkingen in de beukbreedte op te kunnen vangen. 

sen 200 en 400 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar.

De bekistingswanden worden tijdens het positioneren uit elkaar gehouden door de onder en de bovenaanslag. 

Deze kunnen op iedere gewenste afstand van elkaar geplaatst worden. Tijdens het storten worden de 

bekistingspanelen uit elkaar gehouden door de aanslagen en de conussen. De bekisting wordt door de 

centerpennen hier tegenaan geklemd. Deze zijn in alle maten tussen 200 en 400 millimeter verkrijgbaar (met 

mm en 2770 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

De bekistingspanelen hebben een hoogte van 2550 millimeter. Het verschil met de beukhoogte wordt opgevuld 

g. Hiervoor zijn vijf type onderaanslagen beschikbaar: 

beukhoogte 2675 tot 2695 millimeter 

beukhoogte 2695 tot 2715 millimeter 

beukhoogte 2715 tot 2735 millimeter 

beukhoogte 2735 tot 2755 millimeter 

beukhoogte 2755 tot 2775 millimeter 
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de spindel los gedraaid en kan de bekisting onder de 

Het bekistingspaneel wordt 

Tijdens het verticaal transport wordt het bekistingspaneel met behulp van de steekwagen ingeklemd tussen de 

bekistingspaneel kan tijdens deze 

bekistingspaneel constant 

transportsparing. Op het moment dat het bekistingspaneel 

de juiste aanpik hoogte heeft bereikt wordt het paneel aan de boven en onderzijde ondersteund door geleiders. 

gekanteld. De vorm van de 

onderaanslag zorgt er voor dat het bekistingpaneel niet van de aanslag af kan schieten. Als het bekistingspaneel 

erticaal is gepositioneerd wordt de spindel uitgedraaid en zal de beugel op het bekistingspaneel om de 

bovenaanslag schuiven. Deze bovenaanslag in combinatie met de onderaanslag houd het bekistingspaneel veilig 

Er moeten maatregelen worden genomen tegen valgevaar bij openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat 

om 2,5 meter of meer te vallen. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het systeem. 

in een gerealiseerde tunnelbeuk. Hierdoor bestaat er geen gevaar om 

2,5 meter of meer te vallen. Wel bestaat het gevaar om met een been in een sparing te vallen. Dit gevaar wordt 

Bij het realiseren van een stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde wordt er gedeeltelijk gewerkt op een steiger. 

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat deze steiger aan de richtlijn steigers voldoet en de medewerkers die hierop 

De sluitkist wordt in een keer met de kraan 

zal een steiger zijn gemonteerd (om valgevaar tijdens het 

 en gezondheid van de 

persoon mag maximaal 25 kg tillen. Twee personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kg 

Bij ieder materieel onderdeel dat getild moet worden is aangegeven wat het gewicht is. Bij al deze onderdelen 

daarom worden deze niet 

getild maar met een hulpmiddel getransporteerd. Wel is er voor gezorgd dat de panelen minder dan 50 kilogram 

en in het geval dat een hulpmiddel defect is, de panelen 

agmaten tussen de 3000 mm en 8540 mm moet uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

de dagmaten worden gerealiseerd door verschillende combinaties van de drie bekistingstypes in te 

zetten. Hiermee kunnen wandbreedtes worden gerealiseerd die telkens 150 millimeter verschillen. Het 

uk (in bijlage U worden alle paneelindelingen 

tussen de 300 millimeter en de 8540 millimeter weergegeven). De bekistingsplaat van het vulstuk wordt op de 

om eventuele afwijkingen in de beukbreedte op te kunnen vangen.  

sen 200 en 400 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij instelbaar. 

De bekistingswanden worden tijdens het positioneren uit elkaar gehouden door de onder en de bovenaanslag. 

Tijdens het storten worden de 

conussen. De bekisting wordt door de 

. Deze zijn in alle maten tussen 200 en 400 millimeter verkrijgbaar (met 

0 mm moeten uitvoerbaar zijn met tussenstappen van 10 mm of vrij 

De bekistingspanelen hebben een hoogte van 2550 millimeter. Het verschil met de beukhoogte wordt opgevuld 
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11. Er moeten verschillende (afwijkende) wandbreedtes en wandhoogtes kunnen worden uitgevoerd binnen een 

project. 

Zie eis 8 en 10. Binnen een project kan de samenstelling van de bekistingspanelen worden veranderd en kan de

breedte van het vulstuk worden aangepast. Ook kunnen er meerdere maten onderaanslag per project worden 

geleverd. 

 

12. Zowel stabiliteitsdwarswanden aan de gevel als midden in een beuk moeten uitvoerbaar zijn

De omschrijving van de uitvoeringsmethode wordt ge

midden in een beuk wordt geplaatst. 

onderdetail er uit ziet bij het realiseren van een stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde. 

 

13. Zowel deur- als raamsparingen moeten uitvoerbaar zijn.

Er wordt gebruik gemaakt van een betonmultiplex bekistingsplaat. Deze bekistingplaat is geschikt voor het 

bevestigen van sparingsmallen. Er is bij het ontwerp rekening mee gehouden dat een zo groot moge

oppervlak van de bekistingsplaat vanaf de 

problemen met het bevestigen van de sparingsmallen. 

 

14. De uitvoeringsmethode moet toepasbaar zijn bij een getoogde tunnelbeukvloer

De bekistingspanelen hebben een maximale breedte van 900 millimeter. 

betonvloer is in het extreemste geval 15

theoretisch hoogteverschil van 3

vloer doorbuigt vanaf het moment dat de tunnelbekisting gelost is. 

Door de smalle breedte van de bekistingspanelen en het met een spindel individueel tegen het plafond draaien 

van de panelen zal de ruimte die ontstaat boven het bekistingspaneel door de zeeg altijd kleiner dan 

millimeter blijven. Bij een speling kleiner dan 

 

15. Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend 

De kraan wordt alleen ingezet bij het storten (indien er een kubel wordt gebruikt) en bij het verplaatsen van de 

lier.  

 

• Een volle 1000 liter kubel weegt

• De kooiconstructie voor de lier weegt inclusief lier (46,6 kilogram + 20 kilogram) 66,6 kilogram

 

16. Twee lagen onder het tunnelproces moet de vloer vrij zijn 

vormen bij transportbewegingen

Twee lagen onder tunnelniveau is de vloer vrij van

verticale hijsvoorziening. Maar deze zijn zo aangebracht dat deze geen belemmering vormen bij de 

voorkomende transportbewegingen.

 

17. De benodigde onderdelen moeten kunnen worden getransporteerd met de standaard vrachtwagens van BAM 

Materieel (laadruimte van 12,40mx2,50mx2,85m (lxbxh))

Al het materieel is eenvoudig stapelbaar en transporteerbaar op een standaard vrachtwagen van BAM 

Materieel. 

 

18. De uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet beperken

De stabiliteitsdwarswand wordt gerealiseerd 

de stabiliteitsdwarswand de trekrichting van de tunnel niet beperken

tunnelniveau wordt geplaatst is de lier. De lier wordt op een minimale afstand van 500 millimeter van de 

tunnelbeukwand geplaatst, hierdoor kan deze niet in aanraking komen met de tunnel als de

heen wordt getrokken. 

 

19. De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen

Alle transportbewegingen vinden plaats binnen het gebouw. Hiervoor is alleen een transportsparing nodig die 

speciaal voor dit doel wordt gemaakt. Indien

zullen er ook enkele werkzaamheden plaatsvinden op de steiger. In dit geval kunnen de bekistingspanelen aan 

de sluitzijde per kraan worden getransporteerd of op de steiger worden bevestigd en me

worden gehesen. Ook hierbij is geen transport nodig door de beukopening.

  

Er moeten verschillende (afwijkende) wandbreedtes en wandhoogtes kunnen worden uitgevoerd binnen een 

en 10. Binnen een project kan de samenstelling van de bekistingspanelen worden veranderd en kan de

breedte van het vulstuk worden aangepast. Ook kunnen er meerdere maten onderaanslag per project worden 

owel stabiliteitsdwarswanden aan de gevel als midden in een beuk moeten uitvoerbaar zijn

De omschrijving van de uitvoeringsmethode wordt gedaan voor situaties waarbij de stabiliteitsdwarswand 

midden in een beuk wordt geplaatst. In paragraaf 6.5.4. en paragraaf 6.6.3. is weergegeven hoe 

onderdetail er uit ziet bij het realiseren van een stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde. 

als raamsparingen moeten uitvoerbaar zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van een betonmultiplex bekistingsplaat. Deze bekistingplaat is geschikt voor het 

bevestigen van sparingsmallen. Er is bij het ontwerp rekening mee gehouden dat een zo groot moge

oppervlak van de bekistingsplaat vanaf de achterzijde van het bekistingspaneel bereikbaar is, dit voorkomt 

problemen met het bevestigen van de sparingsmallen.  

De uitvoeringsmethode moet toepasbaar zijn bij een getoogde tunnelbeukvloer. 

De bekistingspanelen hebben een maximale breedte van 900 millimeter. De toegestane bolling van de 

betonvloer is in het extreemste geval 15 millimeter bij een beukbreedte van 8540. Dit geeft een maximaal 

3 millimeter per paneel. In de praktijk zal de toog altijd lager zijn aangezien de 

vloer doorbuigt vanaf het moment dat de tunnelbekisting gelost is.  

Door de smalle breedte van de bekistingspanelen en het met een spindel individueel tegen het plafond draaien 

de ruimte die ontstaat boven het bekistingspaneel door de zeeg altijd kleiner dan 

millimeter blijven. Bij een speling kleiner dan 3 millimeter zal er geen beton over het bekistingspaneel 

Het hijsgewicht en de hijsafstand mogen niet bepalend zijn voor de kraankeuze (maximaal 5000 kg)

De kraan wordt alleen ingezet bij het storten (indien er een kubel wordt gebruikt) en bij het verplaatsen van de 

kubel weegt maximaal (2400 kilogram + 270 kilogram) 2670 kilogram

ooiconstructie voor de lier weegt inclusief lier (46,6 kilogram + 20 kilogram) 66,6 kilogram

Twee lagen onder het tunnelproces moet de vloer vrij zijn van grote obstructies die een belemmering kunnen 

vormen bij transportbewegingen. 

tunnelniveau is de vloer vrij van grote obstructies. Wel is de bekisting nog aanwezig en de 

verticale hijsvoorziening. Maar deze zijn zo aangebracht dat deze geen belemmering vormen bij de 

voorkomende transportbewegingen. 

De benodigde onderdelen moeten kunnen worden getransporteerd met de standaard vrachtwagens van BAM 

aterieel (laadruimte van 12,40mx2,50mx2,85m (lxbxh)). 

Al het materieel is eenvoudig stapelbaar en transporteerbaar op een standaard vrachtwagen van BAM 

De uitvoeringsmethode mag de trekrichting van de tunnel niet beperken. 

De stabiliteitsdwarswand wordt gerealiseerd na het storten van de tunnelbeuk. Hierdoor kan de uitvoering van 

de stabiliteitsdwarswand de trekrichting van de tunnel niet beperken. Het enige materieelonderdeel dat op 

tunnelniveau wordt geplaatst is de lier. De lier wordt op een minimale afstand van 500 millimeter van de 

tunnelbeukwand geplaatst, hierdoor kan deze niet in aanraking komen met de tunnel als de

De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen

Alle transportbewegingen vinden plaats binnen het gebouw. Hiervoor is alleen een transportsparing nodig die 

speciaal voor dit doel wordt gemaakt. Indien er een stabiliteitsdwarswand wordt gemaakt aan de gevelzijde 

zullen er ook enkele werkzaamheden plaatsvinden op de steiger. In dit geval kunnen de bekistingspanelen aan 

de sluitzijde per kraan worden getransporteerd of op de steiger worden bevestigd en me

worden gehesen. Ook hierbij is geen transport nodig door de beukopening. 
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Er moeten verschillende (afwijkende) wandbreedtes en wandhoogtes kunnen worden uitgevoerd binnen een 

en 10. Binnen een project kan de samenstelling van de bekistingspanelen worden veranderd en kan de 

breedte van het vulstuk worden aangepast. Ook kunnen er meerdere maten onderaanslag per project worden 

owel stabiliteitsdwarswanden aan de gevel als midden in een beuk moeten uitvoerbaar zijn. 

daan voor situaties waarbij de stabiliteitsdwarswand 

is weergegeven hoe het boven en 

onderdetail er uit ziet bij het realiseren van een stabiliteitsdwarswand aan de gevelzijde.  

Er wordt gebruik gemaakt van een betonmultiplex bekistingsplaat. Deze bekistingplaat is geschikt voor het 

bevestigen van sparingsmallen. Er is bij het ontwerp rekening mee gehouden dat een zo groot mogelijk 

bereikbaar is, dit voorkomt 

De toegestane bolling van de 

millimeter bij een beukbreedte van 8540. Dit geeft een maximaal 

l. In de praktijk zal de toog altijd lager zijn aangezien de 

Door de smalle breedte van de bekistingspanelen en het met een spindel individueel tegen het plafond draaien 

de ruimte die ontstaat boven het bekistingspaneel door de zeeg altijd kleiner dan 3 

millimeter zal er geen beton over het bekistingspaneel stromen. 

voor de kraankeuze (maximaal 5000 kg). 

De kraan wordt alleen ingezet bij het storten (indien er een kubel wordt gebruikt) en bij het verplaatsen van de 

2670 kilogram.  

ooiconstructie voor de lier weegt inclusief lier (46,6 kilogram + 20 kilogram) 66,6 kilogram 

die een belemmering kunnen 

obstructies. Wel is de bekisting nog aanwezig en de 

verticale hijsvoorziening. Maar deze zijn zo aangebracht dat deze geen belemmering vormen bij de 

De benodigde onderdelen moeten kunnen worden getransporteerd met de standaard vrachtwagens van BAM 

Al het materieel is eenvoudig stapelbaar en transporteerbaar op een standaard vrachtwagen van BAM 

na het storten van de tunnelbeuk. Hierdoor kan de uitvoering van 

. Het enige materieelonderdeel dat op 

tunnelniveau wordt geplaatst is de lier. De lier wordt op een minimale afstand van 500 millimeter van de 

tunnelbeukwand geplaatst, hierdoor kan deze niet in aanraking komen met de tunnel als de tunnel over de lier 

De uitvoeringsmethode mag niet afhankelijk zijn van transport door de beukopeningen. 

Alle transportbewegingen vinden plaats binnen het gebouw. Hiervoor is alleen een transportsparing nodig die 

er een stabiliteitsdwarswand wordt gemaakt aan de gevelzijde 

zullen er ook enkele werkzaamheden plaatsvinden op de steiger. In dit geval kunnen de bekistingspanelen aan 

de sluitzijde per kraan worden getransporteerd of op de steiger worden bevestigd en met de steiger mee 
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20. Het vooropperen van materiaal en materieel in de tunnelbeuk moet mogelijk zijn vóór het tunnelen

Dit is mogelijk. Wel moeten hierbij rekening worden gehouden met 

tunnelbeukwand van 500 millimeter, en voldoende ruimte voor de tunnelploeg om de werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren.  

 

21. De koppelvoorzieningen (stekkenbakken en schoefkoppelingen) moeten zo zijn aangebracht dat er in iedere 

situatie voldoende ruimte is om schoefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen.

De stekkenbakken en schroefkoppelingen kunnen

aangebracht. Hiervoor is voldoende ruimteaanwezig. De voorkeur gaat u

stekkenbakken voor het plaatsen van de stelkist. Op dit moment zijn de koppelvoorzieningen het beste 

bereikbaar. 

 

22. Er mag geen brievenbussparing worden toegepast

De stortsparing wordt bij alle structuurlijnen niet gebruikt voor 

materiaal, met uitzondering van het storten van het beton

in meerdere kleine sparingen of om een sparing toe te passen waarin de wapening doorloopt.

 

23. Het systeem moet uit te voeren zijn binnen een beperkte en gesloten ruimte (beukbreedte x 1200 mm met 

toegangen van 1000 x 2300mm).

De bekistingspanelen hebben een breedte van 900 millimeter hiermee zijn de panelen eenvoudig door de 

toegangen en minimale beukdieptes 

aangepast door de hoek van het transporthulpmiddel met de ondergrond te veranderen. Bij een hoek van 53

heeft het bekistingspaneel een hoogte van 2300mm. hiermee kan het paneel door de deur

gerold.  

 

24. De verticale dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in een keer gewapend kunnen worden

De wand wordt in het werk gestort

wapenen. 

 

25. De verbinding tussen twee niet-

categorie 4 valt (NEN 6720 artikel 8.2.5.)

Bij de aanbevelingen voor de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de tunnelbeuk (bijlage K) worden 

verschillende maatregelen aangegeven waardoor de verbinding tussen de betonwanden in categorie 4 

wordt de aanbeveling gedaan om opgeruwde stekken bakken te gebruiken. Deze zijn bij verschillende 

leveranciers verkrijgbaar. Aangezien dit onderzoek zich speciefiek ric

stabiliteitsdwarswand, en niet op het wapen hiervan,

 

Per eis is weegegeven hoe de uitvoeringsmethode hieraan kan voldoen. De uitvoeringsmethode voldoet aan alle 

gestelde eisen. 

 

7.5.2. Kosten 

In de doelstelling wordt gesteld dat de uitvoeringsmethode niet duurder mag zijn dan de bestaande 

uitvoeringsmethodes. De bestaande uitvoeringsmethodes voor het achteraf storten van een stabiliteitsdwarswand 

zijn: 

• Rolbekisting 

• Handzame panelen 

 

Om deze uitvoeringsmethodes te kunnen vergelijken met de compact

referentieproject opgesteld. Dit project wordt omschreven in bijlage BB1. In deze bijlage wordt ook de uitvoering van 

de drie systemen bij het preferentieproject omschre

opgesteld (zie bijlage BB2). 

  

Het vooropperen van materiaal en materieel in de tunnelbeuk moet mogelijk zijn vóór het tunnelen

Dit is mogelijk. Wel moeten hierbij rekening worden gehouden met een minimale afstand van de 

tunnelbeukwand van 500 millimeter, en voldoende ruimte voor de tunnelploeg om de werkzaamheden te 

De koppelvoorzieningen (stekkenbakken en schoefkoppelingen) moeten zo zijn aangebracht dat er in iedere 

ie voldoende ruimte is om schoefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen.

en schroefkoppelingen kunnen voor het plaatsen van de sluitkist worden uitgebogen en of 

aangebracht. Hiervoor is voldoende ruimteaanwezig. De voorkeur gaat uit naar het uitbuigen van de 

stekkenbakken voor het plaatsen van de stelkist. Op dit moment zijn de koppelvoorzieningen het beste 

Er mag geen brievenbussparing worden toegepast 

De stortsparing wordt bij alle structuurlijnen niet gebruikt voor het verticaal transport van materieel of 

materiaal, met uitzondering van het storten van het beton. Hierdoor is het mogelijk om deze sparing op te delen 

kleine sparingen of om een sparing toe te passen waarin de wapening doorloopt.

moet uit te voeren zijn binnen een beperkte en gesloten ruimte (beukbreedte x 1200 mm met 

. 

De bekistingspanelen hebben een breedte van 900 millimeter hiermee zijn de panelen eenvoudig door de 

toegangen en minimale beukdieptes te bewegen. De hoogte van het paneel tijdens transport kan worden 

aangepast door de hoek van het transporthulpmiddel met de ondergrond te veranderen. Bij een hoek van 53

heeft het bekistingspaneel een hoogte van 2300mm. hiermee kan het paneel door de deur

De verticale dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in een keer gewapend kunnen worden

De wand wordt in het werk gestort. Hierdoor is het altijd mogelijk om de dwarsdoorsnede in een keer te 

-gelijktijdig gestorte wanden moeten voegverbinding hebben die minimaal in 

categorie 4 valt (NEN 6720 artikel 8.2.5.) 

Bij de aanbevelingen voor de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de tunnelbeuk (bijlage K) worden 

gelen aangegeven waardoor de verbinding tussen de betonwanden in categorie 4 

wordt de aanbeveling gedaan om opgeruwde stekken bakken te gebruiken. Deze zijn bij verschillende 

verkrijgbaar. Aangezien dit onderzoek zich speciefiek richt op het bekisten van een 

, en niet op het wapen hiervan, is hiervoor alleen een aanbeveling gedaan.

Per eis is weegegeven hoe de uitvoeringsmethode hieraan kan voldoen. De uitvoeringsmethode voldoet aan alle 

In de doelstelling wordt gesteld dat de uitvoeringsmethode niet duurder mag zijn dan de bestaande 

De bestaande uitvoeringsmethodes voor het achteraf storten van een stabiliteitsdwarswand 

voeringsmethodes te kunnen vergelijken met de compact-flex bekistingsmethode is er een 

referentieproject opgesteld. Dit project wordt omschreven in bijlage BB1. In deze bijlage wordt ook de uitvoering van 

de drie systemen bij het preferentieproject omschreven. Op basis van deze omschrijving zijn er drie begrotingen 
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Het vooropperen van materiaal en materieel in de tunnelbeuk moet mogelijk zijn vóór het tunnelen. 

een minimale afstand van de 

tunnelbeukwand van 500 millimeter, en voldoende ruimte voor de tunnelploeg om de werkzaamheden te 

De koppelvoorzieningen (stekkenbakken en schoefkoppelingen) moeten zo zijn aangebracht dat er in iedere 

ie voldoende ruimte is om schoefstekken in te schroeven of stekken uit te buigen. 

het plaatsen van de sluitkist worden uitgebogen en of 

it naar het uitbuigen van de 

stekkenbakken voor het plaatsen van de stelkist. Op dit moment zijn de koppelvoorzieningen het beste 

het verticaal transport van materieel of 

. Hierdoor is het mogelijk om deze sparing op te delen 

kleine sparingen of om een sparing toe te passen waarin de wapening doorloopt. 

moet uit te voeren zijn binnen een beperkte en gesloten ruimte (beukbreedte x 1200 mm met 

De bekistingspanelen hebben een breedte van 900 millimeter hiermee zijn de panelen eenvoudig door de 

te bewegen. De hoogte van het paneel tijdens transport kan worden 

aangepast door de hoek van het transporthulpmiddel met de ondergrond te veranderen. Bij een hoek van 53
ο
 

heeft het bekistingspaneel een hoogte van 2300mm. hiermee kan het paneel door de deuropeningen worden 

De verticale dwarsdoorsnede van de stabiliteitsdwarswand moet in een keer gewapend kunnen worden. 

altijd mogelijk om de dwarsdoorsnede in een keer te 

moeten voegverbinding hebben die minimaal in 

Bij de aanbevelingen voor de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de tunnelbeuk (bijlage K) worden 

gelen aangegeven waardoor de verbinding tussen de betonwanden in categorie 4 valt. Hier 

wordt de aanbeveling gedaan om opgeruwde stekken bakken te gebruiken. Deze zijn bij verschillende 

ht op het bekisten van een 

is hiervoor alleen een aanbeveling gedaan. 

Per eis is weegegeven hoe de uitvoeringsmethode hieraan kan voldoen. De uitvoeringsmethode voldoet aan alle 

In de doelstelling wordt gesteld dat de uitvoeringsmethode niet duurder mag zijn dan de bestaande 

De bestaande uitvoeringsmethodes voor het achteraf storten van een stabiliteitsdwarswand 

flex bekistingsmethode is er een 

referentieproject opgesteld. Dit project wordt omschreven in bijlage BB1. In deze bijlage wordt ook de uitvoering van 

ven. Op basis van deze omschrijving zijn er drie begrotingen 
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Per begroting is er een onderscheid gemaakt voor de kosten die

variabele kosten) en de eenmalige kosten die nodig zi

van de begrotingen te vinden. 

 

 

Compact flex 

Rolbekisting 

Handzame panelen 
tabel 19

 

De variabele kosten van de drie systemen liggen dicht bij elkaar. 

€1.1596,08 de laagste variabele kosten per wand

01). De kosten voor het materiaal zijn hoger dan bij de andere uitvoeringsme

afstandhouders nodig, en de transportsparing moet worden 

materieel hoger dan bij de andere twee methodes, 

kraantijd (de varianbele kosten bij het gebruik van een

van handzame panelen zijn er extra kraankosten

verticaal transporteren van de bekistingspanelen). 

materieelkosten van de compact flex 

handzame panelen en de variabele materieelkosten bij het gebruik van

 

grafiek 01 

 

De vaste kosten lopen bij de drie methodes sterk 

voor het materieel en de eenmalige kosten voor het op het werk programeren van de bekisting (zie grafiek 2). 

rolbekisting heeft de hoogste vaste kosten

panelen hebben aanzienlijk lagere vaste kosten. Dit komt omdat bij deze 

materieel wordt gehuurd en hierdoor onder de variabele kosten valt.

huur voor de periode dat het materieel niet wordt ingezet (levering vijf dagen voor aanvang) en de kosten van 

materieel dat niet worden gehuurd.  

 

grafiek 0

€ 599,26

€ 254,98

€ 741,84

€ 0,00

€ 200,00

€ 400,00

€ 600,00

€ 800,00

€ 1.000,00

€ 1.200,00

€ 1.400,00

€ 1.600,00

€ 1.800,00

compact flex

€ 1596,08 

€ 73,87

€ 4.157,24

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 4.000,00

€ 6.000,00

€ 8.000,00

€ 10.000,00

€ 12.000,00

compact flex

€ 4.231,11

heid gemaakt voor de kosten die nodig zijn voor het reliseren van 

variabele kosten) en de eenmalige kosten die nodig zijn per project (de vaste kosten). in tabel 

Vaste kosten per project Variabele kosten per wand

€ 4.231,11 € 1.596,08 

€ 10.977,54 € 1.618,82 

€ 3.717,50 € 1628,06 
19 vaste kosten en variabele kosten per uitvoeringsmethode 

De variabele kosten van de drie systemen liggen dicht bij elkaar. De compact flex uitvoeringsmethode

variabele kosten per wand. Dit wordt veroorzaakt door de lagere arbeidskosten

. De kosten voor het materiaal zijn hoger dan bij de andere uitvoeringsmethodes (er zijn extra schroefhulzen en 

, en de transportsparing moet worden opgegevuld). Verder zijn de huurkosten voor het 

materieel hoger dan bij de andere twee methodes, maar dit wordt gecompenseerd door 

bij het gebruik van een rolbekisting bestaan volledig uit kraankoste

extra kraankosten, ten opzichte van de compact-flex bekistingsmethode

van de bekistingspanelen). Door de lagere benodigde kraantijd

compact flex bekistingsmethode lager dan de variabele materieelkosten 

handzame panelen en de variabele materieelkosten bij het gebruik van een rolbekisting. 

grafiek 01 verdeling variabele kosten per uitvoeringsmethode  

bij de drie methodes sterk uiteen. De kosten bestaan bij alle systemen uit de 

voor het materieel en de eenmalige kosten voor het op het werk programeren van de bekisting (zie grafiek 2). 

de hoogste vaste kosten. De compact-flex bekistingsmethode en het gebruik van

panelen hebben aanzienlijk lagere vaste kosten. Dit komt omdat bij deze uitvoeringsmethodes

materieel wordt gehuurd en hierdoor onder de variabele kosten valt. De overgebleven vaste 

huur voor de periode dat het materieel niet wordt ingezet (levering vijf dagen voor aanvang) en de kosten van 

 

grafiek 02 verdeling vaste kosten per uitvoeringsmethode 

599,26 € 668,39 € 683,28

254,98
€ 317,74 € 316,25

741,84
€ 632,69 € 629,06

compact flex rolkist handzame panelen

1596,08 € 1618,82 € 1628,60

€ 73,87 € 73,87

€ 10.903,68

€ 3.643,64

rolkist handzame panelen

€ 10.977,54

€ 3.717,50
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nodig zijn voor het reliseren van één wand (de 

in tabel 19 zijn de resultaten 

Variabele kosten per wand 

uitvoeringsmethode heeft met 

lagere arbeidskosten (zie grafiek 

er zijn extra schroefhulzen en 

Verder zijn de huurkosten voor het 

dit wordt gecompenseerd door de kortere benodigde 

bestaan volledig uit kraankosten. Bij het gebruik 

bekistingsmethode, voor het 

Door de lagere benodigde kraantijd zijn de variabele 

materieelkosten bij het gebruik van 

 

De kosten bestaan bij alle systemen uit de eenmalige kosten 

voor het materieel en de eenmalige kosten voor het op het werk programeren van de bekisting (zie grafiek 2). De 

het gebruik van handzame 

uitvoeringsmethodes een deel van het 

De overgebleven vaste materieelkosten zijn de 

huur voor de periode dat het materieel niet wordt ingezet (levering vijf dagen voor aanvang) en de kosten van het 

 
 

materiaal

materieel

arbeid

materieel

arbeid
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Als de vasten kosten en de variabele kosten 

wanden dat gerealiseerd wordt, is duidelijk te zien dat 

panelen en de compact-flex uitvoeringsmethode 

panelen goedkoper, vanaf 16 wanden 

 

 

stabiliteitsdwarswanden kom voor vanaf 4 

stabiliteitsdwarswanden. De hoogst voorkomende gebouwen bij de analyse hadden 24 verdiepingen, dit zou bij het 

rerferentieproject uitkomen op 48 wanden.

 

Uit deze vergelijking kan geconcudeerd worden dat de uitvoering van d

uitvoeringsmethode, tenopzichte van handzame panelen

Dit is € 32,69 per wand. Dit percentage neemt 

goedkoper is. Bij 24 verdiepingen is het compactflex bekistingssysteem 

 

Ten opzichte van de rolbekisting is 

Naarmaten er meer verdiepingen worden gerealiseerd zal dit verschil bij 

 

Er kan dus geconcludeerd worden dat 

rolbekisting en iets duurder is dan het toepassen van handzame panelen

vanaf 8 verdiepingen. Dit verschil is echter zo klein dat gesteld kan worden dat de kosten nagenoeg gelijk zijn.
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Als de vasten kosten en de variabele kosten van de verschillende methodes worden uitgezet tegen het aantal 

is duidelijk te zien dat de rolbekisting het duurste is (zie grafiek 03)

eringsmethode liggen zeer dicht bij elkaar. Tot 16 wanden

vanaf 16 wanden is de compact flex uitvoeringsmethode goedkoper.  

grafiek 03 kosten van de uitvoeringsmethodes 

stabiliteitsdwarswanden kom voor vanaf 4 bouwlagen (zie bijlage C1). Bij het referentieproject komt dit neer op acht 

stabiliteitsdwarswanden. De hoogst voorkomende gebouwen bij de analyse hadden 24 verdiepingen, dit zou bij het 

rerferentieproject uitkomen op 48 wanden. 

geconcudeerd worden dat de uitvoering van de stabiliteitsdwarswand met de 

, tenopzichte van handzame panelen, bij het realiseren van 4 verdiepiepingen

it percentage neemt af tot de compact-flex uitvoeringsmethode vanaf 8 verdiepingen

. Bij 24 verdiepingen is het compactflex bekistingssysteem 1,3% goedkoper. 

g is de compact-flex uitvoeringsmethode bij 4 verdiepingen 29

worden gerealiseerd zal dit verschil bij 24 verdiepingen terug zijn gelopen tot 

worden dat de compact-flex uitvoeringsmethode goedkoper is dan het toepa

t toepassen van handzame panelen bij 4 tot 7 verdiepingen en iets goedkoper is 

verschil is echter zo klein dat gesteld kan worden dat de kosten nagenoeg gelijk zijn.
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aantal stabiliteitsdwarswanden
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worden uitgezet tegen het aantal 

(zie grafiek 03). De handzame 

wanden zijn de handzame 

 

bouwlagen (zie bijlage C1). Bij het referentieproject komt dit neer op acht 

stabiliteitsdwarswanden. De hoogst voorkomende gebouwen bij de analyse hadden 24 verdiepingen, dit zou bij het 

e stabiliteitsdwarswand met de compact-flex 

bij het realiseren van 4 verdiepiepingen 1,5% duurder is. 

flex uitvoeringsmethode vanaf 8 verdiepingen 

4 verdiepingen 29% goedkoper. 

terug zijn gelopen tot 8,8%. 

goedkoper is dan het toepassen van een 

bij 4 tot 7 verdiepingen en iets goedkoper is 

verschil is echter zo klein dat gesteld kan worden dat de kosten nagenoeg gelijk zijn. 
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8. Conclusie en Aanbevelingen
 

In dit hoofdstuk wordt gekeken of de doelstelling die is opgesteld aan het begin van 

worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

 

8.1.1. Conclusie 

 

De hoofddoelstelling van dit onderzoek is:

 

“Het ontwikkelen van een uitvoerings

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 

de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden

 

Om deze doelstelling te behalen is een programma van eisen opgesteld waarin alle eisen zijn opgenomen die door 

BAM Materieel aan een stabiliteitsdwarswand worden gesteld. Hiernaast is geïnventariseerd welke methodes er 

momenteel gebruikt worden om stabiliteitsdwa

getoetst aan het programma van eisen. Hieruit kwam naar voren dat geen van alle bestaande uitvoeringsmethodes 

voldoet aan het opgestelde programma van eisen. 

 

Met dit inzicht is de nieuwe “compa

specifiek op het onafhankelijk van andere processen realiseren van de stabiliteitsdwarswand. Dit zorgt voor de 

volgende voordelen: 

• Door het achteraf aanbrengen van de stabiliteitsdwa

invloed op het tunnelproces.

• Het transport van de bekistingspanelen niet afhankelijk van

aanwezige steigers om het materieel te transporteren.

• Het transport van de bekistingspanelen is niet kraanafhankelijk.

• Er vindt geen transport plaats via de gevelopeningen. Hierdoor vormen de balkons geen obstructie, kunnen 

de steigers eerder omhoog worden gehesen 

• het verwijderen, transporteren en 

gebruik van kleine bekistingspanelen

• Er zijn geen schoren nodig bij het opzetten en afbreken van de bekisting

• Dankzij het gebruik van kleine panelen kan de bekisting worden toegepast in kleine ruimtes

 

In het vorige hoofdstuk wordt in paragraaf 7.5. 

van een stabiliteitsdwarswand voldoet

aan de hand van een referentieproject 

een rolbekisting, en van 8 verdiepingen goedkoper is dan het toepassen

flex uitvoeringsmethode iets duurder

is echter zeer klein (maximaal € 32,69 per wand).

 

De doelstelling van het afstuderen wordt bij 

de ontwikkelde uitvoeringsmethode duurder dan de bestaande uitvoeringsmethode “handzame panelen”. De 

uitvoeringsmethode voldoet in dit geval wel aan alle eisen die BAM Materieel hier

voldoet de uitvoeringsmethode wel volledig aan de doelstelling.

  

Conclusie en Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt gekeken of de doelstelling die is opgesteld aan het begin van het onderzoek

worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

e hoofddoelstelling van dit onderzoek is: 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsmethode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken die voldoet 

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 

de bestaande uitvoeringsmethodes voor stabiliteitsdwarswanden” 

doelstelling te behalen is een programma van eisen opgesteld waarin alle eisen zijn opgenomen die door 

BAM Materieel aan een stabiliteitsdwarswand worden gesteld. Hiernaast is geïnventariseerd welke methodes er 

momenteel gebruikt worden om stabiliteitsdwarswanden te realiseren. De gevonden uitvoeringsmethodes zijn 

getoetst aan het programma van eisen. Hieruit kwam naar voren dat geen van alle bestaande uitvoeringsmethodes 

programma van eisen.  

“compact-flex” uitvoeringsmethode ontworpen. Deze uitvoeringsmethode richt zich 

specifiek op het onafhankelijk van andere processen realiseren van de stabiliteitsdwarswand. Dit zorgt voor de 

Door het achteraf aanbrengen van de stabiliteitsdwarswand heeft de uitvoeringsmethode een minimale 

invloed op het tunnelproces. 

transport van de bekistingspanelen niet afhankelijk van de bereikbaarheid van 

aanwezige steigers om het materieel te transporteren. 

transport van de bekistingspanelen is niet kraanafhankelijk. 

r vindt geen transport plaats via de gevelopeningen. Hierdoor vormen de balkons geen obstructie, kunnen 

eerder omhoog worden gehesen en hoeft er nooit boven openbare locaties gehese

, transporteren en plaatsen van de panelen vergt een lagere fysieke belasting dankzij het 

gebruik van kleine bekistingspanelen en transporthulpmiddelen. 

Er zijn geen schoren nodig bij het opzetten en afbreken van de bekisting. 

ankzij het gebruik van kleine panelen kan de bekisting worden toegepast in kleine ruimtes

In het vorige hoofdstuk wordt in paragraaf 7.5. uitgelegd hoe de ontwikkelde uitvoeringsmethode voor het bekisten 

en stabiliteitsdwarswand voldoet aan alle eisen die gesteld worden in het programma van eisen. Tevens wordt 

aan de hand van een referentieproject aangetoond dat de uitvoeringsmethode goedkoper is dan het

, en van 8 verdiepingen goedkoper is dan het toepassen van handzame panelen.

r dan het toepassen van handzame panelen bij 4 tot 7 verdiepingen. 

€ 32,69 per wand). 

De doelstelling van het afstuderen wordt bij projecten van 4 tot 7 verdiepingen niet volledig gehaald. In dit geval is 

de ontwikkelde uitvoeringsmethode duurder dan de bestaande uitvoeringsmethode “handzame panelen”. De 

uitvoeringsmethode voldoet in dit geval wel aan alle eisen die BAM Materieel hieraan stelt. Vanaf 8 verdiepingen 

voldoet de uitvoeringsmethode wel volledig aan de doelstelling. 
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het onderzoek gehaald is en 

methode voor stabiliteitsdwarswanden in tunnelgietbouwbeuken die voldoet 

aan alle eisen die hieraan door BAM materieel worden gesteld. Deze uitvoeringsmethode mag niet duurder zijn dan 
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8.1.2. Aanbevelingen 

 

Na het voltooien van dit afstudeerwerk zijn er nog 

 

Aanbevelingen van algemene aard: 

 

• Onderzoeken of de stabiliteitsdwarswand van alternatieve materialen gemaakt kan worden.

Dit onderzoek is afgebakend op betonnen stabiliteitsdwarswand. Het is mogelijk dat er 

oplossingen kunnen worden gevonden met andere materialen. Dit vergt verder onderzoek.

 

• Onderzoeken of het mogelijk is om het constructieve ontwerp zo aan te passen dat er geen 

stabiliteitsdwarswand meer nodig is.

Dit onderzoek is afgebakend op situaties waarbij het toepassen van stabiliteitsdwarswanden 

noodzakelijk is. Een mogelijk construct

dan vijf verdiepingen kunnen worden uitgevoerd zonder stabiliteitsdwarswanden.

 

Aanbevelingen ten aanzien van het ontwikkelde bekistingssysteem:

 

• Het maken en testen van een prototype

Doordat de tijdsduur van het afstuderen dit niet toeliet is er geen prototype van het compact

bekistingssysteem gemaakt en getest. 

raden. Tijdens deze testperiode kunnen eventuele zwakke p

verbeterd. 

 

• Constructief berekenen van de materieel

De afmetingen van de aanslagen

wordt toegepast zullen de aanslagen en

en eventueel worden aangepast.

 

• Optimaliseren van de sparingsmallen, de stortmethode en de wapeningsmethode

Het ontwerp richt zich specifiek op de bekisting van de stabiliteitsdwarswand. Voor de overige 

onderdelen zijn enkel aanbevelingen gedaan. Bij verder onderzoek kan er dieper in worden gegaan op 

deze onderdelen. 

 

  

Na het voltooien van dit afstudeerwerk zijn er nog een vijftal aanbevelingen te maken: 

abiliteitsdwarswand van alternatieve materialen gemaakt kan worden.

Dit onderzoek is afgebakend op betonnen stabiliteitsdwarswand. Het is mogelijk dat er 

oplossingen kunnen worden gevonden met andere materialen. Dit vergt verder onderzoek.

Onderzoeken of het mogelijk is om het constructieve ontwerp zo aan te passen dat er geen 

stabiliteitsdwarswand meer nodig is. 

Dit onderzoek is afgebakend op situaties waarbij het toepassen van stabiliteitsdwarswanden 

noodzakelijk is. Een mogelijk constructief onderzoek zou zijn hoe tunnelgietbouwprojecten van meer 

dan vijf verdiepingen kunnen worden uitgevoerd zonder stabiliteitsdwarswanden.

het ontwikkelde bekistingssysteem: 

Het maken en testen van een prototype 

Doordat de tijdsduur van het afstuderen dit niet toeliet is er geen prototype van het compact

bekistingssysteem gemaakt en getest. Indien het bekistingssysteem wordt toegepast is dit wel aan te 

. Tijdens deze testperiode kunnen eventuele zwakke punten van het ontwerp worden gevonden en 

tief berekenen van de materieelonderdelen 

De afmetingen van de aanslagen en het vulstuk zijn gebaseerd op aannames. Als het bekistingssysteem 

wordt toegepast zullen de aanslagen en het vulstuk door een constructeur moeten worden

en eventueel worden aangepast. 

Optimaliseren van de sparingsmallen, de stortmethode en de wapeningsmethode

Het ontwerp richt zich specifiek op de bekisting van de stabiliteitsdwarswand. Voor de overige 

en zijn enkel aanbevelingen gedaan. Bij verder onderzoek kan er dieper in worden gegaan op 
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abiliteitsdwarswand van alternatieve materialen gemaakt kan worden. 

Dit onderzoek is afgebakend op betonnen stabiliteitsdwarswand. Het is mogelijk dat er interessante 

oplossingen kunnen worden gevonden met andere materialen. Dit vergt verder onderzoek. 

Onderzoeken of het mogelijk is om het constructieve ontwerp zo aan te passen dat er geen 

Dit onderzoek is afgebakend op situaties waarbij het toepassen van stabiliteitsdwarswanden 

ief onderzoek zou zijn hoe tunnelgietbouwprojecten van meer 

dan vijf verdiepingen kunnen worden uitgevoerd zonder stabiliteitsdwarswanden. 

Doordat de tijdsduur van het afstuderen dit niet toeliet is er geen prototype van het compact-flex 

Indien het bekistingssysteem wordt toegepast is dit wel aan te 

erp worden gevonden en 

Als het bekistingssysteem 

moeten worden nagerekend 

Optimaliseren van de sparingsmallen, de stortmethode en de wapeningsmethode 

Het ontwerp richt zich specifiek op de bekisting van de stabiliteitsdwarswand. Voor de overige 

en zijn enkel aanbevelingen gedaan. Bij verder onderzoek kan er dieper in worden gegaan op 
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