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Samenvatting 

Het onderwerp van dit afstudeerproject is een bijzondere gevelbekleding bij het bouwproject 
Maaslandziekenhuis te Sittard-Geleen. Ter plaatse van de vier Kennis & Expertisecentra worden 
metselwerkkaders als gevelbekleding toegepast. Dit type gevelbekleding is opgebouwd uit stalen 
kaders die afwisselend zijn gevuld met staand of liggend verli1md metselwerk. In het bestek zijn de 
metselwerkkaders als volgt omschreven: "Prefab elementen waarin 'handvorm' bakstenen in 
halfsteensverband met elkaar worden verlijmd". 

Gedurende de uitvoering is duidelijk geworden dat het montageproces vertraging opliep. Het 
gehele montageproces heeft uiteindelijk elf weken vertraging opgelopen . Deze vertraging is de 
aanleiding voor de keuze van dit onderwerp. Tijdens Masterproject 4 is het monteren van de 
metselwerkkaders middels de SADT-methode geanalyseerd . Op basis hiervan is een oorzaak
gevolg-diagram opgesteld. De oorzaken van de vertraging zijn: 

het niet realiseren van de geplande productie van de metselaars voor het aan de gevel 
vullen (aanbrengen metselstenen) van 'lege kaders; 
het niet uitvoeren van controlemetingen bij het stellen van de aanslagen; 
het ontbreken aan een werkinstructie voor de montageploeg; 
de stelleurs hebben tijdens het positioneren van de metselwerk kaders tegen de gevels 
onvoldoende zicht op de positioneerpunten; 
de weersinvloeden bij het monteren van de metselwerkkaders. 

Het onderwerp van het afstudeerproject betreft het monteren van metselwerkkaders. Rekening 
houdend met voornoemde oorzaken luidt de doelstelling als volgt: 

"Het aanpassen van de montagemethode voor het monteren van metselwerkkaders, opdat het 
proces beheersbaar wordt. " De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het proces bij herhaling 
geen vertraging oploopt. Met beheersbaar wordt hier bedoeld, dat vooraf een verantwoorde 
uitspraak kan worden gedaan ten aanzien van tijd, kosten en maatnauwkeurigheid. 

De opbouw van deze samenvatting is gelijk aan de opzet van dit afstudeerproject, te weten: 
1. Onderzoek naar de huidige montagemethode; 
2. Ontwerpproces. 

Als eerste is de huidige montagemethode onderzocht. De drie beheersfactoren waarop dit 
onderzoek zich heeft gericht zijn: tijd, kosten en rPaatnauwkeurigheid. Om dit onderzoek vorm te 
geven zijn onderstaande probleemstellingen geformuleerd : 

Wat is voor de huidige situatie het optimale productieschema voor het monteren van de 
metselwerkkaders? 
Wat kost de gevelbekleding van de K&E's op basis van de huidige montagemethode? 
Wat is de maatnauwkeurigheid van de gevel op basis van de huidige montagemethode? 

Voor de beheersfactor tijd geldt dat de aangepaste montagemethode binnen de oorspronkelijk 
geplande bouwtijd gereed moet zijn. Voor de beheersfactor kosten geldt dat eventuele 
aanpassingen gelijkwaardig of goedkoper dienen te zijn dan de huidige montagemethode. Wat 
betreft de maatnauwkeurigheid geldt dat de aangepaste montagemethode met minimaal dezelfde 
maatnauwkeurigheid gemonteerd dient te worden. Bovenstaande conclusies vormen de basis voor 
het ontwerpenproces. 

Het ontwerpproces is doorlopen aan de hand van de drie hoofdfasen van het 'methodisch 
ontwerpen' te weten: probleemdefiniërende fase, werkwijzebepalende fase en vormgevende fase. 

Gedurende de probleemdefiniërende fase is het ontwerp geschematiseerd als een 'black box' met 
een begin- en eindsituatie. Bij de beginsituatie staan de metselwerkkaders volledig geprefabriceerd 
op bokken opgesteld naast de K&E's. In de eindsituatie zijn alle metselwerkkaders gemonteerd aan 
de gevels van de K&E's. De functie die de beginsituatie moet omzetten in de eindsituatie is: 
monteren. Deze functie is opgesplitst in positioneren en fixeren. 
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Tijdens de werkwijzebepalende fase is onderzocht op welke manieren positioneren en fixeren hier 
kunnen worden toegepast. Hierbij zijn de twee concepten gedefinieerd: 

Concept 1: Referenties op de omringende metselwerkkaders; 
Bij dit concept wordt een element ten opzichte van omringende metselwerkkêders 
gepositioneerd. 
Concept 2: Referenties op achterliggende betonconstructie; 
Bij dit concept wordt ieder metselwerkkader onafhankelijk van omringende 
metselwerkkaders gepositioneerd. 

Na een analyse van de mogelijke varianten voor het gedwongen positioneren, is in de 
vormgevende fase gekozen voor concept 2. Om kosten te besparen zijn, in het definitieve ontwerp, 
de zes referentiepunten zoveel mogelijk gebundeld. Dit betekent dat één metselwerkkader middels 
3 punten wordt gepOSitioneerd . Eén 3D-punt (positioneren in langs-, hoogte- en diepterichting), 
één 2D-punt (positioneren in diepte- en hoogterichting) en één lD-punt (positioneren in 
d iepterichti ng) . 

Het 3D- en 2D-punt zijn vormgegeven als een 'dook - gat verbinding'. Door de verbinding in 
hoogte- en langsrichting zelfzoekend uit te voeren is minder (fysieke) arbeid benodigd bij het 
plaatsen van een element. Er is onderscheid gemaakt tussen een passende 'dook - gat verbinding' 
(die voorziet in het positioneren in de langs-, hoogte- en diepterichting; oftewel 3D) en een 'dook -
slobgat verbinding' voor het positioneren in de diepte- en hoogterichting (2D). De hierboven 
genoemde 'dook- gat verbinding' bestaat uit drie onderdelen: 

1. een stalen strip die middels een ongelijkzijdige hoeklijn is bevestigd aan de betonnen 
wand; 

2. een stralen strip (in de vorm van een doosje) op de achterzijde van het metselwerkkader; 
3. een losse stalen dook in de vorm van een rijgpen. 

Voordeel van een losse dook is dat de stelleurs het metselwerkkader rechtstreeks over de gestelde 
aanslagen kunnen positioneren. Nadat het metselwerkkader is gepositioneerd, wordt de rijgpen 
handmatig aangebracht. 
Het lD-punt is in het definitieve ontwerp vormgegeven als een stelbout. Deze stelbout is middels 
een UNP-profiel bevestigd aan de betonnen wand. 

Om te bepalen of de doelstelling van dit afstudeerproject is behaald, dient het ontwerp ten eerste 
aan de beheersfactoren te worden getoetst en ten tweede dient aangetoond te worden dat de 
oorzaken van de vertragingen zijn weggenomen . 
De aangepaste montagemethode voldoet aan alle criteria van de beheersfactoren (tijd, kosten en 
maatnauwkeurigheid) : 

de kostenvergelijking heeft uitgewezen dat de aanpassingen kostenneutraal zijn; 
de prognose van de maatnauwkeurigheid wijst uit dat de aangepaste montagemethode 
minimaal gelijkwaardig is; 
tot slot is middels een aangepast productieschema aannemelijk gemaakt dat de 
gevelbekleding van de K&E's binnen de vereiste termijn gerealiseerd kan worden . De 
voornaamste reden hiervoor is dat uitsluitend volle metselwerkkaders gemonteerd worden. 
Het volledige lijmwerk, van zowel het staande en als het liggende metselwerk, wordt bij de 
aangepaste montagemethode onder geconditioneerde omstandigheden uitgevoerd. 

Met uitzondering van de weersinvloeden bij het monteren van de metselwerkkaders zijn alle 
oorzaken van de vertraging bij de aangepaste montagemethode weggenomen : 

door het volledige lijmwerk onder geconditioneerde omstandigheden te laten plaatsvinden, 
is deze vertraging weggenomen; 
bij het stellen van de aanslagen wordt gebruik gemaakt van een total station. De procedure 
voor het in gebruik nemen van de total station maakt gebruik controlemetingen om 
maatvoeringsfouten te elimineren. Daarnaast staan in de werkinstructie, bij het stellen van 
de aanslagen, diverse controlemetingen voorgeschreven. Hiermee is de oorzaak van de 
ontbrekende controlemetingen weggenomen; 
voor de aangepaste montagemethode is een montageplan geschreven; 
bij het aangepaste ontwerp zijn de relevante positioneerpunten wel zichtbaar; 

Kortom, de doelstelling van dit afstudeerproject is behaald: dergelijke vertraging kunnen in de 
toekomst voorkomen worden. 
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Inleiding 

Dit is het afstudeerrapport van het afstudeerproject 'het beheersbaar monteren van 
metselwerkkaders' . Dit project is gedaan in het kader van de Mastertrack Construction Technology 
aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. De aanleiding tot dit 
onderwerp vormen de problemen die zijn geconstateerd bij het monteren van metselwerkkaders 
tijdens het Masterproject : Participerend Observeren. In paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3 wordt dieper op 
het onderwerp ingegaan, gevolgd door de doelstelling van het afstuderen . in paragraaf 1.4. 
Paragraaf 1.5 behandelt de afbakening en tot slot wordt de opbouw van dit rapport toegelicht in 
paragraaf 1.6. 

1.1 Aanleiding 
In het kader van Masterproject: Participerend Observeren' heb ik gedurende vier maanden deel 
uitgemaakt van Bouwcombinatie Medical Park Sittard (hierna BCMPS). Deze bouwcombinatie is 
momenteel bezig met de bouw van het Maasland ziekenhuis te Sittard-Geleen. De opdrachtgever 
Orbis medisch en zorgconcern wil met dit project iets unieks creëren. Zo ook bij de gevelbekleding 
van de Kennis & Expertisecentra (hierna K&E's) . Behalve de grote hoeveelheid natuursteen, zijn 
meer dan één miljoen bakstenen verlijmd om een bakstenen gevel met een eigentijds karakter te 
creëren. Ter plaatse van de vier K&E's zijn de verlijmde bakstenen op een bijzondere manier 
toegepast, namelijk in de vorm van metselwerkkaders. Zoals aangegeven zijn deze 
metselwerkkaders het onderwerp van dit afstudeerrapport. 

Bonnema architecten wilde een gevel met een heel natuurlijke, maar toch eigentijdse uitstraling, 
zie figuur 1. Daarom is het volledige schoonmetselwerk bij dit bouwproject gelijmd. De hier 
toegepaste baksteen betreft een 'handvorm' steen LF50 met een ruw oppervlak. De stenen zijn niet 
geperst, waardoor onderlinge afwijkingen in vorm en formaat eerder regel dan uitzondering zijn. 
Dit gegeven gecombineerd met de geringe voeg breedte creeërt het effect wat de architect beoogde 
te bereiken. 

Figuur 1: Gelijmd metselwerk Figuur 2: Metselwe rkkaders ; 
Bron fol og raOe : Orbis medisch en 
zorgconcern, ' De Heus Beeliivorming' 

Een belangrijk voordeel van I'ijmmortel boven de traditionele metselspecie is: mortel en voeg in 
één. Er is dus geen nabewerking meer nodig, wat resulteert in tijdwinst . Vooral bij bouwprojecten 
met een omvang als dit bouwproject. In totaal zijn hier meer dan één miljoen bakstenen 
toegepast. !De hier toegepaste techniek en/of werkmethode voor het verlijmen van metselwerk is 
niet iets bijzonders in de bouw. Het toepassen van verlijmd metselwerk in combinatie met stalen 
kaders is wel iets bijzonders. 

E.W M Tillemans 7 
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1.2 Metselwerkkaders 

Figuu r 3: Ruwbouw K&E 

De kopgevels en de betonnen randen van de langsgevel van de K&E's zijn bekleed met 
metselwerkkaders, zie figuren 3 & 4. In het bestek zijn de metselwerkkaders als volgt omschreven: 
"prefab elementen waarin 'handvorm' bakstenen in wildverband met elkaar zijn verlijmd". Het gaat 
hier dus niet over steenstrips maar over volledige waalformaat stenen. Door volle 
metselwerkkaders (na uitharding) te kantelen, is zowel staand als liggend metselwerk gecreëerd. 
Deze horizontale en verticale vlakken van metselwerk zijn met stalen kaders omrand, zie figuur 2. 
Om dit type gevelbekleding te realiseren heeft de BCMPS samengewerkt met NormTEQ. Dit bedrijf 
is gespecialiseerd in innovatieve systemen voor gevelarchitectuur en dan met name voor 
metselwerk ondersteuningen. 

[n het definitieve ontwerp zijn deze bakstenen vlakken 
omkaderd met een stalen hoeklijnen (acht millimeter 
dik). Het stalen kader steekt vijftien millimeter voor het 
metselwerk uit, zie onderrand metselwerkkader in figuur 
5. 

E. W. M Tillemans 

Figuur 5: Stalen kader steekt vijftien 
miUimeter voor het metselwerk uit 

8 
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In figuur 6 is behalve het metselwerkkader ook de console afgebeeld waarmee de 
metselwerkkaders aan de betonnen achterconstructie zijn bevestigd. De metselwerkkaders worden 
met behulp van een haak bevestigd aan de console. Door de geringe voegbreedte (15 mm breed) 
was het mogelijk om de verankering van de metselwerkkaders zo te dimensioneren dat iedere 
console telkens twee kaders draagt. 

De hierboven genoemde haken waarmee de metselwerkkaders zijn 
bevestigd aan de console, zijn met behulp van een laser uitgesneden 
uit de hoeklijn en vervolgens omgebogen. De haken zijn dus niet 
apart gelast aan het stalen kader. Dit heeft als voordeel dat het 
uitsnijden goedkoper is dan lassen, zie figuur 7. 

E W M. Tillemans 

Figuur 7 ' nlontage haken 
metse I werkkaders 
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1.3 Knelpunten van de huidige montagemethode 

Het totale montageproces is met behulp van de SADT-methode systematisch van begin tot eind 
geanalyseerd. Iedere bewerking krijgt hierdoor een specifieke plaats in het totale proces. 
Achtereenvolgens zijn de onderstaande processen aan bod gekomen (voor de volledig uitgewerkte 
schema's zie bijlage A): 

A) lijmen metselwerkkaders in de metselloods; 
B) kantelen kaders; 
C) staalplaat monteren; 
D) consoles maatvoeren; 
E) consoles monteren; 
F) kaders hangen; 
G) aan de gevel vullen (aanbrengen metselstenen) van lege kaders. 

Een montage methode bestaat behalve naast een werkmethode ook uit de productiemiddelen: 
arbeid; 
materiaal; 
materieel. 

Voor de huidige montagemethode is middels de SADT-schema's inzichtelijk gemaakt hoe het 
proces verloopt en welke verschillende productiemiddelen daarbij zijn toegepast. 

Gedurende de uitvoering is duidelijk geworden dat het montageproces vertraging opliep. Het 
gehele montageproces heeft uiteindelijk elf weken vertraging opgelopen . Deze vertraging is de 
aanleiding geweest voor de keuze van dit onderwerp. Uit bovengenoemde SADT-schema's zijn 
onderstaande oorzaken naar voren gekomen: 

Ontbrekende werkinstructie: 
Allereerst ontbreekt een montageplan waarin eenduidig is vastgelegd hoe en met welke 
hulpmiddelen de kaders aan de betonnen achterconstructie gemonteerd dienen te worden. De 
montageploeg diende de maatvoering zelf in het werk te bepalen. Behalve dat dit vertraging 
veroorzaakt, is de kans op fouten hierdoor groter. 

Geen controlemetingen : 
Bij het stellen van de consoles zijn geen controlemetingen uitgevoerd. Iedere console wordt ten 
opzichte van een aangrenzende console gesteld. Eventuele fouten worden hierdoor pas bij het 
monteren van de metselwerkkaders geconstateerd. Het herstellen hiervan kost tijd, waardoor het 
proces vertraging oploopt. Een concreet voorbeeld hiervan is, dat een volledige kopgevel 35 mm 
verschoven is ten opzichte van de gevelaanzichten van de architect. Dit pas aan het licht toen de 
laatste rij kaders van de volledige kopgevel werd gehangen. 

Onvoldoende zichtbaarheid van positioneerounten : 
Omdat de positioneerpunten aan de achterzijde van de metselwerkkaders zitten, heeft de 
montageploeg hier tijdens het monteren geen zicht op . De stelleurs duwden daarom de kaders zo 
strak mogelijk langs de gevel af tijdens het monteren. Hierdoor was het hangen van de kaders een 
lastige en tijdrovende klus. 

Weersomstandigheden: 
De weersomstandigheden ten aanzien van de werkzaamheden in de buitenlucht, zijn niet 
beïnvloedbaar. Het weer blijft hier een onzekere factor. Echter door bepaalde werkzaamheden 
onder geconditioneerde omstandigheden uit te voeren, zoals het lijmen van de metselwerkkaders, 
wordt invloed van het weersomstandigheden op het gehele montageproces minder. 

Haperende bevoorrading: 
De stenen voor het aan de gevel lijmen van de lege kaders, zijn door een verreiker aangevoerd. 
Echter de verreiker werd de gehele dag veelvuldig gebruikt voor diverse werkzaamheden. De 
kritieke (tijd) processen kregen hierbij de voorrang. De montage van de metselwerkkaders lag niet 
op het kritieke pad van de overall-planning van het het ziekenhuis en kreeg dus ook geen prioriteit 
bij het inplannen van de verreiker . Hierdoor stagneerde de bevoorrading van metselstenen . Wat als 
gevolg had dat de metselaars hun geplande productie niet realiseerden. 
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Maximaal toelaatbare belasting van de schaarhoogwerker : 
De maximaal toelaatbare belasting van de schaarhoogwerker speelt een belangrijke rol bij de 
vertraging van het aan de gevel lijmen van lege kaders. De schaarhoogwerkers werden als 
werkplateau gebruikt bij het lijmen omdat het opbouwen van een metselsteiger te omslachtig is. 
De maximale belasting van de schaarhoogwerker bedraagt 550 kg. Dit betekent dat per 
bevoorrading maximaal een halve pallet stenen kan worden aangevoerd. Tezamen met de 
haperende bevoorrading en de weersomstandigheden, zijn dit de oorzaken van de lagere productie 
van de metselaars. 

Aan de gevel vullen van lege kaders 

Geplande productie metselaars niet gehaald +--..,.-~ 

~-----+I Vertraging 

Geen control.emetingen -~,..-Wellrsomstandigheden 

Onvoldoende zichtbaarheid positioneerpunten -"'~I-- Ontbrekende werkinstructie 

Monteren metselwerkkaders 

Figuur . oorzaak gevolg-diagram van de vertragin g bij hel monteren van metselwerkkaders 

In figuur 8 zijn de oorzaken uit het SADT-schema's schematisch weergegeven in een oorzaak
gevolg-diagram. Uit dit diagram is af te leiden dat het overkoepelende probleem van de vertraging 
is op te lossen, door de twee hoofdoorzaken ('het monteren van metselwerkkaders' en 'het aan de 
gevel vullen van lege kaders') aan te pakken. 

1.4 Doelstelling afstudeeronderzoek 

Het onderwerp van het afstudeeronderzoek betreft het monteren van metselwerkkaders . En 
uitgaande van bovenstaande figuur ligt het voor de hand, dat de doelstelling voor dit 
afstudeeronderzoek luidt: "Het aanpassen van de montagemethode voor het monteren van 
metselwerkkaders, opdat bij herhaling de vertraging wordt voorkomen. " 

Echter rekening houdend met onderstaande is het niet mogelijk om de doelstelling in de praktijk te 
toetsen: 

het feit dat dit type gevelbekleding niet vaak in Nederland wordt toegepast; 
de beschikbare middelen bij dit afstudeerproject. 

"Het aanpassen van de montagemethode voor het monteren van metselwerkkaders, opdat het 
proces beheersbaar wordt. " De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het monteren van 
metselwerkkaders bij herhaling geen vertraging oploopt. En met beheersbaar wordt hier bedoeld, 
dat vooraf een verantwoorde uitspraak kan worden gedaan ten aanzien van Tijd, Kosten en 
Maatnauwkeurigheid. 
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1.4.1 Tijd 

Bij het opstellen van het productieschema voor het montageproces is de BCMPS van een bepaald 
productietempo uitgegaan. Maar zoals bij de analyse duidelijk is geworden, werd de geplande 
productie niet gehaald, binnen de daarvoor beschikbare tijd. Wat is voor de huidige situatie het 
optimale productietempo voor het monteren van de metselwerkkaders? 

1.4.2 Kosten 

Bij de uiteindelijke keuze voor de uitvoering van de metselwerkkaders hebben kosten de doorslag 
gegeven. De huidige uitvoeringsmethode, waarbij stalen frames op de bouwplaats zijn gevuld met 
metselwerk, is veruit de goedkoopste. Anders gezegd : het gaat uiteindelijk om het beperken van 
kosten . De doelstelling ten aanzien van kosten is dat eventuele aanpassingen gelijkwaardig of 
goedkoper zijn dan de huidige montagemethode. 

1.4.3 Maatnauwkeurigheid 

De gevelbekleding ter plaatse van de K&E's is opgebouwd uit prefab elementen. 
Maatafwijkingen in de vorm van stel-, uitzet- en productmaat, hebben gevolgen voor het 
esthetische resultaat van de gevelbekleding. Het is essentieel dat het proces van het monteren van 
de metselwerkkaders volgens vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria verloopt. Concreet is de 
doelstelling dat de metselwerkkaders, ook bij de aangepaste montagemethode, met minimaal 
dezelfde nauwkeurigheid gemonteerd dienen te worden als bij de huidige methode . 

1.5 Afbakening 
Om het onderzoeksgebied af te bakenen zijn onderstaande begin- en eindsituatie geformuleerd . 

1. 5.1 Beginsituatie 

De beginsituatie is een 'in het werk' gestorte betonnen draagconstructie (inclusief naadafwerking) 
Voor de betonnen draagconstructie geldt tevens dat NEN 2886 (in deze norm worden maximaal 
toelaatbare maatafwijkingen gegeven voor steenachtige draagconstructies van gebouwen) van 
toepassing is, zie figuur 3. 

1. 5. 2 Eindsituatie 

De eindsituatie is een gevelbeeld dat 'gelijk' is aan het huidige ontwerp, zje figuur 4. Met 'gelijk' 
wordt het onderstaande bedoeld : 

dezelfde materiaalkeuze; 
ongewijzigde gevelindeling/ontwerpmaten; 
dezelfde maatnauwkeurigheid of beter; 
dezelfde kosten of goedkoper. 

1.6 Opbouw rapport 
In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek naar de huidige montagemethode toegelicht. De drie 
onderwerpen waarop dit onderzoek zich heeft gefocust zijn: tijd, kosten en maatnauwkeurigheid . 
De volgende fase van dit afstudeerproces: het ontwerpproces, wordt nader toegelicht in 
hoofdstukken 3 tot en met 5. Het ontwerpproces is beschreven aan de hand de drie hoofdfasen van 
het 'methodisch ontwerpen' [Siers, lit. 1], te weten: 

probleemdefiniërende fase ; 
werkwijzebepalende fase; 
vormgevende fase. 

Hoofdstuk 6 beschrijf t het montageplan voor het 'beheersbaar monteren van metselwerkkaders. In 
die montageplan is het definitieve ontwerp uit hoofdstuk 5 verwerkt . Tot slot zijn in hoofdstuk 7 de 
conclusies weergegeven. 

Om de leesbaarheid van het rapport te waarborgen is ervoor gekozen om gebruik te maken van 
een separaat bijlagen rapport. Door middel van verwijzingen naar de bijlagen vormen deze stukken 
de onderlegger van dit afstudeerrapport met achterliggende informatie, tabellen en illustraties. Zo 
zijn de SADT-schema's voor het monteren van metselwerkkaders te vinden in (bijlage A). 
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2 Onderzoek huidige montagemethode 

Tijd en kosten zijn beide kwantitatieve criteria en worden uitgedrukt in de productiemiddelen 
arbeid, materiaal en materieel. Maatnauwkeurigheid daarentegen, is een kwalitatief criterium en 
zegt iets over de hoedanigheid/gesteldheid van het gevelbeeld . Dit onderzoek is dus zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Om uitspraken te doen over tijd, kosten en maatnauwkeurigheid is de 
huidige montagemethode op deze onderwerpen onderzocht. 

2.1 Onderzoeksopzet 
Per onderwerp (tijd, kosten en maatnauwkeurigheid) is een probleemstelling geformuleerd. En per 
probleemstelling zijn diverse onderzoeksvragen geformuleerd waarmee de desbetreffende 
probleemstelling wordt beantwoord. 

2.1.1 Wat is het optimale productieschema voor het monteren van de metselwerkkaders? 

Wat was de oorspronkelijk geplande bouwtijd voor het monteren van de 
metselwerkkaders? 
Wat is de maatgevende activiteit bij het monteren van de metselwerkkaders? 
Wat is het geplande productietempo voor het monteren bij de huidige situatie? 
Wat zijn gangbare productietempo's bij soortgelijke gevels? 
Waar dient men bij het bepalen van het optimale productietempo rekening mee te houden? 

2.1.2 Hoeveel kost de gevelbekleding van de K&E's op basis van de huidige montagemethode? 

Welke begrotingsregels behoren tot het productiedeel : monteren metselwerkkaders? 
Welke bedragen zijn aan deze begrotingsregels gekoppeld? 

2.1.3 Wat is de maatnauwkeurigheid van de gevelbekleding op basis van de huidige 
montagemethode ? 

Wat is de breedteafwijking van de voegen? 
Hoe groot zijn de randwisselingen? 
Hoe groot zijn de vlakwisselingen? 

Dit hoofdstuk behandelt achtereenvolgens: 
de resultaten van het onderzoek naar het optimale productieschema voor het monteren 
van metselwerkkaders; 
de resultaten van het onderzoek naar de kosten voor de gevelbekleding van de K&E's; 
de resultaten van het onderzoek naar de maatnauwkeurigheid van de gevel bekleding van 
de k&E's. 
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2.2 Optimale productieschema voor het monteren van metselwerkkaders 
Als eenmaal het contract tussen de aannemer en de opdrachtgever is getekend, dan zijn de 
aanneemsom en beschikbare bouwtijd bekend . Echter, bij het berekenen van de totale bouwtijd is 
nog onduidelijk wanneer wat en door wie moet worden uitgevoerd. Een systeem om hier meer 
duidelijkheid in te krijgen, is het maken van productieschema 's. 

Allereerst is het productieschema van de BCMPS geanalyseerd . Tezamen met de gegevens uit de 
SADT-schema's kunnen de eerste drie onderzoeksvragen worden beantwoord . Middels 
literatuuronderzoek (Jellema 12b, Bouwplanning, Bouwkosten, et cetera) zijn de overige twee 
onderzoeksvragen bea ntwoord . 

2.2.1 Wat was de oorspronkelijk geplande bouwtijd voor het monteren van de 
metselwerkkaders ? 

In de overallplanning van het Maasland ziekenhuis is de start van de afbouw (welke van boven 
naar onder plaatsvindt) maatgevend . Het is dus zaak dat de ruwbouw zo snel mogelijk wind- en 
waterdicht is. De bouw van de K&E's staat hier verder los van. Met andere woorden, de 
gevelbekleding van de K&E 's ligt dus niet op het kritieke pad van de overallplanning. Waar wel 
rekening mee moet worden bij de uitvoering van de metselwerkkaders, zijn werkzaamheden aan 
aangrenzende gebouwonderdelen zoals leidingsleuven voor installaties. Daarom is door de 
projectleiding een specifieke routing afgesproken namelijk tegen de klok in (zie ook figuur 9): 

1. kaders bouwdeel C; 
2. kaders bouwdeel 0; 
3. kaders bouwdeel A; 
4. kaders bouwdeel B. 

Figuur 9 : Routing \loor montage metselwerkkaders K&E's 

Uit het productieschema in figuur 10 is af te leiden dat voor de montage van alle metselwerkkaders 
iln totaal 85 werkbare werkdagen zijn gepland . Per K&E zijn 25 werkbare werkdagen ingepland, 
met een interval van 5 werkdagen tussen de verschillende K&E's. Bij het bepalen van het optimale 
productietempo geldt deze bouwtijd als randvoorwaarde. 
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Figu LJ r 10 : product ieschema monLage metselwerkkaders 
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2.2.2 Wat is de maatgevende activiteit bij het monteren van de metselwerkkaders? 

Het productietempo van een gebouwdeel wordt bepaald door de maatgevende activiteit . Om in de 
volgende subparagraaf het productietempo te kunnen bepalen, moet eerst duidelijk zijn wat de 
maatgevende activiteit bij het monteren van metselwerkkaders is. 
In figuur 11 is een deel (bouwdeel C) van het totale productieschema weergegeven. Hieruit worden 
twee zaken duidelijk . Ten eerste dat bij ieder geveldeel onderstaande bewerkingen repeterend 
plaatsvinden: 

prefabricage kaders verticaal metselwerk (gr. 10 st) incl. kantelen -7 5 werkdagen; 
montage kaders (gr. 10 st dicht + gr. 11 st leeg kader) incl. isolatie -7 5 werkdagen; 
inmetselen gr. 11 st lege kaders (5,4 m2/kader) -7 5 werkdagen. 

Ten tweede dat de prefabricage van de kaders met het verticale metselwerk (incl. kantelen) op het 
'kritieke pad' ligt. Bij deze bewerkingen is geen speling voor vertraging. Met andere woorden het 
lijmen van het verticale metselwerk is de maatgevende activiteit. Deze bewerking is met rood 
gearceerd in figuur 11. Het tempo van zowel het monteren van de metselwerk kaders als 
inmetselen aan de gevel van lege kaders is hierop afgestemd. 
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Fig uur J 1: ProductiesChema montage metselwerkkaders van éé K&E 
Bron' productieplann ing BCMPS d,d , 14 02 -2007 

2.2.3 productietempo maatgevende activiteit 

t 

Op basis van bovenstaand productietempo en de gegevens uit de SADT-schema 's is het 
productietempo voor de prefabricage van het verticaal metselwerk berekend. 
De huidige metselploeg bestaat uit: 

• 2 metselaars (750 stenen x 2)/75 = 20 m2 dagproductie; 
• 1 opperman. 

De afmeting van de grote kaders is 2355 bij 2300 mm -7 5,4 m2 metselwerk. Uitgaande van de 
dagproductie, dan werden 3 volle kaders per dag. geproduceerd. Vooraf waren er twijfels over de 
uitharding van de lijm, zou deze snel genoeg u'itharden om in één keer 2,3 mi te verlijmen? 
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Rekening houdend met bovengenoemde argumenten is besloten om de grote kaders in twee slagen 
te verlijmen. Na dag vijf waren de eerste 6 kaders gereed voor montage. Vervolgens waren met 
een interval van twee dagen telkens 6 nieuwe kaders gereed. Een belangrijk gegeven hierbij, was 
dat de twee metselbokken waarop de prefabricage plaatsvond, volledig bezet waren, zie figuur 12. 
Bij het bepalen van het optimale productieschema moet hier rekening mee worden gehouden. 

Figuur 12 Metselbok voor prerabricage m tselwerkkaders op de 
bouwplaats 

2.2.4 Wat is het geplande productietempo voor het monteren bij de huidige situatie? 

Voor alle duidelijkheid met monteren wordt hier bedoeld (zie ook bijlage A) : 
deelproces D: consoles maatvoeren; 
deelproces E: consoles monteren; 
deelproces F: kaders hangen. 

Uitgaande van het productieschema en de SADT-schema's is het productietempo voor het 
monteren van de kaders 0,75 mu/m 2

• 

Dit is als volgt bepaald: 
voor het monteren van 21 kaders plus aanbrengen isolatie staan 40 uur gepland; 
21 * 5,4m2 = 114 m2 geveloppervlak; 
aanbrengen isolatie -7 80 m 2/dag; 
114m2 180 m2 = 1,5 dag = 11.4 uur; 
40 - 11,4 uur = 28,6 uur resterend voor het monteren van de 21 kaders; 
[(28,6 uur * 3 personen)1 114 m2

] = 0,75 mu/m2 

2.2.5 Wat zijn gangbare productietempo's bij soortgelijke gevels? 

Tijdens het observeren is onvoldoende data verzameld om achteraf te bepalen of bovenstaande 
norm in de praktijk daadwerkelijk is gehaald. Verder is dit type gevelbekleding redelijk uniek in 
Nederland waardoor er geen geschikte referentieprojecten zijn. Vervolgens is in de literatuur 
gezocht naar productietempo's bij soortgelijke bewerkingen. Concreet zijn deze niet gevond'en . 
De overeenkomst is dat het om prefab gevelelementen gaat: [Nijenhuis, lit. 3] 

prefab betonnen borstwering monteren 3,50 mulst. = (3,50 mu/5,4 m2
) -7 

0,65 mu/m2
; 

prefab gemetselde gevelelementen monteren 80m2/dag met 5 monteurs -7 
0,5 mu/m2

• 

De norm van 0,75 mu/m 2 is op basis van de informatie uit de literatuur wellicht aan de hoge kant 
voor het monteren van prefab gevelelementen, maar in ieder geval realiseerbaar. Dit betekent, dat 
er voorlopig geen reden is om deze norm te wijzigen. 
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2.2.6 Waar dient men bij het bepalen van het optimale productieschema rekening mee te 

houden? 

Bij het maken van een productieschema staat de planner voor de taak het productieproces zo 
efficiënt mogelijk te plannen [Flapper, lit. 2]. 

Efficiëntie gericht op een zo kort mogelijke bouwtijd: 
de vroegst mogelijke start van een productiedeel; 
de korst mogelijke tijdsduur van een productiedeel; 
de relaties met andere productiedelen; 
de relaties met andere productieploegen. 

Efficiëntie gericht op zo laag mogelijke bouwkosten: 
optimaal productietempo van een productieploeg; 
beschikbaarheid van de verschillende ploegen; 
seriematige werkzaamheden door dezelfde ploegen; 
continuïteit voor de verschillende productieploegen; 
continuïteit voor de totale personeelsbezetting. 

Door alternatieve productieprocessen met elkaar te vergelijken kan de beste keuze worden 
gemaakt ten gunste van bouwtijd en bouwkosten. Concreet zijn onderstaande criteria 
meegenomen in het aangepaste productieschema: 

1. de bouwtijd voor dit productieonderdeel mag maximaal 85 werkdagen bedragen. 
2. de montage van de metselwerkkaders ligt niet op het kritieke pad van de uitvoering van 

het Maasland ziekenhuis . Met andere woorden, de klus hoeft niet zo snel als mogelijk 
geklaard te zijn. Daarom blijft het huidige productietempo voor het monteren van de 
kaders (0,75 mu/m2) gehandhaafd. 

3. kosten zijn doorslaggevend. Zo efficiënt mogelijk met arbeid, materiaal' en materieel. 
4. het aan de gevel lijmen van de lege kaders neemt dubbel zoveel tijd ,in beslag als gepland. 

Het is veel efficiënter om dit vooraf in de metselloods te doen. 

2.2.7 Wat is het optimale productieschema voor het monteren van de metselwerkkaders? 

In bijlage B zijn twee aangepaste productieschema's uitvergroot toegevoegd. 

Bij productieschema 1 bedraagt de bouwtijd 121 werkdagen en overschrijdt dus de maximale 
bouwtijd van 85 werkdagen voor dit productiedeel. De reden hiervoor is dat de capaciteit va·n de 
metselbokken bij het huidige productieproces reeds volledig benut is. Indien de metselwerkkaders 
volledig geprefabriceerd worden, dan komen er in totaal 84 extra metselwerkkaders bij. De 
doorlooptijd van de maatgevende activiteit, het lijmen van het metselwerk, wordt dus groter. 

Bij productieschema 2 bedraagt de bouwtijd 81 werkdagen. Het verschil tussen beide schema's is 
de metselcapaciteit. Bij productieschema 2 is rekening gehouden met 3 in plaats van 2 
metselbokken. En hoewel de ploeggrootte ongewijzigd is gebleven, betekent meer kaders dat er 
meer geproduceerd moet worden. De norm per metselaar is dan ook van 750 stenen per dag naar 
810 stenen opgeschroefd. Kanttekening hierbij is dat de prefabricage onder conditioneerde 
omstandigheden plaatsvindt met veel repeterende werkzaamheden. In de utiliteitsbouw worden 
metselnormen tot wel 1000 stenen per dag gehanteerd. 

Conclusie: 
1. de bouwtijd wordt niet overschreden bij productieschema 2; 
2. het productietempo voor het monteren van metselwerkkaders is ongewijzigd; 
3. de extra metselbok wordt maximaal benut. 
4. het in de metselloods prefabriceren van de metselwerkkaders is efficiënter dan het aan de 

gevel lijmen van lege kaders. 
Kortom, productieschema 2 is het optimale productieschema. 
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code 

22 .41.ll-b 
22 .41.90 
22 .41.90 
22.41.90 
22 .83 
22 .90 
22 .90 
25 .32.32-b 
25 .32 .32-b 
25 .32 .90 
25 .32 .90 
30.30.001 
30.60 .001 
70 .22 .004 
70 .22 .900 
70.22 .900 
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2.3 Kosten van de gevel bekleding op basis van de huidige montagemethode 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen bij deze probleemstelling zijn onderstaande 
bronnen geraadpleegd: 

de werkbegroting BCMPS voor het Maaslandziekenhuis; 
de contracten van metselbedrijf van de Kleut en NormTEQ; 
bouwkosten 2007 [Ijt 4 & 5] . 

2.3.1 Welke begrotingsregels behoren tot het productiedeel: monteren metselwerkkaders? 
De SADT-schema's, uit de analyse, geven een duidelijk beeld van alle bewerkingen die moeten 
plaatsvinden bij dit productiedeel. Tevens is bij de BCMPS reeds een werkbegroting aanwezig . Op 
basis van deze twee informatiebronnen is onderstaand overzicht opgesteld. 

code omschrijving hoeveelheid eenheid 

22.41.11-b metselwerk in stalen kaders 1400 m2 
22.41.90 lijmmortel 14 ton 
22.41.90 huur lijmpompen 2 st. per ploeg 20 wk 
22.41.90 huur steenzaaQmachine 20 wk 
22.83 spouwisolatie mupan 1400 m2 
22.90 sendzimir gezette staalplaat 576 m1 
22.90 spouwankers boren 5600 st 
25.32.32-b Stalen kaders dikte 8 mm 432 st 
25.32.32-b monteren frames incl. kantelen 1400 m2 
25.32.90 leveren en boren chemische ankers 1984 st 
25.32.90 leveren rvs consoles 992 st 
30.30.001 kraankosten 30 tons mobiele kraan 160 uur 
30.60.001 schaarhoogwerker 20 wk 
70.22.004 systeemsteiger tbv metseltent 20 wk 
70.22.900 Dekkleed tbv metseltent 500 m2 
70.22.900 heteluchtkanon 20 wk 

Figuur 13 ' Begrot ingregels monteren metselwerkkaders Bron : werkbeg r ting BCMPS 

2.3.2 Welke bedragen zijn aan deze begrotingsregels gekoppeld? 

omschrijving hoeveelheid eenheid manuren materiaal onderaan. materieel 
( 36 

metselwerk in stalen kaders 1400 m2 (24.150 00 (85.400 00 
Ii mmorte l 14 ton (4.830 00 
huur li'mpompen 2 st. per ploeg 20 wk ( 1.120 00 
huur steenzaagmachine 20 wk (940 00 
sPQUwisollJtie mupan 1400 m2 ( 9.240 00 (4.620 00 
sendzimir ezette staalplaat 576 mi 42 (3.456 00 
sDouwankers boren 5600 st (2.128 00 (5.040 00 
Stalen kaders dikte 8 mm 432 st ( 314 .781 40 
monteren frames incl . kantelen 1400 m2 1050 
leveren en boren chemische ankers 1984 st incl. (28.56960 
leveren rvs consoles 992 st ( 19.840 00 
kraankosten 30 tons mobiele kraan 160 uur (8.96000 
schaarhoogwerker 20 wk ( 18.00000 
systeemsteiger tbv metseltent 20 wk (5.500 00 
Dekkleed tbv metseltent 500 m2 (27000 
heteluchtkanon 20 wk ( 1.250 00 

Subtotaal 1400 m2 1050 ( 378.425 40 ( 123.62960 ( 36.040 00 

Totaal metselwerkkaders e xcl. BTW 

10,75 (m.u./m2) 

Figuur 14 : Werkbegroting metselwerkkaders (Bron: werkbegrot ing BCMPS + lit. 4 + lit . 5) 

totaal 

( 109.550 00 
( 4.830 00 
( 1.120 00 

(940 00 
( 13.860 00 
(4 .968 00 
(7 .168 00 

(314.78140 
( 37.800 00 
( 28 .569 60 
( 19.840 00 
(8.960 00 

(18.00000 
(5.500 00 

(270 00 
( 1.250 00 

C 577.407 00 

C 577.407 00 

De totale kosten voor de gevelbekleding van de K&E's, op basis van de huidige montagemethode, 
zijn begroot op ( 577 0407,00 exclusief BTW. 
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2.4 Maatnauwkeurigheid van de gevel op basis van de huidige montagemethode 

De bestaande situatie is het referentiekader voor de maatnauwkeurigheid van de gevel. 
Om te kunnen vaststellen met welke nauwkeurigheid de metselwerkkaders zijn gemonteerd, zijn 
maatafwijkingen bij de bestaande situatie opgemeten. Bij dit deelonderzoek is gebruik gemaakt 
van een speciaal voor dit afstudeerproject ontwikkeld meetinstrument. Het meetinstrument is een 
frame dat tegen de gevel wordt aangedrukt . Op dit frame zijn schaalverdelingen en een webcam 
bevestigd. Door middel van deze webcam kunnen de maatafwijkingen worden vastgelegd. De 
resultaten van de metingen geven een indicatie van de maatnauwkeurigheid van de huidige 
montagemethode. 
In deze paragraaf wordt uitgelegd: 

welke maatafwijkingen relevant zijn ; 
hoe deze maatafwijkingen zijn bepaald; 
hoe groot de maatafw,ij kingen zijn . 

2.4.1 Maatafwijkingen metselwerkkaders 

Breedteafwijking van de voeg 

De breedte van de voeg komt niet overeen met de ontwerp breedte. 

Vlakwisseling 

o 
I 

Figuur 15: Voegbreedte 

Twee aangrenzende elementen zijn in diepterichting van het gevelvlak niet aan elkaar gelijk. 

Q 
Figuur J 6 : Vlakwisseling 
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Randwisseling 

De randen van twee aangrenzende elementen zijn niet gelijk in langs- en/of hoogterichting. 

0--

Iguur 17 : Ra ndwisseling 

2.4.2 Onderzoeksopzet 

Maatafwijkingen in een gevel komen tot uitdrukking ter plaatse van de aansluitingen tussen de 
elementen onderling: de voegen. Bij het beoordelen van de maatnauwkeurigheid van de 
metselwerkkaders zijn afwijkingen ter plaatse van de voegen gemeten. En om precies te zijn, ter 
plaatse van een kruispunt van voegen . De voornaamste reden hiervoor is, dat per meting zowel de 
horizonta,le als verticale voegen tegelijkertijd zijn gemeten. 

De populatie van gevelfragmenten bij dit onderzoek is zodanig gesitueerd, dat deze niet 
rechtstreeks vanaf het maaiveld te bereiken is. Verder was er ook geen steiger, 
glazenwasserinstallatie of belending in de directe omgeving aanwezig, waarvan gebruik kon worden 
gemaakt. Er moest dus een oplossing worden bedacht, waarmee toch vanaf maaiveld de 
kruispunten werden ingemeten of een oplossing waarmee vanaf het dak van de K&E's de 
kruispunten werden ingemeten. Overleg met BCMPS wees uit dat het uitsluitend was toegestaan 
om vanaf het maaiveld metingen te verrichten (e.e.a. vanwege valgevaar en beschadigingen aan 
de dakbedekking). 
In overleg met Dr. Ir. van Hoof en dhr. van Asten (technisch medewerker TU/e) is een 
meetinstrument ontworpen, waarmee bovenstaande mogelijk is. Vervolgens heeft dhr. van Asten 
het instrument gefabriceerd. 

Het meetinstrument 

Figuur 18: Diverse aanzichten van het meetinst rument 
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Het instrument bestaat uit de volgende onderdelen, zie figuur 18: 

1. kunststof kruis (dikte = 10 mm) dat in de voegen tussen de kaders wordt geschoven; 
2. aluminium frame waaraan het kruis is bevestigd; 
3. 3 magneten welke als aanslag fungeren. Tevens zorgen de magneten ervoor, dat het 

instrument uit zichzelf strak tegen het referentievlak blijft zitten; 
4. aluminium vork waarmee het frame aan de telescoop stok is verbonden. De vork zorgt 

ervoor dat het frame te allen tijde de contouren van de gevel kan volgen; 
5. webcam (voorzien van 8 megapixel camera) waarmee van ieder kruispunt foto's worden 

genomen. De webcam staat via een usb-kabel in verbinding met een laptop, waarmee de 
foto's worden opgeslagen en naderhand worden geanalyseerd . Tevens kan met behulp van 
de webcam (die ook een camera functie heeft) gedurende het veldonderzoek direct worden 
bepaald waar het meetinstrument zich op enig moment op de gevel bevindt; 

6. telescopische uitschuifbare stok met een maximale lengte van 8 meter. 

Op onderstaande figuur is de foto van een willekeurige meting weergegeven. De met paars 
omcirkelde schaalverdelingen geven de voeg breedtes weer (4 per kruispunt). Middels de spiegels 
(met blauw omcirkelt) kunnen de vlakwisselingen worden afgelezen. De randwisselingen zijn 
weergegeven met een rode lijn. Per kruispunt worden 4 randwisselingen op gemeten. 

Figuur 19: Foto van een w ille keurig 
kruispunt In een geve l van een K&E 

Belangrijk aandachtspunt bij dit meetinstrument, is het voorkomen van maatafwijkingen als gevolg 
van het niet correct positioneren van de meetopstelling . Immers eventuele maatafwijkingen van de 
overige drie kaders zijn ten opzichte van een referentievlak gemeten. Het is dus essentieel dat het 
instrument tijdens het meten strak tegen het referentievlak rust. Hierbij spelen twee factoren een 
rol : 

het verhinderen van het roteren de meetopstelling in de voeg; 
het verhinderen van het kantelen van de meetopstelling om het referentievlak . 

In bijlage C wordt uitgelegd hoe dit bij dit ontwerp is voorkomen. 

Om de meetopstelling te bedienen, zijn twee personen nodig, zie figuur 20: 
één persoon kan de telescopische uitschuifbare stok vanaf het maaiveld bedienen en dus zo 
het meetinstrument naar ieder gewenst kruispunt manoeuvreren; 
de tweede persoon bedient de webcam via de laptop. 
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f iguur 20 : Voor het uitvoeren van het veldonderzoek mel behulp van het meeLJn sLrumenL 
zijn twee personen vereist. De persoon op de foLo Is dhr. van Asten (T I" ) 

Populatie 

U/e 

Gelet op de belending rondom het ziekenhuis, was het alleen mogelijk om 5 (middels rode streep 
aangeven in figuur 21) van in totaal 7 kopgevels vanaf maaiveld in te meten. Per kopgevel zijn er 
12 kruispunten aanwezig, zie figuur 22. In theorie zijn er dus 60 metingen mogelijk . Middels een 
aselecte steekproef zijn in totaal 16 kruispunten ingemeten. Dit betreft één complete kopgevel 
(omcirkeld in figuren 21 & 22) plus vier metingen losse metingen op een tweede kopgevel (met 
een pijl weergegeven in figuur 21) . 

Figuu r 21 ' I(opgeve ls die deel ui tmaken van de doelgerichte steekproef 
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FIguur 22: Gen ummerde kru ispunten van de complete kopgeve l. 

Meetprecisie 
Om bij het analyseren van de data een 
gedegen uitspraak te kunnen doen over de 
maatnauwkeurigheid, is het van belang om te 
weten met welke meetprecisie de metingen 
zijn verricht. Om dit te kunnen vaststellen, 
zijn in het laboratorium voor maatbeheersing 
diverse proefmetingen verricht. Hierbij is 
gebruik gemaakt van mdf-stroken als 
vervanging voor de stalen kaders, zie figuur 
23. Om maatafwijkingen tijdens de 
proefmetingen te simuleren is zowel met de 
voegbreedten (zie rode pijl in figuur 24) als 
met de dikte van de mdf-stroken gevarieerd. 
Dit laatste is zichtbaar in de bovenste twee 
spiegels in figuur 24. Het aflezen van het 
meetinstrument geschiedt op dezelfde wijze, 
als weergegeven in figuur 20, echter met één 
verschil. Doordat de MDF-stroken los lagen en 
dus konden verschuiven, zijn de voegbreedte 
en vlakwisseling afzonderlijk gemeten. 

Alle schaalverdelingen in nevenstaande 
figuur, zijn duidelijk leesbaar. Nadat de foto is 
genomen kan de schaalverdeling tot op O,S 
mm nauwkeurig worden afgelezen. Om de 
voeg breedte van een willekeurige voeg te 

bepalen moet de schaalverdeling op twee Figuur 23 : Voorbeeld van een p m errnC!L ng 
niveaus worden afgelezen . Dit betekent dat 
de standaardafwijking van dit meetinstrument +/- 0, 7 mm bedraagt. In NEN 3114 
(Nauwkeurigheid van meten) staat beschreven dat de standaardafwijking wordt bepaald door de 
vierkantswortel uit de variantie. In dit geval is dat : v(O,5) 2 + (0,5)2) = +/- 0,7 mmo 
In de bouw wordt doorgaans bij meetinstrumenten een standaardafwijking van +/- 2 gehanteerd . 
Dit meetinstrument voldoet aan deze norm. 
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2.4.3 Data-analyse 

Nadat het veldonderzoek is afgerond, is iedere foto apart geanalyseerd . Tijdens het analyseren is 
per type afwijking onderstaande berekend: 

aantal metingen; 
het gemiddelde; 
de grootste afwijkingen; 
de steekproefvariantie; 
de standaarddeviatie; 

De data en bijbehorende analyse van deze metingen zijn terug te vinden in bijlage D. 

2.4.4 Resultaten 

Op basis van de steekproef van 16 metingen d.d. 18 februari 2008 is onderstaande indicatie ten 
aanzien van de maatnauwkeurigheid van de gevel op basis van de huidige montagemethode 
opgesteld: 

de maximaal gemeten breedteafwijking van de voegen bedraagt +/- 5 mm; 
de maximaal gemeten vlakwisseling bedraagt +/- 8 mm; 
de maximaal gemeten randwisseling bedraagt +/- 6 mmo 
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3 Probleemdefiniërende fase 

In de eerste fase van het methodische ontwerpproces spelen drie factoren een rol : 
doelstelling; 
programma van eisen; 
functie blokschema . 

Deze drie factoren worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens behandeld. 

Kenmerkend voor een goed ontwerp is dat het gewenste doel wordt behaald. Het ontwerpproces 
begint daarom ook met het formuleren van de doelstelling. Bij methodisch ontwerpen wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van een 'black box'. Om het definitieve ontwerp te kunnen toetsen 
wordt een programma van eisen opgesteld waaraan het ontwerp moet voldoen. Vanuit de 
doelstelling en het programma van eisen wordt vervolgens bepaald welke functies het nieuwe 
ontwerp moet vervullen. Deze functies worden schematisch weergegeven in een 
functie blokschema . 

3.1 Black box: het ontwerpprobleem 
Welke handeling(en) moet plaatsvinden om het gestelde doel te bereiken? De vormgeving is in 
deze fase van het ontwerpproces nog niet van belang. Om de aandacht volledig te richten op. de 
functie, is deze geschematiseerd als 'black box', zie figuur 24. Om de begin- en eindsituatie zo 
volledig mogelijk te definiëren zijn de ingangs- en uitgangskenmerken gefotografeerd. 

__ B_e_g_i_nS_j_tu_a_t_ie_~--------I.:I __ o_n_t_w_e_rp __ ~------4"~1 E;nds;tua';e 

--Alle kaders gevuld 

'Black Box' 

Functie = Monteren 

Monteren bestaat uit: --- gevelbeeld---+ 
Positioneren 
Fixeren 

Figuur 24 : De funclie 'monleren ' weergegevsn als 'b !ack box'. 
Bron: melflodisch on t werpen door FJ , Siers 
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3.1.1 Positioneren 

Een van de twee deelfuncties van monteren is positioneren. Met positioneren wordt een object 
(bekisting, wandelement, et cetera) een bepaalde positie gegeven ten opzichte van referenties 
[Van Hoof, lit. 8]. 

Ten aanzien van positioneren wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende principes: 
monteren door middel van vrij positioneren (ook wel stellen genoemd); 
monteren door middel van gedwongen positioneren. 

op basis van onderstaande argumenten is besloten om te kiezen voor volledig gedwongen 
positioneren: 

bij gedwongen positioneren neemt het positioneren minder tijd in beslag dan bij vrij 
positioneren; 
de kans op beschadigingen aan elementen is geringer bij gedwongen positioneren; 
het stellen van aanslagen is veel lichter werk dan het stellen van een element; 
wat betreft de maatnauwkeurigheid zijn beide montageprincipes gelijkwaardig; 
[Crijns, lit . 10]. 

3.1.2 Fixeren 

Met fixeren wordt een eenmaal ingenomen positie gehandhaafd ten opzichte van de aangrenzende 
constructie [Van Hoof, lit . 8]. Bij gedwongen positioneren wordt ten aanzien van fixeren 
onderscheid gemaakt in : 

tijdelijk fixeren ten opzichte van een exacte positie; 
definitief fixeren ten opzichte van een exacte positie. 

3.2 Programma van Eisen 
Bij dit programma van eisen is, onderscheid gemaakt in: 

vaste eisen ; 
variabele eisen; 
wensen. 

Vaste eisen 
Eisen waaraan de te kiezen oplossing in ieder geval volledig moet voldoen. 

Variabele eisen 
Eisen waaraan de te kiezen oplossing in meerdere of mindere mate moet voldoen. 

Wens 
Wenselijkheid, niet dwingend noodzakelijk, die de aantrekkelijkheid van de te kiezen oplossing kan 
vergroten. In het geval dat twee of meerdere ontwerpen voldoen aan de eisen (en gelijkwaardig 
aan elkaar zijn), dan kunnen de wensen de doorslag geven. 

3.2.1 Vaste eisen 

Maximale kosten voor de gevelbekleding (incl. montage) C 577.407,00 excl. BTW 
In de doelstelling van dit afstudeeronderzoek staat dat eventuele aanpassingen van de huidige 
montagemethode maximaal ( 577.407,00 exclusief BTW mag kosten . 

Gebruik van koevoet niet toegestaan 
Om beschadigingen van de coating van de stalen kaders te voorkomen, is het gebruik van een 
koevoet, of dergelijk materiaal', niet toegestaan. 

Gedwongen positioneren 

Maatnauwkeurigheid van de metselwerkkaders 
Op basis van het onderzoek naar de maatnauwkeurigheid van de bestaande situatie, zijn 
onderstaande maximaal toelaatbare maatafwijkingen geformuleerd: 

breedte afWijking van de voegen +/- 5 mm; 
vlakwisseling +/- 8 mm; 
randwisseling +/- 6 mmo 
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3.2.2 Variabele eisen 

IPositioneerpunten zichtbaar 
Omdat de positioneerpunten bij de huidige montagemethode aan de achterzijde van de 
metselwerkkaders zitten, heeft de montageploeg tijdens het monteren hier geen zicht op. Ze 
duwden daarom de kaders zo strak mogelijk langs gevel af tijdens het monteren. Bij de aangepaste 
montagemethode dienen de positioneerpunten zoveel mogelijk zichtbaar te zijn. 

3.2.3 Wensen 

Werkwijze zo eenvoudig mogelijk 
Een eenduidige werkwijze draagt eraan bij om fouten tijdens de uitvoering te beperken. 

3.2.4 Uitgangspunten 

Verder zijn bij dit programma van eisen ook diverse uitgangspunten opgenomen waaraan de 
aangepaste montagemethode moet voldoen. Deze uitgangspunten zijn voornamelijk afkomstig uit 
het bestek : 

afmeting metselwerkkader 2355 x 2300 mm (BXH); 
totaal gewicht van één prefab kader is 12,8 Kn; 
spouwbreedte variërend van 120 tot 140 mm; 
levensduur> 50 jaar. 

3.3 Functieblokschema 
Bij dit ontwerpprobleem is de hoofdfunctie monteren. De twee hulpfuncties zijn gedwongen 
positioneren en fixeren. Op basis van deze hulpfuncties zijn in figuur 25 twee mogelijke 
functieblokschema's weergegeven. 

Functieblokschema's 

Gedwongen Tijdelijk fixeren Definitief fixeren 
1 positioneren definitieve positie definitieve positie 

--_. 

2 Gedwongen Definitief fixeren 
positioneren definitieve positie 

Figuur 25 . de twee functieblokschema's voor monteren op basis va n gedwongen 
poslU oneren, 

-

De keuze om 'tijdelijk fixeren' al dan niet toe te passen, wordt bepaald door het type verbinding 
waarmee de metselwerk kaders gefixeerd worden. Bijvoorbeeld wanneer de metsel kaders middels 
een lijm- of lasverbinding gefixeerd worden, dan is 'tijdelijk fixeren' vereist. In hoofdstuk 4 wordt 
deze keuze definitief bepaald . 
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4 WerkwijzebeDalende fase 
Uitgangspunt voor de werkwijzebepalende fase is het functieblokschema in figuur 25. In deze fase 
van het ontwerpproces is onderzocht, op welke manieren de twee deelfuncties kunnen worden 
toegepast. Als eerste is de deelfunctie positioneren onderzocht en vervolgens de deelfunctie 
fixeren . Het resultaat van de werkwijzebepalende fase zijn twee concepten voor de invulling van de 
' black box' . 

4.1 Positioneren 
Het onderzoek naar deze deelfunctie begint algemeen en verdiept zich vervolgens steeds in de 
specifieke situatie met betrekking tot de metselwerkkaders. Als eerste is onderzocht, hoe een 
element in de ruimte gepositioneerd kan worden . Vervolgens is bekeken welke verschillende 
locaties bij de metselwerkkaders mogelijk zijn voor de positie van positioneer- en referentiepunten . 
Vervolgens is in kaart gebracht welke typen maatafwijkingen een rol spelen bij Ihet positioneren. 
Tot slot is onderzocht, hoe een punt gedwongen kan worden gepositioneerd . 

4.1.1 Vrijheidsgraden 
Het aantal punten dat bij het positioneren betrokken is, hangt onder andere af van het aantal 
vrijheidsgraden, die bij de 'positie van een element' in de ruimte betrokken zijn . Bij een buig - en 
torsiestijf element, zoals de metselwerkkaders, zijn dat zes vrijheidsgraden, zie figuur 26: 

drie vrijheidsgraden hebben betrekking op de verplaatsing (translatie) van één punt van 
het element in de ruimte 

o blauwe pijl -7 verplaatsing in hoogterichting; 
o groene pijl -7 verplaatsing in langsrichting; 
o rode pijl -7 verplaatsing in diepter.ichting; ; 

de drie overige vrijheidsgraden hebben betrekking op de verdraaiing (rotatie) van het 
element om de assen van een driedimensionaal assenstelsel 

o rotatie om de Z-as; 
o rotatie om de X-as; 
o rotatie om de Y-as. 

z 

x 

Figuur 26; De .es vrrjheidsgraden van een lement In de ruimt 

Voor een buig- en torsiestijf element (zoals de metselwerkkaders) geldt, dat de positie van een 
dergelijk element is bepaald als drie, niet op één lijn liggende punten van dat element een positie 
hebben gekregen. Een in de bouw veel gehanteerde variant hiervan, is weergegeven in figuur 27. 
Deze variant is gebaseerd op de volgende vuistregel: Drie positioneerpunten voor het grootste 
vlak, twee positioneerpunten voor het daarop volgende vlak en één positioneerpunt voor een 
overig vlak. 

Het grootste vlak is in dit geval de voorzijde/achterzijde. Voor de diepterichting worden dus drie 
positioneerpunten toegepast. Het ener grootste vlak is de bovenzijde/onderzijde van het 
metselwerkkader. Voor de hoogterichting worden dus twee positioneerpunten toegepast. Tot slot 
blijf er nog één positioneerpunt over voor de langsrichting. 
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Figuur 27: Het beperken van de z.es vrij he idsgraden van een bu ig- en torsiestijf elemenl 

4.1.2 Maatafwijkingen 

Maatafwijkingen kunnen worden ingedeeld in drie groepen [SBR, lit. 6], te weten: 
systematische afwijkingen; 
toevallige afwijkingen; 
bokken. 

Systematische afwijkingen 
Systematische afwijkingen zijn afwijkingen die steeds op dezelfde wijze en in zekere zin 
voorspelbaar optreden. Bijvoorbeeld, door het gebruik maken van een ontregeld waterpas bij het 
stellen van elementen. Een ander type systematische maatafwijkingen, zijn de maatkenmerken 
van de metselwerkkaders. Bij dit onderzoek betrokken maatkenmerken zijn: 

scheluwte; 
kromming; 
schrankheid; 
breedte/hoogte afwijking; 
dikte afwijking. 

In bijlag E zijn bovengenoemde maatkenmerken van één metselwerkkader schematisch 
weergegeven. 

Toevallige afwijkingen 
Toevallige afwijkingen ontstaan toevallig. Bijvoorbeeld het aftekenen op een ruw oppervlak en 
vervolgens het stellen ten opzichte van deze onzuivere markering. 

Bokken 
Bokken zijn grove fouten en bl unders die ontstaa n door vergissing. Een voorbeeld hiervan is de 
kopgevel van de K&E van bouwdeel D. De volledige kopgevel is 35 mill ilmeter te ver naar rechts 
gemonteerd, zie figuur 28. Tussen de stalen strip en het metselwerk van de aangrenzende muur is 
bij het ontwerp rekening gehouden met een voeg. Op de linker foto is deze voeg zichtbaar, op de 
rechter foto niet. Dit komt doordat tijdens de maatvoering van de kopgevel van bouwdeel Deen 
vergissing is gemaakt .. 
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Goed Fout 
Figuur 28 : Kopgevel K&E bouwdeel D. De aansluiting t .p . . aangrenzende muur (op de 
rechter foto) is door een maatvoeringsfout fout uItgevoerd . Op de rech ter foto is geen voeg 
tussen het metselwer'kkader en de muur . Op de Imker foto wel. 

De eerste twee typen maatafwijkingen zijn onvermijdelijk en zullen altijd tot op zekere hoogte 
voorkomen. Maatafwijkingen kunnen onmogelijk worden voorkomen; hoogstens kan door het 
nemen van bepaalde maatregelen de grootte en frequentie worden beïnvloed [Van hoof, lit. 12]. 
Bokken zijn door een sluitende maatcontrole te detecteren en de gevolgen ervan te elimineren. 

4.1.3 Locatie positioneerpunten 

Positioneerpunten kunnen zich (per richting X,V,Z) op verschillende vlakken van een element 
bevinden. Immers een element heeft zes vlakken, waarvan telkens twee vlakken evenwijdig aan 
elkaar zijn. De verschillende locaties voor positioneerpunten zijn onderverdeeld in twee groepen: 

de positioneerpunten bevinden zich buiten het metselwerkkader; 
de positioneerpunten bevinden zich binnen het metselwerkkader; 

LocIItie 
po.ltloneerpunt 

Figu ur 29 : BoomSLructu ur va n mogel ij ke locat ies voor posi Lioneerpunten 
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Binnen het metselwerkkader 
Indien de positioneerpunten binnen de constructie vallen, dan zijn er twee opties: 

Het maken van uitsparingen aan de achterzijde van het metselwerk waaraan de 
metselwerkaders worden opgehangen, zie figuur 30A. Door steenstrips in plaats van 
volledige stenen toe te passen, kan de gewenste uitsparing gecreëerd worden . Hoewel dit 
theoretisch mogelijk is, is deze variant vergelijkbaar met de huidige oplossing, zie figuur 6. 
Immers in beide gevallen bevinden de referentiepunten zich aan de achterzijde van het 
metselwerkkader. Oftewel in de spouw. 
Het volledig uitsparen van enkele stenen zodat de positioneerpunten aan de voorzijde 
bereikbaar zijn tijdens het monteren, zie figuur 30B. Nadat de kaders hangen worden de 
openingen (aan de gevel) opgevuld . Echter bij de analyse van de huidige montagemethode 
is naar voren gekomen dat het aan de gevel verlijmen van stenen een oorzaak van de 
opgetreden vertraging (zie oorl aak-gevolg-diagram) . Deze variant past niet bij een 
optimaal productieschema. 

f iguur 30 : 
Al Gede Itelij k uitspa ren door het toepassen van steenst nps; 
B) Volledig uitsparen van bakstenen 

Buiten het metselwerkkader 
Het plaatsen van de positioneerpunten buiten de te realiseren constructie biedt drie mogelijkheden . 
Ten eerste in de spouw (dit is de ruimte tussen de betonnen wand en het metselwerkkader) . Deze 
locatie is ook bij de huidige oplossing toegepast. Ten tweede in de voeg tussen de 
metselwerkkaders. En als laatste aan de voorzijde van het metselwerkkader. Deze laatste variant 
valt vanwege onderstaande argumenten af: 

De punten die geschikt zijn om als positioneerpunt aan de voorzijde van het 
metselwerkkader te dienen, zijn de hoekpunten van het stalen frame. Het stalen frame aan 
de voorzijde van het metselwerkkader is aan weerszijde 8 mm breed (de dikte van de 
hoeklijn) . Daarentegen is het gehele metselwerkkader 2355 mm breed. Aan de voorzijde 
van het metselwerkkader is maar weinig ruimte voor de positioneerpunten; 
de positioneerpunten aan de voorzijde kunnen slechts tijdelijk zijn . 

Concreet blijven twee locaties over : 
in de voeg (horizontaal en/of verticaal); 
in de spouw. 

EW.M. Tillemans 31 



A sludeerrapport 'he beheersbaar monteren van metse lwerkkaders' TU / e 
4.2 Locatie referentiepunten 
Tijdens het monteren krijgt een metselwerkkader een positie ten opzichte van een referentie. Het 
positioneerpunt en het referentiepunt hebben een directe relatie met elkaar. Zodra een 
metselwerkkader correct is gemonteerd, vallen positioneer- en referentiepunt samen. Ten aanzien 
van de locatie van de referentiepunten is onderscheid gemaakt in twee groepen: 

gestelde aanslagen; 
vaste punten . 

Voor beide groepen van referentiepunten kan daarnaast onderscheid worden gemaakt in : 
referenties op naburige metselwerk kaders (zowel naastgelegen als onderliggend 
metselwerkkader) ; 
referenties op de betonconstructie. 

Locatie 
referentiepunt 

VlIsl pUIn 

Op "iAblJrig 
etema'1l 

Op 
betOl1COl"S\TUClie 

Op ablJrlg 
111_1 

Naast gelllg8" 
elamerl 

Figuur 31: Boomstr ctuur van mQgeWke locaties voo r referent iepunlen waarbij 
onderscheid is gemaakl in een gestelde aanslag en een vast punt 

Om het opeenstapelen van maatafwijkingen te voorkomen valt het vaste punt af. Zo heeft een vast 
punt op de achterliggende betonconstructie dezelfde maatafwijkingen als de betonconstructie, 
namelijk: +/- 20 mm (NEN 2886). Het positioneren van metselwerkkaders ten opzichte vaste 
referentiepunten voldoet niet aan de geëiste maatnauwkeurigheid . 

Doordat er twee mogel ijkheden zijn voor de locatie van het referentiepunt, namelijk op de 
betonconstructie of op een naburig element, is het idee van twee concepten ontstaan . 

Concept 1: referenties op de naburige metselwerkkaders 
Dit concept gaat er vanuit, dat een element ten opzichte van naburige elementen gedwongen is 
gepositioneerd. 

Concept 2: referenties op achterliggende betonconstructie 
Bij dit concept bevinden de referentiepunten zich uitsluitend op de achterliggende betonconstructie. 
Kenmerkend voor dit concept is, dat ieder element als afzonderlijk 'schilderijtje' aan de gevel wordt 
gemonteerd. 

Hoewel beide concepten voor- en nadelen hebben, kan op voorhand niet één concept worden 
uitgesloten. Daarom zijn beiden meegenomen in het ontwerpproces. 

Uiteindelijk dienen bij beide concepten de zes referentiepunten een definitieve locatie te krijgen . 
Bijvoorbeeld ter hoogte van een hoekpunt of in het midden van een metselwerkkader. Bij het 
bepalen van de definitieve locaties van de referentiepunten zijn de maatkenmerken (kromming, 
scheluwte, et cetera) van het metselwerkkader van belang. Deze maatkenmerken zijn 
weergegeven in bijlage E. 
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Om een goed beeld te krijgen van alle varianten voor de locatie van referentiepunten op basis van 
bovengenoemde concepten zijn voor ieder concept per positioneerrichting (Iangs-, diepte- en 
hoogterichting) de varianten hierna schematisch weergegeven. 

4.2.1 Concept 1 

Langsrichting 
Doordat de langsrichting door middel van één referentiepunt wordt gepositioneerd, dient dit punt 
onafhankelijk te zijn . Een onafhankelijk gestelde aanslag is alleen mogelijk door middel van 
gestelde aanslag. op de achterliggende betonconstructie. 

Bij het bepalen van de definitieve locatie van het referentiepunt voor de langsrichting zijn de 
kromming (in het contourvlak) en de geschrankdheid van het metselwerkkader van belang . 

Kromming (in het contourvlak) 
Deze afwijking is maximaal ter plaatse van de halve hoogte/halve lengte van het element. Dit type 
maatafwijking heeft geen invloed op de hoekpunten van het metselwerkkader. De hoekpunten zijn 
dus een geschikte locatie voor de positie van het referentiepunt . 

Geschrankdheid 
De geschrankdheid is maximaal ter plaatse van de boven regel van het metselwerkkader. Rekening 
houdend met de kromming (in het contourvlak), dan zijn alleen de twee onderhoek punten 
geschikt. Echter het scheef trekken van een metselwerkkader kan eenvoudig geëlimineerd worden 
door het aanbrengen van twee schoren in het stalen frame. Hierdoor speelt de geschrankdheid in 
dit geval een ondergeschikte rol. 

Bij het bepalen van het referentiepunt voor de langsrichting is alleen rekening gehouden met de 
kromming (in het contourvlak). Het referentiepunt kan in dat geval uitsluitend op de hoekpunten 
van het stalen frame worden geplaatst. De twee mogelijke varianten zijn weergegeven in figuur 32 . 
Variant 2 heeft als voordeel dat het punt tijdens de montage goed bereikbaar is . Variant 1 valt af. 

Concept 1 

V4riP:lm .tJDf Cl! Io~ ... lrl' "IPItnl 
\/QQI' d. "tttlt1Cf\ • 

1. 2 . 

, 

Gc'H ..... N/1~ tJe::ht (;<mldo u"""V _ _ ..... 
bIW,t\bNt 

Figuur 32 : Varian ten voor de locati e voor het referentiepunt In de langricht ing bij concept 1 

Hoogterichting 
De twee referentiepunten voor de hoogterichting zijn twee gestelde aanslagen. Het enige verschil 
is, dat referentiepunt 1 een onafhankelijk gestelde aanslag is en zich dus op de achterliggende 
betonconstructie bevindt. Referentiepunt 2 is een gestelde aanslag op een naburig kader. 

De keuze voor het plaatsen van referentiepunt 2 op het naastgelegen kader of het onderliggende 
kader is bepaald door de bereikbaarheid van dit referentiepunt tijdens het monteren. In figuur 33 
zijn 4 varianten weergegeven . Om de systematische maatafwijking van de kromming (in het 
contourvlak) uit te sluiten, zijn de referentiepunten uitsluitende op de hoekpunten van het 
stalenframe geplaatst. 
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Concepl I 
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Figuur 33 : Varianten voor de locatJes van referent iepunten In de hoogterlcfltmg bij concept 1 

Varianten drie en vier vallen af omdat: 
de kans bestaat dat het element gaat roteren; 
referentiepunt 2 is slecht bereikbaar t ijdens de montage. 

Variant 1 valt af omdat beide referentiepunten slecht bereikbaar zijn tijdens de montage. 
Kortom, variant twee blijft over. 

Diepterichting 
Bij het positioneren van het metselwerkkader in de diepterichting zijn de volgende maatafwijkingen 
van belang (zie bijlage E): 

scheluwte; 
kromming (uit het vlak). 

De kromming (uit het vlak) en de scheluwte kunnen met behulp van gestelde aanslagen worden 
gemiddeld. 

Om het opeen stapelen van maatafwijkingen te voorkomen, is één van de drie gestelde aanslagen 
voor de diepterichting gepositioneerd op de betonnen achterconstructie. In figuur 34 zijn de vier 
varianten voor de diepterichting schematisch weergegeven. 

1. 

Concept 1 

v .. ~"t.l 1'\ de! lOQ.LiII: 'NIn t ...,.tt«l\lntet1 voor dd ""nit~ i : 
, . 0 ,.,11.,. k QII.!:.I .;: ~g 

2). V.~t "' op "'~IIolII"" ~cr 
1) . (',;ftt .. ..-g op ,,"p'io.lJ.. nd • .,der 

2. 3. 4 . 

Figuur 34 : Var iant n voor de locaties van referen tiepunt.en in de dieplericllUng bij concept 1 

Variant 3 valt af omdat de scheluwte hierbij niet kan worden gemiddeld. Variant 2 en 4 hebben als 
nadaal dat twee van de drie referentiepunten tijdens de montage niet goed bereikbaar zijn. Bij 
variant 1 is slechts één van de drie referentiepunten slecht bereikbaar en krijgt hierdoor de 
voorkeur. 
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Conclusie 
In onderstaande figuur zijn schematisch de definitieve locaties van de referentiepunten voor 
concept 1 weergegeven. De rode pijlen geven de referentiepunten voor de diepterichting aan. De 
blauwe pijlen geven referentiepunten voor de hoogterichting weer en de groene pijl de 
langsrichting. Let wel de exacte locatie van het referentiepunt, voor de langsrichting, op de 
boven regel is nog niet bepaald. Dit kan zowel het linker- als het rechter bovenhoekpunt zijn . 
Verder zijn drie pijlen weergegeven met een kop en staart. Hiermee worden de drie onafhankelijk 
gestelde aanslagen geschematiseerd . .... 

Figuur 35: Locaties van de zes referenUcpunlen a.b.v. concep! 

Rode pijlen ~ dlepterlchtlrig 
Blauwe pij len -7 hoogterlchLing 
Groene pijl -7 langsrichting 
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4.2.2 Concept 2 
Bij dit concept bevinden de referentiepunten zich uitsluitend op de achterliggende betonconstructie. 

Langsrichting 
Voor de langsrichting is voor concept 2 identiek aan concept 1. Immers in beide gevallen betreft 
het een onafhankelijk gestelde aanslag op de betonconstructie. De locatie voor het referentiepunt 
bij concept 2 is ook nu het linker of rechter hoekpunt aan de bovenzijde van het metselwerkkader. 

Hoogterichting 
In figuur 36 zijn de varianten weergegeven. Om de systematische maatafwijking van de kromming 
(in het contourvlak) uit te sluiten, zijn uitsluitend referentiepunten op de hoekpunten van het 
stalenframe geplaatst. 

Concept 2 
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Figuur 36 : Varianten voor de loca ti es van de referen t iepunten In de hoogt; richting bij concept :/ 

Variant 2 heeft de voorkeur omdat beide referentiepunten goed bereikbaar zijn. 

Diepterichting 
In figuur 37 zijn de varianten voor de diepterichting schematisch weergegeven. Variant drie valt af 
omdat de scheluwte hierbij niet kan worden gemiddeld . Varianten twee en vier hebben als nadeel 
dat twee van de drie referentiepunten tijdens de montage niet goed bereikbaar zijn. Bij variant 1 is 
dat slechts één van de drie referentiepunten. Hierdoor krijgt variant 1 de voorkeur . 

Concept 2 
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Figuur 37: Varian en voor de locaties van de referenliepunten in de diepterich Ling bij concept 2 
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Conclusie 
In onderstaande figuur zijn schematisch de definitieve locaties van de referentiepunten voor 
concept 2 weergegeven . De rode pijlen geven de referentiepunten voor de diepterichting aan. De 
blauwe pijlen geven referentiepunten voor de hoogterichting weer en de groene pijl de 
langsrichting. Let wel de exacte locatie van het referentiepunt, voor de langsrichting, op de 
bovenregel is nog niet bepaald. Dit kan zowel het linker- als het rechter bovenhoekpunt zijn . 

....... 

Figuur 38 ; locaties van de zes referent iepunten a.b.v . concept 2 

Rode pijlen ~ diepterich t ing 
BlalJWe piJ len -7 l1 00gterlchting 
Groene pij l -7 lang srichtm g 

4.2.3 Gedwongen Positioneren 

Er is sprake van gedwongen positioneren, wanneer het positioneerpunt wordt gedwongen een 
positie in te nemen, al dan niet met gebruikmaking van een afstandhouder, door middel van: [Van 
Hoof, lit. 9] 

een enkelvoudige aanslag; 
een lD-centrering; 
een 2D-centrering. 

Enkelvoudige aanslag 
De positie van een positioneerpunt wordt hier eenzijdig belemmerd, zie figuur 39A. 

1 D-centrering 
Een centrering ontstaat wanneer een te plaatsen element - voorzien van een gat (positioneerpunt) 
geplaatst wordt over een dook (referentiepunt). In dit geval wordt de beweging van het 
positioneerpunt zowel in de + als - richting belemmerd. Een centrering is dus naast een fixatie van 
de vrijheidsgraad ook een verbinding, zie figuur 39B. 

2D-centrering 
Wanneer de bewegingsvrijheid van een positioneerpunt in twee loodrecht op elkaar staande 
richtingen wordt belemmerd, dan is er sprake van een centrering in twee dimensies. Oftewel het 
bepalen van de positie van een positioneerpunt in twee loodrecht op elkaar staande 
vrijheidsgraden, zie figuur 39C. 
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Figuur 39: Vormen van gedwongen posiLio neren . Bron: Heyboer 5uurenbroek, lil. 10 

Zowel de lD-centrering als de 2D-centrering hebben als voordeel dat zij tijdens het positioneren 
het element in de juiste positie dwingen en tevens fixeren. Een centrering is dus tevens een 
fixee.rmiddel. Daarnaast maakt een centrering het gebruik van een stootijzer overbodig. Wanneer 
het element eenmaal over de dook valt, dan is er niets meer te corrigeren. 

4.2.4 Conclusie 
De conclusies met betrekking tot de deelfunctie positioneren zijn hieronder beknopt weergegeven: 

locatie positioneerpunten in de voeg of in de spouw; 
twee concepten voor het positioneren; 
door toepassen gedwongen positioneren is de vorm van het referentiepunt beperkt tot een 
gestelde aanslag een centrering; 
een centrering is tevens een fixeermiddel; 

4.3 Fixeren van metselwerkkaders [Timmermans, lit. 7] 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in vier type verbindingen: 

materiaalverbinding; 
vormverbind.ing; 
objectverbinding 
zwaartekracht. 

Materiaalverbinding 
Een materiaalverbinding is een verbinding van twee of meer elementen waarbij de verbinding tot 
stand komt middels een al dan niet toegevoegd vloeibaar of plastisch materiaal, dat een hechte 
verbinding aangaat met de elementen. 

Mogelijke toepassingen van materiaalverbindingen bij de gevelbekleding van de K&E's zijn: 
Lassen ~ Deze techniek wordt toegepast bij het verbinden van elementen die uit hetzelfde 
materiaal zijn vervaardigd. De verbinding komt tot stand door de delen met of zonder 
toevoeging van extra materiaal te smelten. Doordat de metselwerkkaders vooraf zijn 
gecoated, kunnen die niet direct aan de gevel worden gelast. De coating moet hiervoor 
verwijderd worden ter plaatse van de verbinding. Nadat de lasverbinding is gemaakt dient 
deze verbinding beschermd te worden tegen corrosie. Kortom een arbeidsintensieve 
verbinding en dus duur. 
lijmen~ een lijmverbinding onstaat door de werking van een dunne laag van een 
lijmmassa tussen twee vlakken van de te verbinden elementen. De sterkte van de 
verbinding wordt onder andere bepaald door de adhesiekrachten tussen lijmmateriaal en 
het materiaal van de werkstukken. Hoewel het theoretisch mogelijk is om de 
metselwerkkaders aan de gevels van de K&E's te verlijmen, is ook deze oplossing 
arbeidsintensief. Want gedurende de periode dat de lijm uithardt, moeten de 
metselwerkkaders tijdelijk gefixeerd worden. Hiervoor is een steiger noodzakelijk. 
Aanstorten beton ~ het verbinden van grote betonelementen. Daar is bij de gevelbekleding 
van de K&E's geen sprake van. 

Kortom, een materiaalverbinding is geen optie voor het fixeren van metselwerkkaders aan de 
betonnen achterconstructie van de K&E's. 
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Vormverbinding 
Een vormverbinding is een verbinding van twee of meer elementen waarbij middels de vorm de 
verbinding tot stand komt. 
Voorbeelden hiervan zijn: felsverbinding, kraalverbinding en lipverbinding. Bij al deze verbindingen 
wordt één of beide elementen plaatselijk plastisch vervormd. Dit plastisch vervormen dient in dit 
geval in het werk te gebeuren. Behalve dat het maken van, bijvoorbeeld een felsverbinding aan de 
gevel arbeidsintensief werk is, wordt dit type verbindingen doorgaans fabrieksmatig (zware 
machines) uitgevoerd . Kortom, dit type verbinding leent zich niet goed voor de bouwplaats en 
voldoet niet aan de gestelde randvoorwaarden . 

Objectverbinding 
Dit is het verbinden van twee of meer elementen of het aanbrengen van een verbindings- of 
bevestigingsmogelijkheid middels een object, waarbij met object wordt bedoeld 'het middel 
waarmee'. 

Mogelijke toepassingen voor de gevelbekleding van de K&E's zijn: 
Schroefbout 7 de schroefbout wordt geplaatst in een gat of sleuf. Om de verbinding tot 
stand te brengen is een moer of inschroefmogelijkheid nodig; bijvoorbeeld een draadgat. 
Voor het vastzetten is specifiek gereedschap nodig bijvoorbeeld een steeksleutel/bahco. 
Eventueel worden hierbij sluitringen toegepast. Dit type verbinding wordt veelvuldig 
toegepast voor het verbinden en bevestigen van constructieonderdelen. Dit type verbinding 
is dus ook geschikt voor de metselwerkkaders. 
Betonschroefhuls 7 dit bevestigingsmiddel zit verankerd in de beton en is voorzien van een 
bevestigingsmogelijkheid (meestal metrische schroefdraad). Een betonschroefhuls biedt de 
mogelijkheid om constructieonderdelen aan betonelementen te bevestigen. De 
metselwerkkaders kunnen dan middels schroefbouten en betonschroefhulzen aan de 
betonnen constructie van de K&E's worden bevestigd. 
Ankerrail 7 Dit is een variant op de betonschroefhuls echter met stelmogelijkheid in één 
richting. Nadeel van de ankerrail is dat deze vooraf mee ingestort dient te worden. 
Afwijkingen in de betonconstructie hebben dus ook gevolgen voor de maatvoering van een 
ankerrail. 
Chemisch anker 7 het anker bestaat uit een glazen capsule waarin kunstharsen en kwarts 
zijn opgenomen. De glazen capsule wordt in een voorgeboord gat geplaatst. Met behulp 
van een slagboormachine + hulpstuk wordt de ankerstang in het gat gebracht waardoor de 
capsule versplinterd. Dit type verbinding is geschikt voor zware constructies in beton. Het 
voordeel van een chemisch anker boven een mechanisch anker is dat er hoge 
uitrekwaarden worden bereikt met geringere onderlinge randafstanden. 

Een belangrijk voordeel van een objectverbinding is dat deze direct belastbaar is (binnen een 
half uur). Met andere woorden het tijdelijk fixeren van het te monteren element is hierbij niet 
noodzakelijk. 

Zwaartekracht 
Ten aanzien van zwaartekracht kan onderscheid worden gemaakt in [Van Hoof, lit. 9] : 

normaalkracht; 
wrijving; 
kantelmoment. 

Het grote voordeel van zwaartekracht is dat het altijd en gratis beschikbaar is. Tevens is het te 
monteren elementen direct bevestigd. Tijdelijk fixeren is dus niet nodig. 

Conclusie 
Voor het realiseren van de verbindingen van de gevelbekleding van de K&E's zijn zwaartekracht en 
objectverbindingen toepasbaar. Uit voorgaande paragraaf kan hier de centrering (lD of 2D) aan 
worden toegevoegd . Doordat deze drie typen verbindingen direct belastbaar zijn is het tijdelijk 
fixeren niet noodzakelijk. Hierdoor valt functieblokschema 1 af, zie figuur 25. 
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4.4 Morfologische overzichten 

In deze overzichten zijn alle onderkende combinaties 
(uit voorgaande paragrafen) van de twee deelfuncties 
per positioneerpunt weergegeven, zie figuur 40. Met 
behulp van structuurlijnen wordt in deze morfologische 
overzichten schematische voorstellingen van een 
mogelijke oplossing weergegeven, zie figuur 41. Deze 
structuurlijnen vormen de basis voor de vormgevende 
fase. Op de afbeelding onderaan het morfologische 
overzicht is overzichtelijk weergegeven waar ieder 
positioneer-jreferentiepunt zich bevindt op het 
metselwerkkader. 

De locatie van referentie- en positioneerpunt zijn in dit 
overzicht gebundeld tot één punt. De reden hiervoor is, 
dat referentie- en positioneerpunt één gezamenlijk punt 
vormen nadat het metselwerkkader op de definitieve 
positie is gepositioneerd. 

Om gestructureerd te werk te gaan, is besloten alle zes 
de positioneer-jreferentiepunten als lD-punten te 
schematiseren. In bijlage Fen G is ieder positioneerpunt 
verder uitgewerkt. Vervolgens wordt in de vormgevende 
fase bekeken of positioneer-j referentiepunten kunnen 
worden gebundeld tot 2D- of 3D-punten. Dit verklaart 
tevens, waarom bij de vorm van de aanslag alleen een 
enkelvoudige aanslag is afgebeeld. 

Coneept n 

n f\l'IItltf 
fl ~n.:~" 

cIIh'." .... 
pÜ!.ll . 

1 

. . IL - ----
~--- «;. 

Figuur 40 ' Voorbeeld van een morfo logisch ovel7icht 
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4.4.1 Morfologisch overzicht concept 1 

In figuur 46 zijn de zes definitieve structuurlijnen weergegeven voor concept 1. Voor 
referentiepunten 1 en 2 is gekozen voor een enkelvoudige aanslag op de buurman. In beide 
gevallen wordt het positioneerpunt gefixeerd door middel van zwaartekracht. Referentiepunten 3 

en 5 zijn beide een centrering in de spouw. Net als referentiepunt 1 is referentiepunt 4 een 
enkelvoudige aanslag, waarbij het positioneerpunt middels zwaartekracht wordt gefixeerd. Het 
enige verschil is dat referentiepunt 4 een onafhankelijk gestelde aanslag is en zich dus in de spouw 
bevindt. Tot slot is voor referentiepunt 6 een enkelvoudige aanslag op het onderliggende 

metselwerkkader gekozen. 

Concept 1 

Locatie 
RF/PP-punt 

Vorm aanslag 

Definitief 
fixeren 

definitieve 
positie 

E W.M TilJemans 

2 

1 

Morfologisch overzicht 

Objectverbind ing Inkl mmen 

Figuur 41 : Morfologisch overzicllt concepL 1 

Referentiepunt 1 -') slrlJcLuu rl ij n 1.1 ( warte li jn) 
Referentiepunt 2 -') struct uurlijn 2.4 (rode lijn) 
Referenllepunl 3 -') st rucluurlij n 3.3 (blauwe liJn) 
Referentiepunt 'I 7 struct uurl ij 4 .1 (groene lijn) 
Referenliepun t ~ strucllJurlij n 5.3 (paarse IJ)n ) 
Referent iepunt 6 -') strucluurl ijn 6 .3 (orilnje lijn ) 
Zie ook bijlage I 
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4.4.2 Morfologisch overzicht concept 2 
In tegenstelling tot concept 1 (waar ieder referentiepunt uniek is), is bij concept 2 sprake van 
identieke referentiepunten . Zo zijn referentiepunten 1 en 4 en referentiepunten 2 en 3 identiek aan 
elkaar. Deze worden dan ook per paar behandeld . 
Om verwarring met concept 1 te voorkomen, zijn de structuurlijnen van concept 2 per 
posit ioneerrichting geordend . Dus structuurlijn H.1 voor de hoogterichting, L.1 voor de 
langsrichting, et cetera. 

Voor referentiepunten 1 en 4 is gekozen voor een enkelvoudige aanslag, waarbij de 
positioneerpunten worden gefixeerd door middel van zwaartekracht (structuurlijn H.1). Voor 

referentiepunten 2 en 3 is gekozen voor een centrering (structuurlijn 0 .3). Ook voor referentiepunt 
5 is gekozen voor een centrering (structuurlijn L.3) . Tot slot is voor referentiepunt 6 gekozen voor 

een enkelvoudige aanslag (structuurlijn 0.1) . 

Concept 2 

Locatie 
RF/PP-punt 

Vorm aanslag 

Definitief 
fixeren 

definitieve 
positie 

2 

1 

E WM Til lemans 

~'orfolog lsch overzicht 

Objectverbinding InklemmeJ1 

Figuur 42; Morrolo91sch overz icht concept 2 

Refere ntiepunt 1 & 4 ~ structuurl ijn H. l ( zwarte lijn) 
Referentiepun 2 & 3 -7 strucLuurlijn 0. 3 ( rode lijn ) 
Referentiepunt 5 -7 str ctuurl ijn L.3 (blauwe IÎ]n ) 
Re ferent iepunt 6 -7 structuurlijn D.1 (g roene lijn) 
Zie ook bij lage J 
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5 Vormgevende fase 
De definitieve structuurlijnen uit hoofdstuk 4 dienen als input voor de vormgevende fase. Het 
resultaat van de vormgevende fase is de definitieve vorm van het montagesysteem voor het 
beheersbaar monteren van metselwerkkaders. Tot nu toe zijn alle positioneerpunten beschouwd als 
losse 1D-punten. In paragraaf 5.1 blijft dit ook gehandhaafd. In paragraaf 5.2 is gekeken welke 
positioneerpunten mogelijk gecombineerd kunnen worden tot 2D- respectievelijk 3D-punten. 
Vervolgens worden in de paragrafen 5.3 en 5.4 de definitieve ontwerpen van beide concepten 
toegelicht. In paragraaf 5.5is een kostenvergelijking tussen beide concepten en de huidige 
montagemethode opgesteld. Tot slot is in paragraaf 5.6 de definitieve keuze gemaakt tussen 
concept 1 en concept 2. 

5.1 lD-punt 
Per subparagraaf wordt telkens één van de definitieve structuurlijnen uit hoofdstuk 4 behandeld . 
Echter enkele van de definitieve structuurlijnen zijn identiek en worden daarom gebundeld 
behandeld. Dit zijn: 

structuurlijnen 4.1 en H. l voor de hoogterichting. 
Beide RF/PP-punten zijn een onafhankelijk gestelde aanslag in de spouw waarbij de 
definitieve positie wordt gefixeerd door de zwaartekracht, zie figuur 43; 
structuurlijnen 5.3 en L3 voor de langsrichting; 
Beide RF/PP-punten zijn een onafhankelijk gestelde aanslag in de spouw waarbij de 
definitieve positie wordt gefixeerd door het opsluiten van het positioneerpunt, zie figuur 43; 
structuurlijnen 3.3. en D3 voor de diepterichting. 
Beide RF/PP-punten zijn een onafhankelijk gestelde aanslag in de spouw waarbij de 
definitieve positie wordt gefixeerd door de zwaartekracht, zie figuur 43; 

Concept 1 

locatie 
RF/PP-punt 

Vorm aanslag 

Definitief 
fixeren 

de'flnitieve 
posit.e 

MorfolOQlsch overzicht Concept 2 1 

Locatie 
RF/PP-punt 

Vorm aanslag 

Definitief 
rlxeren 

definlt.eve 
positie 

f iguur 43: Overzicht van morfolog ische overzichten van zow 

5.1.1 Structuurlijnen 4.1 en H.l 

MOrfologisch ovcHtcht 

Dit zijn onafhankelijk gestelde aanslagen op de achterliggende betonconstructie voor de 
hoogter,ichting. De locatie van de referentiepunten ligt in de spouw. Om de metselwerkkaders, in 
de hoogte, definitief te fixeren op de definitieve positie wordt gebruik gemaakt van zwaartekracht. 

Aanbrengen van de aanslag tijdens of na het storten van de betonnen wand 
De aanslagen kunnen tijdens het storten van de betonnen wand worden gerealiseerd, of naderhand 
als losse elementen worden aangebracht. Wanneer de aanslagen tijdens het storten van de 
betonnen wand worden gerealiseerd vormen ze één geheel met de wand. Dit heeft als nadeel 
dat iedere aanslag apart worden uitgekist. Behalve dat dit een omslachtige en dus kostbare 
methode is, bestaat ook nog het risico op grindnesten ter plaatse van de aanslagen. Bovendien 
geldt dat de afwijking die optreedt bij het positioneren van de bekisting van de betonnen wand, 
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doorwerkt in de aanslagen. Bij het ontwerp moet dan ook rekening worden gehouden met een 
extra stelruimte van +/- 20 millimeter voor afwijkingen in het betonoppervlak. In het geval dat de 
aanslagen na het ontkisten van de betonnen wand worden aangebracht, kunnen de aanslagen ten 
opzichte van stramienlijnen worden gesteld. In dat geval hoeft er geen rekening te worden 
gehouden met een extra stelruimte van +/- 20 millimeter. Daarom wordt gekozen voor losse 
aanslagen die naderhand worden aangebracht. Desalniettemin, is het naderhand aanbrengen van 
losse aanslagen een arbeidsintensieve methode en dus ook kostbaar. Om kosten te besparen, is 
besloten de onafhankelijk gestelde aanslagen te combineren tot 2d- respectievelijk 3d-punten. 

Dit argument is ook van toepassing op: 
structuurlijnen 5.3 en L.3; 
structuurlijnen 3.3. en D.3. 

5.1. 2 Structuurlijn 1.1. 

Dit is een gestelde aanslag voor de hoogterichting, zie figuur 43 . Het referentiepunt bevindt zich op 
het naastgelegen kader. Het principe bij dit positioneerpunt is: "een handje op de buurman". Dit 
houdt in dat het te monteren element aan de linkerzijde rust op de buurman. Mogelijke 
oplossingen zijn : 

A) een stalen strip in horizontale voeg op hoogte gesteld middels vulplaatjes, zie figuur 44A; 
B) een stalen strip in horizontale voeg op hoogte gesteld middels stelbout, zie figuur 44B ; 
C) een stalen strip in verticale voeg op hoogte gesteld middels stelbout, zie figuur 44C; 

Variant A. Eigenschappen vulplaatjes in horizontale voeg 
De systematische maatafwijking in de hoogte van het metselwerkkader wordt gecorrigeerd door 
het toevoegen van kunststof vulplaatjes. 
+ goedkoopste oplossing van deze drie; 
+ maatafwijkingen in de breedte worden probleemloos opgevangen; 
- vul plaat jes kunnen tijdens montage verschuiven; 
- stalen strip wordt op de zwakste kant belast. 

Variant B. Eigenschappen stelbout in horizontale voeg 
De stelbout is hier vormgegeven als een M16-bout met jnbus-kop, waarmee de stelbout op hoogte 
wordt gesteld . In het geval dat de randwisseling tussen de twee naast elkaar gelegen kaders nul is, 
valt de stelbout volledig weg in de hoeklijn. De stelbout steekt dan aan de onderzijde van hoeklijn 
uit. De laatste steen uit de bovenste rij dient vooraf op maat te worden gemaakt. 
+ maatafwijkingen in de breedte worden probleemloos opgevangen; 
+ stelbout blijft tijdens montage op zijn plek; 
- stalen strip wordt op de zwakste kant belast . 
Variant 2 heeft meer voordelen dan variant 1, hierdoor valt variant 1 af. 

Variant C. Eigenschappen stelbout in verticale voeg 
Dezelfde oplossing als hierboven alleen nu geplaatst in de verticale voeg tussen twee 
metselwerkkaders. De korte opleglengte van de stalen strip maakt, dat het opvangen van 
maatafwijkingen (in de breedte) slechts beperkt mogelijk is (+/- 3 mm) . 
+ stelbout blijft t ijdens montage op zijn plek; 
- maatafwijkingen in de breedte zijn beperkt mogelijk; 
- stalen strip wordt op de zwakste kant belast en heeft een zeer korte opleg lengte. 
Het beperkt kunnen opvangen van maatafwijkingen weegt zwaar mee, waardoor deze variant 
afvalt. 

E.W M. I llIemans 

Figu ur 44 : Varianten voor st rucluurlljn 1.1. 
Var iant A: vLJlplaatjes In horizontale voeg 
Variant B: Stelbout in horizontale voeg 
Variant C: SlelbouL tn verticale voeg 
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5.1.3 Structuurlijn 2.4 
Het is een gestelde aanslag voor de diepterichting en bevindt 
zich aan de achterzijde van het naastgelegen 
metselwerkkader, zie figuur 43 . Het definitieve ontwerp 
bestaat uit een gezette stalen strip en een stelbout, zie 
figuur 45. Deze strip is vast gelast aan het te monteren 
metselwerkkader. De stelbout is middels een moer (welke is 
vast gelast aan het stalen kader) aan het naastgelegen 
kader bevestigd. Ook nu moet de laatste metselsteen vooraf 
worden pas gemaakt, zodat de stelbout zonder obstakels in 
de juiste diepte kan worden gesteld. Door het toepassen van 
een gezette stalen strip in plaats van een rechte strip 
kunnen zowel positieve als negatieve vlakwisseling worden 
gecorrigeerd . 

Figuur 45: Dlepteboul met gezette stalen strip op 
naastgelegen metsel werkkader. 

5.1.4 Structuurlijn 6.3 
Ook hier is het referentiepunt een gestelde aanslag voor de diepterichting . Maar nu op het 
onderliggende metselwerkkader. In feite kan hier dus hetzelfde ontwerp worden toegepast als voor 
structuurlijn 2.4, zie figuur 46. Echter dit heeft in dit geval twee nadelen : 

1. een stalen strip, die aan de onderzijde van het metselwerkkader uitsteekt is lastig bij het 
tijdelijk opslaan op de bouwplaats. Kans op beschadigingen; 

2. deze strip moet extra breed worden in verband met maatafwijkingen in de breedte van de 
metselwerkkaders. Immers de stelbout is bevestigd op het onderliggende 
metselwerkkader, zie figuur 46. 

In het definitieve ontwerp zijn zowel de stelbout als de stalen strip bevestigd op de het 
onderliggende metselwerkkader, zie figuur 47 . 

Figuur 46 : aal1gepasle varianl van sU'uctu urli jn 2 .4 . 
GezelLe stalen strip bevindt zich op hel te monleren 
met selwerkkader , 

E.W.M. Tillemans 

Figuur 4 7 ; Gezette stalen strip en dleptebo 
bevinden zich be ide op he! onderliggende 
rnetselwerkkader. 
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5.1.5 Structuurlijn D.l 
In tegenstelling tot structuurlijn 6.3 is structuurlijn D.1 een onafhankelijk gestelde aanslag voor de 
diepterichting. Het referentiepunt is dus bevestigd aan de betonnen wand. Wat betreft de vorm van 
de aanslag zijn beide structuurlijnen identiek, namelijk een stelbout (met bekende spoed). Om de 
spouwbreedte (van maximaal 140 mm) te overbruggen, is de stelbout hier geplaatst in UNP
profiel, zie figuur 48. Bij stellen van de aans'lag is het van belang dat de stelbout ter hoogte van de 
stalen onderrand van het metselwerkkader wordt geplaatst. Mocht tijdens het boren van de 
lijmankers een maatafwijking optreden (wapening die in de weg zit), dan kan deze met behulp van 
het slobgat in het UNP-profiel gecorrigeerd worden . 

Figuur 48 ' OnafManl<e lij k gesteld aan slag bevestigd op een U P-profiel. Deze aanslag 
posilioneer t hel metselwerkkader ter plaalse va n de onderrand In dlepterl chUng 
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5.1.6 Structuurlijn 1.1. en 2.4 gecombineerd 
Een alternatief voor beide structuurlijnen is een ontwerp waarin beide gestelde aanslagen zijn 
gebundeld in een uitsparing in de hoeklijn, zie figuur 49 . Het ontwerp is in feite een tussenvorm 
tussen losse lD-punten en een 2D-punt. De stelbouten worden met behulp van een inbussleutel 
gesteld . Bij dit ontwerp is rekening gehouden met de afmetingen van een MlO inbussleutel, 
vandaar de extra ruimte in de breedte van de uitsparing, zie figuur 49A. In de hoogterichting wordt 
het element gefixeerd door de zwaartekracht. Om het metselwerkkader in diepterichting te fixeren 
wordt de stalen strip met behulp van een bout ingeklemd in de uitsparing, zie figuur 49C. 

Figuur 49 " Uitsparing in stalen hoekl ijn van naastg legen metselwerkkader. 
A. diepte - en hoogtebout ste llen met inbusbou t; 
B fi xeerbout aanbrengen ; 
C. stalen strip van naast gelegen kade r f ixeren m.b.v. wrijvin g; 
D fl xe rbout f ixeren door middel va n tweede meer. 

Voordelen van dit ontwerp zijn : 
traploos stellen van de aanslagen; 
esthetisch zeer fraaie oplossing; 
maatafwijkingen in de breedte kunnen worden opgevangen; 
stalen strip wordt op de sterke kant belast (grootste belasting in de hoogterichting). 
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Aandachtspunt bij dit ontwerp is de hoogte van de uitsparing. Een uitsparing in het metselwerk is 
alleen mogelijk bij een strek. Indien bij een ' drieklezoor' of bij een 'kop' (steen formaat) een 
uitsparing moet worden gemaakt, dan blijft er te weinig steen over om mee te metselen. Omdat de 
volgende laag metselwerk begint met een 'kop' (afhankelijk van het metselverband), mag de 
hoogte van de uitsparing maximaal één steen hoog zijn, oftewel 50 mm (hoogte van één 
metselsteen), zie figuur 50. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de laatste rij stenen begint/eindigt 
met een 'strek' . 

Figuur 50 : Aanzichl uitsparing in stolen hoeklijn vanaf de voorz ijde van het stalen kader . 
De max male hoogte van de uitsparing bedraagl 50 mmo 

E.W M Tillemans 48 



Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' TU / e 
5.2 De vorm van een 2D-jJD-punt 
Het grote voordeel van het toepassen van zowel een 2D- als 3D-punt is dat op deze wijze een 
minimum aan positioneer- en referentiepunten en dus middelen nodig zijn . Vanwege het feit dat er 
slechts 1 referentiepunt wordt toegepast voor de langsrichting, wordt het 2D-punt uitgevoerd als 
slobgat (voor de langsrichting) en het 3D-punt als een passend gat. 

Om te bepalen of het mogelijk is om gedwongen positioneren toe te passen bij de 
metselwerkkaders. Is als eerste gekeken naar het 3D-punt. Met als achterliggende gedachte: als 
het voor 3 positioneerpunten mogelijk is, dan lukt het ook bij 2 positioneerpunten. Bij zowel 
concept 1 als 2 bestaat de mogelijkheid tot het combineren van een 3D-punt en wel ter plaatse van 
de positioneerpunten 3, 4 en 5, zie figuren 41 en 42. In beide gevallen gaat het hier om 
referentiepunten op de achterliggende betonconstructie. 

5.2.1 Vorm van de horizontale doorsnede van de centrering 

In paragraaf 4.2.2. is aangegeven dat een centrering ontstaat wanneer een te plaatsen element -
voorzien van een gat (positioneerpunt) geplaatst wordt over een dook (referentiepunt). Voor de 
horizontale doorsnede van de dook en gat zijn verschillende vormen mogelijk. Bijvoorbeeld een 
vierkant, driehoek, ovaal. In figuur 51 is te zien dat deze en andere vormen allen het nadeel 
hebben, dat een rotatie om het middelpunt direct invloed heeft op de passing van de dook en het 
gat. Dit is onderstaande figuur weergegeven door de verschillende vormen na rotatie weer te 
geven met rode lijnen . 

o O~OO 
Figu ur 51 : Diverse vormen voor de hori7ontale doorsnede van dook en gal 

Wanneer voor de vorm, van de horizontale doorsnede van dook en gat, een cirkel wordt gekozen, 
heeft de rotatie geen negatieve invloed op de passing van dook en gat. [Cordes & Stiekema, lit. 
13] 
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5.2.2 Het stellen van de aanslag 

Er zijn grofweg 2 methoden om een punt in drie richtingen (x-, y- en z-richting) te stellen. Op basis 
van: 

drie dimensionaal Cartesisch coördinatenstelsel; 
bolcoördinaten. 

Cartesisch coördinatenstelsel 
Een Cartesisch coördinatenstelsel is een orthogonaal coördinatenstelsel waarbij de afstand tussen 
twee coördinaatlijnen constant is . Voor elke dimensie is er een as en de assen staan onderling 
loodrecht op elkaar. [Wikipedia, lit. 14] 

Figuu 52: Drie dimensionaal 
Cartesisch coördinatenstelsel 
Bron : www.wlkipedia nl 

Figuur 53 : Vl oerconso le voor het stellen van een meetpunt 
In X- en V-rich ting. Bron ' ww.moussystems.nl 

Een in de bouw veel gebruikte oplossing voor het stellen van een aanslag (in het x- en y-vlak), op 
basis van het Cartesisch coördinatenstelsel, is het toepassen van slobgaten. Bijvoorbeeld bij een 
vloerconsole voor een meetpunt, zie figuur 53. De afmetingl van de slobgaten wordt bepaald door 
twee maal de maximale maatafwijking plus de dikte van de stelbout . Een tolerantie van +j- 20 mm 
in combinatie met een MlO bout, vereist een slobgat lengte van 50 mmo Mede door de afmetingen 
van de slobgaten is de afmeting van de vloerconsole 250 x 250 mm o Deze methode is niet geschikt 
voor het toepassen in een spouw van maximaal 140 mm breed. 

Bolcoördinaten 
Een drie dimensionale coördinaat (x,y,z) kan ook aangeduid worden met behulp van twee hoeken 
(q> en 9) en een straal p. Bolcoördinaten vormen een driedimensionaal coördinatenstelsel, gelijkend 
op het tweedimensionale stelsel van poolcoördinaten . Net als in twee dimensies wordt de afstand p 
van het driedimensionale punt P tot de oorsprong als eerste coördinaat gebruikt. Als tweede 
coördinaat gebruikt men de hoek theta (9) zoals in het xy-vlak . De derde coördinaat is de hoek phi 
(q» die de lijn OP met de z-as maakt. [Wikipedia, lit. 15] Voornaamste voordeel voor het stellen op 
basis van bolcoördinaten is dat hiervoor minder ruimte is vereist, zie figuur 55. In dit geval is 
slechts één slobgat vereist, namelijk voor de straal P. De hoek 9 wordt gesteld door de aanslag te 
roteren. 

guur 54 ' Een coörd inaat (X,y,l) 
kan ook aangeduid worden met 
beh ulp van twee hoeken (q> en 8) 
en een straal 
6.ro(l; .V'JW.:t.<.(wlkiPedla nl 
E W.M. I l lemans 

Figuu r 55: Stalen st rip voor hel 
stellen van een referentiepunt in 
x· en y-nchting m.b. v. straal Pen 
hoek 9 . 
Bron: Van HooI 50 
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5.2.3 Ongelijkzijdige hoeklijn 

Een onafhankelijk gesteld referentiepunt op de betonnen achterconstructie betekent automatisch, 
dat de spouwbreedte (van maximaal 140 mm) tussen de beton en de achterzijde van het 
metselwerkkader overbrugd moet worden, zodat referentiepunt en positioneerpunt bij elkaar 
komen. Aangezien de metselwerkvlakken zijn omkaderd met een stalen frame, ligt het voor de 
hand om de constructie in de spouw ook van staal te maken. Daarnaast is in paragraaf 5.1.2. 
aangetoond, dat het voordeliger is om de aanslagen pas na het storten aan te brengen. Bij dit 
ontwerp is gekozen om hiervoor een ongelijkzijdige hoeklijn (150x100x10 mm) toe te passen, zie 
figuur 56. 

Figuur 56 : Ongelijkzij dige hoeklij n voorzien van slobgaten en 
stelbout voor horizon taal ellen van de console. 

De vorm van de hoeklijn is gekozen om twee redenen: 
het platte vlak aan de bovenzijde is ideaal voor het stellen van de stalen strip zoals 
weergegeven in figuur 55; 
de lange zijde van de hoeklijn biedt voldoende ruimte om de hoeklijn constructief aan het 
beton te verankeren. 

De lange zijde van de hoeklijn is voorzien van vier diagonale slobgaten . Er is hier gekozen voor 
diagonale in plaats van horizontale slobgaten, zodat de hoeklijn binnen een tolerantie van +/- 2 
mm in hoogte kan worden gesteld. Voor het stellen in hoogte kan ook een verticaal slobgat worden 
toegepast. Echter de krachtsafdracht van de verticale belasting bij een diagonaal slobgat is 
gunstiger dan bij een verticaal slobgat. 

Voor het stellen van de talen strip in V-richting (straal P) is een slobgat aangebracht in de 
bovenzijde van de hoeklijn, zie ook figuur 55. 

Bij het monteren van de hoeklijn tegen de betonnen wand (een onregelmatige constructie), wordt 
de hoeklijn aan de achterzijde uitgevuld met vulplaten. Bij het aandraaien van de bouten is het 
mogelijk dat vulplaten verschuiven waardoor de hoeklijn kantelt. Dit heeft tot gevolg dat de 
boven2ijde van de hoeklijn niet meer waterpas is. Bij het monteren van de hoeklijn dient hiermee 
rekening te worden gehouden . 
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5.2.4 Positie van de dook 

Uit voorgaande paragrafen is duidelijk geworden hoe de stalen strip aan de betonnen wand wordt 
bevestigd, hoe deze vervolgens wordt gesteld en wat de vorm van de horizontale doorsnede van de 
dook (en bijbehorend gat) is. Alleen de positie van de dook is nog onduidelijk. Moet de dook op de 
stalen strip staan, door de strip heen of eventueel separaat worden aangebracht? 

Variant 1: dook op de stalen strip 

Figuur 57 ; dook op stale strip Figuur 58 : Metselwerkkader gepositioneerd over 
stalen dook. 2D-punt In één richting voorzien van 
ove.rmaats gal en versLiJvmgsribben 

Bij deze variant is een stalen dook boven op de strip gelast, zie figuur 57. De dook is tevens aan de 
bovenzijde voorzien van een zoekrand . Het toepassen van een zoekrand maakt het mogelijk om 
een grotere positioneerfout van de stelleur toe te laten. [Cordes & 5tiekema, lit. 13] 

Aan de achterzijde van de kaders is ook een stalen strip gelast voorzien van een gat (in het geval 
dat het een 2D-punt betreft is het gat in één richting overmaats). Om het doorbuigen van de strip 
te voorkomen zijn aan weerszijde verstijvingribben aangebracht, zie f iguur 58. 

Nadeel van deze variant is dat het metselwerkkader over de dook heen moet worden geplaatst. 
Tijdens het monteren, hangt het metselwerkkader, aan een tweesprong in de kraan, voor de gevel. 
Om het kader over de dook heen te plaatsen moet de montageploeg het kader tegelijkertijd zowel 
in de hoogte als in de diepte manoeuvreren. Gelet op het totale gewicht van één vol 
metselwerkkader is dit een lastige opgave. De ideale situatie zou zijn wanneer de montageploeg 
het metselwerkkader in slechts in één richting hoeft te begeleiden en dat de overige twee 
richtingen zelfzoekend zijn. 

Variant 2: gat in de stalen strip 

Deze variant is vergelijkbaar met de ophanghaken bij de huidige montagemethode alleen nu is de 
doorsnede van de dook cirkelvormig, zie figuren 59 & 60. Wat betreft de materialisatie zijn bij deze 
variant dezelfde materialen toegepast als bij variant 1. 

Nadeel bij deze variant is, dat de montageploeg van bovenaf geen zicht heeft op zowel dook als 
gat. Dit komt doordat de strip waaraan de dook is bevestigd het zicht blokkeert. En net als bij het 
huidige ontwerp is de montageploeg niet in staat om het metselwerkkader beheerst boven het gat 
te positioneren. De oplossing hiervoor is dat zowel de dook als het gat voorzien worden van een 
zoekrand . Echter hiervoor is meer ruimte tussen de referentiepunten nodig, waardoor deze verder 
uit elkaar komen . Dit betekent meer materiaa l (bijvoorbeeld een langere hoeklijn) en dus een 
duurdere oplossing . Variant 2 valt dan ook af. 
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Figuur 59 . Op anghaak bij het 
huidige ontwerp. 

Figu r 60: Ci rkelvormige dook bev€ tlgd aan kader. 

Variant 3: losse dook 

Figuur 6 1 ; Gestelde aanslag voorzi en van ci rkel vorm ig gat . Losse dook wordt handmat ig aangebracht 

Bij deze variant wordt de dook, nadat het kader op de gestelde aanslag is gepositioneerd, 
handmatig aangebracht . Nadeel van deze variant is dat het aanbrengen van een losse dook een 
extra bewerking is en dus extra tijd vergt. Het toepassen van een rijpen (conische stalen pen) in 
plaats van een bout (met schroefdaad) , maakt een snelle bewerking mogelijk, zie figuur 61. 

In beide stalen strippen is vooraf een cirkelvormig gat aangebracht, waar de dook doorheen wordt 
gepositioneerd. De montageploeg hoeft het metselwerkkader alleen in diepterichting te begeleiden . 
Het doosje (omcirkeld in figuur 61) op het staalframe zorgt ervoor, dat het metselwerkkader in 
hoogte- en langsrichting zelfzoekend is. Dit is de ideale situatie voor het monteren van een prefab 
element. 

Tevens is het door het toepassen van een rijpen mogelijk om één enkel kader achteraf van de 
gevel te verwijderen zonder dat daarvoor de bovenliggende metselwerkkaders verwijderd moeten 
worden . In dat geval moet het metselwerk aan de gevel worden verwijderd waardoor de rijpen in 
de spouw (van onderaf) bereikbaar wordt en verwijderd kan worden. Bij de overige varianten is dit 
niet mogelijk. 
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Conclusie 
Variant 2 valt af omdat de montageploeg geen zicht heeft op de zowel de dook als het gat. Variant 
3 krijgt de voorkeur boven variant 1 omdat dit de ideale situatie is voor het monteren van prefab 
elementen . Daarnaast biedt variant 3 de mogelijkheid om één metselwerkkader afzonderlijk van de 
gevel te verwijderen. Bij de overige twee varianten is dit niet mogelijk. De definitieve vorm van de 
onafhankelijk gestelde aanslagen, voor zowel hoogte-, diepte en langsrichting, is hiermee bepaald. 
Uiteraard is dit ontwerp ook van toepassing bij het 2D-punt (hoogte- en diepterichting). 

5 .3 Concept 1 
Dit concept gaat er vanuit, dat een element ten opzichte van omringende elementen gedwongen 
wordt gepositioneerd. In figuur 62 is overzichtelijk weergegeven waar en hoe de zes RF/PP-punten 
voor één metselwerkkader op basis van dit concept zijn vormgegeven. 

5.3.1 RFjPP-punten 1 & 2 t.p.v. de linker bovenhoek 

In het definitieve ontwerp zijn beide referentiepunten gebundeld in een uitsparing in het stalen 
frame van het naastgelegen metselwerkkader. Het ontwerp is in feite een tussenvorm tussen losse 
lD-punten en een 2D-punt. Voor zowel de diepte- als de hoogterichting is een aparte aanslag 
aanwezig . De aanslagen zijn vormgegeven als inbusbouten die volledig kunnen verzinken in de 
stalen hoeklijn. De stelbouten worden met behulp van een inbussleutel (MlO) gesteld. Bij het 
ontwerp is rekening gehouden met de afmetingen van een MlO inbussleutel, vandaar de extra 
ruimte in de breedte van de uitsparing. In de hoogterichting wordt het element gefixeerd door de 
zwaartekracht. Om het metselwerkkader in diepterichting te fixeren wordt de stalen strip met 
behulp van een bout ingeklemd in de uitsparing. 
Voordelen van dit ontwerp zijn: 

tra ploze stelmaatcorrectie ; 
esthetisch zeer fraaie oplossing; 
maatafwijkingen in de breedte kunnen worden opgevangen; 

• stalen strip wordt op de sterke kant belast (grootste belasting in de hoogterichting) . 

5.3.2 RFj PP-punten 3, 4 & 5 t.p. v. de rechter bovenhoek 

Referentiepunten 3, 4 en 5 zijn alle drie onafhankelijk gestelde aanslagen op de achterl iggende 
betonconstructie. Om kosten te besparen zijn deze punten gebundeld tot één 3D-punt. Het 
definitieve ontwerp is een centrering bestaande uit twee stalen strippen (voorzien van een 
ci rkelvormige uitsparing) en een separate rijppen. 
Wat verder opvalt bij dit concept, is dat de zowel uitsparing in de hoeklijn als het 3D-punt zich 
beide in de rechter bovenhoek van het metselwerkkader bevinden. Bij het ontwerp is rekening 
gehouden met voldoende ruimte om de rijgpen te positioneren . Tijdens het monteren van het 
metselwerkkader is de fixeerbout volledig ingedraaid. Hierdoor hindert de fixeerbout (voor de 
diepterichting) niet bij het aanbrengen van de rijgpen van de losse dook. 

5.3.3 RFj PP-punt 6 t .p.v. van de onderrand 

Het definitieve ontwerp voor referentiepunt 6 is een gezette stalen strip in de spouw. Deze stalen 
strip is bevestigd op het onderliggende metselwerkkader. Om de vlakwisselingen tussen twee 
metselwerkkaders te kunnen corrigeren is een stelbout (met bekende spoed) opgenomen in het 
ontwerp. 
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Linker bovenhoek metselwerk kader 

figuur 62: OverzIcht van concept 1 omtrent de zes RF/PP- punten voor ten 
mel elwer'f(kader . Hoe I JJn deze punten ~Olm !il cge"en en waar bevlntJrn ze 
áCt. OP het metsûto rkk. ctor. 

V,'M. f'il k .nuns 

'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

Concept 1 RF/PP-punten 3, 4 & 5 ~ 3D-punt 
Rechter bovenhoek metselwerkkader 

Locatie van de zes RF/PP-punten 
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5.4 Concept 2 
Kenmerkend voor dit concept is, dat de metselwerkkaders onafhankelijk van elkaar worden 
gemonteerd. Ieder element wordt als een 'schilderijtje' aan de gevel gemonteerd . Er wordt geen 
gebruik gemaakt van aangrenzende metselwerkkaders. Alle zes de referentiepunten zijn op de 
achterliggende betonconstructie bevestigd . In figuur 63 is overzichtelijk weergegeven waar en hoe 
de zes RF/PP-punten voor één metselwerkkader op basis van dit concept zijn vormgegeven. 

5.4.1 20- en 30-punt 

Het 2D-punt betreft de RF/PP-punten 1 & 2. Het 3D-punt betreft RF/PP-punten 3, 4 & 5. Het 
wezenlijke verschil tussen beiden is, dat het 2D-punt in langsrichting een overmaats gat heeft en 
het 3D-punt een passend gat. Wat betreft de vormgeving is het ontwerp van concept 2 nagenoeg 
identiek aan het ontwerp van het 3D-punt van concept 1. Beide concepten maken gebruik van een 
centrering met een separate rijgpen. Het wezenlijke verschil bij concept 2 is de lengte van de 
ongelijkzijde hoeklijn. Hierop zijn het 3D-punt van het linker en het 2D-punt van het rechter 
metselwerkkader gebundeld. Net als bij het huidige ontwerp zijn de ophangpunten van twee naast 
elkaar gelegen metselwerkkaders gebundeld op één console. Dit is gedaan om kosten te besparen . 

5.4.2 Referentiepunt 6 

Het metselwerkkader wordt in diepterichting middels een stelbout (met bekende spoed) gesteld. 
Om de spouwbreedte (van maximaal 140 mm) te overbruggen, is de stelbout geplaatst op een 
UNP-profiel. 
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FIguur 63: Over'7fcht van cOr"Cept 2 omtrent de! tes RF/PP-punten voor èén 
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Concept 2 RFjPP-punten 3, 4 & 5 ~ 3D-punt 
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5.5 Kosten 
De conclusie van de voorgaande twee paragrafen is, dat beide concepten realiseerbaar zijn. De 
doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het aanpassen van de montagemethode, opdat het 
montageproces beheersbaar wordt. Eén belangrijke beheersfactor hierbij zijn de kosten van de 
aangepaste montagemethode. De werkbegroting van de huidige montagemethode is taakstellend. 
Dit betekent dat eventuele aanpassingen dienen kostenneutraal of goedkoper te zijn. Het totale 
budget bedraagt € 577.407,00 (excl. BTW) . 

In overleg met dhr. Evers (directeur van NormTEQ) is een kostenvergelijking opgezet tussen de 
beide concepten en het huidige ontwerp. Aangezien de vorm en afmeting van de metselwerkkaders 
niet is gewijzigd, veranderen alleen de kosten die direct betrekking hebben op het 
montagesysteem. Deze kosten zijn gebundeld onder bestekspost 25.32.90. Hierin zijn opgenomen: 

Leveren RVS console (992 stuk á € 20,·/stuk): € 19.840,00 
Leveren en boren chemische ankers (2 stuks per console á € 14,40/stuk) : € 28.569,60 

5.5.1 calculatie bestekspost 25.32.90 

De kosten voor bestekspost 25.32.90 zijn berekend door: 
Het aantal metselwerkkaders te bepalen; 
Het aantal consoles per kader te bepalen; 
Het aantal chemische ankers per kader te bepalen; 
Het aantal kilogram verwerkt staal van één centrering te bepalen; 
De kosten te bepalen voor de conservering van het staal. Hetzij poedercoaten of verzinken. 

Bij deze calculatie zijn onderstaande eenheidsprijzen gehanteerd : 
eenheidsprijs staal verwerkt € 3, · per kilogram; 
2 lagen poedercoaten € 15,· per vierkante meter; 
verzinken € 0,60 per kilogram staal. 

Kostenvergelijk concepten 1 en 2 met huidig ontwerp 

€ 45,000 

€ 40,000 
€39.118 

€ 35.000 

€ 30.000 

.'" 0 .. 
= 

€ 25.000 o Huidige montagemethode 

• Concept 1 
w € 20.000 o Concept 2 

€ 15.000 

€ 10.000 

€ 5.000 

€O 
KostenvergelIjking op basis van bestekspost 25 .32 .90 

Figuur 7 : Kostenvergelij ki ng tussen concepten 1 en 2 en het huIdige ontwerp, Voor de 
cal culatie van dit kostenverge lijking zie bij lage 1. 

Uit bovenstaand figuur is af te leiden dat beide concepten voldoen aan de doelstelling om 
kostenneutraal of goedkoper te zijn. Concept 2 en het huidige ontwerp zijn vrijwel gelijkwaardig. 
Concept 1 daarentegen is aanzienlijk goedkoper. Dit komt doordat de ontwerpen voor 
referentiepunt 1,2 en 6 bij concept 1 minder omslachtig zijn. De gestelde aanslag bevinden zich op 
aangrenzende metselwerkkaders in plaats van op de achterliggende betonconstructie. 
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5.6 Concept 1 versus concept 2 
Nu beide concepten definitief zijn vormgegeven, is duidelijk dat beide concepten realiseerbaar zijn. 
En hoewel concept 1 aanzienlijk goedkoper is dan concept 2, krijgt concept 2 bij het Maasland 
ziekenhuis om onderstaande redenen de voorkeur: 

ook concept 2 voldoet aan de doelstelling om kostenneutraal of goedkoper te zijn; 
doordat de K&E's op palen zijn gesitueerd en dus boven het maaiveld uitsteken, moet de 
onderste rij metselwerkkaders bij concept 1 constructief worden opgevangen. Bijvoorbeeld 
door middel van een betonnen neus of door middel van een stalen hoeklijn. Deze kosten 
zijn bij concept 2 niet van toepassing; 
ter plaatse van de langsgevel van de K&E's worden slechts twee rijen metselwerkkaders 
aangebracht, zie figuren 2 & 4. Waarbij beide rijen ook nog van elkaar zijn los gekoppeld. 
Dit betekent dat ieder metselwerkkader, op de langsgevels, vrij in plaats van gedwongen 
wordt gepositioneerd. Behalve dat vrij positioneren meer tijd in beslag neemt, is het stellen 
van een vol metselwerkkader zwaarder dan het stellen van aanslagen [Crijns, lit. 11]; 
Bij concept 1 is het niet mogelijk om één metselwerkkader afzonderlijk van de gevel te 
halen in het geval dat het stalen kader beschadigd en/of aangetast is. Bij concept 2 is dit 
wel mogelijk. Dit heeft een meerwaarde bij een gebouw met een levensduur van meer dan 
50 jaar. 
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6 MQntageplan Q.b.v. CQncept 2 

Doel van dit hoofdstuk is een toelichting te geven op het beheersbaar monteren van 
metselwerkkaders. Dit montageplan dient als werkinstructie voor de stelleurs. Om de 
metselwerkkaders beheersbaar te monteren is de montagemethode aangepast. Het definitieve 
ontwerp uit hoofdstuk 5 is hierin meegenomen. Het aangepaste montageproces is met behulp van 
de SADT-schema's schematisch weergegeven in bijlage J . 

In onderstaande figuur is zowel het huidige montageproces schematisch weergegeven als het 
aangepaste montageproces. De wijzigingen ten opzichte van het huidige montageproces hebben 
plaats gevonden in deelprocessen D tot en met G (met geel gearceerd). 

_ . 
.--

_ . 
. .--

Figuur 76 . Schemall cll e weergave van het hu idige 
monLageproces en hel aangepaste montageproces. 
De wijzi ging n zijn met geel gearceerd . 
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In dit montageplan worden de geel gearceerde deelprocessen nader toegelicht . Te beginnen met 
deelproces D: Hoeklijn monteren. 
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6.1 Hoeklijn monteren 
Voorafgaand aan het monteren van de hoeklijn, moeten de chemische ankers in de betonnen wa,nd 
worden geboord, zie deelproces 0 in bijlage J. Hierna positioneert de stelleur de hoeklijn over de 
ankers. Voordat de hoeklijn definitief tegen de betonnen wand gefixeerd wordt, moet de hoeklijn 
op hoogte worden gesteld. Het stellen van de hoeklijn wordt in de volgende twee subparagrafen 
toegelicht. 

6.1.1 Total station (robotic) 

Bij het stellen van de hoeklijn gebruikt de stelleur een total station (robotic).Een total station (ook 
wel tachymeter genoemd) is een combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. 
Het wezenlijke verschil tussen een 'gewone' total station en een total station (robotic), is dat de 
laatste variant het prisma zelfstandig vindt en automatisch blijft volgen . Er is dus geen tweede 
persoon nodig, tijden het stellen, die de total station bedient. 

De stelleur stelt de total station op een willekeurige plaats voor de gevel van het K&E op. Door 
terug te meten naar reeds bekende punten bepaald de total station zijn locatie. Deze methode 
wordt in het bouwjargon 'vrije standplaats bepalen' genoemd. Afhankelijk van de toelaatbare 
meetonnauwkeurigheid worden meerdere controlemetingen uitgevoerd. Als eenmaal de standplaats 
van de total station is bepaald, wordt de total station middels draadloos bedieningspaneel (hierna 
BP) aangestuurd. De stelleur heeft het BP bij zich op de schaarhoogwerker. Via het BP worden de 
coördinaten van de hoeklijn in het interne geheugen van de total station opgeroepen. 

Kenmerkend voor het stellen op basis van coördinaten van de hoeklijn in het interne geheugen van 
een total station is, dat de metingen telkens op nul moeten eindigen. Hierdoor is het maken van 
vergissingen nagenoeg uitgesloten . Een punt is perfect gesteld, indien zowel de 'verschil hoeken' 
als de 'verschil afstand' op nul uitkomen. De stelleur dient de hoeklijn zodanig te positioneren 
totdat beide waarden op nul uitkomen. [Van Hoof, lit . 8] 

6.1.2 Prismastatief 

Een ander belangrijk hulpmiddel bij het stellen van de hoeklijn is het prismastatief, zie figuur 77 . 
Dit meethulpmiddel is voorzien van een prisma waarop de total station richt tijdens de metingen. 
De stelleur kan de 'verschil afstand' en 'verschil hoek' aflezen op het BP. Afhankelijk van de data 
wordt de hoeklijn hoger of lager gepositioneerd. Vervolgens wordt de meting herhaald totdat de 
meting op nul uitkomt. Let wel, voordat het prismastatief kan worden toegepast, moet het hoogte 
verschil tussen onderzijde prismastatief en het prisma bekend zijn in het interne geheugen van de 
total station. Immers de laserstraal van de total station richt op het prisma en meet dus ook de 
hoogte van het prisma. Het interne geheugen van de total station dient bij het verwerken van de 
data dit hoogteverschil automatisch mee te nemen in de berekening, zodat de stelleur hier geen 
rekening mee hoeft te houden . 

Bij het stellen van de hoeklijn is de bovenzijde van de hoeklijn bepalend. De reden hiervoor is dat 
de stalen strippen rechtstreeks op de hoeklijn worden gemonteerd, zie figuur 78. Eventuele 
afwijkingen in de hoeklijn beïnvloeden direct de positioneerpunten van het metselwerkkader. 

Figuur 77 : Positie pn masta t ief t ijdens het 
stellen van de hoekli jn . 

E.W M. Tillemans 

Figuur 78 : Stalen stri ppen worden koud op 
de hoeklijn bevest igd . 
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Behalve dat het van belang is dat de hoeklijn op de juiste hoogte wordt gemonteerd, is het ook van 
belang dat de bovenzijde van de hoeklijn waterpas is. Om ervoor te zorgen dat de bovenzijde van 
de hoeklijn waterpas wordt gesteld, is het prismastatief voorzien een doosniveau, zie figuur 79 . De 
stelleur 'kan middels het doosniveau de hoeklijn waterpassen. Om het kantelen van de hoeklijn 
tegen te gaan, wordt de hoeklijn aan de achterzijde uitgevuld met vulplaten. 

Figuur 79: Prismastalief voorzien van doosniveau. Hiermee 
beoordeelt de stelleur of het oppervlak walerpas is. 

6.2 Stalen strip stellen 
Nadat de stalen strip op de hoeklijn is bevestigd, positioneert de stelleur een rijgpen door de stalen 
strip. Deze rijgpen is voorzien schroefdraad waarop een prisma is gemonteerd, zie figuur 80. Net 
als bij het prismastatief moet ook hier het hoogteverschil tussen het prisma en de kop van de 
rijgpen vooraf in het interne geheugen van de total station zijn opgeslagen. De stelleur stelt met 
behulp van de total station en het BP de stalen strip in langs- en diepterichting, zie figuur 81. 
Nadat de strip is gesteld, wordt deze doormiddel van een boutverbinding op de hoeklijn gefixeerd. 
Een belangrijk aandachtspunt bij het fixeren van de strip is dat er geen rotatie mag optreden. 
Daarom dient na het fixeren een controlemeting te worden uitgevoerd. Indien een meetafwijking is 
opgetreden, dan wordt deelproces E herhaald, zie bijlage J. Doordat de strip en de hoeklijn koud op 
elkaar worden bevestigd, is een zo groot mogelijk contactoppervlak gecreëerd. De boutverbinding 
moet ervoor zorgen dat de wrijvingsweerstand tussen de strip en de hoeklijn groot genoeg is, om 
verschuivingen en/of rotaties van de strip tijdens het monteren van de metselwerkkaders te 
voorkomen. 

Figuur 80 : Een rijgpen, voorz ien van 
prisma, wo rdt tijdens het ste llen van de 
sLalen strip als meel hu lpm iddel gebruik 

EWM. Tillemans 

Figuur 81: SLalen srrlp wordt in langs- en 
diepterichllng gesteld . 
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6.3 UNP monteren 

Net als bij de hoeklijn positioneert de stelleur eerst het UNP-profiel over het chemisch anker 
voordat het UNP-profiel in hoogterichting wordt gesteld, zie deelproces F in bijlage J. De stelleur 
stelt het UNP-profiel op hoogte met behulp van een reflector. Deze reflector heeft dezelfde functie 
als het eerder genoemde prisma. Tijdens de metingen positioneert de stelleur de reflector in het 
hart van de stelbout, zie figuur 82. De reden hiervoor is dat de stelbout in het midden van het 
UNP-profiel is geplaatst. Indien noodzakelijk kan de stelleur tijdens het fixeren van het UNP-profiel, 
tegen de betonnen wand, gebruik maken van vulplaten. 

Aandachtspunt bij het stellen van het UNP-profiel in hoogterichting is, dat het referentiepunt (de 
stelbout) ter hoogte van de onderrand van het stalen frame wordt gepositioneerd, zie figuur 83. 
Indien het referentiepunt te hoog of te laag is gepositioneerd, dan vallen positioneer- en 
referentiepunt niet samen. Mocht tijdens het boren van het gat voor het chemisch anker een 
maatafwijking optreden (als gevolg van wapening die in de weg zit) , dan kan deze maatafwijking 
met behulp van het slobgat in het UNP-profiel voor wat betreft de hoogterichting gecorrigeerd 
worden, zie figuur 82 . 

FIguur 82 ' UNP-profiel word t in 
hoog l.erichling gesteld m .b .v. refleclror. 

Figuur 83. Het positioneerpun t bevi ndt 
zich op rug van de 11Oekll]n. 

Bij het stellen van de bout in diepterichting wordt de proced ure van het positioneren van de 
reflector herhaald. De stelbout is door middel van een moer, die aan de binnenzijde van het UNP
profiel is gelast, bevestigd aan het UNP-profiel. Zowel de bout a'ls de moer zijn voorzien van 
metrische draad. Hierdoor kan de stelleur eenvoudig de bout op de juiste diepte stellen. Om de 
stelbout na het stellen te fixeren, is de bout voorzien van een tweede moer waarmee de stelleur de 
stelbout tegen het UNP-profiel kan fixeren, zie figuur 84. 

Figuur 84 : Stelbout wordt In 
diepteri chting gesteld m . b. v. reflectror. 

E.W.M. Tillemans 

Figuur 85 : Stel bout wordt gef ixeerd 
m.b .v. tweede moer (rood omcirkeld) 
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6.4 Kaders monteren 

Een wezenlijk verschil met de huidige montagemethode is, dat bij de aangepaste montagemethode 
uitsluitend volle metselwerkkaders worden gehangen . 

De volledig geprefabriceerde metselwerkkaders worden met behulp van een mobiele torenkraan 
voorgehangen. Tijdens het monteren staan twee stelleurs op een schaarhhoogwerker voor de 
gevel. Een derde bouwvakker bevestigt de tweesprong aan de hijsogen van het metselwerkkader. 

Doordat de schaarhoogwerker in hoogte verstelbaar is, kunnen de stelleurs zich op gelijke hoogte 
met de bovenzijde van het metselwerkkader positioneren. Hierdoor hebben zij goed zicht op de 
twee positioneerpunten ter plaatse van de bovenrand van het metselwerkkader. Hoewel de 
stelleurs tijdens het monteren geen zicht hebben op het zesde positioneerpunt (ter plaatse van de 
onderrand), vormt dit geen probleem bij het positioneren van het metselwerkkader. Zodra het 
metselwerkkader aan de bovenrand is gefixeerd, kantelt het metselwerkkader als gevolg van de 
zwaartekracht tegen het de stelbout ter plaatse van de onderrand. 

De oorspronkelijke ophanghaken zijn bij de aangepaste montagemethode vormgegeven als 'dook -
gat verbinding'. Door de verbinding in hoogte- en langsrichting zelfzoekend uit te voeren is er 
minder (fysieke) arbeid benodigd bij het plaatsen van een element. De hierboven genoemde 'dook
gat verbinding' bestaat uit drie onderdelen, zie figuur 86 : 

een stalen strip die middels een ongelijkzijdige hoeklijn is bevestigd aan de betonnen 
wand; 
een stralen strip (in de vorm van een doosje) op de achterzijde van het metselwerkkader; 
een losse stalen dook in de vorm van een rijgpen. 

Voordeel van een losse dook is dat de stelleurs het metselwerkkader rechtstreeks over de gestelde 
aanslagen kunnen positioneren, zie figuur 86. Nadat het metselwerkkaders is gepositioneerd, wordt 
de rijgpen handmatig aangebracht . 

Figuur 8 ; Het beheersbaar monteren (posi t ioneren en fi xeren ) van een metselwerkkader. 
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7 Conclusies &. aanbevelingen 

Dit hoofdstuk is het sluitstuk van deze scriptie. De resultaten van het afstuderen worden hier 
getoetst. In paragraaf 7.1 wordt het definitieve ontwerp getoetst aan het programma van eisen . 
Vervolgens wordt in paragraaf 7.2 getoetst of de doelstelling van dit afstuderen is behaald . Tot slot 
worden in paragraaf 7.3 enkele aanbevelingen gedaan . 

7.1 Toetsing van het ontwerp aan het programma van eisen 
Om te toetsen of het definitieve ontwerp van concept 2 een geslaagd ontwerp is, is met behulp van 
het programma van eisen bepaald in hoeverre dit ontwerp voldoet aan de gewenste eindsituatie. 
De eindsituatie is een gevelbeeld dat vergelijkbaar is aan het huidige ontwerp. Met 'verglijkbaar' 
wordt het onderstaande bedoeld: 

dezelfde materiaalkeuze; 
ongewijzigde gevelindelingjontwerpmaten; 
dezelfde maatnauwkeurigheid; 
dezelfde kosten of goedkoper. 

7.1.1 Vaste eisen 

Eisen waaraan de te kiezen oplossing in ieder geval volledig moet voldoen. 

Maximale kosten voor de gevelbekleding (incl. montage) C 577.407,00 excl. BTW 
In bijlage ] is de aangepaste werkbegroting toegevoegd. De kostenvergelijking uit paragraaf 5.6 is 
in deze werkbegroting meegenomen. De totale kosten voor het beheersbaar monteren van 
metselwerkkaders op basis van concept 2 bedragen ( 568.115,40 excl. BTW. 

Gebruik van koevoet niet toegestaan 
Bij het positioneren van het metselwerkkader moeten de stelleurs het metselwerkkader uitsluitend 
in diepterichting te begeleiden. In de overige twee positioneerrichtingen zijn de centreringen 
zelfzoekend. Door twee factoren is het mogelijk om het metselwerkkader rechtstreeks over de 
gestelde aanslagen te schuiven. Ten eerste worden de rijgpennen in een later stadium gemonteerd. 
Ten tweede hangt het metselwerkkader tijdens het voorhangen, door middel van een tweesprong, 
waterpas , Hierdoor is het gebruik van een koevoet is bij het 'beheersbaar monteren van 
metselwerkkaders' niet meer van toepassing. 

Gedwongen positioneren 
Bij het definitieve ontwerp wordt in drie richtingen gedwongen gepositioneerd. 

Maatnauwkeurigheid van de metselwerkkaders 
In onderstaande figuur zijn de resultaten weergeven van de prognose van de maatnauwkeurigheid 
van de gevel op basis van concept 2 . De volledige berekeningen zijn uitgewerkt in bijlage K. 
Tevens is in deze tabel de maatnauwkeurigheid van de gevel op basis van de huidige 
montagemethode weergegeven. 

~ 
Maatnauwkeurigheid Prognose 

huidige maatnauwkeurigheid 

montagemethode aangepaste 
montagemethode 

voegbreedte +/- 5 mm +j- 5 mm 

vlakwisseling +/ - 8 mm +/ - 6 mm 

randwisseling +j- 6 mm +f - 5 mm 

Figuu r 87 : Vergel ijking van de geprognosticeerde maatnauwkeu righeid van de 
aanQepaste methode en de maatnauwkeuriqheid van de 11uldiqe methode 

Uit figuur 87 blijkt dat de aangepaste montagemethode aan alle drie de criteria voldoet. De 
prognoses zijn kleiner of gelijk aan de vereiste maatnauwkeurigheid. 
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7.1.2 Variabele eisen 

Eisen waaraan het definitieve ontwerp in meerdere of mindere mate moet voldoen. 

Positioneerpunten zichtbaar 
In totaal zijn vijf van zes positioneerpunten tijdens het monteren zichtbaar. Dit zijn het 30- en 20-
positioneerpunt aan de bovenzijde van het metselwerkkader. Omdat de twee stelleurs tijdens het 
monteren van de metselwerkkaders op een schaarhoogwerker staan, kunnen zij zich op gelijke 
hoogte met de bovenzijde van het metselwerkkader positioneren. Hoewel de stelleurs tijdens het 
monteren geen zicht hebben op het zesde positioneerpunt (ter plaatse van de onderrand), vormt 
dit geen probleem bij het positioneren van het metselwerkkader. Zodra het metselwerkkader aan 
de bovenrand is gefixeerd, kantelt het metselwerkkader als gevolg van de zwaartekracht tegen het 
de stelbout ter plaatse van de onderrand. 

7.1 .3 Wensen 

Dit zijn factoren die niet dwingend noodzakelijk zijn maar wel de aantrekkelijkheid van het 
definitieve ontwerp vergroten. In het geval dat twee of meerdere ontwerpen voldoen aan de 
bovenstaande eisen (en dus gelijkwaardig aan elkaar zijn), dan kunnen wensen de doorslag geven. 
Nu is dit laatste hier niet het geval. Echter vooraf is voor alle zekerheid hier wel rekening mee 
gehouden. 

Werkwijze zo eenvoudig mogelijk 
De meest complexe bewerking, bij het montageproces, is het stellen van de aanslagen. Bij de 
aangepaste montagemethode worden de aanslagen gesteld met behulp van een reflector en een 
total station. Kenmerkend voor het stellen op basis van coördinaten van de meetpunten in het 
geheugen van een total station is, dat de metingen telkens op nul moeten eindigen. Hierdoor is het 
maken van vergissingen nagenoeg uitgesloten. Een punt is perfect gesteld, indien zowel de 
'verschil hoeken' als de 'verschil afstand' op nul uitkomen. De stelleur dient dus de console zodanig 
te positioneren totdat beide waarden op nul uitkomen. [Van Hoof, lit. 8] 
Daarnaast wordt ieder metselwerkkader op identieke wijze gemonteerd . Een uniforme 
montagemethode komt de eenvoud ten goede. 

7.2 Toetsen of de doelstelling is behaald 
Om te bepalen of de doelstelling van dit afstudeerproject is behaald, dient het ontwerp ten eerste 
aan de beheersfactoren te worden getoetst en ten tweede dient aangetoond te worden dat de 
oorzaken van de vertragingen zijn weggenomen. 
De aangepaste montagemethode voldoet aan alle criteria van de b.eheersfactoren (tijd, kosten en 
maatnauwkeurigheid) : 

de kostenvergelijking heeft uitgewezen dat de aanpassingen kostenneutraal zijn; 
de prognose van de maatnauwkeurigheid wijst uit dat de aangepaste montagemethode 
minimaal gelijkwaardig is; 
tot slot is middels een aangepast productieschema aannemelijk gemaakt dat de 
gevel bekleding van de K&E's binnen de vereiste termijn gerealiseerd kan worden. De 
voornaamste reden hiervoor is dat uitsluitend volle metselwerkkaders gemonteerd worden. 
Het volledige lijmwerk, van zowel het staande als het liggende metselwerk, wordt bij de 
aangepaste montagemethode onder geconditioneerde omstandigheden uitgevoerd. 

Met uitzondering van de weersinvloeden bij het monteren van de metselwerkkaders zijn alle 
oorzaken van de vertraging bij de aangepaste montagemethode weggenomen, zie figuur 88: 

door het volledige lijmwerk onder geconditioneerde omstandigheden te laten plaatsvinden, 
is het aannemelijk dat de geplande productie wordt gerealiseerd; 
bij het stellen van de aanslagen wordt gebruik gemaakt van een total station. De procedure 
voor het in gebruik nemen van de total station maakt gebruik controlemetingen om 
maatvoeringsfouten te elimineren. Daarnaast staan in de werkinstructie, bij het stellen van 
de aanslagen, diverse controlemetingen voorgeschreven. 
het montageplan voor 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' in hoofdstuk 6 en 
de aangepaste SADT-schema's in bijlage J, dienen als werkinstructie voor de stelleurs; 
Bij het definitieve ontwerp zijn vijf van de zes de positioneerpunten zichtbaar. Echter 
wanneer het metselwerkkader op de vijf positioneerpunten hangt dan kantelt het 
metselwerkkader als gevolg van de zwaartekracht tegen het zesde punt. Het is niet 
noodzakelijk dat de stelleurs ook het zesde positioneerpunt tijdens het positioneren van het 
metselwerkkader visueel kunnen waarnemen. 
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Aan de gevel vullen van lege kaders 

Geplande productie metselaars niet gehaald ~-~_--IIK. 

~--------I" Vertraging 

Geen controlemetingen ~~~~-Weersomstandigheden 

Onvoldoende zichtbaarheid positioneerpunten ~H~~~ Ontbrekende werkinslructie 

Monteren metselwerkkaders 

f iguur 88 : Weg nemen van oorzaken vande vertragi ng bij de mon tage van metselwerk 'aders: 
Middels de rode kruizen wordt sch matisch weergegeven welke oou aken zijn weggenomen 

7.3 Conclusie 
De oorzaken op de vertraging zijn weggenomen. Tevens voldoet het definitieve ontwerp aan alle 
drie de beheersfactoren . Het is dan ook aannemelijk dat de aangepaste montagemet'hode een 
beheersbaar montageproces van metselwerkkaders mogelijk maakt. Kortom, de doelstelling van dit 
afstudeerproject is behaald : dergel ijke vertragingen kunnen in de toekomst worden voorkomen. 

7.4 Aanbevelingen 

Voordat één van beide concepten geproduceerd kan worden, is nog verder onderzoek vereist . 
Hieronder een aantal suggesties voor verder onderzoek: 

Concept 1 verder uitwerken voor een hoogbouw project 
Dit concept leent zich bij uitstek voor de grote geveloppervlakken van een hoogbouw 
project. Wellicht kan op basis van een voorbeeldproject worden onderzocht hoe dit concept 
nu precies de gevel rond gaat. Hoe de aansluitingen met gevelopeningen gerealiseerd 
moeten worden. Wat de maatnauwkeurigheid van dergelijk groot geveloppervlak is. 

Proefopstelling van beide concepten 
Het monteren op basis van een de 3D-centrering in de spouw of de uitsparing in het 
naastgelegen metselwerkkader is puur theoretisch onderzocht. Het is aan te bevelen om 
van beide concepten een 1: 1 proefopstelling te bouwen volgens de ontwerpen van dit 
rapport. Hierbij moet worden getoetst of het metselwerkkader volledig gedwongen wordt 
gepositioneerd, met welke snelheid een standaard ploeg van 3 timmerlieden de 
metselwerkkaders kan monteren en of er mogelijk onvoorziene situaties optreden . 

Constructief toetsen en optimaliseren van beide concepten. 
Er is geen onderzoek gedaan naar de constructieve veiligheid van het definitieve ontwerp. 
Afmetingen zijn gebaseerd op vuistregels en vergelijkingen met het huidige ontwerp. Wat 
betreft optimalisatie kan worden gedacht de mogelijkheden en kostenconsequenties van 
andere materialen voor de gestelde aanslagen . Bijvoorbeeld een losse dook van kunststof. 
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