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Bijlage 1: Onderzoekmethode voor analyseren tijdelijke 
transformatieprojecten 

Deelonderzoek 3: Wat zijn de kenmerken van de inbouwconcepten voor studentenwoningen die worden toegepast binnen (tijdelijke) 
transformatieprojecten? 
 

 

Uitgevoerde transformatie projecten: 
1. Bomansplaat in Eindhoven  

2. Archimedeslaan 16 in Utrecht  
3. Voormalige KPN gebouw in Utrecht 

 

 

Inventariseren bestaande tijdelijke transformatie projecten voor studentwoningen a.d.h.v. literatuur 

 

Samenstelling technische beschrijving: 

Bouwdelen vlgs. de NL-sfb methode opdelen en indelen a.d.h.v. de Slimbouwen® bouwlagen. (Lichtenberg,2005, Gijsbers 
2011) 

 
 

 

1.Structure 2.Envelop 3.Services 4.Infill 

51. Warmteopwekking 
52. Rioleringsinstallaties 
53. Waterinstallaties 
54. gasinstallaties 
55.Koelinstallaties 
56.warmtedistributie 
57. Luchtbehandeling 
63.verlichting 
65. Beveiliging 

22. Binnenwanden; niet-constructief 
32. Binnenwandopeningen 
42. Binnenwandafwerkingen 
43. Vloerafwerkingen 
45. Plafondafwerkingen 
48. Afwerkingspakketten 
73. Vaste keukenvoorzieningen  
74. Vaste sanitaire voorzieningen  

Afhankelijk van de gekozen typologie uit 
deelonderzoek 1. 

Van Egmond, 1999 

Bouwdelen beschrijven a.d.h.v. beschrijvingskarakteristieken 
(criteria ’s)  

1. Gebruikskwaliteit, 2.Economische aspecten, 
  

Terugkoppelin
 

Van Egmond, 1999 

Beschrijving van kwalitatieve criteria die onder meer  als input dienen voor de potentieanalyse 
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1.1 Bepalen van de definities voor de verschillende kwalitatieve criteria  voor tijdelijke 
transformatie projecten. 
 
In het verleden zijn er een aantal (tijdelijke) transformatieprojecten uitgevoerd. Het ene transformatieproject 
was succesvoller dan het ander. Ondanks dat er in de loop van de tijd veel is veranderd, te denken valt aan de 
regelgeving, kan van deze gerealiseerde projecten, met het oog op de toekomst, veel worden geleerd. De 
bouw- en kosten technische beperkingen waar destijds de betrokken partijen mee te kampen hadden, kunnen 
worden meegenomen bij het opstellen van criteria, zodat bij het ontwikkelen van een nieuw inbouwsysteem 
deze beperkingen/belemmeringen kunnen worden verminderd, zo niet worden verholpen. 
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van deze beperkingen maar ook eventuele mogelijkheden moeten de 
projecten worden geïnventariseerd en op een gestructureerde manier worden beschreven aan de hand van 
een aantal criteria. De transformatieprojecten worden beschreven aan de hand van zes criteria [Van Egmond, 
1999]. Met deze criteria kunnen bouwonderdelen zowel functioneel als technisch worden beschreven. Enkele 
van deze criteria zijn aangepast zodat ze beter inpasbaar zijn en een betere beschrijving geven bij de analyse 
van de bouwonderdelen van de verschillende projecten. Om de criteria duidelijk weer te geven en niet voor 
meerdere interpretaties mogelijk te maken, zijn de criteria in de onderstaande paragraaf verder gedefinieerd, 
waarbij gebruik gemaakt is van verschillende (wetenschappelijke) bronnen. 
 
Beoordelingscriteria gebaseerd op technische aspecten van bestaande kantoorgebouwen, gebouwd tussen 
1970-1990 in Nederland  
 
1. Functionaliteit: (SEV, 2007, Gijsberts, 2011) 
Gebruikers flexibiliteit: ‘Het vermogen van een gebouw om tijdens de gebruiksfase (met beperkte 
bouwtechnische ingrepen) ruimtelijke en functionele veranderingen te ondergaan, afgestemd op de specifieke 
en persoonlijke wensen en eisen van de gebruiker(s).’ 
Proces flexibiliteit: ‘Keuzevrijheid en zeggenschap voor de eerste gebruiker(s) ten aanzien van het 
gebouwontwerp tijdens de ontwerpfase en de uitvoeringsfase van het gebouw. ‘ 
 
2. Geometrie: (Van Egmond, 1999)  
Bepalen van de afmeting van een bepaald bouwdeel/gebouw: (lengte, breedte, hoogte), vorm, gewicht. 
 
3. Materialisatie: (Van Egmond, 1999) 
Materialisering van het bouwdeel (hout, rubber, metaal, beton etc.) 
 
4.(Bouw) Fysische-technische prestaties: (Van Egmond, 1999)  
Het bestand zijn tegen diverse krachten: mechanische, klimatologische (vochtigheid, warmte, licht 
doorlatendheid, geluid, brandwerendheid ) 
 
5. Uitvoering (Bouwwerken; TU delft, 2010): 
De uitvoering is het proces van het tot stand brengen van bouwdelen, totdat het bouwwerk gerealiseerd is.  
Het proces omvat een geheel van activiteiten die gebeuren op de bouwplaats en elders ten aanzien van 
projectgerichte activiteiten, zoals het voorbereiden van bouwdelen en logistieke activiteiten, waaronder het 
vervoeren van bouwmaterialen en bouwproducten naar de bouwplaats  
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6.Bouwkosten (NEN 2631, 1979): 
De kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de realisering van een bouwproject 
tot en met de oplevering van het gebouw of de gebouwen, dan wel ten behoeve van verbouwingen.  
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Bijlage 2  Inventarisatielijst recreatieprojecten 

 Permanente transformatie projecten    

1. Bomansplaats, Eindhoven Semi-Permanente 107 
studentenwoningen 
 

Realisatie: 2011  

2. Westplantsoen, Delft Permanente 45 
studentenwoningen 
 

Realisatie:2004  

3. Eendrachtskade, Groningen Permanente 83 
zelfstandige 
studentenwoningen 

Realisatie:2004  

 Tijdelijke transformatieprojecten    

4. Kanaalweg 92, Utrecht Tijdelijke 150 
studentenwoningen 
 

Realisatie: 2005  

5. Archimedeslaan 16, Utrecht Tijdelijk 200 
studentenwoningen 
 

Realisatie: 2011  

6. Acta-gebouw, Amsterdam Tijdelijke 200 
studentenwoningen 
 

Voorbereiding  

 Verplaatsbare studentenunits    

7. Spaceboxen in Eindhoven Tijdelijke 20 
studentenwoningen 
 

Realisatie: 2005  

8. Containerwoningen, Amsterdam Tijdelijke 100 
studentenwoningen 

Realisatie: 2008  

9. Studentenunits, Delft Semi-permanent 180 
studentenwoningen 

Realisatie 2006  



Op kamers gaan in kantoren 

 

 
7 J.P.M. Hermans    Afstudeeratelier: Slimbouwen IV 

 

2.1 Studentenwooncomplex Archimedeslaan AL16 te Utrecht 
(tijdelijke transformatie exploitatieduur 5jaar) 
 
Infill (binnenwanden en openingen) 
De binnenwanden die zijn toepast bij de Archimedeslaan 16 zijn metalstud wanden die zijn afgewerkt met 
gipskartonplaten. Tussen de metalen profielen is isolatie opgenomen in de vorm van steenwolplaten die op 
maat zijn gesneden en tussen de profielen in zijn geplaatst. Op deze manier wordt voldaan aan 
brandwerendheid voor bestaande bouw (30min wbdo). De keuze voor het plaatsen van dit soort wanden zijn 
volgens de aannemer de volgende: De profielen en gipsplaten zijn eenvoudig te plaatsen, het wandsysteem is 
licht van gewicht, wijzingen zijn nog in een latere fase van de bouw in te passen, door de plattegrondindeling is 
dit kostentechnisch relatief een goedkope oplossing. Als nadeel wordt aangegeven dit type wandsysteem niet 
is her te gebruiken in een ander gebouw en zal dus bij sloop een grote bijdrage leveren aan de sloopkosten en 
milieuvervuiling. Daarnaast is uit een evaluatie gebleken dat het afwerkniveau van de binnenwanden lager ligt 
dan wanneer de aannemer dit zelf zou uitvoeren. Beter en meer begeleiding tijdens de bouw of workshops 
voor studenten zouden dit kunnen verbeteren. De nieuwe kozijnen die zijn toegepast bestaan uit vuren houten 
montage kozijnen. Deze worden door de aannemer geplaatst en door de studenten verder afgewerkt. De 
deuren uit de bestaande toestand worden in de nieuwe toestand hergebruikt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infill (plafondafwerking) 
Hergebruik van materialen wordt bij dit project nagestreefd. Een uitzondering hierop zijn de verlaagde 
plafonds. Op enkele plaatsen waren de verlaagde plafonds in een zodanige slechte staat dat hergebruik niet 
meer mogelijk was. Op deze plaatsen zijn deze verlaagde plafonds dan ook verwijderd en zijn de leidingen in 
het zicht gelaten. Door de plaatsing van de woningscheidende wanden tussen de studentenkamers, waarbij de 
wanden moeten doorlopen tot de bovenliggende vloer, zijn de verlaagde plafonds ook verwijderd. Hergebruik 
was hier niet mogelijk omdat er te veel wijzingen moesten worden doorgevoerd dat kostentechnisch niet 
verantwoord was. Bij de ruimtes die bij de nieuwe functie niet van grootte zijn veranderd en waarbij de 
aanpassingen makkelijker waren in te passen, zijn de verlaagde plafonds wel behouden. Voorbeelden hiervan 
zijn enkele gemeenschappelijke keukens. 
De plafonds in de studentenwoningen worden na het verwijderen van de verlaagde plafonds door de 
studenten zelf afgewerkt. Het afwerken (stuken) is in een vroeg stadium wel overwogen maar werd al snel tot 
niet haalbaar bestempeld door het vele leidingwerk, waardoor er moeilijk gestukt kon worden. Daarnaast 
waren de kosten voor de werkzaamheden te hoog. 
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Infill (vloerafwerking) 
In het voormalige schoolgebouw zijn de vloeren afgewerkt met verschillende afwerkingen. Deze variëren van 
vloerbedekking tot marmoleum. De vloerafwerkingen zijn zoveel mogelijk behouden. Mochten studenten 
beslissen om de vloerafwerking te veranderen dan zijn ze daar zelf voor verantwoordelijk, zowel voor de 
uitvoering als de kosten. Eventuele beschadigingen zijn voor eigen rekening. De meeste studenten hebben 
ervoor gekozen om de bestaande vloerafwerking te behouden. In sommige gevallen is er gekozen voor een 

vloerbedekking of laminaat over de bestaande vloerafwerking heen te leggen. Dit is mogelijk omdat de deuren 
zijn voorzien van een onderdorpel.  
 
Infill (vaste keukenopstelling) 
De gemeenschappelijke keukens zijn erg basic uitgevoerd maar bezitten wel alle voorzieningen die nodig zijn. 
De keukenblokken zijn opgebouwd uit een frame werk van vuren houten regels en een keukenblad van 
spaanplaat met een topafwerking van pvc. Het keukenblad is voorzien van sparingen voor deze verschillende 
gootstenen. De leidingen (elektra en water) voor de keuken zijn aangepast en gemonteerd op de wanden 
(opbouw systeem). Het warme water wordt doormiddel van een close-in boiler van 15 liter aangevoerd en 
verspreid over meerdere afgifte punten. Het fornuis bestaat uit een los tweepits kooktoestel. De lucht wordt 
doormiddel van ventilatieventielen die zijn opgenomen in de ventilatieleidingen afgevoerd (zie foto….). 
 

 
Infill (sanitair) 
De doucheruimtes zijn onderverdeeld in verschillende douchehokjes. Deze douchehokjes (afm. 1,6x1m) zijn 
opgebouwd uit betonplex platen die zelf door de studenten worden gemonteerd. Deze keuze voor dit 
materiaal zijn onder andere: Geen afwerking nodig, bestand tegen vocht en mechanische belastingen, 
makkelijke te onderhouden, relatief lage kosten (+/- 10 euro per m2 incl. BTW) en makkelijke montage. Binnen 
deze hokjes zijn douchecabines opgebouwd en geïnstalleerd. Omdat er op een geconcentreerde plaats veel 
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(nieuwe) leidingen (water, elektra en mechanische ventilatie)lopen en er toch een goed afwerkingsniveau 
werd verlangd zijn er bij de doucheruimtes verlaagde plafonds aangebracht. De vloeren zijn afgewerkt met 
composiet materiaal. Op deze manier zijn de vloeren op een eenvoudige wijze schoon te houden. De sanitaire 
ruimtes zijn boven elkaar gepositioneerd op deze manier werd het ook mogelijk bestaande sparingen in de 
vloer her te gebruiken voor bijvoorbeeld de standleiding voor de douches en toiletten. De leidingen voor de 
aanvoer van het koude en warme water worden in serie geschakeld. Het nadeel hiervan is dat er bij een grote 
vraag naar water er minder druk op de leidingen komt te staan. In theorie klopt dit feit maar uit de praktijk 
blijkt dat de verschillende studenten niet allemaal binnen een bepaalde tijdsperiode gebruik maken van de 
douches. 
Wat geldt voor de hierboven beschreven douches geldt ook in grote mate voor de toiletten. Er wordt gebruik 
gemaakt van combinatietoiletten……. 

Services: (warmteopwekking en warmte distributie) 
De paneelradiatoren die onder de ramen zijn geplaatst worden hergebruikt. Iedere studentenwoning maakt op 
deze manier gebruik van een radiator die voldoende capaciteit heeft om de ruimte te verwarmen. Wel zijn de 
radiatoren voorzien van een thermostaatknop zodat de temperatuur constant blijft. De verwarmingsketel is 
ook hergebruikt omdat deze voldoende vermogen om zowel de radiatoren als de verschillende douche 
eenheden van warm water te voorzien.  

Services: (Riolering) 
De toiletten, douches en wastafels worden doormiddel van pvc leidingen 
aangesloten op het bestaande rioleringssysteem. Hierbij worden zoveel 
mogelijk oude leidingdoorvoeren en in sommige gevallen bestaande 
leidingen hergebruikt. Extra aandacht dient er besteed te worden aan de 
doorvoer van leidingen waarbij er van het ene naar het andere 
brandcompartiment wordt gegaan. Deze aansluitingen moeten brand- en 
rookwerend zijn. Om aan deze eisen te voldoen zijn de leidingen t.p.v. deze 
wanden en vloeren voorzien van brandmanchetten en brandwerende 
opschuimende acrylaatkit. 
 

Services: (waterinstallaties) 
De aanvoer van water verloopt vanuit de centrale schachten via het plafond en de wanden naar de 
verschillende afgifte punten in het gebouw. De koperen leidingen worden doormiddel van een beugelsysteem 
bevestigd op de vloerconstructie en wanden. Door deze opbouwmethode zijn de leidingen  eenvoudiger 
bereikbaar waardoor eventuele wijzigingen, uitbreidingen en reparaties makkelijker zijn uit te voeren dan 
wanneer de leidingen in de wand zijn verwerkt. Naast deze aspecten is bij het slopen van het gebouw de 
mogelijkheid aanwezig de leidingen te demonteren en her te gebruiken in een nieuwe situatie. Uiteindelijk zal 
dit de kosten voor het transformatieproject drukken.  

Services: (luchtbehandeling) 
De ramen van de verschillende studentenwoningen waren op een 
paar enkele ramen na niet te openen. Er is besloten, aangezien de 
ruimte moet worden geventileerd, de kozijnen te voorzien van een 
extra verticale stijl waartussen een raamvleugel met een 
ventilatieopening is opgenomen. Het aanpassen van het 
ventilatiesysteem waarbij ook mechanische geventileerd wordt is in 
de beginfase onderzocht. De kosten die deze wijzing met zich 
meebracht woog niet op tegen de investering die moest worden 
gedaan om de kozijnen te wijzigen. De studentenwoningen worden in de nieuwe situatie natuurlijk 
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geventileerd. De ruimtes die mechanisch worden afgevoerd zijn o.a. de doucheruimtes en de keukens. Hierbij 
zijn de leidingen verlegd of vernieuwd en opgehangen aan de vloerconstructie. De capaciteit van de bestaande 
installatie waren voldoende en zijn dus ook behouden. De brandveiligheid en dan vooral de brandoverslag van 
het ene naar het andere brandcompartiment wordt tegengegaan door het toepassen van een terugslagklep in 
de ventilatie buizen. 

Services: (elektra, data en verlichting) 
De elektra wordt gemonteerd op de vloer- en wandenconstructie. De buizen worden op plaatsen waar de kans 
groot is op mechanische beschadigingen voorzien slagvaste pvc buizen. De wandcontactdozen en 
lichtschakelaars worden zoveel mogelijk hergebruikt. Nieuwe wandcontactdozen en schakerlaar worden 
aangebracht op de wanden (opbouw systeem). Hierdoor is hergebruik mogelijk en zijn snel aanpassingen te 
doen.
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2.2 Studentenwooncomplex aan de Bomansplaats 1-10 te Eindhoven. 
(Semi-Permanente transformatie exploitatieduur 25jaar) 
 
Infill (Binnenwanden en openingen): 
De binnenwanden die zijn toepast bij de Bomansplaats zijn metalstud 
wanden die zijn afgewerkt met een gipskartonplaat. De 
woningscheidende wanden zijn aan weerszijde voorzien van een dubbele 
beplating zodat wordt voldaan aan brandwerendheid voor bestaande 
bouw (30min wbdo). Tussen de metalen profielen is isolatie opgenomen 
in de vorm van steenwolplaten die opmaat zijn gesneden en tussen de 
profielen in zijn geplaats. De keuze waarom voor dit wand systeem is 
gekozen is niet achterhaald, maar de wanden van metalstud worden bij 
vele transformatieprojecten toegepast omdat ze licht zijn en relatief snel 
zijn te plaatsen. Daarnaast kan nog in de bouwfase wijzigingen worden 
aangebracht met betrekking tot de installaties. In de gebruiksfase wordt 
het aanbrengen van wijzigingen moeilijk, omdat hierdoor beschadigingen 
ontstaan aan het bestaande wandsysteem. De gipsplaten worden na het 
voegen van de naden voorzien van een muurverf in de kleur RAL 9010. De 
binnenwandopeningen zijn voorzien van metalen montage kozijnen die 
om de metalstud profielen worden geklemd doormiddel van een 
klemsysteem. Het monteren en verwijderen gebeurd doormiddel van het aandraaien of losdraaien van de 
imbus openingen die zijn opgenomen in de deurpost. Op deze manier zijn de stijlen en bovendorpel makkelijk 
te verwijderen. De voordeur van de studentenkamers zijn voorzien van houten montagekozijnen die voldoen 
aan de bestaande gebouweisen uit het bouwbesluit (30min wbdo) 
 
Infill (plafondafwerking): 
Na het verwijderen van het verlaagde plafond en de installaties blijft een plafond over dat niet is afgewerkt en 
waar de nodige sparingen zaten van de verschillende installaties (mechanische ventilatie). Het plafond is 
opnieuw voorzien van een nieuwe afwerklaag in de vorm van een spuitpleister. Dit pleister bestaat uit 2 fases 
waarbij de eerste fase bestaat uit het vlak pleisteren (messen). Na enige droogtijd wordt een structuur 
opgespoten, de korrel kan worden afgesteld middels de luchtdruk, op fijn, middel en grof. Het gedeelte tussen 
de woonkamer en de badkamer wordt een verlaagd plafond aangebracht dat de leiding voor de mechanische 
ventilatie en elektra herbergt. Door de massa van de vloer en de beperkte eisen die vanuit het bouwbesluit 
worden gesteld was het in deze situatie niet nodig een verlaagd plafond aan te brengen. Uit een reflectie 
enquête van bewoners komt echter wel naar voren dat sommige bewoners geluidsoverlast ervaren van boven 
buren. Deze problemen hadden voorkomen kunnen worden door het toepassen van zwevende dekvloer of het 
aanbrengen van een verlaagd plafond. 
 
Infill (vloerafwerking) 
De afwerkvloeren waren na het verwijderen van het marmoleum uit het oude gebouw op enkele plaatsen 
beschadigd. Deze beschadigingen zijn hersteld door een egalisatiemortel. Bij deze transformatie is er zoveel 
mogelijk gestreefd naar het “hergebruiken” van oude sparingen. Enkele sparingen zijn dichtgestort omdat deze 
voor de nieuwe functie niet nodig waren. Een zwevende dekvloer is in een beginstadium overwogen maar 
werd al snel niet als realiseerbaar geacht vanwege de hoge kosten die dit met zich meebracht. Alle woningen 
zijn opgeleverd met een pvc/vinyl vloerbedekking. De reden voor deze keuze is onder meer gebaseerd op een 
goede prijs/kwaliteit verhouding. 
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Infill (vaste keukenvoorzieningen) 
De keuken van de studentenwoningen bestaat uit een 
keukenblok van twee blokken en drie keukenkastjes (zie 
foto…). Er is plaats vrij gehouden voor een koelkast en 
een combimagnetron is ingebouwd in een van de 
blokken. Het fornuis bestaat uit een los tweepits 
kooktoestel met een motor loze afzuigkap. Tevens is de 
keuken voorzien van een gootsteen. De leidingen van de 
verschillende keukenapparatuur in de vorm van elektra 
en water zijn in de achtergelegen scheidingswand 
opgenomen. Van hieruit worden de leidingen via het 
verlaagde plafond naar de meterkast gevoerd. 
 
Infill (sanitair inrichting) 
Bij de locatie aan de Bomansplaats is een zogenaamde S-pod sanitair unit 
geïnstalleerd. In deze unit zijn onder andere het toilet, de wastafel en de 
douche verwerkt. De unit kan in de ruimte zelf worden opgebouwd of in 
zijn geheel worden aangeleverd en doormiddel van een kraan worden 
gehesen in het gebouw. Dit zal uiteindelijk resulteren in nog korte 
montage/installatie tijd. Deze laatste optie is ook toegepast bij de 
Bomansplaats (zie afbeelding). De units bestaan uit (afhankelijk van het 
model) een bodemplaat, zes wandelementen en een bovenplaat. De 
elementen bestaan uit verstrekte glasvezel hars dat wordt opgenomen in 
een mal en onder hoge druk en temperatuur wordt gevormd in de juiste 
vorm. De elementen worden afgewerkt met een gelcoat waardoor er 
een optimale hygiëne en eenvoudige, goedkopere schoonmaak en 
onderhoud mogelijk is. Alle benodigde leidingen (mv, elektra en 
waterleidingen en afvoeren) worden opgenomen in de unit en uitvoerig 
getest voordat ze de fabriek verlaten. Deze leidingen komen op één 
plaats bij elkaar waardoor het mogelijk wordt doormiddel van een onderhoudsluikje de leidingen te repareren 
of aan te passen. De afmetingen (afhankelijk van het model) zijn 1,6x1,61x2,33m het totale gewicht van de 
unit bedraagt 238kg. De installatie van de unit wordt uitgevoerd door 2 personen en duurt ongeveer 1,5uur á 2 
uur. De kosten variëren afhankelijk van het model, installatie mogelijkheden en bestelde hoeveelheden. De 
units die zijn toegepast bij de Bomansplaats kosten ongeveer 5500 euro excl. BTW. 
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Services: (warmteopwekking en warmte distributie) 
De installatieruimte van het voormalige kantoor blijft gehandhaafd. De bestaande Hr-ketel in combinatie met 
toegevoegde zonnecollectoren en zonneboiler voorzien de appartementen van warm water. Extra leidingen 
zijn voorzien om in de toekomst gebruik te gaan maken van Zonne elektriciteit. De studentenwoningen 
worden doormiddel van individueel aangestuurde paneelradiator onder het raam verwarmd.  
 
Services: (riolering) 
De (pvc) riolering van de sanitaire unit wordt opgenomen in 
de s-pod. Deze is rechtstreeks geïnstalleerd tegen de 
schacht van de verticale leidingen waardoor het 
leidingverloop zo kort mogelijk is en er geen sparingen 
hoeven te worden gemaakt in de vloer. De afvoer van de 
gootsteen Ø32mm wordt opgenomen in de scheidingswand 
tussen sanitair unit en keuken en wordt via de 
woningscheidende wand aangesloten op de verticale 
schacht. 
 
 
Services: (waterinstallaties) 
Iedere studentenwoning beschikt over een eigen meterkast met daarin opgenomen een watermeter. Vanuit 
de meterkast wordt het water aangevoerd. De koperen leidingen Ø15koperen waterleidingen voorzien de 
sanitaire unit en keuken van het benodigde warme en koude water. De sanitaire unit worden wordt in de 
fabriek voorzien van koperen leidingen die doormiddel van kunststof beugels bevestigd worden aan de unit. 
Op de bouw worden deze leidingen doormiddel van knelfittingen verbonden met het vaste leidingnetwerk van 
het gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele specifieke kenmerken opgegeven door de fabrikant www.s-pod.nl 
- Muren, een anti-slip vloer, een deur en een plafond uit hoogwaardige kwaliteit composiet 

materialen. 
- Alle verdere badkamer interieur accessoires: wastafel, kranen, spiegel, handdoekhouder, hangtoilet 

met toiletbril, toiletrolhouder, douchegordijn/scherm, schappen, opbergvakken, jashaak, etc. 
- M2/F2 brandklasse 
- Hoogwaardig polyester met versterkte glasvezel. Lichtgewicht. Minder milieubelastend dan 

traditionele badkamers. 
- Douchegoot ingebouwd in de vloer 
- Kan worden geleverd in 8 secties die door een standaard deurmaat kan worden doorgevoerd 
- Geen traditionele voegen, dus geen haarden van besmetting of vieze schimmelvoegen. 
- Lekkage-vrije constructie. 
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Services: (luchtbehandeling) 
Zoals al eerder beschreven is, zijn de woningen voorzien van 
nieuwe ramen waarbij de ramen op een kiepstand kunnen 
worden gezet. Doormiddel van ventilatieroosters en deze 
kiepstand worden de woningen natuurlijk geventileerd. De 
badkamer en de keuken worden mechanisch afgevoerd. Uit 
gesprekken met de architect is gebleken dat het bepalen van 
de posities van de verticale standleidingen voor de 
mechanische ventilatie erg tijdrovend waren. In overleg met 
de constructeur zijn de plaatsen aangegeven waar de 
leidingen konden worden doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd 
dat ten plaatsen van de woningscheidende wanden verticale 
ventilatiekanalen zijn toegepast. Vanuit deze kanalen kan per 
verdieping de lucht voor twee woningen worden afgevoerd. 
 
Services: Elektra 
De lichtpunten in het gebouw bevinden zich zoveel mogelijk in de Metal stud wanden. Er wordt dus niet 
gebruik gemaakt van centraal dozen in het plafond. De reden waarom voor deze oplossing is gekozen is dat 
men wilde voorkomen dat er zo weinig mogelijk ingrepen in het bestaande plafond plaatsvonden. De leidingen 
voor de elektra zouden moeten weggewerkt met een verlaagd plafond of doormiddel van een dikker stuc laag. 
Deze kosten waren te groot. Het verlaagde plafond bij de sanitaire unit bevat wel een centraal doos. 
 
 
Services: (beveiliging) 
In verband met eventuele overlast zijn er bewust geen gezamenlijk ruimten ingericht. Elke verdieping krijgt 
een beheerder met bevoegdheden, die wordt gerekruteerd uit de bewoners. De bewoner krijgt hier privéleges 
voor terug zoals korting op de huur. Er is CCTV camerabewaking in het pand en voor het sleutelbeheer zijn er 
smart Keys die bij wandbetaling of wangedrag geblokkeerd kunnen worden.  
 
Er waren wat strubbelingen met de gemeente bij toetsing maar uiteindelijk is uitgegaan van bestaande bouw. 
Aanvankelijk ging Bouw- en Woningtoezicht uit van nieuwbouwnormen waardoor zij afhoudend waren. Op 
aandringen van de wethouder is er vanwege de komst van studenten naar Eindhoven, toch toestemming door 
de gemeente verleent. Alles bij elkaar was de hele planvoorbereidingsfase daarom toch uitzonderlijk kort: 4 
maanden.  
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Bijlage 3. Beschrijving beoordelingscriteria inbouwproducten en morfologisch schema 
Industrieel product: 
Industrieel vervaardigde bouwproducten verstaat men: Alle bouwproducten die in een fabriek worden 
gemaakt. Industrieel bouwen is vervolgens het samenvoegen of monteren van industriële producten in de 
fabriek of op de bouwplaats [SEV, 2007]. Het zoveel mogelijk vervaardigen van een product in de fabriek 
verdient hierbij de voorkeur. Door zoveel mogelijk in de fabriek te vervaardigen neemt de kwaliteit, door beter 
werkomstandigheden toe. 
 
De verdeling is als volgt: 
1-3 stuks = Goed: Product bestaat geheel afgeleverd als prefab product 
4-7 stuks = neutraal: Product is gedeeltelijk geprefabriceerd 
>7 stuks  = slecht: bestaat uit veel onderdelen die op de bouwplaats moet worden samengevoegd 

 
Gewicht van het totale product: 
Het gewicht van een bouwproduct kan voor het transport naar-en op de bouwplaats van belang zijn. Een licht 
geprefabriceerd product dat kan worden geplaatst zonder inzet van veel materieel verdient hierbij de 
voorkeur. 
 
De verdeling is als volgt: 
10-20kg/m2 = Goed: (Geprefabriceerd) product dat kan worden geplaatst door één persoon 
21-30 kg/m2 = Neutraal: Product bestaat uit meerdere onderdelen dat kan worden geplaatst door één of 

twee personen 
> 31kg/m2 = slecht: Doormiddel van hulp materieel moet het product worden getransporteerd en 

worden geplaatst.  

 
Afmetingen van het totale product: 
Een bestaand kantoorgebouw transformeren naar een nieuwe woonfunctie neemt belemmeringen met zich 
mee. Deze belemmeringen zijn onder meer dat nieuwe producten niet eenvoudig binnen het bestaande 
gebouw te transporteren  zijn. Deur- en gevelopeningen en trappen etc. laten maar op beperkte schaal de 
afmetingen van prefabriceerde producten toe. Samen met het gewicht van het product bepalen deze aspecten 
in hoeverre producten op een eenvoudige manier kunnen worden getransporteerd en kunnen worden 
geplaatst. Producten die eenvoudig kunnen worden getransporteerd en toch een hoge mate van prefabricage 
bezitten hebben hierbij de voorkeur. 

De verdeling is als volgt: 
- Goed: Het geprefabriceerde product heeft afmetingen waardoor het eenvoudig kan worden 

getransporteerd door, één of twee personen binnen in het gebouw 
- Neutraal: Het product bestaat uit meerdere onderdelen die afmetingen hebben en eenvoudig kunnen 

worden getransporteerd binnen in het gebouw. 
- Slecht: Het product heeft afmetingen waardoor het moeilijk kan worden getransporteerd binnen in het 

gebouw 
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Aanpasbaarheid in gebruiksfase: 
Onder aanpasbaarheid in de gebruiksfase wordt verstaan dat de gebruikers instaat, zijn het bouwproduct 
gedurende de levensfase te veranderen/verplaatsen, zonder dat hierbij de kwaliteit van het product achteruit 
gaat. Een voorbeeld is het verplaatsen van een wand, waarbij het product of de omliggende constructie zo 
wordt beschadigd bij verplaatsing dat de kwaliteit van het product of de omliggende constructie wordt 
verlaagd. 
 
De verdeling is als volgt: 

- Goed: Het geprefabriceerde product kan volledig worden verplaatst zonder schade aan te brengen aan 
het product en omliggende constructie 

- Neutraal: Het product kan worden verplaatst door het product gedeeltelijk te demonteren. 
- Slecht: Het product moet gedeeltelijk/geheel worden gesloopt om het aan te passen 

 
Demontabel: 
Het uitgangspunt van demontabel bouwen is dat de verbindingen tussen de verschillende gebouwelementen 
demontabel ontworpen en gerealiseerd zijn. Hierdoor kunnen de componenten zoveel mogelijk onbeschadigd, 
zo min mogelijk vervuild met andere materialen en met zo min mogelijk schade aan omliggende componenten 
verwijderd worden. Dat maakt de gedemonteerde elementen met minimale inspanning van mens en machine 
geschikt voor hergebruik [SEV, 2007].  
 
De verdeling is als volgt: 

- Goed: Droge verbindingen die meerdere keren zijn te (de)monteren en geen schade toebrengen aan 
het product 

- Neutraal: Droge verbinding, product is gedeeltelijk demontabel.  
- Slecht: natte verbinding, product is niet demontabel. 

 
Projectongebondenheid: 
Het begrip projectongebondenheid en herbruikbaarheid zijn begrippen die veel overeenkomsten bevatten. De 
projectongebondenheid komt tot uitdrukking in de standaardisatie van de producten. Is een product speciaal 
gemaakt voor een bepaalde situatie of bestaat het uit standaardelementen die in meerdere situaties kunnen 
worden gebruikt. Als er een duidelijke scheiding is tussen de draagstructuur van het gebouw en het 
bouwproduct dan is dit bevorderlijke voor hergebruik. 
 
De verdeling is als volgt: 

- Goed: het geprefabriceerde bouwproduct kan zonder grote aanpassingen voor meer projecten worden 
gebruikt 

- Neutraal: Het bouwproduct is samengesteld uit meerdere gestandaardiseerde elementen  
- Slecht: Het product bestaat uit meerdere onderdelen en is alleen toepasbaar binnen één project. 

 
Bevestiging lasten aan bouwproduct 
Het bevestigen van onderdelen aan de muur moet mogelijk zijn tot een bepaalde grens.  

- Goed: Zonder extra voorzieningen kunnen lasten >25kg worden bevestigd aan het bouwproduct 
- Neutraal: Met extra voorzieningen zijn lasten>25kg te bevestigen aan het bouwproduct. Hierbij moet 

in de bouwfase deze voorzieningen zijn aangebracht 
- Slecht: Met extra voorzieningen kunnen lasten <25kg worden bevestigd aan het bouwproduct 
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Bereikbaarheid en aanpasbaarheid installaties 
Het eenvoudig bereikbaar maken van de installaties maakt het mogelijk de installaties aan te passen. De 
bereikbaarheid en aanpasbaarheid van de installaties staat hierbij centraal. De installaties moeten zonder veel 
sloop- en breekwerk bereikbaar en aanpasbaar zijn.  

- Goed: Installaties zijn eenvoudig bereikbaar en aanpasbaar. Voor deze bereikbaarheid hoeft geen 
schade te worden aangebracht aan het product. 

- Neutraal: Installaties zijn bereikbaar maar niet aanpasbaar. 
- Slecht: installaties zijn niet bereikbaar en aanpasbaar. 

 
Inzet personeel 
Naast het benodigde werktempo bepalen de producteigenschappen in grote mate de inzet van het personeel. 
Als er minder personeel nodig is voor de werkzaamheden en de bouwsnelheid kan worden gegarandeerd, dan 
verdiend dit de voorkeur. 

- Goed: Voor de plaatsing, montage en afwerking is één werknemer noodzakelijk 
- Neutraal: Voor de plaatsing, montage en afwerking zijn twee werknemer noodzakelijk 
- Slecht: Voor de plaatsing, montage en afwerking zijn meer dan twee werknemer noodzakelijk 

 
Inzet materieel: 
Inzet van veel materieel is heeft niet alleen op de invloed van de kosten het kan ook het werktempo 
beïnvloeden. Door hulpmaterieel kunnen producten eenvoudig worden geplaatst, gesteld en gemonteerd. 
Door deze inzet kunnen de manuren worden verkort.  

- Goed:  
- Neutraal: 
- Slecht: 

 
Aantal handelingen/snelheid 
De snelheid voor het plaatsen, monteren en afwerken van een product is afhankelijk van het aantal 
handelingen dat moet worden verricht om het product te realiseren. worden verkregen door naar Het aantal 
handelingen wordt berekend vanaf het uitzetten tot het afwerken van het bouwsysteem. 
5-10 handelingen  = Goed: 
10-15 handelingen  = Neutraal: 
>15 handelingen   = slecht:  
 
 
Schadegevoeligheid 
Het product kan tijdens de bouw (stoten, vallen etc.) of tijdens gebruik beschadigd raken. Het ene product is 
hier beter tegen bestand dan het andere. 

- Goed: product is bestand tegen beschadigingen in bouw -en gebruiksfase 
- Neutraal: Product is bestand tegen beschadigen in de gebruiksfase 
- Slecht: product is niet bestand tegen beschadigingen. 

 
Bouwfysische prestaties:  
De bouwfysische prestaties van ieder product zijn verschillend. In de meeste gevallen valt dit samen met de 
dikte en eigenschappen van het materiaal. Niet ieder product heeft dezelfde afmetingen en daarom is het 
moeilijk deze prestaties te meten. Bij deze boordeling is uitgegaan van een standaard. De standaard bestaat 
uit: 
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Thermische isolatie 
Wanden: 
1,5-2,0 m2.K/W  =Goed 
1,0-1,4m2.K/W  = Neutraal 
0,5-0,9m2.K/W  = Slecht 
 
Vloeren: 
>1,0m2.K/W  = Goed 
0,5-1,0m2.K/W  = Neutraal 
0-0,5m2.K/W  = slecht 
 

Brandwerendheid (WBDBO) 
≥60min   = Goed: Brandwerendheid voldoet aan het bouwbesluit Nieuwbouw 
30min   = Neutraal: Brandwerendheid voldoet aan het bouwbesluit bestaande bouw 
<30min   = Slecht:  
 
Kosten per m2 excl. BTW: 
€0-40/m2  = Goed 
€40-80/m2  = Neutraal 
>80Slecht:   = Slecht 
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Bijlage 4 Analyse State of the Art inbouwproducten 
4.1 Analyse tabel 
  Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen Sanitair units  

 Product 
   

Prestatie/specificaties 
 
 
 
 

Gyproc Metal-stud 
wanden 

Faay vlaskern paneel Spanell karton paneel Ytong 
cellenbetonwanden 

Gyproc vrijdagende 
metal-stud palfond 

Plamenco   
Spanplafond 

Rigidur vloersystemen Kingspan 
Montage vloer 

 

Holland Composite 
SmartCube 

 

0. Algemeen           

0.1 Toepassingsgebied Woningscheidende 
wanden, voorzetwaden, 
ruimtescheidende 
wanden 

Woningscheidende 
wanden, 
voorzetwaden, 
ruimtescheidende 
wanden; plafond 
constructies 

Woningscheidende 
wanden, 
voorzetwaden, 
ruimtescheidende 
wanden; plafond 
constructies 

Woningscheidende 
wanden, voorzetwaden, 
ruimtescheidende 
wanden 

nieuwbouw- en 
renovatieprojecten in 
zowel woningbouw als 
utiliteitsbouw 

nieuwbouw- en 
renovatieproject, 
voornamelijk 
renovatie 

Zowel in de woning- als 
utiliteitsbouw geschikt als 
dekvloer; 
Ideaal toepasbaar in 
renovatiesituaties 

Voornamelijk 
utiliteitsbouw; soms 
renovatie 

Transformatieprojecten, 
renovatie en nieuwbouw. 

Studentenwoningen, 
Hotels, 
starterswoningemn 

functies slapen, 
verzorging, werken en 
koken geïntegreerd 

 

0.2 Aantal onderdelen: Afhankelijk van indeling 
frame. Standaard:7 
onderdelen 

Afhankelijk van 
indeling. Standaard 4 
onderdelen 

Afhankelijk van 
indeling. Standaard 4 
onderdelen 

Afhankelijk van 
bevestigingsmethoden 
standaard: 3 
onderdelen 

Afhankelijk van 
indeling en prestaties. 
Standaard 4 
onderdelen 

Afhankelijk van 
indeling. Standaard 5 
onderdelen: 4 
klikprofielen en folie 

Afhankelijk van gekozen 
systeem en bestaande 
toestand. Standaard 
aantal onderdelen: 2 

Afhankelijk van gekozen 
systeem 

Afhankelijk van uitvoering  

0.2.1 - Drager Licht metalen frame 
bestaande uit staanders 
en liggers. Evt 
geisoleerd 

- Onder- en bovenregel 
- Paneel + veer 

Onder- en bovenregel 
Samen gelijmd karton 

(gewapende) 
Cellenbeton elementen 

Metalen C en U -
profielen 

Klikprofielen Evt. egalisatie laag 

 

Stalen pootjes 6 sandwichelementen 
aan elkaar gekoppeld, 
naden afgekit 

 

0.2.2 - Afwerking Gipsplaten, stucplaten, 
talentborden. Naden 
afwerken met band en 
filler. 
Eindafwerking: 
stucwerk. Tegelwerk, 
behang 

Vlaskern net aan beide 
zijde gipskartonplaat 
Eindafwerking: 
stucwerk. Tegelwerk, 
behang 

Spaanplaat, MDF, 
Gipskarton, Fermacell 
Eindafwerking: 
stucwerk. Tegelwerk, 
behang 

Fillerlaag; behangklaar 

Eindafwerking: 
stucwerk. Tegelwerk, 
behang 

Gipsplaten 

Eindafwerking: verf of 
spuitpleister 

Eindafwerking: 
Kunststof folie. 

 

Randstroken 
Vloerelement: 
opgebouwd 
gipsvezelplaten met 
eronder minerale 
wol/polystyreen 

houtvezel; triplex; 
anhydriet; gipsvezel; 
mineraalvezel. 

Polyester polyurethaan 
composiet 
sandwichpanelen met 
kunststofvloer in natte cel 

Wanden en keuken of 
garderobedeuren in kleur 
naar wens of met 
fotoprint. 

 

0.3 Gewicht  21kg/m2- 46kg/m2 36-58kg/m2 15kg/m2 40,6-58kg/m2 10-14 kg/m2 0,5kg/m2 24,5-25,7 kg/m2 42kg/m2   

0.4 Afmetingen van product: DxBxH  
in mm 

-Frame: opmaakt 
gemaakt 
-Gipsplaten: 
D=70/100;B= 600 of 
1200; H≤3000 

Standaard paneel: 
D=64;B=400;H=3000 

D=40 of 80; 
B=600;H=2600-3400 

D= 70 of 
100;B=600;H=2400-
3400 

D= 50-75-100-125 
B=600 
 

Afhankelijk van 
oppervlak. Folies zijn 
doormiddel van lassen 
met elkaar te 
verbinden 

D=30-40;B=500;L=1500 Afhankelijk van gekozen 
systeem 

L=2200;B=1600;H=2340 

 

 

0.5 Bevestigen van lasten -Lichte voorwerpen: 
holle wandpluggen 
-Zware voorwerpen: 
Achterhout nodig 

Lichte en zware 
voorwerpen geen extra 
voorzieningen 

-Lichte voorwerpen: 
holle wandpluggen 
-Zware voorwerpen: 
Achterhout nodig 

Voorwerpen bevestigen 
met speciale pluggen, 
zware voorwerpen 
bevestigen met ankers 

Lichte voorwerpen 
bevestigen met 
plaatpluggen(tot 
maximaal 25 kg), 
zwaardere voorwerpen 
bevestigen aan 
vloerconstructie  

Niet mogelijk; 
vervorming van 
plafond. Bevestigen 
alleen mogelijk met 
hulpstukken 

Wanden kunnen 
doormiddel van 
schroeven worden 
gemonteerd. Objecten 
kunnen evt. worden 
gelijmd 

Lichte scheidingwanden 
kunnen worden 
gemonteerd verhoogde 
vloeren 

Lichte voorwerpen 
bevestigen met 
plaatpluggen(tot 
maximaal 25 kg), 
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0.6 Aanpasbaarheid van het product 
- In bouwfase 
- In gebruiksfase 

-In bouwfase: 
aanpasbaar;  
-In Gebruiksfase: 
moeilijk aanpasbaar; 
schade aan omliggende 
constructie 

-In bouwfase: 
aanpasbaar; 
-In Gebruiksfase: 
Moeilijk aanpasbaar 
door verlijmd 
verbindingen 

-In bouwfase: 
aanpasbaar; 
-In Gebruiksfase: 
verlijmde verbinding 
moeilijk aanpasbaar; 
droge verbinding met s-
clip makkelijk 
aanpasbaar 

-In bouwfase: 
Aanpasbaar indien niet 
ondersabeld  
-In Gebruiksfase: 
moeilijk aanpasbaar; 
schade aan omliggende 
constructie 

-In bouwfase: 
Aanpasbaar 
- gebruiksfase: 
aanpasbaarheid 
afhankelijk van 
aansluiting met 
binnenwanden 

-In bouwfase: 
Aanpasbaar, door 
vorm vrijheid 

-In Gebruiksfase: 
aanpasbaar. Gaten 
maken voor 
verlichting is mogelijk 

-In bouwfase: 
Aanpasbaar door 
elementen op maat zagen 

-In Gebruiksfase moeilijk 
aanpasbaar  

-In bouwfase: 
Aanpasbaar 

-In Gebruiksfase 
aanpasbaar doordat 
panelen los zijn geplaatst 

-In bouwfase: 
Moielijk aanpasbaar door 
prefab onderdelen 

-In Gebruiksfase moeilijk 
aanpasbaar. 
Aanpassingen duur 

 

0.7 Schade gevoeligheid tijdens 
uitvoering- en gebruiksfase 
- In bouwfase 
- In gebruiksfase 

-In bouwfase: 
Gipsplaten breekbaar 
aan randen 
-In Gebruiksfase: 
Enkele beplating: 
kwetsbaar voor schade 
Dubbele beplating: 
Niet- kwetsbaar voor 
schade 

-In bouwfase: 
Uitstekende randen 
van de panelen zijn 
kwetsbaar.  

-In bouwfase: 
Uitstekende randen van 
de panelen zijn 
kwetsbaar. 
Enkele beplating: 
kwetsbaar voor schade 
Dubbele beplating: 
Niet- kwetsbaar voor 
schade 

70mm platen zijn 
schade gevoelig 

-In bouwfase: 
Gipsplaten breekbaar 
aan randen 
-In Gebruiksfase: 
Enkele beplating: 
kwetsbaar voor schade 
Dubbele beplating: 
Niet- kwetsbaar voor 
schade 

Niet schade gevoelig. 
Product is elastisch 

Hoeken zijn schade 
gevoelig  

Niet schade gevoelig Niet schade gevoelig  

1. Uitvoering           

1.1 Inzet materieel 
- Transport op de bouwplaats 
- Montage 
 

- Platenkar/palletwagen 
- Uitzetmaterieel 
- Fixeertang 
- Blikschaar/flexmachine 
- schroefmachine 

- Platenkar 
- Uitzetmaterieel 
- schroeven of lijm 

- palletwagen 
- Uitzetmaterieel 
- schroeven of lijm 

- Panel-stelwagen 
- Uitzetmaterieel 
- Mortel 
- koevoet 

 

- palletwagen 
- Uitzetmaterieel 
- rolsteiger 
- zaag/stanleymes 
Blikschaar/flexmachine 
- schroefmachine 
 

- Folie verplaatsen met 
kar of per person 
afhankelijk van 
uitvoering 
-Ladder 
- schroefmachine 
 

- palletwagen 
- Waterpas/rei 
-Zaag 
- schroefmachine  
- lijm 
-Plamuurmes 

- palletwagen 
- Waterpas 
- lijm 
 

Per onderdelen 
aangeleverd, door 
persoon te verplaatsen 

- schroefmachine  
- lijm 
- kit 

 

 

1.2 Inzet personen/ aantal handeling 
tot installatie v/h product excl. 
aanbrengen installaties/sparingen 

1 of 2 personen 
12 handelingen 

1 persoon 
7 handelingen 

1 persoon 
6 handelingen 

1 of 2 personen 
9 handelingen 

2 personen 
12 handelingen 

2 personen 2 personen 2 personen 1  unit per dag, 2 
personen 

 

1.3 Verbindingsconstructie Schroefverbinding Lijm of droge 
verbinding afhankelijk 
van functie/afwerking. 
Mes-/groefverbinding 

Lijm of droge 
verbinding afhankelijk 
van functie/afwerking. 
Mes-/groefverbinding 

Zowel natte als droge 
verbindingsconstructie 

Schroefverbindingen. 
Naden worden gevuld 
met een filler 

Kliksysteem. Folie kan 
onderling worden 
gelast 

Lijmverbindingen Schroefverbindingen Schroefverbindingen en 
klikverbinding 

 

1.4 Demontabelbaarheid/herbruikbaar Niet-demontabel zonder 
het nodige sloop- en 
breekwerk. 
Niet-herbuikbaar 

Indien onderling niet 
gelijmde ,herbruikbaar 
en demontabel 

Indien onderling niet 
gelijmde, herbruikbaar 
en demontabel 

Niet-demontabel 
zonder het nodige 
sloop- en breekwerk. 
Niet-herbuikbaar 

Niet demontabel 
Metalen profielen 
herbruikbaar. 
Gipsplaten niet 

Demontabel, na 
aanpassingen 
herbruikbaar 

Niet 
demontabel/herbruikbaar 

demontabel/herbruikbaar demontabel/herbruikbaar  

2. Bouwfysisch            

2.1 Geluidsisolatie in dB Afhankelijk van 
afmetingen en 
materialen 

Enkele wand: -24 
Woningscheidende 
wand: +3 

Enkele wand: -27 
Woningscheidende 
wand: 61 

70mm= 28 
100mm= 31 - 

Geluidsisolatie 
afhankelijk van dikte 
isolatie 

Geluidsisolatie afhankelijk 
van dikte isolatie 

20mm= 19   

2.1.1 - Luchtgeluid 34 dB tot 66 dB - - - ≥20  -6 dB -   

2.1.2 -Contactgeluid - - - - ≥20  Δ Ico: 11-17 -   

2.2  Thermische isolatie 
M2*K/W 

Afhankelijk van 
afmetingen en 
materialen 

Enkele wand: 0,49 
Woningscheidende 
wand: 1,89 

- 
70mm= 0,44 
100mm= 0,63 

Zonder isolatie: +/-0,47 
Met isolatie:+/-1,35 

Nihil 0,39-0,69 ?   

2.3 Brandwerendheid 
In minuten 

30-120min wbdbo 45-120min wbdbo 30-60min wbdbo 60-90min wbdbo >30 min wbdbo Afhankelijk van dikte 
isolatie 

? ?   

3.0 Installaties           
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 Integratie installaties Installaties kunnen 
eenvoudig worden 
opgenomen in wand 

Installaties voor 
elektra en data 
eenvoudig; panelen 
om de 20cm  

Leidingen kunnen 
worden opgenomen in 
kanalen wanden geen 
voorzieningen voor 
horizontaal leidingwerk 

Wanden worden casco 
opgeleverd. Sleuven 
tijdens de bouw maken. 
Leidingen weggewerkt 
met filler 

Installaties worden 
opgenomen boven het 
verlaagde plafond 

 Leidingen worden in de 
Egalisatie laag 
opgenomen 

Leidingen worden 
opgenomen tussen de 
verhoogde vloer en 
bestaande vloer 

  

 Aanpasbaarheid installaties 
- In gebruiksfase 

Horizontaal leidingwerk: 
D.m.v. plintgoot 
aanpasbaar 
Verticaal leidingwerk 
Moeilijk aanpasbaar 
veel sloop- en 
breekwerk 

Horizontaal 
leidingwerk: D.m.v. 
plintgoot aanpasbaar 
Verticaal leidingwerk 
aanpasbaar d.m.v. 
schachten in 
wandpaneel 
 
 
 
 

Leidingen zijn moeilijk 
aanpasbaar in de 
gebruiksfase. Veel 
sloop- en breekwerk 
noodzakelijk. 

Leidingen zijn moeilijk 
aanpasbaar in de 
gebruiksfase. Veel 
sloop- en breekwerk 
noodzakelijk. 

Afhankelijk van afstand 
tot centraal doos: 
Leidingen zijn moeilijk 
aanpasbaar in de 
gebruiksfase. Veel 
sloop- en breekwerk 
noodzakelijk. 

Afhankelijk van 
afstand tot centraal 
doos: Folie is 
eenvoudig te voorzien 
van openingen. 
Bevestigsconstructie 
lamp is  probleem 

Leidingen zijn niet 
aanpasbaar. Elementen 
worden gelijmd en 
geschroefd. 

Leidingen zijn eenvoudig 
aanpasbaar 

  

4.0 Kosten Afhankelijk van 
afmetingen en 
materialen: 

Afhankelijk van 
afmetingen en 
materialen: 

Afhankelijk van 
afmetingen en 
materialen: 

 Afhankelijk van 
afmetingen en 
materialen: 

Afhankelijk van  
inrichting, afmetingen 
en materialen: 

 

Afhankelijk van 
afmetingen en 
materialen: 

 

Afhankelijk van 
afmetingen en 
materialen: 

 

Afhankelijk van 
uitvoering, afmetingen en 
materialen: 

 

 

4.1 Transportkosten Makkelijke 
logistiek€1,00-2,5/m2  
Moeilijk logistiek 
€5,00/m2 

- 

   - - -   

4.2 Kosten product excl. BTW 
In €/m2 

Scheidingwand: +/- 
41,00,- incl.manuren 
Woning scheidende 
wand: +/- 65,- 

Enkelpaneel: 30,30,- 
Woning scheidende 
constructie: 65,- 
 

Enkelpaneel: 24,80,- 
 

Paneel 900x2600mm 

€81,50,- excl BTW 

€45,50 incl 30mm 
isolatieplaten 

€75,- tot €100,- per 
vierkante meter incl 
BTW 

€31,00 incl BTW ? prijs is € 6.750  
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4.2 Metalstud wand, fabrikant Gyproc: 
0. Algemeen 
Bij het inventariseren en analyseren van tijdelijke transformatieprojecten kwam al naar voren dat metal-stud 
wanden het vaakst worden gebruikt voor het toepassen als voorzetwanden, woningscheidende wanden, 
ruimten scheidende wanden, en sanitaire wanden. De reden die vaak wordt aangedragen voor de keuze voor 
dit wandsysteem zijn onder meer de goede prijs kwaliteit verhouding en het eenvoudig wijzigen van eventuele 
aanpassingen tijdens de bouw. 
De wand is opgebouwd uit een metalen skelet, bekleed met gipsplaten (gipskartonplaten, gipsvezelplaten of 
glasvlies versterkte gipsplaten), en eventueel voorzien van een isolatielaag in de spouw. Deze opbouw van de 
wanden kan hoge waarden voor geluidsisolatie en brandwerendheid opleveren. De meest bekende vorm van 
de in het werk af te werken systeemwanden is de zogenoemde gipsmontagewand, waarbij de beplating 
bestaat uit gipskartonplaten. Het skelet van de gipsmontagewand kan bestaan uit een enkel of dubbel skelet, 
opgebouwd uit horizontale stalen U-vormige profielen, met een dikte van 0,6 mm en een breedte van 40 mm 
tot en met 125 mm, tegen de bouwkundige constructie, waartussen verticale C-vormige profielen met 
dezelfde breedte worden geplaatst.  
 
Geometrie van de metalstud wand 
De dikte van de wanden varieert tussen de 70 en 225mm, mede afhankelijke van de benodigde wandhoogte, 
brandwerendheid en geluidsisolatie. De lengte van de wand is onbeperkt. Het grootste voordeel van een 
metalstud wand zijn de gebuikte gipsplaten welke een afmeting kunnen hebben van 3000x1200x12,5mm, deze 
hebben daarbij een gewicht van 9,0kg/m2. Dit geeft een gewicht per plaat van 32,4kg 
In de onderstaande tabel zijn de afmetingen en de massa van metalstud weergegeven. 
 
Type metalstud Dikte Lengte Hoogte Massa 
MS 75/1.50.1.A 75mm - ≤3,00m 21kg/m2 
MS 100/1.75.1.A 100mm - ≤4,50m 22kg/m2 
MS 100/2.50.2.A 100mm - ≤4,00m 39kg/m2 
MS 125/2.75.2.A 125mm - ≤5,50m 40kg/m2 
MS 205/2.75*75.2 AA 205mm - ≤6,00m 44kg/m2 
MS 255/2.100*100.2.AA 255mm - ≤6,50m 46kg/m2 
Bron: www.gyproc.nl 

Gebruikers flexibiliteit van de metalstud wand: 
Als een metalstud wand is gemonteerd is de flexibiliteit beperkt. Dit houdt onder meer in dat bij het 
verplaatsen van deze wand de nodige reparaties moeten worden uitgevoerd aan de omliggende 
(constructie)onderdelen. Hierbij kan gedacht worden aan het repareren van het vloersysteem, in de meeste 
gevallen een zwevende dekvloer of plafondsysteem in de vorm van een verlaagd plafond. Naast deze 
constructieve aanpassingen zijn de geïnstalleerde installaties (water en elektra) ook niet meer te gebruiken en 
dienen deze eerst te worden ontkoppeld. Met behulp van speciale schroeven, spijkers of schilderijhaken 
kunnen lichte voorwerpen aan de gipsmontagewanden worden bevestigd. Zwaardere voorwerpen kunnen 
worden bevestigd met behulp van hollewandpluggen of schroefankers. Zware sanitaire voorwerpen en 
voorwerpen, die dynamisch worden belast, worden aan de gipsmontagewanden bevestigd met behulp van 
ophangverstevigingen achter de gipskartonplaat in de spouw van de wand, bestaande uit multiplex stroken 
met een dikte van 18 mm. Door het doorschroeven van de gipskartonplaten op het multiplex wordt de 
belasting van het voorwerp verdeeld over een groter oppervlakte van de beplating. 
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Proces flexibiliteit van de metalstud wand 
Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase zijn goed in te passen bij het metal-stud wandsysteem. De wanden 
hebben geen constructieve functie en hoeven niet in de voorbereidingsfase al uitgetekend en gemonteerd te 
worden. Openingen en het toevoegen of verwijderen van installaties zijn dan ook gemakkelijk uit te voeren. Dit 
komt mede door de uitvoeringsmethode waarbij eerste één zijde van de wand wordt bekleed met gipsplaten 
en waarna de installaties en isolaties worden geplaatst en de wand wordt gesloten met het plaatsen van 
gipsplaten aan de andere zijde van de wand. Als de schroefopeningen en naden tussen de gipsplaten zijn 
weggewerkt (voegenvuller) worden aanpassingen aan de wand moeilijker. Aangezien de gipsplaten niet meer 
kunnen worden verwijderd zonder de platen te beschadigen. Het hergebruik van de gripsplaten is in deze fase 
dan ook niet meer mogelijk.  
 
De wanden hebben een standaard hoogte en breedte. Het hergebruiken/herplaatsen van de wanden is in veel 
gevallen niet mogelijk zonder de wand en de omringende constructies ernstig te beschadigen. De wanden 
worden aan de binnenkant van de metalen profielen vastgezet tegen de vloerconstructie en/of 
muurconstructie. Voor bij deze bevestigingen te komen moet eerst de gipsplaten worden verwijderd wat 
gepaard gaat met het nodig breek en sloopwerk. 
 
1.0 Materialisatie & (bouw) fysische eigenschappen en prestaties 
Ondanks de geringe massa van 22 tot 65 kg/m2 wordt met metalstudwanden een hoge 
luchtgeluidsisolatiewaarde gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het buig slappe karakter van de beplating 
en het nagenoeg ontbreken van rechtstreekse geluidsoverdracht van het ene spouwblad naar het andere. De 
geluidsisolatie van metalstudwanden is afhankelijk van de massa van de beplating (een, twee of drie lagen 
plaatdikte 12,5 mm of 15 mm), de spouwbreedte (afhankelijk van het toegepaste profiel), de spouwvulling en 
het toepassen van een enkel skelet of een dubbel skelet (woningscheidende wanden). De uiteindelijke te 
bereiken luchtgeluidsisolatiewaarde van de metalstudwand kan nog worden verhoogd door de aansluitingen 
tegen de bouwkundige constructies af te dichten, of te ontkoppelen bijvoorbeeld met een kit voeg. Afhankelijk 
van deze factoren kan met gipsmontagewanden een geluidsisolatie bereikt worden van circa 34 dB tot 66 dB. 
 
Doorslaggevend voor de brandwerendheid van de metalstudwand is de dikte van de beplating. Een 
metalstudwand met aan weerszijden een één laags beplating heeft een brandwerendheid van minimaal 30 
minuten. Met aan weerszijden een twee laags beplating wordt een brandwerendheid bereikt van minimaal 60 
minuten. Door bijzondere voorzieningen te treffen op de plaats van de boven aansluiting van de 
metalstudwand kan de wand zelfs worden toegepast als brandcompartimenteringswand. 
 
De buiten laag van de metalstud, de gipskartonplaten, bestaan uit twee dunne lagen karton met daartussen 
gips en een bindmiddel. Indien er gebruik wordt gemaakt van maar één plaat per wandzijde is de schade 
gevoeligheid vrij groot. Door het hard stoten tegen de wand of het tegen de wand vallen van een stoel kan al 
redelijke schade ontstaan. Bij het toepassen van twee platen per zijde neemt de massa van de wand toe en is 
de kans op schade aan de wand door soortelijke situaties geringer. De eventuele ontstane schade is 
gemakkelijker op te lossen. 
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2.0 Uitvoeringstechnische aspecten: 
Het montageproces is in de volgende zes activiteiten te verdelen: 
1. Maatvoeren: aftekenen wanden op vloer; 
2. Transport: aanvoer gipsplaten en profielen; 
3. Frame: monteren profielen en stijlen; 
4. Eerste beplating: aanbrengen beplating eenzijdig; 
5. Voorzieningen: installaties en isolatie; 
6. Sluitwand: aanbrengen beplating andere zijde.  
 
1. Maatvoeren 
Gelijktijdig met het opperen van de metalstud (profielen, isolatie en gipsplaten) wordt er begonnen met het 
maatvoeren van de wanden. Hierbij wordt aan de hand van eerder geplaatste klampen, met daarop de 
maatvoering van de wanden, de wanden uitgezet. Doormiddel van een roterende laser worden de maten 
vanaf de klampen overgenomen op de wanden/kolommen en het plafond/balken. Door het aanbrengen van 
een lijn met smetkoord is de maatvoering definitief. 
 
2. Transport 
Gipsplaten zijn niet gemakkelijk te transporteren, ze zijn lang, dun en breken snel. Een verreiker of bouwkraan 
kan een pakket gipsplaten van de vrachtwagen oppakken en op verdiepingshoogte voor een raamopening 
brengen, waarna men van binnenuit plaat voor plaat door het raam trekt en op de vloer op een stapel legt. Als 
de raamopening niet breed genoeg is om de gipsplaat horizontaal naar binnen te trekken, zijn kantelbare 
pallethaken toe te passen die de gipsplaat verticaal voor de raamopening manipuleert. Binnen het gebouw 
kunnen de gipsplaten worden vervoerd op een platenkar, palettransport, transport met rollenwagen  
 
3. Stalen frame plaatsen 
 Nadat de maatvoering is uitgezet wordt er begonnen met het plaatsen van het stalen frame. Door de 
koppeling van de stalen C-profielen ontstaat een skelet. Tegen de bestaande constructie worden profielen 
gebruikt die voorzien zijn van een isolatieband, dit om geluidsoverdracht naar de aansluitende ruimten te 
voorkomen. 
 
4. Gipsplaten een zijde monteren 
Als het skelet is gemonteerd kan aan één zijde de gipsplaten worden aangebracht. Dit gebeurd doormiddel van 
gipsplaatschroeven. Veelal wordt er een dubbele beplating aangebracht i.v.m. stevigheid en eisen voor brand 
en geluid. 
 
5.Voorzieningen: installaties en isolatie 
De gipsplaten zijn aan één zijde gemonteerd en worden voorzien van de benodigde installaties (leidingen, 
wandcontactdozen etc.) Daarna kan wand worden voorzien van isolatie. De dikte is variërend en is mede 
afhankelijk van de breedte van de profielen. 
 
6. Sluitwand: aanbrengen beplating andere zijde. 
Nu alle voorzieningen zijn aangebracht kan de wand worden gesloten door de andere zijde van de wand te 
voorzien van gipsplaten. De naden van de gipsplaten worden afgewerkt met een zelfklevende wapeningsband. 
Op deze manier wordt scheurvorming ter plaatse van de naden voorkomen. Als laatste handeling worden de 
naden en gaten die zijn ontstaan door de schroeven dichtgezet met een voegenvuller. 
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Materieel: 
Transport:       Monatge 
Bouwkraan+pallethaak of verreiker    bouwlaser+ontvanger 
Palletwagen       Fixeerstang 
Platenkar       Gipskartonschroefmachine 
        Blikschaar 
3.0 Installaties 
Installaties worden zodra de profielen zijn bevestigd en aan één zijde de 
gipsplaten zijn gemonteerd voorzien van de benodigde installaties: 
water, elektra, data. Hiervoor zijn in de profielen openingen gelaten 
waardoor de leidingen kunnen worden doorgetrokken. Het aanpassen 
van de installaties (extra wandcontactdoor etc.) in de gebruiksfase is 
moeilijk en kan niet worden gerealiseerd zonder het nodig sloop en 
breekwerk. De industrie heeft op dit probleem ingespeeld en een 
gootsysteem ontwikkeld dat zowel aan de onder-/als bovenzijde kan 
worden geplaatst, bij zowel voorzetwanden als (woning)scheidende 
wanden. De installaties zijn hierbij makkelijker aan te passen door de 
“klik” gootdeksel te verwijderen en hierna te verplaatsen.
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Bouwkosten: 
Bij het bepalen van de bouwkosten voor het plaatsen van 1m2 metalstudwand is rekening gehouden met de 
volgende 2 situaties: 
Woningscheidende wand: Aanbrengen Metals Stud wand, enkelvoudig frame, 125mm dik, per zijde 2 platen, 
isolatie 80mm, hoogte tot 3,0m, 12,5mm plaat, 100m2, afgwerkt klasse C. Sparingen: elektradoos 
 
Omschrijving Eenheid Hoeve

elheid 
Manuren 

per 
eenheid 

Kosten 
per 

eenheid 

Totaal 

Aanbrengen Metals Stud wand, enkelvoudig frame, 125mm dik, per zijde 2 
platen, isolatie 80mm, hoogte tot 3,0m, 12,5mm plaat, 100m2, afgewerkt 
klasse C.  

M2 1  € 56,00 €56,00 

Sparingen: elektradoos bij dubbelbeplating Stuk 1  € 7,00 € 7,00 
      
Metal Stud wand met 1 elektradoor (per m2)     € 63,00 

 
Bedragen zijn exclusief:  
- verticaal transport 
- kozijnen en sparingen 
- kitwerk. 
 
Het transport van de gipsplaten vanaf de vrachtwagen tot op de werkplek kost € 1,- tot € 2,50 per m2 wand en 
kan bij een slechte logistiek oplopen tot € 5,- per m2 wand. 
 
Ruimte scheidende wand: Aanbrengen Metal Stud wand, enkelvoudig frame, per zijde 1 plaat, 70 mm dik, 40 
mm isolatie, hoogte tot 3.000 mm, 12,5 mm plaat, 100 m2, afgewerkt klasse C 
 
Omschrijving Eenheid Hoeve

elheid 
Manuren 

per 
eenheid 

Kosten 
per 

eenheid 

Totaal 

Aanbrengen Metals Stud wand, enkelvoudig frame, 70mm dik, per zijde 1 
plaat, isolatie 40mm, hoogte tot 3,0m, 12,5mm plaat, 100m2, afgewerkt 
klasse C.  

M2 1  € 37,00 €37,00 

Sparingen: elektradoos bij dubbelbeplating Stuk 1  € 4,00 € 4,00 
      
Metal Stud wand met 1 elektradoor (per m2)     € 41,00 

 
Bedragen zijn exclusief:  
- verticaal transport 
- kozijnen en sparingen 
- kitwerk. 
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Gipsplaten Veer 

VP 54+gips elementen; 54mm - 
Steenwol; 40mm - 

VP 54+gips elementen; 54mm - 

 

4.3 Paneelsysteem (fabrikant: Faay) 
0. Algemeen 
Faay montage panelen kenmerken zich door de 
eenvoudige montage en de duurzame en 
milieuvriendelijke grondstoffen. Ze worden voornamelijk 
gebruikt als woningscheidende wanden en ruimten 
scheidende wanden in appartementen, hotels, 
ziekenhuizen en kantoorgebouwen. De panelen zijn 
opgebouwd uit een geperste vlaskern met aan beide zijde 
een gipskartonplaat (type VP54). Ze worden met 
stellatten bevestigd aan vloer en plafond. De 
woningscheidende wand (type IW 148) wordt op de 
bouwplaats samengesteld uit twee panelen met een 
anker loze spouw van 40 mm. De anker loze spouw dient 
volledig te worden gevuld met een minerale wol om de 
brandwerendheid en geluidsisolatie te garanderen.  
 
Geometrie 
Naast 6 standaardlengtematen (2400, 2600, 2800, 3000, 3200 en 3600 mm) zijn er 2 verschillende 
breedtematen: de 40 cm en 60 cm brede panelen, waarbij de 40 cm brede panelen als standaard dienen. De 
totale dikte van de woningscheidende wand bestaat minimaal uit 148mm maar kan oplopen tot 200mm. Het 
gewicht van de totale constructie (twee panelen en spouwisolatie) bedraagt 58kg/m2. Het gewicht van één 
paneel bedraagt: 36,12kg/m2 
 
Wandsysteem (type) Dikte in mm Gewicht kg/2 Lengte in mm Breedte inmm 
Paneel     
VP 54 + gips 64 36,12 3000 400 
Woningscheidende wand     
IW 148 148 58,24 3000 400 
IW 200 200 70,40 3000 400 

 
Proces flexibiliteit van de Faay paneelwanden 
De panelen moeten voordat ze worden gemonteerd in de voorbereidingsfase worden uitgetekend, zodat een 
optimale verdeling met zo weinig mogelijk materiaalverlies kan worden verkregen. Tijdens de bouw kunnen 
wijzigingen op een eenvoudige manier worden verwerkt. De panelen zijn om de 20cm voorzien van verticale 
schachten waarin de elektra en waterleidingen kunnen worden aangebracht.  
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Gebruikers flexibiliteit van de Faay paneelwanden 
Het verplaatsen van de panelen voor een andere indeling, hangt in grote mate af van de uitvoeringsmethode 
van de wanden. De wanden zijn ingeklemd tussen een kader van een onder-l en bovenregel. Het verwijderen 
van één wand element levert hierbij schade op en kan niet meer worden hergebruikt. De overige panelen, 
indien niet onderling verlijmd doormiddel van een veer, kunnen hierna worden losgekoppeld en worden 
verwijderd uit de onder- en bovenregel. Indien de veer wordt gelijmd in de sponning is het niet meer mogelijk 
de panelen onderling te ontkoppelen en wordt het verplaatsen of het creëren van een opening bemoeilijkt. De 
panelen worden beschadigd en zijn niet meer her te gebruiken. Het (ver)plaatsen van een wandcontactdoos is 
eenvoudig door de verticale schachten in de panelen en indien toegepast een plintgoot opgenomen in de 
onderregel. 
 
1.0 Uitvoering 
De panelen moeten vochtvrij en vlak worden opgeslagen op ribben (max 
h.o.h. 600mm). De panelen worden handmatig geplaatst en aangevoerd 
op een platenkar. 
Het plaatsen van de wanden begint met de maatvoering. Doormiddel van 
een laser en een smetkoord kunnen de posities worden bepaald en 
afgetekend voor de stellatten die worden bevestigd met schroeven op de 
vloer, muur en plafond. Deze stellatten kunnen ook worden uitgevoerd in 
een metalen plintgoot waarin leidingen kunnen worden opgenomen. 
Doordat de boven- en onderregel zijn voorzien van een groef en de 
panelen aan de boven en onderzijde zijn voorzien van een mes zijn de 
onderdelen op een eenvoudige en snelle manier met elkaar te koppelen. 
Na het plaatsen van ieder paneel moeten de leidingen worden aangelegd 
en gekoppeld met de schachten in de elementen. Door in de mes- en 
groefverbinding van de panelen een spaanplaatveer te monteren kunnen 
de elementen worden gekoppeld. Deze veer moet voor een naadloze en 
waterdichte afwerking van de wand worden verlijmd. Faay heeft voor 
openingen speciale kozijnen ontwikkeld die op een eenvoudige wijze kunnen worden opgenomen in de wand. 
Het sluitstuk van de wand bestaat uit een op maat gemaakt passtuk dat wordt vastgezet doormiddel van 
schroeven en wordt afgedicht doormiddel van PUR. Hierna worden de leidingen aangebracht. Als de gebruiker 
de naden wil wegwerken kan dit doormiddel van een filler.  
 

Schuimband Onderregel Steenwol 

Schuimband Onderregel PUR schuim 
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2.0 Bouwfysische eigenschappen 
Doordat het een tweeschalig anker loos systeem is, staan de bladen op zichzelf en zijn deze niet aan elkaar 
gekoppeld. Voor geluidslekken te voorkomen van de ene ruimte naar de andere ruimte worden tussen de 
aansluitingen van de onder- en bovenregels en de omringende constructie een schuimband toegepast, zodat 
lucht- en contactgeluid wordt vermeden en een hoge geluidsisolatie gewaarborgd blijft.  
 
De brandwerendheid van de woningscheidende wanden is 120 minuten. Deze hoge brandwerendheid wordt 
verkregen door de combinatie van elementen (2x paneeltype VP54= 90min) + steenwol opgenomen in de 
spouwconstructie. De steenwol sluit naadloos aan tegen de vloer, wand of plafondconstructie, waardoor de 
brandwerendheid toeneemt. De VP 54 elementen behalen een hoge brandwerendheid van 45miinuten 
doordat deze aan weerzijde zijn uitgevoerd met een gipsplaat. 
 
De isolatiewaarde van de woningscheidende wanden behalen een isolatiewaarde van 1,89m2*K/W. Deze 
relatief hoge waarde komt voort uit de materialen die zijn toepast in de panelen (vlaskern + gipsplaten) en de 
totale constructie (steenwol). Door deze hoge isolatiewaarde zijn de VP 54 panelen uitermate geschikt om te 
worden gebruikt in renovatieprojecten waarbij de gevelisolatie moet worden verbeterd, hierbij valt te denken 
aan een voorzetwand. 
 
Wandsysteem (type) Brandwerendheid in 

min 
Isolatiewaarde     

m2 *K/W 
Geluidsisolatie 

In dB 
Paneel    
VP 54 + gips 45 0,49 -24 
Woningscheidende wand    
IW 148 120 1,89 +3dB 
IW 200 >120 2,39 +6dB 

 
3.0 Installaties 
In de panelen zijn om de 20cm leidingschachten aangebracht. In combinatie met de 
metalen KBL plintgoot is de gebruiker in staat om op een eenvoudige en snelle manier 
elektra of data communicatiedozen te plaatsen. Door de afneembare plint zijn de 
installaties altijd te bereiken. Bovendien is het mogelijk dat men aan de ene zijde van de 
scheidingswand (bijvoorbeeld in de slaapkamer) het KBL-systeem toepast terwijl men 
het wandvlak aan de andere zijde (bijvoorbeeld in de badkamer) betegelt. Met de 
doorontwikkeling van de plintgoot is het ook mogelijk verschillende de plint doorontwikkeld wandafwerking te 
kiezen en is de gebruiker niet gebonden aan een bepaalde wandafwerking.  
Belangrijk detail is dat alle eigenschappen van de FAAY wandsystemen ook in het KBL-systeem zijn terug te 
vinden. Dit houdt in dat de wanden schroefvast, brandwerend en geluidswerend zijn conform Bouwbesluit. 
Deze plintgoot is dus ook toe te passen in combinatie met een woningscheidende wand. 
De stappen voor het plaatsen van een extra wandcontactdoos is in het onderstaande stappenschema 
weergegeven: 

Stap 1: Verwijder de plint Stap 2: Uitmeten waar de verticale schacht zit 

Stap 4: Monteren WCD. 

Stap 3: Gat boren voor WCD. 

Stap 5: Aanleggen van de bekabeling Stap 6: Plintgoot monteren 
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4.0 Kosten 
De arbeidskosten worden volgens Faay gereduceerd met ongeveer 40%. Deze reductie komt tot stand door: 

• Geen verticaal regelwerk 
• Geen schroeven 
• Geen spouwvulling 
• Geen zaagverlies door toepassing kozijnpaneel. Besparing t.o.v. een holle gipswand is 10% op 

materiaal en 30% op montagekosten. 
• Eenvoudige details voor hoeken, vloer- en plafondaansluiting, wandaansluitingen en elektra. 
• Voor het ophangen van radiator, keukenkast, wastafel, hangtoilet, trapleuning etc. is bij FAAY 

achterhout niet nodig. FAAY separatiewanden zijn schroefvast met een uittrekkracht van 110 - 230 kg 
per schroef. Besparing van achterhout t.o.v. een holle gipswand is circa 5% van de totale kosten. 

 
Wandsysteem (type) Prijs per m2 in €   
Paneel    
VP 54 + gips 30,30,-   
Woningscheidende wand    
IW 148 65,-   
IW 200    
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4.4 Kartonwanden; Fabrikant: Spanell  
0. Algemeen 
Spanell is een systeemwand voor de droge afbouw, bestaat uit 
dubbel gegolfd gerecycled karton, gevormd in verticale 
driehoekige kanaalvormen die aan weerskanten zijn verlijmd. 
De toplaag kan bestaan uit gips, Fermacell, spaanplaat of MDF. 
Door deze samenstelling ontstaat een zeer sterke 
sandwichconstructie met de benodigde stijfheid, stabiliteit en 
geluidsisolerende eigenschappen.  
Dit wandsysteem kan voor verschillende toepassingsgebieden 
worden gebruikt, zoals separatiewanden, voorzetwanden, 
isolatiewanden, brandscheidende wanden, woningscheidende wanden en zelfs als plafondsystemen.  De 
systeemwanden kunnen worden afgewerkt met stucwerk, sierpleister, spuitwerk, kunststof folie, sauswerk, 
behang- en tegelwerk. 
 
Geometrie 
Er bestaat een standaard assortiment. De systeemwanden zijn 600 mm breed en verkrijgbaar in hoogte van 
2.60m, 2,8m, 3,0m, 3,2m en 3.40 m. De toplagen bestaan uit gips, Fermacell, spaanplaat of MDF eventueel 
afgewerkt met een melamine of een glasvliesfolie. De kerndikte van Spanell wand bedraagt 40mm of 80mm 
afhankelijk van het type wand en de technische prestaties. Het gewicht per m2 bedraagt 15kg. Door deze 
gewichtsbesparing t.o.v. andere systeemwanden is plaatsing door één persoon eenvoudig te realiseren. Naast 
deze standaardproducten zijn er combinaties mogelijk waardoor onder meer woningscheidende en 
brandwerende wanden kunnen worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan is het type: WS 300. 
 
Wandsysteem (type) Dikte in mm Gewicht kg/2 Lengte in mm Breedte in mm 
Spanell+ fermacell 40-80 15 2,6-3,4 600 
Woningscheidende wand WS300* 235 65 3,0 600 
*=2xSpanell met Fermacell, en gipsplaten aan weerszijde; spouwisolatie: steenwol 75mm 
 

Proces flexibiliteit van de Spanell systeemwanden 
De wanden worden aangeleverd in standaard breedten van 600mm. De hoogte moet van te voren goed 
worden ingemeten zodat de wanden goed aansluiten op de omringende constructie onderdelen. Het maken 
van sparingen voor wandcontact in de wanden is in de bouwfase eenvoudig. De verticale leidingen kunnen 
worden opgenomen in de piramidevormige kanalen in de wand. Horizontale leidingen moeten direct van uit 
het plafond of vloer worden aangesloten. Er bestaan voor de Spanell wanden geen pintgoten of dergelijke voor 
het eenvoudig verwerken van horizontaal leidingwerk. Indien er zwaardere onderdelen aan wand moeten 
worden gemonteerd, zoals toilet, wastafel etc. moeten enkele kanalen worden voorzien van opvulhout in de 
vorm van stroken hout. Dit is in de afbouwfase nog mogelijk. 
De kant-en-klare panelen van Spanell onderscheiden zich door de eenvoudige montage, zonder schroeven 
worden de systeemwanden in elkaar gezet. Het paneel is voorzien van een messing-in-groef-systeem, 
waardoor het monteren van de panelen snel en soepel gaat. De hechting tussen de panelen vindt plaats door 
verlijming met Spanell montagelijm. Het verplaatsen van de wand in de afbouwfase is alleen mogelijk als de 
wanden nog niet zijn verlijmd. Als de elementen al zijn verlijmd met elkaar zijn deze niet meer te ontkoppelen 
en wordt het verplaatsen al een stuk moeilijker. Spanell heeft hiervoor echter een oplossing bedacht. Voor 
non-permanente montage is de S-clip ontwikkeld. Door deze S-clips kunnen de wanden eenvoudig worden 
gemonteerd, gedemonteerd en verplaatst. Het verlijmen van de wanden onderling is met deze 
bevestigingsmethoden niet meer nodig. 
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1.0 Uitvoering 
Het plaatsen van de wanden begint met de maatvoering. 
Doormiddel van een laser en een smetkoord kunnen de 
posities worden bepaald. Hierna dienen de montagelatten te 
worden aangebracht. Dit kan door middel van schroeven, 
lijmen of eventueel met dubbelzijdig tape. De montagelatten 
zijn voorzien van afgeschuinde kanten, dit om het 
plaatsingsgemak te bevorderen. Het plaatmateriaal steekt 
aan de onderzijde van het paneel iets uit, waardoor het 
paneel over de vloerlat geplaatst wordt, en de wand extra 
stabiliteit verkrijgt en het binnenwerk wordt afgeschermd.  
Bij een haakse aansluiting op een muur moet allereerst een 
wandlat worden gemonteerd waarna de Spanell wand kan 
worden aangesloten. 
 
Als de Spanell tegen het (systeem) plafond moet aansluiten, 
wordt er gebruik gemaakt van een ongelijkzijdig U-profiel 
(van PCV of blik). Dit profiel wordt eerst tegen het plafond 
bevestigd. Dankzij de speciale uitvoering van dit profiel 
wordt de montage van de Spanell panelen vereenvoudigd. 
Eventueel kan er steenwol worden toegepast tussen het 
paneel en de U-profiel. 
 
De Spanell panelen hebben een zogenaamde “groef en mes” 
verbinding. Dat wil zeggen dat aan de ene zijde van het 
Spanell paneel het karton uitsteekt (“mes”) en aan de 
andere zijde het karton terugvalt (“groef”), hierdoor passen 
de panelen perfect in elkaar en ontstaat een stevige 
verbinding. Bij een permanente plaatsing kunnen de panelen 
aan elkaar worden gelijmd door middel van Conlit-Fix® 
(Spanell lijm). Dit moet worden aangebracht op de 
binnenzijde van de uitstekende gipsplaat. De twee panelen zijn binnen 10 minuten verlijmd. Als de wand 
tijdelijk wordt geplaatst, kan er een S-OBI (montageplaat) worden gebruikt. Door deze plaat te vouwen passen 
ze eenvoudig in de open ruimtes van de Spanell. Deze S- OBI-clip is te bevestigen aan vloer en plafond. 
 
Voor de montage van deuren en ramen kan een opening in de al geplaatste Spanell systeemwand worden 
gezaagd. Deze opening kan op elke willekeurige plek. Ook kan tijdens het bouwen de openingen van de 
deurkozijnen worden vrijgehouden, vooral bij projecten met relatief veel deuren scheelt dit m2 aan materiaal. 
Vervolgens moeten er in de Spanell wand,  aan de binnenzijde tussen de twee buitenplaten, een houten 
profiel (montagelat) worden aangebracht zodat de systeemkozijnen op het plaatmateriaal kunnen klemmen. 
Hierna kan deur of raam geplaatst worden. Een andere mogelijkheid is het vooraf plaatsen / stellen van 
kozijnen. De wand met Spanell panelen kan hier dan omheen geplaatst worden. 
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Wanneer de systeemwand een ruimte afsluit zal aan het einde een op maat gemaakte plaat moeten worden 
aangebracht. Door deze tegen een op de wand bevestigde lat en de Spanell aan te brengen ontstaat een 
stevige sluiting. De open ruimte tussen de Spanell en de wandlat kan worden opgevuld met 80 mm dik 
steenwol. Dit wordt vervolgens afgewerkt door nog een plaat. Hierdoor ontstaat een stevige en geluidsdichte 
afsluiting. 
 

 
 
2.0 Bouwfysische eigenschappen 
De luchtgeluidsisolatie is voor verschillende Spanell panelen en constructies in laboratoria bepaald en 
berekend (rapporten: A1592-8; A1592-5).Hieruit volgt dat een enkelschalig element, type S18 (afwerking 
9,5mm fermacell en kern dikte 80mm) een luchtgeluidisolatie (Rw) van 27dB en een Llu,lab van -27dB  haalt. Voor 
een woningscheidende wand, type WS 300 (2xSpanell + 80mm steenwol) wordt een luchtgeluidisolatie (Rw)  
van 61dB en een Llu,lab +8dB behaald. Hiermee voldoen beide wand type aan de gestelde eisen voor de 
desbetreffende situatie in het bouwbesluit 2012. 
 
De brandwerendheid is uitvoerig getest in laboratoria waarbij het enkelschalig element, type S18 een 
brandwerendheid behaalt van 30min. Indien de panelen aan weerszijden worden voorzien ven een dubbele 
Fermacell beplating (10+12,5mm) wordt een brandwerendheid van 60min behaald. 
 
Wandsysteem (type) Brandwerendheid in 

min 
Isolatiewaarde     

m2 *K/W 
Geluidsisolatie 

In dB 
Spanelll 30 ? --27 
    
Woningscheidende wand    
WS 300 60 ? 61 

 
 
3.0 Installaties 
De flexibiliteit van de wanden maakt het mogelijk dat de verticale leidingen in de afbouwfase eenvoudig 
worden opgenomen in de kanalen van de wanden. Voor het horizontale leidingwerk zijn er geen voorzieningen 
in de wand opgenomen. Hierdoor is het plaatsen of verplaatsen van een extra wandcontactdoos niet mogelijk, 
ook al wordt dit door de producent van de wanden niet onderkend. De aanvoer van leidingen moet dus altijd 
vanuit het plafond of vloer komen. Doordat er geen voorzieningen zijn getroffen voor de bereikbaarheid van 
de installaties in de wand is het aanpassen van deze installaties in de gebruiksfase niet mogelijk. 
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4.0 Kosten 
De Spanell panelen zijn in vele varianten te verkrijgen. De hieronder weergegeven panelen zijn de meest 
verkochten varianten. De prijzen zijn excl. BTW en excl. montage. 
 
Paneel Afmeting lxbxd 

in mm 
Plaatafwerking Prijs per m2 

in € 
Prijs per paneel 

In € 
S18 kern dikte 40 2600x600x40 Fermacell 24,88 38,81 
S18 kern dikte 80 2600x600x80 Fermacell 27,13 42,32 
S18 kern dikte 40 3000x600x40 MDF 20,15 36,87 
S18 kern dikte 80 3000x600x80 MDF 22,41 41,01 
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4.5 Paneelwanden van cellenbeton; Fabrikant: ytong 
0. Algemeen 
Cellenbeton is een natuurlijk, steenachtig materiaal dat wordt gemaakt van 
kalk, zand en cement. Een kleine hoeveelheid aluminiumpoeder zorgt ervoor 
dat tijdens de productie in het materiaal een grote hoeveelheid kleine 
gesloten cellen ontstaan waarin lucht is opgesloten. Scheidingswanden, 
opgebouwd uit onderling gelijmde, verdiepingshoge massieve panelen van 
cellenbeton kunnen zowel in de woningbouw, maar ook in kantoorgebouwen 
en logiesgebouwen worden toegepast als niet-dragende binnenwanden, 
woningscheidende wanden en woningbegrenzende wanden, eventueel in 
combinatie met een voorzetwand. Deze panelen van cellenbeton, waarin ten 
behoeve van het transport langswapening is opgenomen, worden 
geproduceerd in vier typen, die onderling verschillen in druksterkte en 
volumieke massa. 
 
 
Door het toepassen van twee spouwbladen van panelen, dik 70 mm, van het type G4/600 met een spouw van 
ten minste 50 mm breedte, in combinatie met een voorzetwand van gipskartonplaat op Z-profielen tegen één 
van de twee spouwbladen kan een niet-dragende woningscheidende en woningbegrenzende wand worden 
verkregen. De voorzetwand is noodzakelijk voor het creëren van de buigslappe constructie, waardoor de 
geluidsisolatie sterk verbetert. 
 
Geometrie 
Ytong separatiepanelen zijn er in twee gewichtsklassen en dikten:  
- G4/600, volumieke massa circa 600 kg/m3, 70 en 100 millimeter dik; 
- G5/800, volumieke massa circa 800 kg/m3, 100 millimeter dik voor extra geluidsisolatie. 
De breedte van de panelen is standaard 600mm de lengte van de panelen loopt in stappen van 20 millimeter 
van 2400 tot 3400 millimeter. 
 
Wandsysteem (type) Dikte in mm Gewicht kg/2 Lengte in mm Breedte in mm 
G4/600     
70mm 70 40,6 2400-3400 600 
100mm 100 58 2400-3400 600 
G5/800     
100mm 100 60 2400-3400 500 

 
 
Proces flexibiliteit: 
De panelen worden casco aangeleverd en zijn niet voorzien van sleuven of sparingen voor installaties. Dit stelt 
de bouwers instaat eventuele aanpassingen met betrekking tot de installaties door te voeren. Deze installaties 
(elektra, water) worden vanuit het plafond of vloerconstructie aangevoerd. De extra kosten zijn hierbij 
beperkt. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met eventuele wapening in de wand. Het 
verplaatsen van panelen tijdens de bouw is mogelijk indien de panelen nog “droog” zijn gemonteerd. Na het 
verharden van onder meer de cementspecie onder de panelen wordt het verplaatsen van de wand moeilijker. 
 
Gebruikers flexibiliteit: 
In de gebruiksfase is het verleggen van installaties of het toevoegen van installaties niet mogelijk, zonder de 
wand te beschadigen. De leidingen zijn verwerkt achter een filler laag en eventuele stuclaag. Het maken van 
nieuwe sleuven en leidingen is duur en arbeidsintensief (zie ook installaties). Er is geen systeem op de markt, 
in de vorm van een gootsysteem voor cellenbeton wanden, dat voorziet in dit probleem. 
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1.0 Uitvoering 
Met de paneel-stelwagen kan het horizontaal transport van een paneel mechanisch worden uitgevoerd. De 
stelwagen is ook geschikt om de panelen mechanisch verticaal te plaatsen. De panelen kunnen zowel op de 
onafgewerkte vloer als op de afgewerkte vloer worden aangebracht De panelen worden met behulp van een 
koevoet en houten zij- en kopwiggen te lood gesteld, waarna de zijwiggen worden verwijderd en de stelruimte 
wordt volgekouwd met specie. Bij kamerscheidende wanden is het zelfs mogelijk om de panelen direct op de 
afgewerkte vloer te plaatsen.  
 
De uitvoering van de plafondaansluiting is afhankelijk 
van de grootte van de doorbuiging, die opgenomen moet 
kunnen worden. Deze grootte van de doorbuiging wordt 
bepaald door de overspanning van de vloer. Een 
doorbuiging tot 5 mm, die voorkomt bij 
vloeroverspanningen tot circa 5 m, wordt opgenomen 
met behulp van rubber blokjes, die aan de bovenzijde 
van het paneel worden genageld. Bij het opwiggen van 
het paneel wordt het rubber blokje samengedrukt. Bij 
deze plafondaansluiting moet om het andere paneel een veeranker worden aangebracht, waarbij het eerste 
en het voorlaatste paneel van een wandvlak altijd van een veeranker wordt voorzien. De voeg wordt gevuld 
met polyurethaanschuim. 
Een grotere doorbuiging, tot 10 mm, die voorkomt bij vloeroverspanningen tot circa 7,5 m, wordt opgenomen 
met behulp van een metalen of kunststof opvangprofiel, dat mechanisch wordt bevestigd of gelijmd tegen het 
plafond. In het profiel wordt over de volle breedte een strook polystyreenschuim aangebracht. Indien de 
panelen bij kamerscheidende wanden direct op de afgewerkte vloer worden geplaatst, wordt de ruimte tussen 
de bovenzijde van het paneel en het plafond afgedicht met polyurethaanschuim (PUR-schuim). 
 
Ter plaatse van de verticale wandaansluiting wordt een naad van 5 tot 15 mm breed aangehouden, die later 
met elastisch voegmateriaal wordt afgedicht. Indien de doorbuiging van de vloer groter is dan 5 mm, wordt 
deze aansluiting uitgevoerd met behulp van een metalen of kunststof opvangprofiel, waar het paneel koud 
ingeschoven wordt. 
 
De panelen worden vol en zat gelijmd met een voegdikte van circa 2 mm. Achteraf worden de naden 
bijgewerkt met een vul- en vlakmiddel. De wanden zijn dan behang klaar Om scheurvorming tegen te gaan 
moeten de voegen tussen de panelen om de 5 meter worden voorzien van een dilatatievoeg.  
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2.0 Bouwfysische eigenschappen 
De scheidingswand, opgebouwd uit twee spouwbladen van panelen, dik 70 mm, van het type G4/600 met een 
spouw van ten minste 50 mm breedte, in combinatie met een “buigslappe” voorzetwand van gipskartonplaat 
op Z-profielen tegen één van de twee spouwbladen heeft een isolatieindex voor luchtgeluid van 0 dB. Zonder 
de “buigslappe” voorzetwand van gipskartonplaat op Z-profielen bij de eerste constructie wordt een isolatie-
index voor luchtgeluid van –5 dB behaald.  
 
Cellenbeton heeft een zeer hoge brandwerendheid. De aansluitdetails bepalen bij een niet-dragende wand 
mede de mate van weerstand tegen branddoorslag. Met correct brandwerend afgewerkte aansluitingen kan 
ruimschoots worden voldaan aan de brandeisen die gelden voor scheidingsconstructies van brand- en 
rookcompartimenten. 
 
De gesloten cellen in cellenbeton bevatten stilstaande lucht. Daardoor beschikt het materiaal over de hoogste 
isolatiewaarde voor een steenachtig bouwmateriaal. Daarnaast accumuleert cellenbeton warmte: het is in 
staat warmte tijdelijk op te slaan. Door de lage warmtegeleidingscoëfficiënt wordt deze opgeslagen warmte 
vertraagd weer afgegeven. Dit vermogen om warmte juist binnen of buiten te houden, zorgt voor extra woon- 
en werkcomfort en energiebesparing. Het materiaal cellenbeton is luchtdicht en isolerend; koudebruggen zijn 
onmogelijk. 
 
Wandsysteem (type) Brandwerendheid in 

min 
Isolatiewaarde     

m2 *K/W 
Geluidsisolatie 

In dB 
G4/600    
70mm >60 0,44 28 
100mm >90 0,63 31 
G5/800    
100mm >90 0,45 33 

 
3.0 Installaties 
Alle leidingen komen pas in de wanden op het moment dat het casco 
staat; het is niet mogelijk vooraf leidingen in het cellenbeton op te 
nemen. Leidingen en gaten kunnen achteraf worden opgenomen in de 
wand doormiddel van een sleuvenmachine en boormachine. Wel moet 
bij het boren van gaten voldoende aandacht worden besteed aan de 
wapening in de panelen. Deze kunnen door het boren van gaten worden 
beschadigd. Nadat de sleuven en gaten zijn gemaakt kunnen de leidingen 
worden aangebracht. De sleuven en gaten worden gedicht doormiddel 
van een fill middel. Hierna kan de wand worden geschuurd en worden 
voorzien van een nieuwe afwerklaag.  
Het aanpassen of vernieuwen van de installaties in de gebruiksfase gaat 
door de bovenstaande methode altijd gepaard met het nodig sloop- en 
breekwerk. De kosten voor het maken en later repareren van de omliggende constructie zijn hoog en 
arbeidsintensief. 
 



Op kamers gaan in kantoren 

 

 
38 J.P.M. Hermans    Afstudeeratelier: Slimbouwen IV 

 

4.5  Systeemplafonds 
In de woningbouw worden zelden verlaagde systeemplafonds toegepast. De belangrijkste redenen die hieraan 
ten grondslag liggen zijn: de prijs van het systeem, de esthetische uitstraling en het materiaalgebruik. Dit 
neemt niet weg dat dit verlaagde plafondsysteem voor de woningbouw ook zijn pluspunten heeft. Dit is dan 
ook de reden dat deze systemen kort worden behandeld, zodat deze eventuele sterke kenmerken kunnen 
worden meegenomen bij de ontwikkeling van een nieuw inbouwproduct. 
 
0.Algemeen 
Verlaagde systeemplafonds worden hoofdzakelijk in de utiliteitsbouw toegepast. Doordat de indeling van deze 
gebouwen door de jaren heen vaak wordt veranderd, is het noodzakelijk een systeem te ontwikkelen dat na de 
nodige ingrepen met betrekking tot de functieverandering, snel kan worden aangepast. Een systeemplafond is 
hier een goed alternatief voor. Er kan naast dit voordeel nog meer redenen zijn om te kiezen voor een verlaagd 
systeemplafond in plaats van een plafond, dat direct onder tegen de bouwkundige constructie wordt 
gemonteerd: 

• het tegengaan van contactgeluid van de bovenliggende vloer naar het plafond en omgekeerd; 
• het aan het oog onttrekken van de bouwkundige constructie, leidingen, kanalen en dergelijke; 
• het vanuit visuele of esthetische overwegingen verlagen van de ruimte. 

 
Onder een systeemplafond wordt verstaan een plafond samengesteld uit een, tot het systeem behorende, 
ophangconstructie en een draagconstructie met vulelementen of bekledingsplaten. Ook rasterplafonds, 
baffleplafonds en de benodigde toebehoren worden onder de typering systeemplafond beschouwd. De 
ophangconstructie bestaat uit het systeem van hangers, waarmee de draagconstructie aan de boven gelegen 
bouwkundige constructie wordt opgehangen. De draagconstructie bestaat uit het systeem van profielen, zoals 
hoofdprofielen, dwarsprofielen, verdeelprofielen, randprofielen en dergelijke, waaraan de vulelementen 
worden bevestigd of waarin de vulelementen worden opgelegd. 
 
Onder vulelementen worden verstaan panelen, platen, tegels, stroken of lamellen, die in een 
draagconstructie worden gelegd of daaraan worden bevestigd. Op basis van de verschillende vulelementen 
zijn de verschillende typen systeemplafonds onder te verdelen in drie groepen: 

• Rechthoekige systeemplafonds: panelenplafond; 
• Lineaire systeemplafonds: strokenplafond en lamellenplafond; 
• Open systeemplafonds: roosterplafond, rasterplafond en baffleplafond. 

 
Geometrie 
De geometrie van de systeemplafonds is afhankelijk van het gekozen systeem. In de meeste gevallen is dit 
gebaseerd op een modulaire maat. Het gewicht van het gehele systeem wordt grotendeels bepaald door de 
materiaalkeuze van de invulelementen. 
 
Flexibiliteit: 
In de voorbereidingstijd wordt het systeemplafond uitgetekend volgens een bepaald vlekkenplan. Hierin zijn 
de indelingen, aansluiting van installaties en bouwkundige constructies aangegeven. Aanpassingen tijdens de 
bouw en in de gebruiksfase zijn op het gebied van installaties eenvoudig aan te passen. Bij utiliteitsbouwen zijn 
wanden vaak niet doorgetrokken tot de vloer maar tot het verlaagde plafond. Bij woningbouw is dit vanwege 
de regelgeving niet toegepast. Het verplaatsen van een wand in deze situaties is duur en arbeidsintensief en 
gaat gepaard met het nodig sloot- en breekwerk 
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1.0 Uitvoering 
Zoals ook al bij het onderdeel flexibiliteit naar vorenkwam moet in de voorbereidingstijd veel aandacht worden 
besteed aan het vekkenplan. Wijzigingen in het plan zullen meer kosten en tijd met zich meebrengen.  
 
Het markeren van de hoogte is eenvoudig wanneer de vloer waterpas is. In dat geval hoeft in alleen in elke 
hoek van de ruimte de hoogte af te tekenen, en een lijn te spannen tussen deze punten. Op deze manier kan 
snel de juiste hoogte voor het plafond worden bepaald kunnen de kantlat en hoeklijn aan de muur worden 
bevestigen. De volgende stap is het bevestigen van de kantlat en hoeklijn. Met stalen spijkers kunnen de latten 
bevestigen. Bevestig de kantlat en hoeklijn in de gehele omtrek van de ruimte met de boven of onderkant 
gelijk aan de lijn op de muur 
 
Hierna kunnen volgens het vlekkenplan de lijnen worden gespannen tussen de hoeklijnen voor de 
hoofdprofielen. De volgende stap is het monteren van de ophangdraad of snelhangers. Hierna kunnen de 
hoofdprofielen worden gemonteerd aan de ophangdraad of snelhangers. De laatste stap is het plaatsen van de 
invulelementen en het opmaat snijden van de randstroken.  
 
2.0 Bouwfysische eigenschappen 
Een steenachtige vloerconstructie bezit van zichzelf al voldoende brandwerendheid. Bij een aantal aspecten is 
niet zozeer de opbouw van het plafond van belang, maar meer de detaillering van de aansluiting van het 
plafond op de wanden.  
 
Ook ten aanzien van de aspecten van geluidwering (te weten: bescherming tegen geluid van buiten, 
bescherming tegen geluid van installaties en geluidwering tussen ruimten) zullen de eisen die aan de wanden 
worden gesteld mede worden beïnvloed door de detaillering van de aansluiting van de plafonds op de 
wanden. Daarnaast beïnvloeden de plafondconstructies ook de contactgeluidsisolatie en de 
luchtgeluidsisolatie van de vloeren. De geluidsisolatie van ieder systeem is anders maar wordt voor het 
grootste deel bepaald door de materiaalkeuze van de invulelementen, zoals panelen, tegels etc. 
 
Zeker gezien de warmteweerstand van de materialen, waarvan de meeste plafondtegels gemaakt zijn, dragen 
plafonds, die onder een dakvloer gemonteerd zijn, bij aan thermische isolatie van de dakconstructie. Als echter 
de thermische isolatie van de plafondpanelen een te hoge bijdrage levert aan de thermische isolatie van de 
totale dakconstructie, bestaat er kans op condensatie in de constructie. Door roosters in het plafond te 
monteren of door speciale panelen toe te passen kan door opwarmen van de dakconstructie het gevaar van 
condensatie worden voorkomen. 
 
3.0 Installaties 
In de plafondconstructie moeten elektrotechnische en werktuigkundige installaties kunnen worden 
opgenomen. Vooral bij systeemplafonds is het van belang dat de toe te passen lichtarmaturen en luchtroosters 
modulair zijn. Dat betekent dat het armatuur of rooster kan worden geplaatst door een plafondpaneel uit het 
systeem weg te laten. 

 
 

4.0 Kosten 
De kosten per m2 worden bepaald  voor het grootste gedeelte door het gekozen systeem en de gebruikte 
materialen. Over het algemeen geldt dat een verlaagd systeemplafond kostentechnische rendabeler wordt, 
wanneer de oppervlakte groter wordt. Dit is dus ook de reden dat dit systeem niet op grote schaal wordt 
toegepast in de woningbouw. 
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4.6 Vrijdragend metalstud plafond; fabrikant: Gryproc 
 
0. algemeen 
Deze vrijdragende Gyproc Metal Stud plafonds worden voornamelijk toegepast voor de verbetering van de 
geluidsisolatie en brandwerendheid van bestaande vloeren of daken in nieuwbouw- en renovatieprojecten in 
zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Het vrijdragende plafond wordt opgebouwd uit horizontaal 
gemonteerde Gyproc Metal Stud C- en U-profielen met een beplating van Gyproc gipskartonplaten. Doordat 
het skelet volledig vrij van de bovenliggende constructie is gemonteerd, ontstaat een zeer hoge geluidsisolatie. 
Tevens kan met dit systeem op eenvoudige wijze een verlaagd plafond worden gerealiseerd. De C-profielen 
kunnen afhankelijk van de hoogte van het profiel een maximale overspanning aan van 5,2m. Bij 
overspanningen groter dan 5,2m wordt de doorbuiging van het plafond te groot. 
 
Geometrie: 
De dikte van het plafond varieert tussen de 60 en 125mm, mede afhankelijke van de benodigde 
plafondhoogte, brandwerendheid en geluidsisolatie. In de onderstaande tabel zijn de meest voorkomende 
plafondtypen omschreven aan de hand van afmetingen en de massa van het metalstud plafond. 
 
Type metalstud Dikte Lengte Massa 
MS 60P/50.1 50-75-100-125 mm Max.5,2m 10 kg/m2 
MS 110P/100.1.A 50-75-100-125 mm Max.5,2m 11 kg/m2 
MS 113P/100.1 50-75-100-125 mm Max 4,95m 12 kg/m2 
MS 150P/125.2 50-75-100-125 mm Max 4,4m 23 kg/m2 
MS 130 RF P/100.2 50-75-100-125 mm Max 3,1m 29 kg/m2 

 
Flexibiliteit: 
Nadat de profielen (het frame) zijn bevestigd aan de wanden, worden deze afwerkt met gipsplaten, waarbij de 
naden en gaten worden weggewerkt met een filler. Waar de binnenwanden een grote invloed hebben op de 
indeelbaarheid van een ruimte hebben verlaagde plafonds dit niet. Dit neemt niet weg dat het verplaatsen of 
verwijderen van een wand geen grote invloed heeft op het plafond. Echter het verlaagde plafond is tussen de 
binnenwanden gemonteerd. In de praktijk wordt met de flexibele indeelbaarheid van een woning zoveel 
mogelijk rekening gehouden, door de dragende niet-verplaatsbare wanden te voorzien van de randprofielen 
voor het verlaagde plafond. De niet- dragende binnenwanden worden tot het verlaagde plafond 
doorgetrokken. Op deze manier vormt het verwijderen van een binnenwand geen belemmering voor het 
verlaagde plafond en blijven beschadigingen beperkt. Met plaatpluggen kunnen lichte en middelzware 
voorwerpen (tot maximaal 25 kg)worden bevestigd aan de Gyproc plafonds. Zware voorwerpen worden aan 
de ruwbouwconstrucie bevestigd 
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1.0 Uitvoering 
De gipsplaten worden aangevoerd doormiddel 
van een platenkar. Als eerste moet de exacte 
hoogte worden bepaald voor het verlaagde 
plafond. Dit kan doormiddel van een roterende 
laser. Indien de overspanning groter is dan 
5,2m moet er een hoofddraagconstructie 
worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een 
houtenbalk zijn zie afb…. Hierna kunnen de U-
randprofielen worden bevestigd aan de muren 
en de eventuele hoofddraagconstructie. De C- 
profielen kunnen hierna in de U-profielen 
worden geklikt. Deze worden niet vast gezet 
met schroeven maar koud tussen de U-
profielen geklikt. Als het gehele frame is gevormd kunnen de isolatiematten worden geplaatst boven op de 
profielen. Het frame wordt dichtgezet met de gipsplaten. De schroeven en naden van de gipsplaten worden 
weggewerkt met een filler. Hierna kunnen de gipsplaten worden afgewerkt. De sparingen voor centraal dozen 
moeten op de juiste plaatst in de gipsplaten worden gemaakt en bevestigd. De leidingen kunnen hierna door 
de gemaakt sparing worden doorgehaald en worden aangesloten op de plafonniere.  
 
2.0 Bouwfysica 
Door het toepassen van een vrijdragende verlaagd plafond worden de geluidsisolatie en brandveiligheid van 
woningen verbeterd.  
Wandsysteem (type) Brandwerendheid in 

min 
Isolatiewaarde     

m2 *K/W 
Geluidsisolatie 

In dB 
MS 60P/50.1    
Zonder isolatie/enkele 
beplating 

>20 0,21 -20 

MS 85P/75.1    
Isolatie/enkele beplating >20 1,29 -20 
MS 100P/75.2    
Zonder isolatie/dubbele 
beplating 

>30 0,27 -10 

MS 125P/100.2.A    
Isolatie/dubbele beplating >30 1,39 -10 

 
3.0 Installaties 
Voordat kan worden begonnen met het monteren van het verlaagde plafond dienen alle noodzakelijk 
installaties (mechanische ventilatie, elektra etc.) aan de constructieve vloer te worden bevestigd. Verlichting in 
de vorm van spotjes of plafonnieres worden na het realiseren van het verlaagde plafond aangesloten en 
gemonteerd. Eventuele aanpassingen, zoals het bijplaatsen van verlichting is in de buurt van de centraaldoos 
op het verlaagde plafond eenvoudig uit te voeren.  
 

De technische gegevens van de vloersystemen zijn bijgevoegd op de aangeleverd CD-Rom.   
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Bijlage 5 Analysetabel morfologisch schema 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

 Oplossingsvarianten  
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0.1 Industrieel/prefab 1 3 5 - - - - 5 3 - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 1 3 3 3 1 - - - - - - - 

0.2 Gewicht - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 3 5 3 5 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 - - - - - - - 

0.3 Afmetingen - - - 3 1 3 5 - - - - - 1 1 5 3 1 1 1 1 1 3 5 3 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 3 - - - - - - - 

0.4  Aanpasbaarheid  - - - 1 1 3 5 5 1 5 5 1 5 5 3 3 - - - - - - - - 1 5 3 1 3 3 1 1 1 3 1 5 5 5 1 5 1 5 

0.5 Demontabel - - - - - - - - - 5 5 1 - - - - 3 3 3 3 1 3 3 3 1 5 1 1 3 5 1 3 5 3 1 - - - - - - - 

0.6 Projectgebondenheid 1 3 5 3 3 5 5 5 1 5 5 1 - - - - - - - - - - - - 5 5 5 1 5 3 1 1 1 3 1 - - - - - - - 

0.7 Bereikbaarheid installaties 1 3 5 - - - - - - - - - 5 5 5 3 - - - - - - - - 1 5 3 - - - - - 1 5 1 3 5 5 1 5 1 5 

0.8 Aantal handelingen/snelheid - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 1 5 1 3 1 3 5 1 1 5 5 5 5 5 3 5 

 TOTAAL 3 9 15 7 5 11 15 15 2 15 15 3 11 11 13 9 13 13 11 11 11 15 21 15 26 36 22 15 25 21 13 21 26 25 14 13 15 15 7 15 5 15 
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Bijlage 4. Constructieve berekening 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gewicht van het plafond: 
Eigengewicht:  
Aanname: kokerprofiel 50x50x3,2 = 0,045kN/m1; m= 4,66kg/m 
Rustende belasting:  
- Gipsvezelbeplating: 0,6x1x(900x0,015)= 8,01kg/m1= 0,081kN/m1 
- Isolatie: 0,6x1x(100x0,05)= 3kg/m1= 0,03kN/m1 
 

qpermanent: 0,156kN/m1 = omzetten naar puntlast= 0,156x3,6= 0,56kN 

qveranderlijk: doordat het een plafondconstructie bevat en geen vloer of dakconstructie zijn er geen 
veranderlijke belastingen. Rekening houdend met het bevestigen van belastingen aan het plafond 
door studenten wordt er gerekend met een puntlast van +/- 100kg = 1kN 

Frep totaal: 0,56+1,0= 1,56kN 

Fd totaal: (1,2x0,56)+(1,5x1)= 2,15kN 

            jkjkjkj 
Symmetrisch figuur, hiervoor geldt: 
MB=MC 
MA=-MD 
Vanwege symmetrie hoeven alleen de eerste twee vierkantsvergelijkingen te worden uitgewerkt 
ᵟ=hoekverdraaing 

1) ᵟA=0 

 => 0.87MA+043MB=0 

2) ᵟBA=ᵟBC=0 

2,
6m

 

MA 

MB 

2,6m
 

MC 

MD 

1m 

Max= 3,6m 

0,6m 

 

EI 

h.o.h. = 1,2m 

3,6m 

Fd=2,15kN 
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-0,43MA-0,87MB=1,2MB+0,6MB-1,7= -0,43MA - 

2,67MB+1,7=0 

1) 0,87MA+0,43MB= 0 
2) -0,43MA-2,67MB+1,7= 0 
 

1) -0,43MA-0,21MB=0 
2) -0,43MA-2,67MB+1,7=0 
2,88MB=1,7 
MB= 0,7kNm =>MC= 0,7kNm 
MA= -0,36kNm =>MD=0,36kNm 
 
ΣMB=0 
-0,38+-0,18+2,6Ah=0 
Ah= 0,44kN 
 
ΣFh=0,44-Dh=0 
Dh=0,44kN symmetrie 
 
ΣMB=0 
0,38-(1,8x2,15)+3,6Av=0 
Av=1,08kN=Dv symmetrie 
 
 
            jkjkjkj 
Stalen kolom belast op knik en buiging 
De kniklengte (lbuc)om de y of z-as: 2,6mx0,1= 2,6m 
Gekozen profiel 50x50x3,2mm 
Gegevens: 

- A= 594mm2 
- 4,66kg/m1 
- Iy= 21,6x104mm4 
- Wy= 8,62x103mm3 
- iy=19,1 

 
Maximale drukstrekte: 594x235= 139,59kN 
Fk;Euler: π2EI/lbuc2 =(( π2x2,1x105x21,6x104)/(26002))= 66kN 

  

Λ;rel= 1,45 
Instabiliteitskromme A= 0,40 
ωbuc= 0,40 
 
σc;s;d≤ ωbuc x f;y;d. 
650/594= 1,8N/mm2 

EI 

MB:0,7kNm MC:0,7kNm 
Fd=2,15kN 

h.o.h. = 1,2m 

MA:-0,36kNm MD: 0,36kNm 

Fva:= 1,08kN Fvd:= 1,08kN 

Fha:= 0,44kN Fhd= 0,44kN 



Op kamers gaan in kantoren 

 

 
45 J.P.M. Hermans    Afstudeeratelier: Slimbouwen IV 

0,40x235= 94N/mm2 Voldoet ruimschoots aan knik 
 
 
Buigingspanning t.g.v. 2de orde moment 
Md;tot = (N/N-1)xMd1ste orde 
N=Fk;euler/Fd 
N= 66000/1080= 61,1 
Md;tot = (61/60)x 700000= 711666kNm 
 
σm;s;d= Mdtot/Wy≤fy;d. 
709722/8,62x103= 83N/mm2 

83<235 Voldoet op buiging 

            jkjkjkj 

 
Toets kolom op buiging en knik in de y-richting 
σc;s;d /( ωbuc x fy;d )+ σm;s;d /fy;d≤1,0 
1,8/(0,4x235)+ 83/235= 0,4<1 dus voldoet 
 
Controle vervorming doorbuiging 
Utot= (n/n-1)xU0<Ueis 
Vervorming door optredende momenten 
Mrep= (1,56/2,15)x0,7= 0,5kNm en Mrep= (1,56/2,15)x0,36= 0,26kNm 

U01=  

 

U02=  

 
U0tot= 2mm 
 
Utot= 1,01x2= 2mm 
 
Ueis voor woningbouw: 2600/300= 8,66mm 
2mm<8,66mm dus voldoet aan eis vervorming  
 



Op kamers gaan in kantoren 
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Berekening vloerliggers: 
 
 

 

 
Eigengewicht:  
Aanname: kokerprofiel 50x50x3,2 = 0,045kN/m1 
Rustende belasting:  
- Gipsvezelbeplating: 0,6x1x(900x0,015)= 8,01kg/m1= 0,081kN/m1 
- Isolatie: 0,6x1x(100x0,05)= 3kg/m1= 0,03kN/m1 
 
Belastingcombinatie 
qpermanent: 0,156kN/m1 
qveranderlijk: 1,75kN/m2 x0,6= 1,05kN/m1 
qrep: 0,156+1,05= 1,2kN/m1 
qd:(1,2x0,156)+(1,5x1,05)= 1,76kN/m1 
 
UGT: Maximale moment: 
Md= 1/8x1.76x1,82= 0,71kNm= 0,71x106Nm 
Wyben:712800/235= 3,0x103mm3 

 
BGT: 
Utot= ((5x1,2x18004)/(384x2,1x105x21,6x104))= 3,6mm 
Ueis=0,004x1800= 7,2mm 
3,6<7,2mm dus voldoet  
            jkjkjkj 

Berekening plafondiggers: 
 
 
 
 
 
 
 
Maximale moment is veldmoment van 1,2kNm 
1,2x106/8,62x103= 139N/mm2 
139<235N/mm2 dus voldoet 
Profiel van 40x40x3,2 voldoet net niet op sterkte (239N/mm2) 
 
Utot= ((1x1,56x3,63)/(48x2,1x105x21,6x104))= 3,5mm 
Doorbuiging wordt verminder door opbuigend moment 
Ueis: 0,004x3600= 14,4mm 
3,3<14,4 dus voldoet 
Profiel 50x50x3 voldoet ruimschoots 
 

1m 

Max=1,8m 

0,6m 

 

1m 

Max=3,6m 

0,6m 

 

0,7kNm 

3,6m 

Fd=2,15kN 0,7kNm 

0,9kN 0,9kN 

0,44kN 0,44kN 

1,08kN 

1,08kN 
0,7kNm 0,7kNm 

1,2kNm 
0,44kN 



Op kamers gaan in kantoren 
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Onderzochte profielen voor beperking hoogte module zijn 
60x40x3 = Iz= 14,8 voldoet profiel van 50x30x3 voldoet niet 

Keuze profielen: 60x60x2 en 50x50x2mm 



Op kamers gaan in kantoren 
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Bijlage 7: Overzicht tekening (1:50)  & details A3 (1:2) 
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Installatie voor toilet 

a 

Bevestiging t.b.v. binnenwandelement 
Druk-trekknop (JD detail zle afb.11.9) 

Wandopbouw :Rd;2 om2.l(fw;6om1n wBDBD 

- Wandelement binnenzijde 
Composiete afwerking (waterdicht) 

- 2xgipsvezelplaat 
- Hardgeperste steenwolplaten 
- Staalprofiel 60x60x2mm 
- Wandelement buitenzijde: 
- Hardgeperste steenwolplaten 
- Composiet afwerking 

Hoekstrip - 35x35xl 
t.b.v. wand 

t 25 t 
105 

60 t 20 
50 30 110 

Optie: Kunststof profilering 

Bevestiging t.b.v. buitenwandelement 
Druk-/trekknop (JD detail afb. 11.7 &11.8) 

Fixering en borging wand 
-2x M14 (JD detail afb. 11.27) 

Stalen kokerprofiel 60x60x2 

Stelruimte +/-Smm 
- Gerco Brandwerende strip 

Hl 



Bevestiging t .b.v . binnenwandelement 
Druk-trekknop (JD detail zle afb.11.9) 

Wandopbouw C3om1n wsDsoi: 

Composiete afwerklaag (waterdicht) -
lxgipsverzelplaat beplating -

Steenwol isolatie -
Staalprofiel 50x50x2-

lx Gipsvezelplaat (gipsvinyl) -

Installatie voor douche 

105 

60 I 20 
30 110 

- ' 
Optie: Kunststof profilering 

Fixering en borging wand 
-2x M14 

Stelruimte +/-Smm 
- Gerco Brandwerende strip 

Stalen kokerprofiel 60x60x2mm 

Bevestiging t.b.v. buitenwandelement 
Druk-/trekknop (JD detail afb. 11.7 &11.6) 

Wandopbouw:Rd=2.0m2.!(!W;60mln WBDBO 

- Wandelement binnenzijde 
Composiet afwerking 

- 2xgipsvezelplaat 
- Hardgeperste steenwolplaten 
- Staalprfiel 60x60x2mm 
- Wande/ement buitenzijde: 
- Hardgeperste steenwolplaten 
- Composiet afwerking 

H2 
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Wanda bouw:Rd=2om2. w·6om1nwaoao 

Wandelement binnenzijde 
Composiet afwerking -

2xglpsvezelplaat -
Hardgeperste steenwolplaten -

Staalprfiel 60x60x2mm -
Wandelement buitenzijde: 

Hardgeperste steenwolplaten -
Composiet afwerking -

105 

Bevestiging t.b.v. buitenwandpaneel----H--l--+~-""--

Druk-/trekknop (JD detall afb. 11.1 &II.BJ 

Hoekprofiel 20x20xl.5 t.b.v. 
bevestiglng binnenwandelement - -tt-++H--+.- -41 

Plintgoot BO mm: 
Composiet + gipsvezelprofiel 18mm 

Bevestig i ng i nsta 11 aties - -j-H4H---- -1-1--a-- -..J!.---JI.-__. 

Gezette stalen goat 1,Smm 

a
·~ 

=-' 
~ 

l=================~-======::::!,,,,k~~ 

Vloeropbouw Rd:I.4m2.K/W waoao 6om1n : 

Composiet prefabvloerelement -
Gipsvezelplaat (afm. 600x1500) -

Hardgeperste steenwol isolatie -
Stalen profiel 60x60x2mm -

c 
~ 
2 
c: 
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E 
E 

0 
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Ci 
0 
co 

110 

Koppelcontructie vloer-wand 
(zle 30 detail afb. 11.13) 

- Stalen profiel 60x60x2mm 
- Scharnier 011mm 
- Fixatieprofiel: 0 2xM16 

Optie: Kunststof profilering 

Verstelbare pootconstructie 
Stalen kokerprofiel 60x60x2m 
Schroefdraad M18 
Kunststof oplegplaat 

Vl 
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Plafondo pbouw Rd 1.4m2.K/W;(6om1n waoao1: 

- Stalen profiel 50x50x2 
- Hardgeperste steenwol lsolatie 
- Strip t.b.v. bevestiging element 
- Mechanisme voor bevestiging-element ·- --
(Jo detail afb.11.11) I 
- 2x gipsvezelplaat afgwerkt ipsvinyl Opening voor stapelaar 

- Afwerkdopje 

I() Optie: Kunststof profilering 

0 
I() 

N 

N 

- Ft--+-""""'--tt----uevestiging t.b.v. buitenwanJelemen 
Druk-/trekknop (3D detail afb. 11.7 J11.a) 

--f''+---'---1<----!i1----Hevestiging t. b. v. 

I 

I 
GiJsvezel plafondplint 18mm 

tevens bevestlglngspunt voor lnrichtlng 

I 
/ 

Bevestlging t.b.v. binnenwandelement 
Druk-trekknop (3D detall zle afb.11.9) 

112 I 12 I 
I 25 I 

50 30 

60 I 20 
105 

binnenwandelement 
Druk-trekknop (JD detail 21e afb.11.9 

30 detail afb.11.13 

- Stalen profiel 60x60x2 
- Scharnier 90° (Qlllmm) 
- Fixatieprofiel: 2x i2l 16mm 

I 

Wandopbouw:Rd=2.om2.!((W;6om1n wsoso 

- Wandelement binnenzijde 
Composiet afwerking 

- 2xgipsvezeiplaat 
- Hardgeperste steenwolplat~n 
- Staaiprfiel 60x60x2mm 1· 

- Wandelement buitenzijde: 
- Hardgeperste steenwolplaten 
- Composiet afwerking I 

V3 



85 

60 

30 30 

--H-----::1-"~--+t---.-·I!'-- Wandopbouw Rd 1.6m2.l<JW f3om1n wsosoi: 

I Hoekprofiel 20x20xl.5 t.b.v~-tHTl"-1 
bevestiging binnenwandelement 

I Pllnt glpsvezelproflel 12mm 

Bevesti ling t.b.v. binnenwarrctete.-rm..m---tH-tt--rT1 
9 Druk-trekknop (Jo derail zle ofb.11.91 f 
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Scharnier 011mm o 

A 
\ 

Stelruimte +/-Smm 
Gerco Brandwerende strip -

2xM12 Bout -

Verstelbare pootconstructie 
Stalen proflel 60x60x2 

Schroefdraad M18 
Kunststof oplegplaat 

- Composiete afwerklaag (waterdicht) 
- Gipsvezel beplating 
- Steenwol isolatie 
- Stalen profiel 60x60x2mm 
- Gipsvezelplaat gipsvinyl afgewerkt 

Koppelcontructie vloer-wand 
(zie 3D detail afb. 11.13) 

- Stalen profiel 60x60x2mm 
- Scharnier 011mm 
- Fixatieprofiel: 0 2xM16 

_ Steenwol isolatie 30mm 

\ 

1 Vloeropbouw Rd:I.•m2.K/W wBoBo 60mln : 

Composiet prefabvloerelement -
Gipsvezelplaat (afm. 600x1500) -

Hardgeperste steenwol isolatie -
Stalen profiel 60x60x2mm -

V4 



Badk mer 

Wandopbouw Rd 1,6m2.!(/w !JOmtn weoao1: 

Composiete afwerklaag (waterdicht) -
Gipsvezel beplating -

Steenwol isolatie -
Stalen profiel 50x50x2mm -

Gipsvezelplaat gipsvinyl afgewerkt -

Gipsvezelplaten doormiddel van een 
lip-las schroef verbinding bevestigd 

85 

60 

30 30 

1 1 

11 

v 
ll 

I 

I 

• -1-1+1'=- ---- Koppelprofiel 21e orb.ti.Jo 

1 1 

1 1 

u-vormig 60x60x2mm 
Fixeren met 2 x M6 bouten 

vs 
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Wandopbouw Rd 1.6m2.!((w13om1n wsos01 : 

Composiete afwerklaag (waterdicht) -
Gipsvezel beplating -

Steenwol isolatie -
Stalen profiel 60x60x2 -

Gipsvezelplaat gipsvinyl afgewerkt -

Plafondopbouw Rd 1.4m2.K/W;C6om1n weoaoi ; 
- Stalen proflel 50x50x2 
- Hardgeperste steenwol isolatie 
- Strip t.b.v . bevestiging element 
- Mechanisme voor: bevestigi 119 .. element \ 
(JO detoll afb.11.11\ 

- 2x gipsvez~lplaat afgwerkt gipsvlnyl Ope!1~1¥SPJirJa.J?f-'gAf rn 
- AfwerkdopJe I - Gerco Brandr erende strip 

- 2x M12 Bout 

--- -'lto=<==tH-rT1-fl---- Bevesti gi ng t. b. v. 

85 

60 

30 30 

binnenwandelernent 
Druk-trekknop (J O detail zle afb.11.9) 

- -- Gipsvezel plafondplint 18mm 
tevens bevestiglngspunt voor lnrlchtlng 

a am r 
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Vooraanzicht unit Zijaanzicht unit Achteraanzicht unit 
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