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Gebruik van de handleiding 
Aanleiding 
Deze handleiding maakt deel uit van het afstudeerverslag dat ter verantwoording van het 
afstudeerproject aan de Technische Universiteit Eindhoven is opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat er 
behoefte is aan een handleiding die informatie bevat over de stappen die genomen moeten worden bij 
de voorbereiding van een werkmethode. Het materieelgebruik is daarbij een belangrijk aspect. Meer 
informatie over het onderzoek is te vinden in het afstudeerverslag. Dit verslag is in te zien bij de 
afstudeerder, M.L.W. van der Veeren. 
De afbeeldingen die zijn verwerkt in deze handleiding zijn afkomstig uit eigen beheer of uit het beheer 
van Hendriks Bouw en Ontwikkeling , tenzij anders vermeld. 

Hoofdstructuur handleidingen 
Aan de hand van de elementenmethode (NUSfB) zijn 408 handleidingen benoemd, gebaseerd op het 
te maken bouwdeel. Een overzicht is opgesteld van alle op te stellen handleidingen. Dit is te vinden in 
bijlage 1. Deze handleiding is te vinden onder nummer 75 met de code 22.1-C. 

IHandleldlngen: I 1 I 2 1! 3 1! 4 I ... I 

n ng 
In U wanden l'hbv 

umlnlum grootvlak 
WMdbeklstln 

Afbeelding 1: de handleiding 'In situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting ' heeft code 22.1-C en is nummer 75 van 
de 408 op te stellen werkmethode-handleidingen. 

Doel 
Het doel van deze handleiding is het begeleiden van de organisatiemedewerker/-deskundige, van de 
afdeling Bouworganisatie & Innovatie, bij de keuze voor een werkmethode en de uitwerking en 
vastlegging daar van . Het resultaat is dus een uitwerking van een gekozen werkmethode, waarbij 
belangrijke gemaakte keuzes zijn vastgelegd . 

Start gebruik handleiding 
Het hulpmiddel kan ingezet worden tijdens het keuzetraject voor een werkmethode. De keuze voor 
een werkmethode wordt gemaakt voordat de bouwvoorbereidingsfase wordt ingegaan. Met behulp 
van de standaard indeling van een handleiding is het mogelijk werkmethoden eenvoudig te 
vergelijken. Daarnaast is de handleiding ter begeleiding van de te nemen stappen om een gekozen 
werkmethode uit te werken en gemaakte keuzes daarbij vast te leggen. Die stappen worden genomen 
in de bouwvoorbereidingsfase. Het procesverloop van de bouwvoorbereidingsfase bij een 
aanbestedingsproject is in de onderstaande afbeelding weergegeven. 

Gunning 
(opdracht

verstrekking) 

Bestek-/ Contracttekeningen 
Handleiding Inschrijfbegroting 

werkmethode Overdrachtsdocurnenten 
Keuze werkmethoden 

Bouw
voorbereidingsfase 

Organisatiemedewerker (OM)/ 
-deskundige (OD) 

Werkmethoden 
uitgewerkt en 
vastgelegd 

Start uitvoering 

Afbeelding 2: procesverloop bouwvoorbereidingsfase. 
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Opbouw handleiding 
Deze handleiding bestaat uit drie hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1: productieproces 
In dit hoofdstuk zijn de activiteiten beschreven die uitgevoerd moeten worden om een in situ wand te 
maken met behulp van een aluminium grootvlak wandbekisting . Er is daarbij een opdeling gemaakt in 
8 hoofdactiviteiten. Deze zijn als volgt: 

• activiteit 1: verdiepingsvloer gereed maken 
• activiteit 2: stelkist positioneren 
• activiteit 3: installatie aanbrengen 
• activiteit 4: sparingen en kopschotten aanbrengen 
• activiteit 5: wapening aanbrengen 
• activiteit 6: sluitkist positioneren 
• activiteit 7: beton storten 
• activiteit 8: wand ontkisten 

In bijlage 2 zijn de activiteiten grafisch weergegeven. 

Hoofdstuk 2: ontwerpaspecten 
Onder ontwerpaspecten valt het materiaal en materieel dat moet worden voorbereid/uitgewerkt 
voordat de uitvoering begint. In de onderstaande afbeelding zijn enkele ontwerpaspecten 
weergegeven die horen bij deze werkmethode. 

Ontwerpaspecten wand: 

veiligheidsvoorzieningen 

maatvoering 

installatie 

Afbeelding 3: ontwerpaspecten bij de werkmethode 'In situ wanden met behulp van een grootvlak wandbekisting'. 

Hoofdstuk 3: voorbereiding werkmethode 
In 8 stappen is beschreven hoe de voorbereiding verloopt van de werkmethode. Die 8 stappen zijn : 

• stap 1: opstarten voorbereiding werkmethode in situ wanden 
• stap 2: opstellen wandencyclus 
• stap 3: analyse verstoringen 
• stap 4: analyse materieel 
• stap 5: analyse arbeid 
• stap 6: opstellen wandendraaiboek 
• stap 7: opdrachtbevestigingen materieel 
• stap 8: overdracht naar uitvoeringsteam 

Deze stappen zijn onderverdeeld in kleinere stappen, voorzien van toelichtingen . Bij enkele stappen is 
ook een voorbeeld weergegeven . De voorbeelden zijn gebaseerd op een project uitgevoerd door 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling: project 511 Zeeheldenwijk te Oss. Dit is een project dat bestaat uit 54 
appartementen die verdeeld zijn over 3 woonblokken . Elk woonblok heeft 4 verdiepingen . De onderste 
verdiep ing bestaat uit 3 appartementen en bergingen . De overige 3 verdiepingen bestaan ieder uit 5 
appartementen. De bestek- en werktekeningen zijn te vinden in het archief van Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling . 
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1. Productieproces in situ wanden mbv aluminium 
grootvlak wandbekisting 
Het productieproces van in situ wanden begint na het storten van de verdiepingsvloer. Het proces is 
op te delen in acht hoofdactiviteiten, namelijk: 

• activiteit 1: verdiepingsvloer gereed maken 
• activiteit 2: stelkist positioneren 
• activiteit 3: installatie aanbrengen 
• activiteit 4: sparingen en kopschotten aanbrengen 
• activiteit 5: wapening aanbrengen 
• activiteit 6: sluitkist positioneren 
• activiteit 7: beton storten 
• activiteit 8: wand entkisten 

In bijlage 2 is een grafisch overzicht te vinden van deze 8 hoofdactiviteiten. Per hoofdactiviteit volgt nu 
een beschrijving in deelactiviteiten waaruit iedere hoofdactiviteit bestaat 

Activiteit 1: verdiepingsvloer gereed maken 

Om de verdiepingsvloer gereed te maken voor de volgende fase (stelkist positioneren) , moeten er vijf 
activiteiten worden uitgevoerd. Deze zijn: 

- randbekisting vloer verwijderen 
- randbeveiliging kopgevel en bij dichte voor- en achtergevel verwijderen 
- randbeveiliging kopgevel en bij dichte voor- en achtergevel plaatsen 
- hangsteiger een verdieping omhoog hangen 
-verdiepingsvloer maatvoeren 

Activiteit 1.1 : randbekisting vloer verwijderen. 
De beginsituatie is een gestorte vloer. Deze vloer is nog niet ontkist, zodat dit de eerste activiteit is die 
wordt uitgevoerd. 

Afbeelding 4: traditionele randbekisting breedplaatvloer. Afbeelding 5: leuninghouder inclusief randbekislinghouder. 

Activiteit 1.2: randbeveiliging kopgevel en bij dichte voor- en achtergevel verwijderen. 
Als er bij de kopgevel en bij een dichte voor- en achtergevel geen gebruik wordt gemaakt van een 
metselsteiger als skeletbeveiliging maar van leuning houders, moeten die verwijderd worden om ruimte 
te maken voor de hangsteiger. 

Activiteit 1.3: randbeveiliging kopgevel en bij dichte voor- en achtergevel plaatsen. 
Voordat de hangsteiger verhangen kan worden, moeten eerst de raamopeningen bij de lager gelegen 
verdiepingsvloer voorzien worden van een valbeveiliging . Borstwering, bijvoorbeeld een plank, op 
minimaal 1 meter boven het vloerniveau aanbrengen. 
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Activiteit 1.4: hangsteiger een verdieping omhoog hangen. 
Het omhoog hijsen van de hangsteiger moet met voorzichtig gebeuren, omdat de kans bestaat dat de 
hangsteiger achter een onderdeel blijft hangen. Personen mogen niet op de hangsteiger staan 
gedurende het verhangen van de hangsteiger. 

Afbeelding 6: hangsteiger verdieping omhoog hangen. Afbeelding 7: markering maatvoering deuropening. 

Activiteit 1.5: verdiepingsvloer maatvoeren. 
Maatvoering van de verdiepingsvloer moet vanuit de hoofdmaatvoering. Horizontaal moeten de 
kimankers, de positie van het kopeind van de wand en de raam-/deuropeningen worden uitgezet. De 
maatvoering duidelijk markeren met oranje verf en plastic doppen. De deursparing komt tegen die 
plastic dop te staan. De oranje verf geeft aan waar de sparing zich bevind als de sluitwand geplaatst 
is, zodat de sparing vastgeschroefd kan worden. Verticaal moet de peilmaat uitgezet worden. 

Activiteit 2: stelkist positioneren 

Nadat de verdiepingsvloer gereed is gemaakt, wordt de stelkist gepositioneerd. Dit gebeurt door het 
uitvoeren van vijf activiteiten, namelijk: 

- stelkist schoonmaken 
- stelkist oliën 
- stelkist plaatsen 
- stelkist stellen 
- hoogtelat aanbrengen (als er geen gebruik wordt gemaakt van vaste stalen kokerprofielen) 

Activiteit 2.1: stelkist schoonmaken. 
Om te voorkomen dat vervuiling van de wand optreedt, wordt de bekisting schoongemaakt. De 
betonresten worden met een schraper verwijderd . Met een hamer worden spijkers en schroeven 
verwijderd die zijn achtergebleven op de bekisting. Tevens worden de zijkanten en onderkant van de 
bekisting schoon gestoken om beton- en PUR-resten te verwijderen. 

Activiteit 2.2: stelkist oliën. 
Om de bekisting makkelijker te kunnen 
verwijderen na het storten van de wand, wordt 
de bekisting behandeld met ontkistingsolie. De 
olie voorkomt hechting van beton aan de 
bekistingoppervlakte. Ook kopschotten en 
sparingen worden ingeolied. 

Activiteit 2.3: stelkist plaatsen. 
De stelkist wordt geplaatst tegen de, vooraf 
gestelde, kimankers. Als de bekisting is 
neergezet, wordt de ruimte onder de stelpoten 
opgevuld met klossen en worden de stelpoten 
aangedraaid, zodat de bekisting rechtop blijft 

Afbeelding 8: plaatsen stelkisl. 
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staan. Ter voorkoming van omvallen van de bekisting, worden stormkettingen bevestigd aan 
stormankers die in de vloer zijn mee gestort. 

Activiteit 2.4: stelkist stellen. 
Zodra de stelkist is neergezet en voorzien van een stormketting, wordt met een stootijzer de bekisting 
tegen de kimankers geduwd, zodat zeker is dat de bekisting tegen de kimankers staat. Ook in 
lengterichting wordt de bekisting goed gezet met het stootijzer. Vervolgens wordt de bekisting te lood 
gesteld. Hiertoe wordt het waterpas tegen de binnenzijde van een verticale ligger van de bekisting 
gehouden en wordt er aan de stelpoot gedraaid om de wand te richten. Het draaien aan de stelpoot 
gebeurt met een handsleuteL 

Afbeelding 9: bouwplaatsmedewerker in de aanslag met het Afbeelding 10: vast stalen kokerprofiel op de wandbekisting. 
benodigde materieel om de stelkist te stellen; een waterpas 
en een handsleutel. 

Activiteit 2.5: hoogtelat aanbrengen. 
Er kan gekozen worden voor een stalen kokerprofiel die vast op de wandbekisting wordt gemonteerd 
door de materieeldienst of voor een houten hoogtelat die per stort weer opnieuw op hoogte gesteld 
moet worden. In hoofdstuk 2.5 is hier informatie over te vinden. Als er gekozen wordt voor een houten 
hoogtelat, vanwege wisselende verdiepingshoogten, moet die in deze fase van het bouwproces 
worden aangebracht. 
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Activiteit 3: installatie aanbrengen 

Nadat de stelkist gepositioneerd is, kan de installatie worden aangebracht op deze bekisting. De 
installatie bestaat uit elektriciteitsdozen en -leidingen . Deze activiteit vindt tegelijk plaats met het 
aanbrengen van de sparingen, kopschotten, wapening en de stekkenbakken aan de stelkistzijde. De 
installatie aan de sluitkistzijde kan tegen de wapeningsnetten worden bevestigd, maar wordt vaak van 
te voren op de sluitkist aangebracht. Het aanbrengen van de installatie gebeurt door het uitvoeren van 
vier activiteiten: 

- maatvoering aanbrengen 
- bevestigingsgaten boren 
- leidingklemmen plaatsen 
- elektriciteitsleidingen en -dozen plaatsen 

Activiteit 3.1: maatvoering aanbrengen. 
Voordat er bevestigingsgaten geboord worden, wordt gemarkeerd waar de elektriciteitsleidingen en -
dozen moeten komen te lopen. Het markeren gebeurt met een krijt. 

Afbeelding 11: aangebrachte maatvoering voorde 
elektriciteitsleidingen. 

Activiteit 3.2: bevestigingsgaten boren. 

Afbeelding 12: de elektriciteitsleidingen worden in de 
klemmen en de elek/riciteitsdozen geplaatst. 

De leidingdozen en leidingklemmen worden door middel van een deuvel-gat verbinding bevestigd. 
Daartoe moeten eerst gaten geboord worden in de betanplex bekistingsplaat. 

Activiteit 3.3: leidingklemmen plaatsen. 
De leidingklemmen zijn eenvoudig te plaatsen in de zojuist geboorde gaten. De installateur heeft 
daarvoor een speciale hamer. De klem past precies op de kop van de hamer, zodat de installateur de 
klem eenvoudig in het gat kan slaan. 

Activiteit 3.4: elektriciteitsleidingen en -dozen plaatsen. 
De elektriciteitsdozen worden ook door middel van een deuvel-gat verbinding aan de bekisting 
bevestigd. Vervolgens kunnen de elektriciteitsleidingen eenvoudig in de elektriciteitsdozen en 
klemmen worden geplaatst. 
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Activiteit 4: sparingen en kopschotten aanbrengen 

Nadat de bekisting gesteld is, wordt begonnen met het aanbrengen van sparingen en kopschotten op 
de stelkist Dit is op te delen in vijf activiteiten: 

-maatvoering sparingen aanbrengen 
- kopschot monteren 
- hoogtelat onderzijde sparing aanbrengen 
- raamsparing monteren 
- deursparing monteren 

Activiteit 4.1: maatvoering sparingen aanbrengen. 
De maatvoering voor de kopschotten is al gebeurd. Vanuit die maatvoering worden de zijkanten van 
de raam- en deursparingen uitgezet. Op die plaats wordt er een spijker in de bekisting geslagen. De 
onderzijde van een (raam)sparing wordt uitgezet door naar beneden te meten vanaf de hoogtelaU 
-koker. 

Activiteit 4.2: kopschot monteren. 
Als de wanden op het kopeind vellingkanten moeten krijgen, moet het kopschot worden voorzien van 
plastic profielstrips. De kopschotten moeten ook ingeolied worden om ze later makkelijker te kunnen 
ontkisten. Door middel van de uitgezette markering worden ze aan de onderzijde op maat gezet. 
Vervolgens wordt met een waterpas het kopschot te lood gesteld. Bevestiging van het kopschot 
gebeurt van binnenuit met spijkers. In een latere fase wordt het kopschot vastgeschroefd vanaf de 
buitenzijde. De opbouw van een kopschot is te vinden in hoofdstuk 2.4. 

Activiteit 4.3: hoogtelat onderzijde sparing aanbrengen. 
Om de sparingen eenvoudig op de juiste hoogte te positioneren, wordt er een lat op de bekisting 
gemaakt waar de sparing op komt te rusten. De hoogtemarkering is al aangebracht bij activiteit 4.1. 

Afbeelding 13: geplaatst kopschot. Afbeelding 14: plaatsing van een wegwerp-raamsparing. 
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Activiteit 4.4: raamsparing monteren. 
Tijdelijke fixatie van de raamsparing gebeurt met spijkers. In een latere fase worden de sparingen 
vastgezet met schroeven van buiten af. Aan de hand van de aangebrachte maatvoering in 
lengterichting wordt de sparing in lengte gesteld. 
Afhankelijk van het ontwerp en de repetitie wordt er gekozen voor een bepaald type raamsparing. 
Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 2.3. 

Activiteit 4.5: deursparing monteren. 
Aan de hand van de aangebrachte markeringen op de bekisting wordt de deursparing gemonteerd. 
Allereerst vindt fixatie van binnenuit plaats met spijkers en in een later stadium met schroeven van 
buitenaf. Afhankelijk van het ontwerp en de repetitie wordt er gekozen voor een bepaald type 
deursparing. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 2.3. 

Activiteit 5: wapening aanbrengen 

Als de planning, ruimte, positie van de sparingen en manbezetting het toelaat, kan de wapening 
vooruit gevlochten worden. Anders vindt deze activiteit plaats na het monteren van de raam- en 
deursparingen. Dit is op te delen in tien activiteiten: 

stekkenbakken monteren tegen de stelkistzijde 
stekkenbakwapening uitbuigen 
wapeningsnet stelkistzijde aanbrengen 
wapeningsnet sluitkistzijde aanbrengen 
wapeningsbeugels en -korven aanbrengen 
afstandhouders aanbrengen 
centerpennen doorvoeren 
stekkenbakken monteren aan de sluitkistzijde 
uitsparingen voor installatie aanbrengen 
overige instortvoorzieningen aanbrengen 

Activiteit 5.1: stekkenbakken monteren tegen de stelkistzjjde. 
Ter plaatse van toekomstige aansluitingen met andere betonwanden aan de stelkistzijde moeten 
stekkenbakken gemonteerd worden. Deze kunnen vastgespijkerd worden aan de stelkist 

Activiteit 5.2: stekkenbakwapening uitbuigen. 
Bij aansluitingen met reeds vervaardigde wanden worden stekkenbakken toegepast. Die moeten 
worden uitgebogen voordat de wapeningsnetten worden aangebracht van de te storten wand. Het 
uitbuigen van de stekkenbakwapening gebeurt met een hamer of (steiger)buis. 

Activiteit 5.3: wapeningsnet stelkistzijde aanbrengen. 
Aan de kant van de stelkist wordt het wapeningsnet als 
eerste aangebracht. De netten worden op maat geknipt 
met een betonschaar en worden vast gevlochten aan de 
stekeinden die uit de vloer/onderliggende wand steken. 
Tevens wordt het net aan de stekken uit de stekkenbak 
gevlochten. 

Activiteit 5.4: wapeningsnet sluitkistzijde aanbrengen. 
De wapeningsnetten aan de zijde van de sluitkist 
worden ook aan de stekeinden uit de vloer/ 
onderliggende wand en aan de stekken uit de 
stekkenbak gevlochten. 

Afbeelding 15: het aanbrengen van het wapeningsnet 
aan de stelkistzijde. 
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Activiteit 5.5: wapeninqsbeuqels en -korven aanbrengen . 
Om de wapeningsnetten op de juiste afstand van elkaar te houden, worden er wapeningsbeugels 
aangebracht. Deze worden vast gevlochten aan beide wapeningsnetten. Ook worden de 
geprefabriceerde wapeningskorven boven de wandopeningen aangebracht. 

Activiteit 5.6: afstandhouders aanbrengen. 
Een goede betondekking op de wapening wordt bereikt door het toepassen van afstandhouders. Er 
worden plastic afstandhouders aangebracht op de wapeningsnetten om te zorgen dat de wapening 
niet tegen het bekistingoppervlak komt te zitten en een goede betondekking wordt gewaarborgd . 

Activiteit 5.7: centerpennen doorvoeren. 
Ter plaatse van de centerpengaten wordt de wapening weggeknipt om de centerpennen door te 
kunnen voeren en daar omheen de conussen te kunnen plaatsen. Zodra de wapening is weggeknipt 
worden de centerpennen doorgevoerd. Bij wanden tot 300 mm dikte worden gietbouwconussen van 
polypropyleen gebruikt. Bij wanden dikker dan 300 mm wordt een kunststof doorvoerbuis met een 
kunststof kegel gebruikt. 

Afbeelding 18: doorgevoerde centerpen voorzien van een 
herwinbare conus. 

Afbeelding 19: stekkenbak aangebracht aan de sluitkistzijde. 

Activiteit 5.8: stekkenbakken monteren aan de sluitkistzijde. 
Ter plaatse van toekomstige wandaansluitingen moeten stekkenbakken worden gemonteerd. In deze 
fase worden de stekkenbakken gemonteerd die zich bevinden tegen de sluitkistzijde. De 
stekkenbakken aan de stelkistzijde zijn al geplaatst bij activiteit 5.1. In het wandendraaiboek staat 
aangegeven waar de wandaansluitingen zich bevinden, zodat duidelijk is waar de stekkenbakken 
moeten komen . 
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Activiteit 5.9: uitsparingen voor installatie aanbrengen. 
In enkele gevallen moeten er sparingen in de wand worden aangebracht die ervoor zorgen dat 
(water)leidingen in een later stadium in de wand kunnen worden opgenomen. 

Activiteit 5.10: overige instortvoorzieningen aanbrengen. 
Voordat de sluitkist wordt gepositioneerd, worden de overige instortvoorzieningen aangebracht, zoals: 

prefab betonnen elementen 
prefab stalen elementen 
'nepconussen' voor de ophangconsoles van de hangsteiger 

Over de opname van deze elementen in de wandbekisting moet goed worden nagedacht. In het 
wandendraaiboek moet de uitwerking hiervan worden opgenomen. 

Activiteit 6: sluitkist positioneren 

Nadat de elektriciteitsleidingen en -dozen op de sluitkist zijn aangebracht en de wand gereed is om te 
sluiten, kan het positioneren van de sluitkist plaatsvinden. Dit gebeurt door het uitvoeren van zeven 
activiteiten, te weten: 

- sluitkist schoonmaken 
- sluitkist oliën 
- sluitkist plaatsen 
- centerpennen doorvoeren en aandraaien 
- stelpoten aandraaien 
- naden dichten 
- sparingen en kopschotten vastschroeven 

Activiteit 6.1: sluitkist schoonmaken. 
Om te voorkomen dat vervuiling van de wand 
optreedt, wordt de bekisting schoongemaakt. De 
betonresten worden met een schraper verwijderd . 
Met een hamer worden spijkers en schroeven 
verwijderd die zijn achtergebleven op de bekisting . 
Tevens worden de zijkanten en onderkant van de 
bekisting schoon gestoken om beton- en PUR
resten te verwijderen. 

Activiteit 6.2: sluitkist oliën. 
Om de bekisting makkelijker te kunnen verwijderen 
na het storten van de wand, wordt de bekisting 
behandeld met ontkistingsolie. De olie voorkomt 
hechting van beton aan de bekistingoppervlakte. 
Ook kopschotten en sparingen worden ingeolied . 

Activiteit 6.3: sluitkist plaatsen . 
Het is bij het plaatsen van de sluitkist van belang te 
letten op de aangebrachte elektriciteitsleidingen en 
-dozen op de sluitkist Als de sluitkist te dicht langs 
de wapeningsnetten zakt, kunnen de 
elektriciteitsleidingen en/of -dozen van de sluitkist 
afbreken. De sluitkist wordt zo geplaatst dat 
centerpengaten van de bekistingen tegen over 
elkaar komen te zitten. Met een stootijzer wordt de 
onderzijde van de sluitkist tegen de kimankers 
geplaatst. 

Afbeelding 20: schoonmaken van de sluitkist met een 
schraper. 

Afbeelding 21: de onderzijde van de sluitkist wordt met een 
stootijzer tegen de kimankers geplaatst. 
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Activiteit 6.4: centerpennen doorvoeren en aandraaien. 
De centerpennen steken al in de stelkist en kunnen nu door de sluitkist gestoken worden. De moeren 
worden op de centerpen vastgedraaid met een handsleutel, of eventueel met een hamer. Dit gebeurt 
totdat de bekistingen tegen de conussen aandrukken. Indien er 'nepconussen' opgenomen moeten 
worden voor de bevestiging van de ophangconsoles van de hangsteiger, moeten eerst de 
centerpennen aan de bovenkant van de wand worden aangedraaid omdat anders de extra conussen 
voor de hangsteiger niet kunnen worden geplaatst. 

Activiteit 6.5: stelpoten aandraaien . 
Om de ruimte onder de stelpoten op te vullen, worden klossen eronder gelegd. De stelpoten worden 
aangedraaid met een handsleuteL Het te lood stellen van de sluitkist is niet nodig, omdat de stelkist al 
verticaal is gesteld. In een latere fase, na het storten van de betonspecie, zal de bekisting 
gecontroleerd en eventueel nagesteld moeten worden . Nadat alle stelpoten zijn aangedraaid, kan de 
sluitkist worden ontkoppeld van de hijskraan. 

Activiteit 6.6: naden dichten. 
Om te voorkomen dat er cementwater wegloopt langs kieren en naden, worden ze dicht gespoten met 
PUR-schuim. De kieren en naden bevinden zich aan de onderzijde van de bekisting en aan de zijkant 
bij aansluitingen met reeds vervaardigde wanden. 

Activiteit 6.7: sparingen en kopschotten vastschroeven . 
Om de betondruk te weerstaan, worden sparingen en kopschotten aan beide zijden vastgeschroefd. 
De positie van de sparingen en kopschotten staat aangegeven in het wandendraaiboek. Ook op de 
vloer is een markering aangebracht zodat duidelijk is waar die zich bevinden. 

Activiteit 7: beton storten 

Om de wand te storten zijn er vier activiteiten die moeten worden uitgevoerd: 
- kubel vullen met beton 
- beton storten in de wandbekisting 
- beton verdichten 
- bekisting nastellen 

Activiteit 7.1: kubel vullen met beton. 
De hijskraanmachinist plaatst de kubel bij de betonmixer, zodat de chauffeur hiervan de kubel kan 
vullen met beton. Afhankelijk van de capaciteit en het bereik van de hijskraan zal die geheel of 
gedeeltelijk gevuld kunnen worden. Deze activiteit kan worden herhaald totdat de wandbekisting 
gevuld is met beton. Van te voren is de juiste samenstelling en hoeveelheid doorgegeven. 

Afbeelding 22: kubel wordt gevuld met betonspecie. Afbeelding 23: betonspecie wordt geslorl vanuil de kubel 
en verdicht met behulp van een tri/naald. 
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Activiteit 7.2: beton storten in de wandbekisting. 
De kubel wordt door de hijskraanmachinist boven de te storten wandbekisting gepositioneerd. Aan de 
kubel bevindt zich een hendel die naar beneden getrokken moet worden om de betonspecie eruit te 
laten stromen. Afhankelijk van de storthoogte zal er een grote betondruk ontstaan, zodat er gelet moet 
worden op de stortsnelheid. De wandbekisting is ontworpen op een maximale stortsnelheid van 2,5 
meter per uur. Deze activiteit moet worden herhaald totdat de wandbekisting gevuld is met beton. 

Activiteit 7.3: beton verdichten. 
Zodra de eerste kubels geleegd zijn, start het verdichten van de betonspecie. Dit gebeurt met een 
trilnaald, die wordt aangesloten op een omvormer. Om ervoor te zorgen dat de betonspecie ook onder 
de sparingen vloeit en overal aansluit, moeten de sparingen voorzien zijn van een luchtgat en moet de 
betonspecie in de buurt van de sparingen goed verdicht worden. 

Activiteit 7.4: bekisting nastellen. 
Door de verschillende activiteiten, die hebben plaatsgevonden na het stellen van de bekisting, is het 
mogelijk dat de bekisting niet meer goed te lood staat. Daarom wordt de bekisting gecontroleerd en 
eventueel nagesteld met behulp van een waterpas en een handsleuteL Vanwege de onregelmatigheid 
van de horizontale liggers en de nokken op het waterpas wordt het waterpas tegen de binnenzijde van 
de verticale ligger aan gehouden. 

Activiteit 8: wand ontkisten 

Na het uitharden van de wand tijdens één of meerdere nachten, kan de wand ontkist worden. Het 
entkisten van de wand is op te delen in negen activiteiten: 

- centerpennen verwijderen 
- sparingen losschroeven 
- stelpoten losdraaien 
- bekistingen verwijderen 
- conussen en sparingen verwijderen 
- centerpengaten afdichten 
- wand schoonsteken 
- reparaties uitvoeren 
-vloerveld opruimen 

Activiteit 8.1: centerpennen verwjjderen. 
De wand entkisten begint bij het losslaan van de centerpennen en het losschroeven van de sparingen 
en kopschotten. De centerpennen zijn erg vast komen te zitten door de betondruk. Met een hamer 
moet flink worden geslagen op de vleugelmoer om de centerpennen los te krijgen. Als ze eenmaal los 
zijn, zijn ze vaak gemakkelijk uit de wand te trekken. Ze worden dan in de wandbekisting gelegd en 
gaan zo mee naar de volgende wand. 

Activiteit 8.2: sparingen losschroeven. 
Om de stel- en sluitkist te kunnen verwijderen, 
moeten de sparingen losgeschroefd zijn van de 
bekistingen. Met een schroefmachine worden de 
schroeven verwijderd. 

Activiteit 8.3: stelpoten losdraaien. 
Nu de bekisting is losgemaakt van de wand, kan 
de bekisting licht worden gekanteld. Daartoe 
worden de stelpoten losgedraaid met de 
handsleuteL Door kleef met het beton en door 
de installatiepinnen blijft de bekisting soms aan 
de wand zitten. Door aan de wandbekisting te 
trekken, komt die licht gekanteld te staan. Op 
deze manier is duidelijk te zien dat de bekisting 
los is van de wand. 
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Activiteit 8.4: bekistingen verwijderen. 
De bekistingen worden één voor één verplaatst met de hijskraan. De stelkist wordt weer opnieuw 
gepositioneerd voor een volgende wand. De sluitkist zal van de wand af worden gezet, ergens op het 
vloerveld, om het bekistingsoppervlakte schoon te kunnen maken, te oliën en om elektriciteitsleidingen 
en -dozen aan te brengen. 

Afbeelding 25: de bekisting wordt verwijderd nadat alle 
verbindingen zijn ontkoppeld. 

Afbeelding 26: conussen moeten verwijderd worden uit de wand. 

Activiteit 8.5: conussen en sparingen verwijderen. 
De wand is ontkist, zodat de herwinbare conussen en sparingen verwijderd kunnen worden. De 
conussen worden met een hamer, en eventueel met een conuspen, uit de wand geslagen. Vervolgens 
worden ze verzameld in een bak met olie. 

Activiteit 8.6: centerpengaten afdichten. 
Om de centerpengaten af te dichten, kan gebruik 
worden gemaakt van een afdichtconus, 
afwerkbetonconussen of krimpvrije mortel. 
Centerpengaten waar een ophangconsole nog in 
geplaatst moet worden voor de hangsteiger, 
moeten nog niet afgedicht worden. 

Activiteit 8.7: wand schoonsteken. 
De wand is nog niet volledig uitgehard, zodat 
betonresten en installatiepennen beter nu 
verwijderd kunnen worden dan in een later 
stadium. Er wordt met een schraper langs de 
wand geschraapt. Kleine betonresten die zijn 
gevormd door oneffenheden in de bekistingsplaat 
(door bijvoorbeeld schroefgaten) worden zo Afbeelding 27: prefab conus ter afdichting van een 
verwijderd. centerpengat gevormd door een herwinbare conus. 

Activiteit 8.8: reparaties uitvoeren. 
Nadat de wand is schoon gestoken, zijn de onvolkomenheden zichtbaar. Reparatie van oneffenheden 
is toegestaan vanwege de beton-oppervlakteklasse. 

Activiteit 8.9: vloerveld opruimen. 
Het vloerveld moet veegschoon achtergelaten worden. Dit betekent dat materiaal en materieel 
meegenomen moeten worden naar het volgende vloerveld en dat afval gescheiden afgevoerd moet 
worden. 
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2. Ontwerpaspecten in situ wanden mbv aluminium 
grootvlak wandbekisting 
Onder de ontwerpaspecten valt het materiaal en materieel dat moet worden voorbereid/uitgewerkt 
voordat de uitvoering begint. Bij de werkmethode waarbij in situ wanden worden gemaakt met behulp 
van een aluminium grootvlak wandbekisting zijn de volgende ontwerpaspecten van belang: 

• aluminium grootvlak wandbekisting (hoofdstuk 2.1) 

• veiligheidsvoorzieningen (hoofdstuk 2.2) 
• sparingen (hoofdstuk 2.3) 
• kopschot (hoofdstuk 2.4) 

• hoogtekokerf-lat (hoofdstuk 2.5) 

• spouwwandbekisting (hoofdstuk 2.6) 

• topwand (hoofdstuk 2. 7) 

• installaties en voorzieningen (hoofdstuk 2.8) 
• maatvoering (hoofdstuk 2.9) 

In de onderstaande afbeelding zijn enkele ontwerpaspecten weergegeven. 

Ontwerpaspecten wand: 

wandbekisting ---

veiligheidsvoorzieningen 

maatvoering 

installatie 

Afbeelding 28: ontwerpaspecten bij de werkmethode 'In situ wanden met behulp van een grootvlak wandbekisting'. 
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2.1 Aluminium grootvlak wandbekisting 

De wandbekisting die aanwezig is bij de materieeldienst is een aluminium grootvlak wandbekisting die 
is opgebouwd uit aluminium dragers en staanders in combinatie met 21 mm dik betonplex. Ter plaatse 
van de verticale profielen worden de centerpennen bevestigd. De wandbekisting is ontworpen op een 
maximale stortsnelheid van 2,5 meter per uur. 

De wandbekisting is toe te passen bij een te realiseren beton-oppervlakteklasse A of C. DeNEN 6722 
omschrijft drie beton-oppervlakteklassen. In het onderstaand kader zijn de klassen omschreven. 

Beton-oppervlakteklasse omschrijving (NEN 6722 - 2002) 

Beton-oppervlakteklasse A 
Standaard klasse, met eisen en normen waarbij het repareren van onvolkomenheden is toegestaan . 

Beton-oppervlakteklasse B 
Een klasse, met bijzondere esthetische eisen aan het betonoppervlak , die in een projectspecificatie 
zijn aangegeven. 

Beton-oppervlakteklasse C 
Een klasse zonder esthetische eisen, zoals betonoppervlakken die niet blijvend in het zicht komen. 

Bij beton-oppervlakteklasse A zijn eisen en normen omschreven in de NEN 6722. Die zijn te vinden in 
bijlage 3. Voor beton-oppervlakteklasse B gelden ook eisen. Dit zijn geen algemene eisen, maar eisen 
die specifiek voor een project worden opgesteld . Beton-oppervlakteklasseC is een klasse zonder 
eisen . 

Standaard uitrusting wandbekisting 
De wandbekisting wordt .----W-a-rt-el-ing-0-15-nvn-------------------. 

standaard geleverd met: 

- stortsteigerconsole 
- 2-zijdig vast kopschot-

hoeklijnen 
stabilisatoren 
stortgoot 
hijsogen 
centerpenplaten 
bovenzijde spindel 1 ,5 meter, 
0 15 mm + zelfborgende moer 
en combiplaat 
onderzijde spindel 1,5 meter, 0 
20 mm + 2 volgplaten en 2 
moeren 

- beveiliging bij trapopgang 
- 4 stormkettingen en 4 touwen 

per set 
onderste aluminium drager op 
160 mm vanaf onderzijde plaat 
aan beide zijden is maximaal 75 
mm plaatoverstek buiten de 
aluminium drager (vooral van 
belang bij het koppelen van 
wandbekistingen) 

~~ 
1 

~arleling 0 20 

Slorlsleigerconsole 

alu Titan 160 

Afbeelding 29: doorsnede aluminium grootvlak wandbekisting. 

Handleiding in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 16 



HENDRIKS 

Afmetingen aluminium grootvlak wandbekisting 

Hoogte 
Er zijn geen vaste afmetingen aan de hoogte van de wandbekisting. Het gunstigste is een maximale 
bekistingsplaathoogte van 2700 mm vanwege de vaste maat van de plaat. Voor hogere wanden kan 
de wandbekisting worden opgetopt tot een maximum van ongeveer 3400 mm. Overleg met de 
materieelbeheerder over de mogelijkheden. 

Lengte 
Voor de lengte is de gunstigste maat 12,3 meter bekistingsplaat in verband met de standaard lengte 
van de plaat. De wandbekistingen kunnen ook worden verlengd. De totale lengte van de 
wandbekisting is maximaal ongeveer 14,4 meter in verband met tordering en windbelasting. Overleg 
met de materieelbeheerder over de mogelijkheden. 

Verbinden van twee aluminium grootvlak wandbekistingen 

Om twee wandbekistingen aan elkaar te koppelen, zodat grotere lengtes wand in één keer gestort 
kunnen worden, zijn snelkoppelingen (met een lengte van 800 mm) beschikbaar bij de 
materieeldienst Om de wandbekistingen als gekoppelde set te verplaatsen , moeten de 
wandbekistingen ook gekoppeld worden met behulp van een spanstaaf om de trekspanningen tijdens 
het hijsen op te nemen. De plaatoverstek mag maximaal 75 mm per wandbekisting zijn . 

I ,~~I 1 I I I I 

l l Snelkoppeling 

:s: eoo ,;800 
-+-- -

. 
r---- -------r------- ----1 

Spanstaaf dywidag 

~ I voor als de bekistingsschollen I c::r -· .... - - .... 

I I gehesen worden 

I I 
I I 
I I 

I \ Klemset 
I I 

I i I 

I 1U 1U I 
I -. r- I 
I I 

I c::f' -··· ... .•... . --· ·Ll::> I Element koppelprofiel 

I I 

Afbeelding 30: koppeling aluminium grootvlak wandbekisting door middel van een snelkoppeling. 
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2.2 Veiligheidsvoorzieningen 

Er moet een afstemming plaats vinden tussen de veiligheidsvoorzieningen gedurende de 
verschillende fasen van het uitvoeringsproces. Daarom moet er gekeken worden naar de overige 
werkmethoden. 

Er zijn 6 systemen van veiligheidsvoorzieningen die mogelijk zijn tijdens het uitvoeringsproces van in 
situ wanden. In de tabel hieronder is te zien waar welk systeem wordt toegepast. 

Open gevel 
Systeem 1: klemleuninghouders x 
Systeem 2: randtafel x 
Systeem 3: werkvlonder x 
Systeem 4: steek-/vork-/omloopsteiger x 
Systeem 5: metselsteiger als skeletbeveiliging x 
Systeem 6: hangsteiger 

(en leuninghouders in console) 

In de onderstaande afbeelding zijn systemen 2, 5 en 6 weergegeven. 

Afbeelding 31: overzicht veiligheidsvoorzieningen tijdens de ruwbouwfase. 
(Bron: www.Arbouw.nl) 
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Systeem 1: klemleuninghouders 

Klemleuninghouders, zoals afgebeeld op afbeelding 32, 
zijn leuninghouders met een verstelbare klem met een 
maximum klembereik van 460 mm. Steigerdelen dienen 
dan als leuning. De klemmen kunnen bevestigd worden op 
doorstekende onderslagen, op de vloerrand of op prefab 
balkon-/galerij platen. Gelet moet worden op doorstekende 
wandbekistingen. 

Toepassing 
- Vloerranden ter plaatse van open gevels met 

doorstekende onderslagen. 
- Sparingen waarbij de onderslagen doorlopen/-steken. 

Systeem 2: randtafel 

Een randtafel kan gebruikt worden als veiligheids
voorziening , als dit als ondersteuningsconstructie is 
gekozen voor de vloer. Leverancier van een randtafel is 
Miver Bekistingstechniek 1. 

Toepassing 
- Vloerranden ter plaatse van open gevels. 

Systeem 3: werkvlonder 

Een werkvlonder is samengesteld uit baddingen, 
steigerdelen en klemleuninghouders, zoals afgebeeld op 
afbeelding 33. De werkvlonder wordt gedragen door 
onderslagen die doorsteken. De baddingen steken daarbij 
onder de breedplaatschillen. 
De werkvlonder kan al aangebracht worden zodra de 
breedplaatschillen liggen, zodat de randbekisting hierop 
kan worden aangebracht. 

Toepassing 
- Vloerranden ter plaatse van open gevels met 

doorstekende onderslagen. 

Systeem 4: steek-/vork-/omloopsteiger 

De steeksteiger, ook wel vork- of omloopsteiger genoemd, 
is pas te plaatsen op het moment dat de vloer gestort is, 
waardoor er andere randbeveiliging toegepast moet 

I 

L--~--·-
1 

011de..rso.lo9 

.s. ;" hr=f ~ h~ . .m p e.l 

Afbeelding 32: systeem 1, klemleuninghouders. 

worden tijdens de vloerfase. Ook moet aan de Afbeelding 33: systeem 3, werkvlonder. 

randbekisting gedacht worden. Er zijn 2 type 
steeksteigers: met een vast of een te verwijderen hekwerk. 

Steeksteiger met vast hekwerk 
Bij de materieeldienst is een stalen steeksteiger met een 
vast hekwerk te huur. Die is 3,0 meter breed en kan 
toegepast worden bij vloeren met een maximale hoogte 
van 280 mm. Zie hiervoor afbeelding 34 en het 
materieelhandboek hoofdstuk 7. Omdat het hekwerk niet 
neerklapbaar is, moet gelet worden op de lengte dat de 
wandbekisting buiten de vloerrand steekt. 

Toepassing 
- Vloerranden (max. 280 mm) ter plaatse van open gevels. 

1 Vaste leverancier van bekistingmaterieel en toebehoren. 

Afbeelding 34: systeem 4, steeksteiger 
materieeldienst. 
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Steeksteigers met te verwijderen hekwerk 
Extern zijn ook steeksteigers te huur (zoals bij Reco) met 
een hekwerk dat te verwijderen is, op het moment dat een 
wandbekisting ver buiten de vloerrand steekt. Een tijdelijke 
borstwering moet dan wel worden aangebracht (minimaal 
op 1 meter hoogte). 
De steeksteigers bij Reco hebben een standaard lengte 
van 4,8 meter en een standaard breedte van 1,5 meter. 

Toepassing Afbeelding 35: systeem 4, steeksteiger met te 
- Vloerranden (max. 250 mm) ter plaatse van open gevels. verwijderen hekwerk. (Bron: www.Reco.eu) 

Systeem 5: metselsteiger als skeletbeveiliging 

Er kan ook de keuze worden gemaakt om een metselsteiger als veiligheidsvoorziening te gebruiken. 
De materieeldienst biedt de Matemco Kwikfarmsteiger aan. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij 
de materieelbeheerder of op www.Matemco.nl. 

Met betrekking tot het gebruik van een steiger als skeletbeveiliging tijdens het maken van de wanden 
zal gelet moeten worden op de volgende zaken: 

Hoogte metselwerkvloer ten opzichte van vloer skelet. 
Wandkistlengte in verband met beperkte mogelijkheden voor doorstekende kist ten opzichte 
van de vloerrand. 
Opvang wandkist ter plaatse van eindgevels en hoogte t.b.v. afschoren eindwand. 

Toepassing 
-Bij dichte en open gevels. 

Systeem 6: hangsteiger (en leuninghouders in 
console) 

De vloerrand ter plaatse van een dichte gevel kan 
beveiligd worden met behulp van hangsteigers. Ter 
plaatse van openingen kan een hangsteiger-stut met haak 
worden ingezet. Voordat de hangsteiger een verdieping 
omhoog gehangen kan worden, moet de vloer gestort zijn . 
Daarom moet eerst gebruik worden gemaakt van 
leuninghouders in consoles voordat de hangsteiger als 
randbeveiliging kan dienen bij het maken van in situ 
wanden. De hangsteigers en leuninghouders worden 
opgehangen in consoles waarvoor mogelijk voorzieningen 
('nepconussen') in de wand moeten worden opgenomen. 
In het wandendraaiboek moet de uitwerking hiervan 
worden opgenomen. 

Afbeelding 36: systeem 6, hangsteiger-stut met 
Hangsteiger materieeldienst Hendriks haak ter plaatse van een opening. 

Bij de materieeldienst zijn hangsteigers beschikbaar met 
diverse (vaste) maten. Enkele hangsteigers zijn voorzien 
van een omloop om hoeken eenvoudig om te kunnen 
gaan. In bijlage 5 staan de aantallen en afmetingen 
vermeld van de hangsteigers die in eigendom zijn van de 
materieeld ienst. 

Hangsteiger extern 
Een andere leverancier van hangsteigers is Miver 
Bekistingstechniek. Deze hangsteiger is opklapbaar en 
flexibeler in de lengte. 

Afbeelding 37: systeem 6, hangsteiger extern 
(hangsteiger Miver). 
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Leuninghouders in console 
In combinatie met de hangsteiger moeten leuninghouders in 
consoles toegepast worden. De leuninghouder grijpt in de 
console waar ook de hangsteiger aan komt te hangen. Deze 
leuninghouder heeft in principe een dubbele functie omdat hij 
ook als steun kan dienen voor de randbekisting. Wanneer de 
leuninghouder als randkiststeun wordt toegepast, mag de 
maximale onderlinge afstand 2,50 m zijn. 

Aandachtspunt 
Als de ophangconsoles niet bevestigd kunnen worden in de 
centerpengaten, in verband met de afstand van de hangsteiger 
tot de bovenzijde van de vloer, moeten eventueel sparingen in 
de wand worden opgenomen door middel van 'nepconussen'. 
De maten die gelden bij de hangsteiger van de materieeldienst 
zijn: h.o.h. 1500 mm en maximaal 300 mm uit de kopwand. 

Toepassing 
- Bij dichte gevels. 

]0 X f 
1 

8 Ij L.A.T~b r?DDE{.L~.V 
AA~ ,.trrrd'tl.?é~ Z-JDC. 

Afbeelding 38: systeem 6, leuning- en 
randbekistingshouder. 
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2.3 Sparingen 

Raam- en deursparingen zijn op meerdere manieren te maken. Dit is afhankelijk van de afmeting en 
de repetitie. Indien er sprake is van geringe of geen repetitie zijn wegwerpsparingen (sloopmallen) aan 
te raden. Bij een inzet tot een repetitie van 10 maal, zijn houten sparingen aan te raden. Kleine 
maatverschillen kunnen eventueel wel opgevangen worden met tempex of betanplex rond de sparing. 
Bij een grotere repetitie dan 10 is het pas interessant een vergelijking te maken met stalen of 
aluminium sparingen. 
De maattolerantie voor sparingen is (volgens I'JEN 2889): +of- 10 mm rondom. 

Houten raamsparingen 
Een raamsparing is samen te stellen uit baddingen 
en betonplex, zoals te zien op afbeelding 39. De 
sparing moet aan beide zijden van de wandbekisting 
vastgeschroefd worden. 

Houten deursparingen 
Een deursparing is samen te stellen uit baddingen 
en betonplex. Er ontstaan op die manier 3 
onderdelen, namelijk 2 stijlen en 1 bovenkant. De 
sparing moet aan beide zijden van de wandbekisting 
vastgeschroefd worden. Tussen de stijlen moet een 
balk horizontaal geplaatst worden om de betondruk 
beter op te kunnen nemen. 

Afbeelding 40: deursparing opgebouwd uit baddingen 
en betonplex. Tussen de stijlen moeten nog balken 
geplaatst worden tegen de betondruk. 

Verdiepingshoge sparingen 

Afbeelding 39: raamsparing opgebouwd uit baddingen 
en betonplex. 

Afbeelding 41: wegwerpsparing (sloopmal) als 
deursparing. 

De verdiepingshoge sparingen bestaan in principe uit twee kopschotten. Tussen de twee kopschotten 
kunnen balken worden aangebracht om weerstand te bieden tegen de betondruk. De opbouw van een 
kopschot is weergegeven in het volgende hoofdstuk. 
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HENDRIKS 

2.4 Kopschot 

Een kopschot is samen te stellen uit baddingen en betanplex of er kan gebruik worden gemaakt van 
hoekprofielen op het uiteinde van de wandbekisting. Deze kunnen vooraf op de bekisting worden 
aangebracht. Op de onderstaande afbeeldingen is dit te zien. 

Afbeelding 42: kopschot samengesteld uit baddingen en 
betonplex. 

Afbeelding 43: om een kopschot te vormen kan gebruik worden 
gemaakt van een vast hoekprofiel op de wandbekisting en een 
strook betonplex. 

[/////////// 

I 

I 
V////////// 

Afbeelding 44: hoekprofielen 
bevestigd aan de wandbekisting. 

////////// 

" " " " " " " ////////// 

Afbeelding 45: hoekprofielen en 
betanplex vormen het kopschot. 
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Afbeelding 46: hoekprofielen, klossen 
en betanplex vormen het kopschot. 
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HENDRIKS 
Bouw •n Onlwik 111ing 

2.5 Hoogtekokeri-lat 

Om de storthoogte te markeren, kan gebruik worden gemaakt van een stalen kokerprofiel of een 
houten lat. De stalen koker, zoals te zien op afbeelding 47, wordt vast op de bekisting gemonteerd. 
Deze wordt bevestigd op 15 mm onder de theoretische hoogte van de onderzijde van de vloer (zie ook 
hoofdstuk 2.9 'Maatvoering'). Extra aandacht moet worden besteed aan de maatnauwkeurigheid van 
de vloer in de hoogte. Eventueel kan de wandbekisting op hoogte gesteld worden door vooraf 
(keramische) tegeltjes op hoogte te stellen en te plaatsen, vastgelegd in cement. Daarop kan de 
wandbekisting worden gezet. 

Bij wisselende storthoogtes wordt gebruik gemaakt van een houten hoogtelat (afmetingen 22 x 32 
mm), zoals te zien in afbeelding 48. 

Afbeelding 4 7: stalen kokerprofiel gemonteerd op de 
aluminium grootvlak wandbekisting. 

Afbeelding 48: houten hoogtelat gemonteerd op de 
aluminium grootvlak wandbekisting. 
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2.6 Spouwwandbekisting 

Mechanische spouwwandbekisting 
Om een ankerloze spouwwand te produceren, kan gebruik worden gemaakt van een mechanische 
spouwwandbekisting. Deze is in beheer van de materieeldienst en is te gebruiken in combinatie met 
de aluminium grootvlak wandbekisting. De spouwwandbekisting is voorzien van centerpengaten. Deze 
komen overeen met de positie van de centerpengaten in de wandbekisting. 
De spouwwandbekisting heeft een dikte van 80 mm en kan mechanisch in elkaar tot een losdikte van 
70 mm. Er moet aan beide zijden van de bekisting gelijktijdig gestort worden. 

80 uit elkaar 70 in elkaar 

Gesloten bekisting Geopende bekisting 

Afbeelding 49: doorsnede mechanische spouwkist. 

Vaste spouwwandbekisting 
De inzet van een vaste spouwkist is ook mogelijk. De wand moet dan in twee keer gestort worden . 
Een vaste spouwkist is niet aanwezig bij de materieeldienst 

min . 80 ····· 70 

Afbeelding 50: doorsnede vaste spouwkist. 
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Stabiliteitsankers 
Bij gespouwde wanden moeten stabiliteitsankers gemonteerd worden ten behoeve van de stabiliteit 
van de constructie. Tevens dienen de ankers als ondersteuning van de spouwwandbekisting. De 
spouwwandbekisting kan op hoogte gesteld worden door het anker op de goede hoogte te bevestigen. 
Er zijn ook stabiliteitsankers die voorzien zijn van een verticale stelmogelijkheid. 

Gespouwde woningen 

strip mogelijk 
tevens voor ondersteuning 
top spouwkist 

Afbeelding 51: koppeling van een ankerloze spouw door middel 
van een stabiliteitsanker. 

Gevulde spouwwand 
Een spouwwand kan ook gevormd worden door het 
toepassen van polystyreenschuim. De wand zal 
dan in 2 keer gestort moeten worden. Nadat het 
eerste gedeelte van de wand gestort is, kan de 
polystyreen er tegenaan gelijmd worden. Op de 
afbeelding hiernaast is een gevulde spouwwand 
afgebeeld . 

2.7 Topwand 

Afbeelding 52: koppeling van een ankerloze spouw door middel 
van een stabiliteitsanker. 

Afbeelding 53: spouwwand gevuld met polystyreenschuim 

Het produceren van een topwand kan door het inzetten van de aluminium grootvlak wandbekisting . 
Door de wandbekisting aan te passen zal het mogelijk zijn een topwand te storten. In de planning zal 
rekening gehouden moeten worden met een dag ombouw van de wandbekisting. De zijkanten van de 
topwand worden op eenzelfde manier samengesteld als de opbouw van een kopschot Het lastige 
hierbij is het vormen van de punt. Het uitvoeren van de topwand in kalkzandsteen of prefab is een 
andere goede mogelijkheid . 
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2.8 Installaties en voorzieningen 

De installaties en voorzieningen die in de wand verwerkt moeten worden, zijn: 

Sparingen of sleuven 
Er zullen sparingen of sleuven aangebracht moeten worden voor loodgieterwerk indien een badkamer 
of toilet tegen deze wand is gesitueerd. Een sparing of sleuf kan gecreëerd worden door middel van 
een houten klos, een kleine houten sparing of met polystyreen. Dit is afhankelijk van de grootte van de 
aan te brengen sparing of sleuf. 

Elektriciteitsleidingen en -dozen 
Installatieleidingen en -dozen kunnen op de wapening worden aangebracht voordat de wandbekisting 
wordt gesloten. Tevens kunnen ze bevestigd worden tegen de wandbekisting door middel van een 
deuvel-gat verbinding. 

2.9 Maatvoering 

Maatvoeringsaspecten met betrekking tot in situ wanden: 
-in het vloerveld kimankers opnemen (h.o.h. 2 meter en 1 anker haaks op het te plaatsen kopschot, of 

dit vervangen door het aanbrengen van PVC-doppen na de stort van de vloer) 
- kimankers kunnen langs een getrokken draad op maat worden gedraaid 
- de wandbekisting moet na het storten gecontroleerd/nagesteld worden. Het waterpas moet 

gehouden worden tegen de binnenzijde van de verticale staanders, vanwege oneffenheden in 
de horizontale liggers. 

- doordat de ruwe vloer nooit precies vlak is, geldt: 
onderzijde stortlaU-koker is 15 mm onder de theoretische maat onderzijde vloer. Dit is te zien 
op afbeelding 54. De opening afdichten met een lat of specievulling. Volgens het KOMO-attest 
van de breedplaatschil mogen de openingen niet afgedicht worden met een kunststof schuim 
zoals PUR. 

-de maattoleranties die gelden voorinsitu wanden zijn (volgens NEN 2889): 
• haaksheid wanden: 6 mm op 90 graden 
• breedte: ± 10 mm 
• lengte: ± 7 mm 
• sparingen (rondom): ± 10 mm 

10mm 

15mm 

· specievulling 

Afbeelding 54: hoogte onderzijde stortlaV-koker is 15 mm lager dan de 
onderkant van de breedplaatschil. 
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lov 

3. Voorbereiding werkmethode in situ wanden mbv 
aluminium grootvlak wandbekisting 

De stappen die doorlopen moeten worden om de 
gekozen werkmethode verder uit te werken, 
worden weergegeven in de vorm van een 
flowchart diagram. Op die manier wordt het proces 
schematisch uitgebeeld. De symbolen die hierbij 
gebruikt worden, zijn in de afbeelding hiernaast 
verklaard. 

Op de volgende pagina is een overzicht gegeven 
van de 8 stappen die doorlopen moeten worden 
voor de voorbereiding van de werkmethode in situ 
wanden met behulp van een aluminium grootvlak 
wandbekisting. Vervolgens wordt dit proces stap 
voor stap behandeld, opgedeeld in kleinere 
stappen (in totaal 20 stappen). Elke stap is daarbij 
voorzien van een toelichting. Daarnaast worden 
ook voorbeelden gegeven. De voorbeelden zijn 
gebaseerd op het project Zeeheldenwijk te Oss 
(projectnummer 511) dat is gerealiseerd door 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling en in 2004 is 
opgeleverd. Dit project bestaat uit 3 woonblokken 
met in totaal 54 appartementen verspreidt over 4 
verdiepingen. 

Lay-out 

c ) Start of eind 

- -

D Activiteit of proces 
(Verandering van input) 

<> Beslissing of opdracht 

-

CJ Document 

I I Gegevens (Toelichting 
of voorbeeld) 

Afbeelding 55: symbolenverklaring flowchart diagram. 

1 
De lay-out waarin de processen worden 
weergegeven, is in afbeelding 56 te zien. De 
nummering geeft de onderdelen aan: 

,. HENDRIKS ........... .... "." 

1: titel 
2: betrokkenen bij het proces 
3: flowchart diagram 
4: overzicht stappen 
5: paginanummer 

Gebruikte afkortingen 
De betrokkenen bij het proces, weergegeven aan 
de linkerzijde van de lay-out, zijn afgekort 
weergegeven. De toegepaste afkortingen staan 
voor de volgende functies: 

OA 
OM 
OD 
CAL 
HCAL 
UIT 
HUl 
11\JK 
PRL 
wo 
WVB 
DIRB 
MATB 

Onderaannemer 
Organisatiemedewerker 
Organisatiedeskundige 
Calculator 
Hoofdcalculator 
Uitvoerder 
Hoofduitvoerder 
Inkoper 
Projectleider 
Werkorganisator 
Werkvoorbereider 
Directeur Bouwbedrijf 
Materieelbeheerder 

2 3 

4 

Afbeelding 56: lay-out procesbeschrijving. 
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Stap 1 t/m 8: 
voorbereiding werkmethode in situ wanden 

Betrokkenen: 

OI RB I HCAL I 
CALIPRLI 

VWBIOMIOOI 
WO I INK I HUl 

OMIOO 

OMIOO 

OM lOOI 
MATS IOA 

OMIOO 

OMIOO 

OMIOO/ 
MATS IOA 

OM I 00 IVWB I 
CAL I PRL I HUl I 

UIT 

Gunning (opdrachtverstrekklng) & 
keuze voor Inzet aluminium 

grootvlak wandbekisting 

Stap 3: 
analyse 

verstoringen 

Stap6: 
opstellen 

wandendraaiboek 

Stap 8: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

IA: 
overdracht van 
calculatie naar 

projectteam 

2A: 
inventariseren 
wandhoogtes 

20 : 
bepalen 

hoeveelheid 
wandbekistingen 

3A: 
analyse prefab 

betonnen 
onderdelen 

4A: 
bepalen 

veiligheids-
voorzieningen 

SA: 
manuurbepaling 

6A: 
opstellen 

wandendraaiboek 

BA: 
overdrachts
documenten 
samenstellen 

18: 
verdiepen in de 
werkmethode 

28: 
inventariseren 
wandlengtes 

2E: 
tekenen 

stortcyclus 
wanden 

38: 
analyse prefab 

stalen 
onderdelen 

48: 
analyse 

kraantype en 
-bezetting 

BB: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

Eind Start uitvoering casco 

I Stap 1 H Stap 2 I i Stap 6 H Stap 7 H Stap 8 I 

2C: 
vaststellen routing 
wandbekisting en 

stortvolgorde 

3C: 
analyse 

wandaansluitingen 
en -knooppunten 

4C: 
materieelbewaking 

ABK 
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Stap 1: opstarten voorbereiding 
werkmethode in situ wanden 

Betrokkenen: 

OIRB I HCAL/ 
CAL/PRL/ 

VNB/OM/00/ 
WO /INK/ HUl 

OM/00 

Gunning/ 
opdrachtverstrekking & 

keuze voor inzet aluminium 
grootvlak wandbekisting 

KAM 602 

Stap 1A en 
1B: 

toelichting 

00 s u 1: 
productieproces in 
situ wanden mbv 
aluminium groot- 1---"""'1~ 

vlak wandbekisting 

Start stap 1 

1A; 
overdracht van 
calculatie naar 

projectteam 

verdiepen in de 
werkmethode 

HENDRIKS 

Stap2: 
opstellen 
Wanden

cyclus 
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Stap 1A en 1 B: 
toelichting 

Stap 1A: overdracht van calculatie naar projectteam 
Deze stap begint direct na de gunning/opdrachtverstrekking van een project. In het voortraject 
zijn de werkmethoden al bepaald. 

Ter begeleiding van de overdracht is een procudere opgesteld, namelijk de KAM 602 
'Overdracht calculatie naar projectteam', te vinden in het KAM handboek. 

In het KAM handboek zijn de volgende overdrachtsdocumenten vastgelegd in KAM 602-01. De 
overdrachtsdocumenten zijn: 

-stamkaart 
- uitgangspuntenrapport 
- lijst risico-inventarisatie 
- V&G-plan ontwerpfase 
- offertes calculatiefase 
-overzicht van begrote leveranciers I onderaannemers 
- bestek + evt. nota 
- bestektekeningen met stempel 'Calculatie' 
- gegevens bouwterrein/plan 
- grondrapport 
- tekeningenlijst 
- werkbegroting 
- calculatietijdschema (incl. uitgangspunten en materieelinzet) 

En indien mogelijk: 
-kopie vergunning(en) 
-werktekeningen 
-fundering/wapening 
- palenplan 
-verdere afspraken, planvoorschriften/eisen (opdrachtgever) 
- verkoopbrochure(s) evt. kopersbestek 
- lijst alternatieven + sluitingsdatum 

Stap 1 B: verdiepen in de werkmethode 
In hoofdstuk 1 van deze handleiding staat het productieproces omschreven van in situ wanden 
met behulp van een aluminium grootvlak wandbekisting. 



Betrokkenen: 

OM/OD 

OM/OD 

OM/OD 

OM/OD 

OM/OD 

Stap 2: 
opstellen wandencyclus 

Stap 1: 
opstarten 

voorbereiding 
werkmethode 

In situ 
wanden 

Stap 2A en 
28: 

toelichting en 
voorbeeld 

Stap 2C, 20 
en 2E: 

toelichting 

Stap 2E: 
voorbeeld 

Startstap2 

2C: 
vaststellen routing 
wandbekisting en 

stortvolgorde 

20: 
bepalen 

lloeveelheid 
wandbekistingen 

Eind stap 2 

--,..~L- ---== - _-. -c--~ • 

HENDRIKS 
Bou 

Tabel met 
wandhoogtes en 

wandlengtes 

Stap 3: 
an;~lyse 

vestonngen 
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Stap 2A en 28: 
toelichting en voorbeeld 

Stap 2A: inventariseren wandhoogtes 
• Leg alle wandhoogtes vast in een tabel. 

• Past elke verdieping in dezelfde kisthoogte? 

• Controleer of er sprake is van verschillen in vloerniveaus. 

• De gunstigste hoogte van een wandbekisting is 2700 mm maximaal in verband met de 
bekistingsplaathoogte. 

Stap 2B: inventariseren wandlengtes 
• Leg alle wandlengtes vast in een tabel. 

• Zoek naar gelijkwaardigheid van vormen/wandlengtes op een verdieping. Dit resulteert in een 
lijst met mogelijke wandlengtes. 

• De langste wand bepaalt de maximale kistlengte. 

• Een langere wand kan ook geproduceerd worden door twee wandbekistingen te koppelen. 

• De gunstigste lengte van een wandbekisting is 12,3 meter in verband met de plaatlengte. 

• De wenselijke maximale lengte van een wandbekisting is ongeveer 14,4 meter (in verband 
met wind en tordering). Probeer met zo min mogelijk delingen de wanden te storten. 

• Let op de hoogte van de wandopeningen; wel of niet verdiepingshoog, in verband 
met toe te passen sparingen en deling van de wand. 

Voorbeeld stap 2A en 2B 
Alle voorbeelden die vermeld staan in deze handleiding zijn gebaseerd op hetzelfde project, 
namelijk project 511 . Enkele gegevens van het project: 

Projectnaam: Zeeheldenwijk te Oss 
Bouwbedrijf: 
Opgeleverd: 
Bouwsom: 
Bouwtijd: 

Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
2004 
€ 4.325.000,-
13 maanden 

Omschrijving : 54 appartementen verdeeld over 3 woonblokken. Elk woonblok heeft 4 
verdiepingen. De onderste verdieping (de begane grond) bestaat uit 3 
appartementen en bergingen. De overige verdiepingen bestaan ieder uit 5 
appartementen. 

Wand As wand As be in-eind 
1 AA 01·04 15825 7,1 
2 AB 02-04 12150 7,6 
3 AB-AC 02-03 4250 1 9 
4 1AC 02·03 11450 2490 5,1 
5 AD 02·03 11450 2490 0 7,1 
6 AD-AE 02·03 2775 2490 0 1,2 
7 AE 02-03 11450 2490 180 3 5,1 
8 AF 02·03 11450 2490 250 0 71 
9 AG 02·03 11450 2490 180 3 5,1 

10 AG-AH 02·03 2775 2490 180 0 1,2 
11 AH 02·04 12150 2490 250 0 7,6 
12 Al 01·04 15825 2490 180 3 7,1 
13 02·03 AB-AC 2800 2490 180 0 1,3 
14 02-03 AD-AE 2800 2490 180 , 0 1.3 
15 02-03 AG-AH 2800 2490 180 • 0 1,3 

Totaal m" beton wanden 67,1 

!Totaal m• beton wanden 270,1 
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Stap 2C, 20 en 2E: 
toelichting 

Stap 2C: vaststellen routing wandbekisting en stortvolgorde 
• Tracht zo weinig mogelijk heen-en-weer te springen en/ of wandkisten te delen. 

• Bij haakse wanden: eerst lange wanden maken om aan te kunnen sluiten. 

• Stortvolgorde bepaald door meest gunstigste wandaansluitingen: zo min mogelijk wandsets 
loskoppelen. 

• Stilstand van de wandbekistingen voorkomen. 

• Elke dag zoveel mogelijk dezelfde hoeveelheid werkzaamheden en hoeveelheid te 
verplaatsen wandkist; 

Vaste dagcyclus 
ledere werkdag dezelfde hoeveelheid productie is het uitgangspunt voor elke 
bouwplanning . Dat wil zeggen dat iedere dag door een vaste ploeg dezelfde 
werkzaamheden in een vast patroon worden uitgevoerd. 

• Bekijk de positie van de wandbekisting. De breedte van de wandbekisting is 1150 mm 
(inclusief stortsteiger). Past deze bijvoorbeeld tussen 2 wanden. 

• Bij knooppunten bekijken of de te storten wand bereikbaar is voor de 
bouwplaatsmedewerkers. Maak gebruik van hangsteigers of stort eerst een wand met een 
sparing. 

• De wandencyclus moet afgestemd worden op de vloerencyclus! 

Stap 2D: bepalen hoeveelheid wandbekistingen 
Bepaal de hoeveelheid wandbekistingen op basis van: 

• vorm 

• routing 

• repetitie 

• calculatietijdschema (wanden- en vloerencyclus) 

• huurperiode 

Stap 2E: tekenen stortcyclus wanden 
Teken de stortcyclus. Geef daarbij aan: 

• stortvolgorde 

• aantal wandbekistingen 

• afmetingen wandbekistingen 

• teken de wandbekistingen op schaal in (wandkistbreedte: 1150 mm, inclusief stortsteiger) 

• per set wandbekisting of per stortdag een andere kleur gebruiken 

• geef met een pijl aan hoe het aanzicht van de wand wordt in het wandendraaiboek 

• lastige/opmerkelijke details 

Een voorbeeld van een stortcyclus is te vinden op de volgende pagina's. Die stortcyclus is 
opgesteld voor project 511 Zeeheldenwijk. 

Kengetallen 
• Wanden-breedplaat 4- 5 woningen per week, 1 woning per dag 



Stap 2E: 
voorbeeld (1) 

Voorbeeld stortcyclus project 511 
I 

• 

• 

~EP I.Z1 

! ~o -.~~(~~~0~~~~-.~~~ 
~ , I~ \JU \j t7 ~ 

• 

• 

. 
0 

"' N 

" z 
... 
lU -
D 

rr: 
lU 

> 

• 
~ 

. '' 00 1 0 ' 

35 



-

Stap 2E: 
voorbeeld (2) 

Voorbeeld stortcyclus project 511 
Stortdag 1 
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Stap 2E: 
HENDRIKS voorbeeld (3) 
BQIJW ~n Onlwlldcelln« 

Voorbeeld stortc~clus Qroject 511 
Stortdag 3 

-- -

~} 
-

~ - ~ . . [ . . . . • f'L ,_.,,. :/r LJ ~ ~ 

I\ ~ - J . L I 

~ """' o---- ..... ld _j -
'lüll 'J , 1[.1~ . LJ ~-~~ V 1\ 

, .. _ j.-'' 

~~ LJ -~ )~ . i·~~~ "\ 
- ~· 

1. r~ ~~ 
~~ \ _ \_ 

- - ~ -~·-RL ~ 1:~ 
. 

7 · ' ....... hl -l -
l~ . lL8I& p 

l . 1-~ J '{] lL 0 

I !~ ff.i D '-~ ~ 

~ fj \._ ~:-' !SJ ~ ·-. ? L./ ~ .3 
u ... r- I~ ~ \j 

~ -
e I 

I ' • e c_ ·, ~ e e 
\1 1- -,- L -Jo 

1. 

L/L \..Jt ~ \..J l J 1-/ 1'~ 1 
I 

Stortdag 4 -0 = ~ ·--1-

"" 
~ . . • ·r ..-. • . . . b-J. LJ -v 

b . - - o:-r-1-. ~ 
. ~ [i[ [ 
~ 

'-'ld • .L/' r. '\ J I ~ I~· 
. .,..- . ,~ 

~·:t:~ r~ '-; bJU 
b I . IC 

' j '\... ~ <. I\ i=--. ~ Ï\ :Ä ~ 
·~ V \__ 

.,_ - -I i, ~..=:ió ' \~ I• . ' 

I , -= l:?IGJ .~~ · 
. 

- tx!Xl •IIX ~ !tr~.· 
-"-U~ . L. ~:.~ V Ir -ei \] j"tl 1 '\, ~~m 

~ ~ "-- \ !SJ F EJ ll2l ,...., - rij _[2 1 
L__,J l-.J I...J 

; _../ 

\J 
e e L_ e L - ) e ' , .. : l ___.. 

L./~ \..J '-J l j S/ i\.J 
I l 

Stortdag 5 

..- r-· ~~~ . . . . . . . . . [7 v lt 
-r ,, -(\ 

;! r-,. ~. r-: 
o- ... ,, 

1'-' ~ ~~ v \'j [] ~ IL/ l.ti \.., :L]'t IJSl· v f-o 
! 

rFI~ -~ 
: 

< \_ Î\ r'\ '\ L V · ~ 
A-

~~ 
. ~ -- I~ ;;o- :!)-'- -

115;J'X! •rtX ,-/ ~ '! I rxi5(] •IX IX! I • I5<\X1 
~ ?<Ji,r <J V I/ 0 i:J IV 0 ' · ;).1. [ 

:1 I• :J. ~ \_ ~ [;;i 'r ~ ra h [j ~ ./ 
IJ v I_; "-- \I ! 

i 
- e e L e c_ ~ e 
I 1,-

o- " 1- 1-o 
lil V~ \.J \.J l/ l\.J 

o- ~- - ....._ 

Stap 1 Stap2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap al 
37 

~I 



Betrokkenen: 

OM/00 

OM/00 

OM/00 

Stap 3: 
analyse verstoringen 

Stap 2: 
opstellen 
wanden
cyclus 

Stap JA, JB 
en JC: 

toelichting 

Start stap 3 

analyse prefab 
betohnen 

onderdelen 

JB: 
analyse prefab 

stalen onderdelen 

JC: 
analyse 

wandaansluitingen 
en -knooppunten 

HENDRIKS 
Bou 

Werkplan prefab 
betonnen 

onderdelen 

Stap 4: 
Eind stap 3 analyse 

materieel 

1 I 1 I 
I Stap 1 H Stap 2 H Stap 3 1-~ Stap 4 H Stap 5 ~i Stap 6 ~--1 Stap 7 H Stap 8 I 38 
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Stap 3A, 38 en 3C: 
toelichting HENDRIKS 

Stap 3A: analyse prefab betonnen onderdelen 
• Onderzoek verstoringen in de cyclus zoals prefab balkons, nokken, neusjes, consoles, 

trapbordessen en wat 'niet in de kist past'. Welke afmetingen hebben ze? 
• De zojuist genoemde verstoringen kunnen ook later aan de betonwand worden gestort. In dit 

soort gevallen is het belangrijk dat de wapening van de wand doorloopt, omdat de 
bouwdelen hun belastingen moeten kunnen opnemen. Dit zou een probleem kunnen zijn 
tijdens het storten omdat de wapening dus uitsteekt. Hierdoor kan de wapening plat tegen 
de wand gedrukt worden (vouwen) en wordt het weer na het ontkisten uitgevouwen. 

• De wapeningdiameter bij stekkenbakken voor de bouwdelen die later aan de wand worden 
geplaatst, is beperkt. Dit omdat de staafdoorsneden tot en met 12 mm met de hand te buigen 
zijn. 

• Indien toppen gemaakt moeten worden, bekijken of prefab of kalkzandsteen efficiênter is dan 
het ombouwen van de wand bekisting. 

• Stel een werkplan op met betrekking tot prefab betonnen onderdelen, met daarin vermeld: 
- locatie (plattegronden, doorsneden) 
-details 
-aantal 
- afmetingen 
-werkmethode (materieelgebruik, volgorde) 

• Het standaard werkplan is te vinden op de volgende locatie: 
- https:l/intranet. hb-oss. ni/web/KAM/Werkplannen. htm 

Stap 38: analyse prefab stalen onderdelen 
• Zijn er prefab stalen onderdelen die meegenomen moeten worden in de bekisting? 
• Hoe worden deze onderdelen meegenomen? 
• Welke afmetingen hebben deze onderdelen? 
• Stel een werkplan op met betrekking tot prefab stalen onderdelen, met daarin vermeld : 

- locatie (plattegronden, doorsneden) 
-details 
-aantal 
- afmetingen 
-werkmethode (materieelgebruik, volgorde) 

• Het standaard werkplan is te vinden op de volgende locatie: 
- https://intranet. hb-oss. ni/web/KAM/Werkplannen. htm 

Stap 3C: analyse wandaansluitingen en -knooppunten 
• Let op de detaillering bij de aansluiting met houtskeletbouw of prefab beton. 
• Let op knooppunten zoals de aansluiting wanden-vloer. 
• Let op wandaansluitingen bij stortonderbrekingen. 
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Betrokkenen: 

OM I OD I MA TB I 
OA 

OMIODIMATBI 
OA 

OMIOD 

I Stap 1 

Stap 4: 
analyse materieel 

Start stap 4 

4A: 
bepalen 

veiligheids
voorzieningen 

48: 
analyse kraantype 

en -bezetting 

4C: 
materieelbewaKing 

ABK 

Eind stap 4 

Tekeningen veilig
._ __ ., heidsvoorzieningen 

tijdens wandenfase 

Stap 5: 
analyse 
arbeid 
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Stap 4A: 
toelichting 

Stap 4A: bepalen veiligheidsvoorzieningen 
• Maak een afstemming tussen de veiligheidsvoorzieningen die toegepast moeten worden tijdens 

de verschillende fasen (voornamelijk vloer- en gevelfase) van de uitvoering. 
• Leg de gemaakte keuzes vast door de veiligheidsvoorzieningen op schaal in de plattegrond te 

tekenen. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de volgende pagina. Bij het gebruik van 
veiligheidsvoorzieningen van een externe partij eventueel de tekeningen laten aanleveren door 
de leverancier. 

• Voor het toepassen van een hangsteiger is een vergelijking mogelijk tussen de hangsteiger die 
aanwezig is bij de materieeldienst en de hangsteiger die Miver (vaste leverancier) aanbiedt. Een 
vergelijking moet per project opnieuw opgesteld worden om tot een keuze te komen. Daarbij is 
het belangrijk niet alleen te kijken naar directe kosten maar zeker ook naar voor- en nadelen. De 
veiligheid moet wel op de eerste plaats komen! 

• Om een vergelijking te kunnen maken tussen de hangsteiger van de materieeldienst en die van 
Miver, zijn gegevens van de hangsteigers hieronder weergegeven. De stappen die doorlopen 
moeten worden om tot een goede keuze te komen, zijn te vinden in bijlage 4. De afmetingen en 
aantallen van hangsteigers die in eigendom zijn van de materieeldienst, zijn te vinden in bijlage 
5. 

Gegevens hangsteigers materieeldienst en Miver: 

Materieeldienst Hendriks Miver 
Lengte Vaste maten van 2 tot 11 Variabele maten van 1,1 tot 7,6 

meter (zie bijlage 5)_ meter 
Wel of _geen omlopen Wel Geen 
Minimale huurp_eriode Niet 4 weken 
Huurkosten € 11 ,35 per hangsteiger per € 9,98 per strekkende meter 
hangsteiger week hangsteiger per week 
Huurkosten € 0,14 per ophangconsole per Huur ophangconsoles verwerkt 
op_hangconsoles week in huur hangsteiger 
Aantal L < 3000: 2 consoles, daarna L < 6500: 2 consoles 
ophangconsoles 1 console extra per 2 meter L > 6500: 3 consoles 
Aanvoerkosten Transport 50 euro per uur Ongeveer 250 euro per vracht 
Afvoerkosten Geen Ongeveer 250 euro per vracht 
Max. lading per vracht 2 - 4 hangsteigers 6 hangsteigers 
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Stap 4A: 
voorbeeld 
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Stap 48: 
toelichting HENDRIKS 

Stap 4B: analyse kraantype en -bezetting 
Opmerking: voordat begonnen wordt met de analyse van het type hijskraan en de bezetting er van 
moet de vloerencyclus bekend zijn. Om de vloerencyclus van een breedplaatvloer te bepalen, 
kunnen de stappen 1 tlm 3 doorlopen worden van de handleiding in situ vloeren mbv 
breedplaatschillen. 

Kraantype 
• Check de (on)mogelijkheden van de kraanpositie 
• Check de maximale hijsgewichten 
• Twee type kranen in eigen beheer: 

SK2400-R SK498-R (Levering 2009) 
Gieklengte l42m Gieklengte 131,6 m 
Max. last (tot 14,6 m) ~ 18,0 ton Max . last (tot 13,9 m) 18,0 ton 

Max. last (op 42 m) ;5,5 ton Max. last (op 31 ,6 m) 13,1 ton 

Uitgebreide specificaties zijn te vinden in het materieel handboek hoofdstuk 3 en bij de 
materieelbeheerder. Overleg daarmee (of met leverancier) over de beschikbaarheid van de 
hijskranen. 

Kengetallen 
o Gewicht wandbekisting (hout-aluminium) 
o Totale gewicht volle kubel (750 liter) 

: ongeveer 75 kg/m2 bekistingsoppervlakte 
: 2,0 ton 

o Totale gewicht volle kubel (1 000 liter) : 2,7 ton 
o Totale gewicht volle kubel (1500 liter) : 4,0 ton 

Kraanbezetting 
• De kraanbezetting is alleen te berekenen als ook de vloerencyclus bekend is. 

• De kraanbewegingen die meegenomen moeten worden, zijn : 
o leggen vloerelementen 
o storten vloer (eventueel storten met een betonpomp) 
o (ver)plaatsen wandbekistingen (stel- en sluitkist) 
o storten wanden 
o vooropperen van (stel)kozijnen, kalkzandsteen en cellenbeton 
o plaatsen van prefab elementen (beton en staal) 
o plaatsen van prefab dakkappen 
o plaatsen van gevelsluitende elementen 
o verplaatsen van veiligheidsvoorzieningen 

• De kraanbezetting wordt uitgedrukt in een percentage. De berekening is als volgt: 

hijskraanbezetting (%)=benodigd aantal hijskraanuren I beschikbaar aantal kraanuren x 100 

Benodigde aantal kraanuren 
Dit aantal uren is te berekenen door gebruik te maken van het' Kraanuren begrotingsblad' . 
Daarin zijn kraanuurnormen vermeld. Een voorbeeldberekening is te vinden op de volgende 
pagina. 

• Bij een over- of onderbezetting zijn de volgende opties mogelijk: 
o meer/minder hijskranen 
o beton storten met een betonpomp in plaats van een kubel 
o tijdelijk een extra (externe) hijskraan inhuren 
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Stap 48: 
voorbeeld 

Stap 48: analyse kraanbezetting 
Hieronder staat een voorbeeld van een kraanbezetting die is opgesteld voor het project 511 

eet 511 Zeeheldenwijk (3 
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Stap 4C: 
toelichting 

Stap 4C: materieelbewaking 
• Bewaking van het materieel moet gebeuren aan de hand van het ABK-schema. Het 

gecalculeerde materieelgebruik in dit schema moet vergeleken worden met het berekende 
materieelgebruik tijdens de bouwvoorbereidingsfase. 

• Veranderingen moeten doorgevoerd worden in het ABK-schema. 
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Betrokkenen: 

OM/00 

Stap 5: 
analyse arbeid 

Stap 4: 
analyse 

materieel 
StartstapS 

SA: 
manuur
bepaling 

Eind stap 5 

HENDRIKS 
Bou 

Stap 6: 
opstellen 
wanden
draalboek 
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Stap 5A: manuurbepaling 

Stap SA: 
toelichting 

• Aan de hand van het normenblad ('Basis manurenblad betonwanden') zijn de ploegtaken uit 
te rekenen. 

• Check de werkprestatie aan de hand van: 
- ploegtaak in manuren 
-doorlooptijd in werkdagen 
- ploeggrootte 

• Probeer activiteiten (die niet op het kritieke pad liggen) eerder of later te plannen om de 
manuren beter te kunnen verdelen. 

Kengetallen 
- hangsteiger aanbrengen 
- steeksteiger I werkvlonder aanbrengen 
-productie dichte wand (stellen, storten, ontkisten) 
-productie wand met sparingen (stellen, storten, ontkisten) 

I Stap 1 H Stap 2 H St;p 3 1-

: 0,6 mulstuk 
: 0,2 mulstuk 
: 4,5 mulwand 
: 12 mulwand 
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Betrokkenen: 

OM/OD 

Stap 6: 
HENDRIKS 
Rou opstellen wandendraaiboek 

Slap 5. 
analyse 
arbeid 

1 ! 1 I 

Slartslap6 

SA-
opstellen 1------4~ Wandendraaiboek 

wandendraalboek 

Eind stap 6 

I Stap 1 H Stap 2 H Stap 3 H Stap 4 ~-~ Stap 5 ~-~ Stap 6 1--1 Stap 7 H Stap 8 I 48 



Stap 6A: 
toelichting 

Stap 6A: opstellen wandendraaiboek 

HENDRIKS 
Bou 

In het wandendraaiboek komen aanzichten van betonwanden. Daarop moet de volgende 
informatie komen te staan: 

Maatvoering 
• Maatvoering van alle instortvoorzieningen t.o.v. meterpeil 

• Maatvoering van kopschotten (aangeven op wanduitslag) 

• Maatvoering van raam- en deursparingen (maatvoering vanaf kopschot, hoogtelat en 
meterpeil) 

• Dimensies van de wand maatvoeren t.o.v. meterpeil en stramienen (de dikte van de wand 
duidelijk markeren) 

Coderingen/benamingen 
• Kopschotten coderen met K1, 1<2 ... 

• Raam- en deursparingen coderen met R1, R2 ... 

• Naamgeving van de wand duidelijk noteren, bijvoorbeeld: wand op as W, as 2 

Overige informatie 
• Positie stekkenbakken: 

-locatie (voor of achterzijde) 
-afmetingen (dikte, hoogte) 
-type (bijvoorbeeld 'rond 8-250) 

• Storthoogte bepalen. Dit aanduiden door de hoogte van de hoogtelat aan te geven. In het 
geval dat er geen vloer op de wand komt: bovenkant vloer aanhouden. Let ook op bij balken 
op en in de wand: lagere storthoogte aanhouden 

• Eventuele koppelstukken van wandbekistingen 

• Pijpjes voor de hangsteiger. Afhankelijk van het type toe te passen hangsteiger zal de 
afmetingen h.o.h. en de afmeting tot de bovenkant van de vloer verschillen 

• Aantal m3 beton per wand 

Opmerking: let op bij wijzigingen in de tekeningen van de constructeur. Deze moeten 
doorgevoerd worden in het wandendraaiboek 

Op de volgende pagina is een voorbeeld weergegeven van een deel uit een wandendraaiboek. 



Stap 6A: 
voorbeeld 

Stap 6A: wandendraaiboek 
Hieronder staat een voorbeeld van een deel uit een wandendraaiboek, die is opgesteld voor het 
project 511 Zeeheldenwijk te Oss. 
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Stap 7: 
opdrachtbevestigingen materieel 

Betrokkenen: 

OM I OD I MATB I 
OA 

OM I OD I MATB I 
OA 

OM I OD I MATB I 
OA 

Slap 6: 
opstellen 
wandel)
draaiboek 

Slap 7A, 7B 
en 7C: 

toelichting 

Slart slap 7 

Eind slap 7 

ENDRIKS 
Bou n Ontwlkkelln 

SlapS: 
overdracht 

na at 
uitvoerings

team 
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Stap 7A, 78 en 7C: 
toelichting 

Stap 7 A: opdrachtbevestiging hijskraan 
• Controleer de beschikbaarheid van de hijskraan/hijskranen 

• Geef bij de opdrachtbevestiging duidelijk aan: 
- huurperiode 
-aantal 
- specificaties 

Stap 78: opdrachtbevestiging veiligheidsvoorziening 
• Controleer de beschikbaarheid van de veiligheidsvoorzieningen 

• Geef bij de opdrachtbevestiging duidelijk aan: 
- huurperiode 
-aantal 
- specificaties (zoals afmetingen) 

Stap 7C: opdrachtbevestiging wandbekisting 
• Controleer de beschikbaarheid van de wandbekistingen 

• Geef bij de opdrachtbevestiging duidelijk aan : 
- huurperiode 
-aantal 
- specificaties (zoals afmetingen) 

I HENDRIKS 
Bou 

- toebehoren (zoals hoogtekoker, snelkoppelingen en hoekprofielen tbv een kopschot) 
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Stap 8: 
overdracht naar uitvoeringsteam 

Betrokkenen: 

OM/OD 

OM/OD/WVB/ 
CAL I PRL I HUl/ 

UIT 

Stap BA en 
BB: 

toelichting 

l I l I 

Start stap 8 

SA: 
overdractlts
documenten 
samenstellen 

Eind stap 8 
Start 

casco 

I Stap 1 ~~ Stap 2 H Stap 3 H Stap 4 H Stap 5 H Stap 6 H Stap 7 ~~ Stap 8 I 53 
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Stap SA en 88: 
toelichting 

Stap BA: overdrachtsdocumenten samenstellen 

• HENDRIKS 
Bouw en Ontwlkki!Ling 

Om de informatie goed over te kunnen dragen , moet van alle verzamelde gegevens en 
gemaakte keuzes en documenten een geordend geheel worden gemaakt. Dit kan door het 
samen stellen van een projectmap met een duidelijke hoofdstukindeling. 

Hoofdstukindeling projectmap met betrekking tot in situ wanden 
• Project algemeen 

• Analyse wanden (hoogtes en lengten) 

• Routing wandbekistingen en stortvolgorde 

• Werkplan prefab betonnen onderdelen 

• Werkplan prefab stalen onderdelen 

• Veiligheidsvoorzieningen 

• Kraantype en kraanbezetting 

• Manuurbepaling 

• Wandendraaiboek 

• Opmerkingen/ aandachtspunten (details) 

Stap 88: overdracht naar uitvoeringsteam 

(stap 2A en 28) 

(stap 2E) 

(stap 3A) 

(stap 38) 

(stap 4A) 

(stap 48) 

(stap 5A) 

(stap 6A) 

(vloerencyclus ook inbegrepen) 

(vloerencyclus ook inbegrepen) 

(vloerencyclus ook inbegrepen) 

Nadat de werkmethode is voorbereid en voordat de uitvoering begint, vindt de overdracht plaats 
naar het uitvoeringsteam. Bij de overdracht worden de opgestelde documenten overgedragen en 
worden opmerkingen en belangrijke aandachtspunten kenbaar gemaakt naar het uitvoeringsteam 
toe. 

I Stap 1 H St;p 2 14 St;p 3 H Sta.p 4 H Sta'p 5 H Stap 6 H Stap 7 H Stap 8 I 
I Stap BA en es: toelichting I 54 

--~-=-----=-I ____ _ _ _ _ __ _ _ _ I_ __ 
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Bijlagen 
Meer (actuele) informatie met betrekking tot gietbouw is te vinden op de website van het 
Gietbouwcentrum (www.Gietbouwcentrum.nl). 

Bijlage 1: overzicht op te stellen handleidingen 

Bijlage 2: overzicht stappen productieproces in situ wand 

Bijlage 3: eisen en normen beton-oppervlakteklasse A 

Bijlage 4: vergelijking hangsteigers van materieeldienst Hendriks Bouw en Ontwikkeling en 
hangsteigers van Miver 

Bijlage 5: specificaties hangsteigers materieeldienst Hendriks Bouw en Ontwikkeling 

Bijlage 6: overzicht stappen 1 t/m 8 voorbereidingsproces 

Handleiding in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 



HENDRIKS 

Bijlage 1: overzicht op de stellen handleidingen 

Handleiding in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 



Bijlage 1: overzicht op te stellen handleidingen op basis van de Elementenmetode 2005 

10 13.1-A (13) Vloeren op grondslag ( 13. 1) Bodemafsluitingen In situ beton Traditionele bekisting 

11 13.1-B Schuinbeton T radiiionale bekisting 

12 13.2-A (13.2) Vloeren als gebouwonderdeel In situ beton Traditionele bekisting 

13 13.2-B Schuimbeton Traditionele bekisting 

14 13.3-A ( 13.3) Vloeren als bestrating In si1u beton Traditionele bekisting 
15 13.3-B Schuinbeton Tradit ionele bekis!ing 

16 16.1-A ( 16) Funderingsconstructies ( 16. 1) Fundatie voeten In situ beton Systeembekisting 

17 16.1·8 Traditionele bekis!ing 

18 16.1-C Verloren bekisting 

19 16.1-D Prefab beton Plaatsen 

20 16.2-A (16.2) Fundatie balken In situ beton Systeembekisting 

21 16.2-B Traditionele bekisting 

22 16.2-C Verloren bekisting 

23 16.2-D Prefab beton Plaatsen 

24 16.3-A ( 16.3) Fundatie poeren In situ beton Systeembekisting 

25 16.3-B T raditione/e bekisting 

26 16.3-C Verloren bekisting 

27 16.3-D Prefab beton Plaatsen 

28 16.4-A (16.4) Grondkerende wanden In situ beton Systeembekist ing 

29 16.4-B Traditionele bekisting 

30 16.4-C Verloren bekisting 

3t 16.4-D Aluminium grootvlak wandbekisting 

32 16.4-E Prefab beton Plaatsen 

33 16.4-F Metselwerk Metselen 

34 16.5-A (16.5) Grond- en waterkerende wanden In situ beton Systeembekisting 

35 16.5-B Traditionele bekisting 

36 16.5-C Verloren bekisting 

37 16.5-D Aluminium grootvlak wandbekisting 

38 16.5-E Prefab beton Plaatsen 
39 16.5-F Metselwerk Metselen 

40 17.1 (17) Paalfunderingen ( 17. 1) Dragende palen; geboord In situ beton Boren 

41 17.2 (17.2) Dragende palen; geschroefd In situ beton Schroeven 

42 17.3 (1 7.3) Trekverankeringen; niet geheid Staal Boren 

43 17.4 (17.4) Bodeminjecties Grout, beton Injecteren 

44 17.5-A (17.5) Dragende palen; geheid Prefab beton Heien 

45 17.5-B Hout Heien 

46 17.6 (17.6) Bekisting; geheid Staal Heien 

47 17.7 (17.7) Trekverankeringen; geheid Staal Heien 

48 17.8 ( 17.8) Damwanden-funderingen Staal Heien 

49 21 .1-A (21) Buitenwanden (21. 1) Massieve wanden In situ beton Systeembekisting 

50 21 .1·8 Traditionele bekisting 

51 21.1-C Aluminium grootvlak wandbekisting 

52 21 .1-D Stalen wandbekisting 

53 21 .1-E Hollewanden 

54 21 .1-F Prefab beton Plaatsen 

55 21.1-G Kalkzandsteen Lijmen 

56 21 .1-H Cellenbeton Lijmen 

57 21 .1·1 Metselwerk Metselen 

58 21 .2-A (21 .2) Spouwwanden In situ beton Aluminium grootvlak wandbekisting 

59 21 .2-C Stalen wandbekisting 

60 21 .2·0 Prefab beton Plaatsen 

61 21.2-E Kalkzandsteen Lijmen 

62 21 .2-F Cellenbeton Lijmen 

63 21 .2-G Metselwerk Metselen 

64 21 .3 (21.3) Systeemwanden Hout Monteren 

65 21 .4-A (21.4) Vlieswanden Staal, glas Monteren 
66 21.4-B Aluminium, glas Monteren 

67 21.5-A (21 .5) Borstweringen Staal Monteren 
68 21 .5-B Aluminium Monteren 

69 21 .5-C Hout Monteren 

70 21.6-A (21.6) Boeiboorden Hout Monteren 

71 21.6-B Zink Monteren 
72 21 .6-C Aluminium Monteren 

73 22.1-A (22) Binnenwanden (22.1) Massieve wanden In situ beton Systeembekisting 

74 22.1-B Traditionele bekisting 

75 22.1-C Alumlnlum grcoMak wandbekisting x 
76 22.1·0 Stalen wandbekisting 

77 22.1-E Holle wanden 

78 22.1-F Prelab beton Plaatsen 

79 22.1-G Kalkzands1een Lijmen 

80 22.1-H Cellenbeton Lijmen 

81 22.1-1 Meise/werk Metselen 



94 23.1-A (23) Vloeren (23.1) Vrijdragende vloeren In situ beton T radiiionale bekisting 

95 23.1-8 Kanaalplaatvloer 

96 23.1-C Rib-cassettevloer 

97 23.1-D PS-isolatievloer 

91l a 1· E Breedplaal\'loet )( 

99 23.1-F Combinatievloer 

100 23.1-<l Staalplaat-betonvloer 

tOt 23.1-H Hout Balken en vloerplaten 

102 23.1-1 Staal Roostervloer 

103 23.2 (23.2) Balkons Prelab beton Plaatsen 

104 23.3 (23.3) Galerijen Prefab beton Plaatsen 

105 23.4-A (23.4) Bordessen Prelab beton Plaatsen 
106 23.4-8 In situ beton T radiiionale bekisting 

107 24.1-A (24) Trappen en hellingen (24.1) Rechte steektrappen Hout Plaatsen 

108 24.1-8 Aluminium Plaatsen 

109 24.1-C Staal Plaatsen 

110 24.1-D Prelab beton Plaatsen 

111 24.1-E In situ beton Traditionele bekisting 

112 24.2-A (24.2) Niet-rechte steektrappen Hout Plaatsen 

113 24.2-B Aluminium Plaatsen 

114 24.2-C Staal Plaatsen 

115 24.2-D Prefab beton Plaatsen 

116 24.3-A (24.3) Spiltrappen Hout Plaatsen 

117 24.3-8 Aluminium Plaatsen 

118 24.3-C Staal Plaatsen 

119 24.4-A (24.4) Trap; bordessen Hout Plaatsen 

120 24.4-8 Aluminium Plaatsen 

121 24.4-C Staal Plaatsen 

122 24.4-D Prefab beton Plaatsen 

123 24.4-E In situ beton Traditionele bekisting 

124 24.5-A (24.5) Beloopbare hellingen Hout Plaatsen 

125 24.5-8 Aluminium Plaatsen 

126 24.5-C Staal Plaatsen 

127 24.5-D Prefab beton Plaatsen 

128 24.5-E In situ beton Traditionele bekisting 

129 24.6-A (24.6) Berijdbare hellingen Hout Plaatsen 

130 24.6-8 Aluminium Plaatsen 

13t 24.6-C Staal Plaatsen 

132 24.6-D Prefab beton Plaatsen 

133 24.6-E In situ beton Traditionele bekisting 

t34 24.7-A (24.7) Helling; bordessen Hout Plaatsen 

135 24.7-8 Aluminium Plaatsen 

136 24.7-C Staal Plaatsen 

137 24.7-D Prefab beton Plaatsen 

138 24.7-E In situ beton Traditionele bekisting 

139 24.8-A (24.8) Ladders Hout Plaatsen 

140 24.8-B Aluminium Plaatsen 

141 24.8-C Staal Plaatsen 

142 24.9-A (24.9) Klimijzers Aluminium Plaatsen 

143 24.9-8 Staal Plaatsen 

t44 24.10-A (24.10) Ladders en klimijzers; bordessen Hout Plaatsen 

145 24.10-8 Aluminium Plaatsen 
146 24.10-C Staat Plaatsen 

147 27.1-A (27) Daken (27. t) Vlakke daken Hout Samenstelten 

148 27.1-8 Prefab dakelementen Plaatsen 

149 27.1-C Staal Monteren 

150 27.1-D Prefab beton Plaatsen 

151 27.1-E In situ beton Traditionele bekisting 

152 27.1-F Kanaalplaatvloer 

153 27.1-<l Breedplaatvloer 

154 27.1-H Staalplaat-betonvloer 

t55 27.1-1 Stalen bekisting 

156 27.1-J Gasbeton Plaatsen 

157 27.1-K Kunststof. glas Plaatsen 

158 27.1-L Aluminium, glas Plaatsen 

159 27.2-A (27.2) Heltende daken Prefab dakkap Plaatsen 

160 27.2-8 Houten spant Monteren 

161 27.2-C Houten gordingen Monteren 

162 27.2-D Staal Monteren 

t63 27.3-A (27.3) Luifels Hout Samenstelten 

164 27.3-B Prefab dakelementen Plaatsen 

165 27.3-C Staal Monteren 

166 27.3-D Prefab beton Plaatsen 



182 28.1-A (28) Hoofddraagcons1ructies (28.1) Kolom-~iggerconstructies Staat Monteren 
183 28.1-B Hout Monteren 
184 28.1-C Prefab beton Plaatsen 

185 28.1-D In situ beton Traditionele bekisting 

186 28.1-E Systeembekisting 

187 28.1-F Verloren bekisting 

188 28.2-A (28.2) Spanten Staal Plaatsen 

189 28.2-B Hout Plaatsen 

190 28.3-A (28.3) Wand-/vloerconstructies In situ beton Tunnelbekisting 

191 28.3-B Tafelbekisting 
192 28.4 (28.4) Doosconstructies Staal Monteren 

193 31.1-A (31) Buitenwandopeningen (31.1) Gevuld met ramen, gesloten ramen Hout Plaatsen 

194 31.1-B Aluminium Plaatsen 

195 31 .1-C Staal Plaatsen 

196 31 .1-D Kunststof Plaatsen 

197 31.2-A (31.2) Gevuld met ramen, ramen draaiend aan een kant Hout Plaatsen 

198 31.2-B Aluminium Plaatsen 

199 31.2-C Staal Plaatsen 

200 31.2-D Kunststof Plaatsen 

201 31.3-A (31 .3) Gevuld met ramen, schuiframen Hout Plaatsen 

202 31.3-B Aluminium Plaatsen 

203 31 .3-C Staal Plaatsen 

204 31.3-D Kunststof Plaatsen 

205 31.4-A (31.4) Gevuld met ramen, ramen draaiend op 1 as Hout Plaatsen 

206 31.4-B Aluminium Plaatsen 

207 31.4-C Staal Plaatsen 

208 31.4-D Kunststof Plaatsen 

209 31.5-A (31.5) Gevuld met ramen, combinatieramen Hout Plaatsen 

210 31.5-B Aluminium Plaatsen 

211 31.5-C Staal Plaatsen 

212 31.5-D Kunststof Plaatsen 

213 31.6-A (31.6) Gevuld met deuren, draaideuren Hout Plaatsen, afhangen 

214 31 .6-B Aluminium Plaatsen, afhangen 

215 31 .6-C Staal Plaatsen, afhangen 

216 31.6-D Kunststof Plaatsen, afhangen 

217 31.7-A (31.7) Gevuld met deuren, schuifdeuren Hout Plaatsen, afhangen 

218 31.7-B Aluminium Plaatsen, afhangen 

219 31.7-C Staal Plaatsen, afhangen 

220 31.7-D Kunststof Plaatsen, afhangen 

221 31.8-A (31.8) Gevuld met deuren, tuimeldeuren Hout Plaatsen, afhangen 

222 31.8-B Aluminium Plaatsen, afhangen 

223 31 .8-C Staal Plaatsen, afhangen 

224 31.8-D Kunststof Plaatsen, afhangen 

225 31 .&-A (31 . 9) Gevuld met deuren, tourniqels Hout Plaatsen, afhangen 

226 31 .&-B Aluminium Plaatsen, afhangen 

227 31 .&-C Staal Plaatsen, afhangen 

228 31.&-D Kunststof Plaatsen, afhangen 

229 31.10-A (31.1 0) Gevuld met puien, gesloten puien Hout Plaatsen 

230 31.10-B Aluminium Plaatsen 

231 31.10-C Staal Plaatsen 
232 31.10-D Kunststof Plaatsen 

233 32.1-A (32) Binnenwandopeningen (32. 1) Gesloten ramen Hout Plaatsen 

234 32.1-B Aluminium Plaatsen 

235 32.1-C Staal Plaatsen 

236 32.1-D Kunstslof Plaatsen 

237 32.2-A (32.2) Ramen draaiend aan een kant Hout Plaatsen 

238 32.2-B Aluminium Plaatsen 

239 32.2-C Staal Plaatsen 

240 32.2-D Kunststof Plaatsen 

241 32.3-A (32.3) Schuiframen Hout Plaatsen 

242 32.3-B Aluminium Plaatsen 

243 32.3-C Staal Plaatsen 

244 32.3-D Kunststof Plaatsen 

245 32.4-A (32.4) Ramen draaiend op verticale of horizontale as Hout Plaatsen 

246 32.4-B Aluminium Plaatsen 

247 32.4-C Staal Plaatsen 

248 32.4-D Kunstslof Plaatsen 

249 32.5-A (32.5) Combinatieramen Hout Plaatsen 

250 32.5-B Aluminium Plaatsen 

251 32.5-C Staal Plaatsen 



(32.8) Tuimeldeuren 

(32.9) Toumiqets 

(32. 10) GesJolen puien 

273 33.1 (33) Vloeropeningen (33.1) Beloopbare vullingen Glas Plaatsen 

274 33.2-A (33.2) Niet-beloopbare vullingen (roosters, luiken) Hout Plaatsen 

275 33.2-B SJaal Plaatsen 

276 33.2-c Glas Plaatsen 
277 33.2-D Kunststof Plaatsen 

278 34-1-A (34) Balustrades en leuningen (34. 1) Binnenbalustrades SJaal Monteren 

279 34-1-B Aluminium Monteren 

280 34-1-c Kunststof Monteren 

281 34-1-D Prefab beton Plaatsen 

282 34-1-E In situ beton Traditionele bekisting 

283 34-1-F Metselwerk Metselen 

284 34--1-G Hout Monteren 

285 34.2-A (34.2) Buitenbalustrades Staal Monteren 

286 34.2-B Aluminium Monteren 

287 34.2-C Kunststof Monteren 

288 34.2-D Prefab beton Plaatsen 

289 34.2-E In situ beton Traditionele bekisting 

290 34.2-F Metselwerk Metseten 

291 34.2-G Hout Monteren 

292 34.3-A (34.3) Binnenleuningen Staal Monteren 

293 34.3-B Aluminium Monteren 

294 34.3-c Kunststof Monteren 

295 34.3-D Hout Monteren 

296 34.4--A (34.4) Buitenleuningen Staal Monteren 

297 34.4--B Aluminium Monteren 

298 34.4--C Kunststof Monteren 
299 34.4--D Hout Monteren 

300 37.1-A (37) Dakopeningen (37.1) Gevuld met ramen, gesloten ramen Hout Plaatsen 

301 37.1-B Aluminium Plaatsen 

302 37.1-C Staal Plaatsen 

303 37.1-D Kunststof Plaatsen 

304 37.2-A (37.2) Gevuld met ramen, ramen draaiend aan een kant Hout Plaatsen 

305 37.2-B Aluminium Plaatsen 

306 37.2-C Staal Plaatsen 

307 37.2-D Kunststof Plaatsen 

308 37.3-A (37.3) Gevuld met ramen, schuiframen Hout Plaatsen 

309 37.3-B Aluminium Plaatsen 

310 37.3-C Staal Plaatsen 

311 37.3-D Kunststof Plaatsen 

312 37.4--A (37.4) Gevuld met ramen, ramen draaiend op 1 as Hout Plaatsen 

313 37.4--B Aluminium Plaatsen 

314 37.4--C Staal Plaatsen 

315 37.4--0 Kunststof Plaatsen 

316 37.5-A (37.5) Gevuld met ramen, combinatieramen Hout Plaatsen 

317 37.5-B Aluminium Plaatsen 

318 37.5-C Staal Plaatsen 
319 37.5-D Kunststof Plaatsen 

320 38.1-A (38) Inbouwpakkenen (38.1) Inbouwpakkenen met te openen delen Metal stud Plaatsen 

321 38.1-B Hout Plaatsen 

322 38.2-A (38.2) Inbouwpakkelten met gesloten delen Metal stud Plaatsen 
323 38.2-B Hout Plaatsen 

324 41 .1-A (41) Buitenwandafwerkingen ( 41. 1) Afwerklagen Pleisterwerk Spuiten, stucen 

325 41 .1-B Voegmortel Voegen 

326 41.1-c Bitumen Branden 

327 41.1-D Lakverf Verven 

328 41.1-E Beits Beitsen 

329 41 .1-F Muurverf Verven 

330 41.2-A (41.2) Bekledingen Trespa Aanbrengen 

331 41.2-B Natuursteen Aanbrengen 

332 41.2-c Glas Aanbrengen 

333 41.2-D Staal Aanbrengen 

334 41.2-E Aluminium Aanbrengen 



343 42.1-A (42) Binnenwandafwerkingen (42.1) Afwerklagen Sierpleister Spuiten, stucen 

344 42.1-B Behang Behangen 

345 42.1-C Lakverl Verven 

346 42.1-D Beits Beitsen 

347 42.1-E Muurverl Verven 

348 42.2-A (42.2) Bekledingen Trespa Aanbrengen 

349 42.2-B Staal Aanbrengen 

350 42.2-C Aluminium Aanbrengen 

351 42.2-D Kunststof Aanbrengen 

352 42.2-E Hout Aanbrengen 

353 42.2-F Wandtegels Lijmen 

354 43.1 (43) VloeraJwer1<ingen (43.1) Installatievloeren Divers Aanbrengen 

355 43.2-A (43.2) Afwerklagen Zandcement Aanbrengen 

356 43.2-B Cement Aanbrengen 

357 43.2-C Anhydriet Aanbrengen 

356 43.2-D Kunsthars Aanbrengen 

359 43.2-E Bitumen Branden 

360 43.2-F Verf Verven 

361 43.3-A (43.3) Bekledingen Hout Leggen 

362 43.3-B Vloertegels Leggen 

363 43.3-C Natuursteen Leggen 

364 43.3-D Terrazzovloer Leggen 

365 43.3-E Graniet Leggen 

366 43.3-F Vloerbedekking Leggen 

367 43.3-G Marmoleum Leggen 

368 43.3-H Kunstslof Leggen 
369 43.3-1 Rubber Leggen 

370 44.1-A (44) Trap· en hellingaJwer1<ingen (44.1) Afwerklagen Verf Verven 

371 44.1-B Beits Beitsen 

372 44.2-A (44.2) Bekledingen Hout Leggen 

373 44.2-B Natuursteen Leggen 

374 44.2-C Kunststeen Leggen 

375 44.2-D Vloerbedekking Leggen 
376 44.2-E Terrazo Leggen 

377 45.1-A (45) Plafondafwerkingen (45.1) Verlaagde plafonds Hout Aanbrengen 

378 45.1-B Kunststof Aanbrengen 

379 45.1-C Aluminium Aanbrengen 

380 45.2 (45.2) Systeemplafonds Divers Aanbrengen 

381 45.3 (45.3) Koofconstructies Hout Aanbrengen 

382 45.4 (45.4) Gordijnplanken Hout Aanbrengen I 

383 45.5-A (45.5) AJwer1<ingen PleisteJWer1< Spuiten, stucen 

384 45.5-B Verl VeiVen 

385 45.6-A (45.6) Bekledingen Hout Aanbrengen 

386 45.6-B Kunststof Aanbrengen 
387 45.6-C Aluminium Aanbrengen 

388 47.1-A (47) Dakafwer1<ingen (47.1) Vlakke dakafwerkingen Bi lumen Branden 

389 47.1-B Kunststof Aanbrengen 

390 47.1-C Rubber Aanbrengen 

391 47.1·0 Staal Aanbrengen 

392 47.1-E Aluminium Aanbrengen 

393 47,1-F Koper Aanbrengen 

394 47.1-G Zink Aanbrengen 

395 47.1-H Vegetalie Aanbrengen 

396 47.2-A (47.2) Hellende dakafwer1<ingen Dakpannen Leggen 

397 47.2-B Staal Aanbrengen 

398 47.2-C Bitumen Branden 

399 47.2-D Staal Aanbrengen 

400 47.2-E Natuursteen Aanbrengen 

401 47.2-F Hout Aanbrengen 

402 47.2-G Riet Aanbrengen 

403 47.2-H Aluminium Aanbrengen 

404 47.2-1 Kunststof Aanbrengen 

405 47.2-J Koper Aanbrengen 

406 47.2-K Zink Aanbrengen 
407 47.2-L Vegetatie Aanbrengen 

j408j48.1 H48) AJwerkingspakketten H48.1) Voorzeiwand !Gipskarton jPiaatsen 



HENDRIKS 

Bijlage 2: overzicht stappen productieproces in situ wand 

Hand leiding in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 



Gestorte 
vloer 

Spijkers 
Houten balk 

Houten plank 

Bijlage 2: Productieproces in situ wand met behulp van een aluminium grootvlak wandbekisting 

Productie in situ wand 

'"""~., ... _. ... 
·~·opkodolll.nlftadll -

R~fr~r~;!~:~t~n Randbekisting •••••• -------------------------------------------------.---

Positie hangsteiger Randbeveiliging 
Positie randbekisting ••••••••••••• 

Positie randbeveiliging ·········'!VIeterpeil 
••• •••••••••• Wanduitslag 

Koevoet 
Hijskraan 

Theodoliet 

••••• •••• • •••• Markeringen 

1 hijskraanmachinist 

Stortvolgorde 
Positie kimankers 

Positie stormankers 
Positie wanden 

Stelkist positioneren 

Meetlint 
Klossen 
Krabber 
Oliespuit 
Hijskraan 
Stootijzer 
Waterpas 

Handsleutel 
Stormketting 

Hamer 
Meetlint 

Kopschot 
Waterpas 

Deursparing 

Installatietekening 
Positie leidingklemmen 

Positie be,~ej~iging:sgalten 

Installatie aanbrengen 

Hamer 
Boormachine 

Vlechtdraad 
Wapeningsnet 

Wapeningskorven 
Wapeningsbeugels 

Plastic afstandhouders 
Stekkenbakken 

Houten balk 

Wanduitslag 
Stortvolgorde 

Positie sparingen 
Installatietekening 

Positie centerpengat 
Wapeningstekeningen 

Wapening aanbrengen 

Centerpennen 

Bekistingsol ie 
Schroeven 

Klossen 

Kimankers 
Wanduitslag 
Stortvolgorde 
Positie stelkist 

Hoogte stelpoot 
Positie sparingen 

Positie kopschotten 
Positie centerpennen 

Positie aangrenzende wanden 
Aansluiting bekisting op bestaande 

constructie 

Sluitkist positioneren 

Krabber 
Purspuit 
Oliespuit 
Stootijzer 
Hijskraan 

Handsleutel 
Vleugelmoer 

Schroefmachine 

1 hijskraanmachinist 

Processen 2 tot en met 8 herhalen totdat alle wanden van 1 verdieping gereed zijn 

Positie kubel 
Positie betonmixer 

Positie wandbekisting 
Verticale ligger bekisting 

Beton storten 

1 hijskraanmachinist 
Hijskraan 1 chauffeur betonmixer 
Waterpas 
Omvormer 
Betonmixer 
Handsleutel 

Positie hijsogen 
Positie stelpoten 
Positie conussen 
Positie sparingen 

Wandoneffenheden 
Positie kopschotten 

centerpennen 

Krabber 1 hijskraanmachinist 
Koevoet 
Hijskraan 

Handsleutel 
Schroefmachine 

Conussen 
Kopsparingen 

Deursparingen 
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Bijlage 3: eisen en normen beton-oppervlakteklasse A 

Beton-oppervlakteklasse A (NEN 6722 2002) 
Bekisting 
Structuur Eén soort plaatmateriaal 
Paneelpatroon /plaatpatroon Geen bijzondere eisen a) 

Plaatnaden DJ <2mm 
Elementnaden C) <3mm 
Bramen en naden <3mm 
Plaatselijke doorbuiging < 1 mm aJ 

Plaatselijke afwijkinQ < 2 mm aJ 

Vlakheid grote oppervlakken < 7 mm e) 

Hoeken Vellingkant toepassen 'J 

Betonsamenstelling 
Kleur Geen bijzondere eisen 
Luchtbellen plaatselijk Max. 50 mmL/dmL 9J 

Luchtbellen totaal Max. 1500 mm~/m~ 91 

Zandstrepen Geen bijzondere eisen gJ 

Betonverwerking 
Stortonderbrekingen Geen bijzondere eisen 

Onvolkomenheden 
AftekeninQ wapeningsstructuur Geen esthetische eisen 
Aftekening stophout Geen esthetische eisen op gemarkeerde plaatsen 
AftekeninQ afstandhouders Geen esthetische eisen 
Aftekening reparaties Geen esthetische eisen 

a) Eisen aan plaat- en centerpatroon kunnen kostenverhogend werken 
b) Naad tussen twee bekistingspiaten 
c) Naad tussen twee bekistingsschotten 
d) Gemeten met een rei van 400 mm 
e) Gemeten met een rei van 2000 mm 
f) Kan lekwater in hoeken voorkomen 
g) Onvolkomenheden kunnen worden gerepareerd 

Handleid ing in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 
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Bijlage 4: vergelijking hangsteigers van materieeldienst Hendriks Bouw 
en Ontwikkeling en hangsteigers van Miver 

De stappen die doorlopen moeten worden om een keuze te maken tussen de hangsteiger van de 
materieeldienst en de hangsteiger van Miver zijn als volgt: 

Stap 1: analyseer de benodigde lengte aan hangsteigers. 
Ter plaatse van dichte (kop)gevels zullen de hangsteigers nodig zijn. Bekijk de 
totale benodigde lengte en arceer dit in de plattegronden. De inzet is echter 
afhankelijk van de planning. 

Stap 2: bepaal de huurperiode. 
Hoe lang (in weken) moeten de hangsteigers gehuurd worden en in welke 
periode is dit? 

Stap 3: bekijk de beschikbaarheid en inpassing van de hangsteigers van de 
materieeldienst 
Vraag na bij de materieeldienst welke hangsteigers beschikbaar zijn in die 
periode, en bekijk hoe deze passen in het project. In de tabel op de volgende 
pagina zijn alle hangsteigers weergegeven die de materieeldienst heeft. 
Let goed op aansluitingen met omloopsteigers, steeksteigers, werkvlonders en 
andere hangsteigers! 

Stap 4: bekijk de inpassing van de hangsteigers van Miver. 
Bekijk hoe de hangsteigers in het project passen. Let goed op aansluitingen 
met omloopsteigers, steeksteigers, werkvlonders en andere hangsteigers! 

Stap 5: stel de kostenvergelijking op. 
Kostenposten: 

huur 
transportkosten 
tekenkosten 

Stap 6: afwegen kosten tegen voor- en nadelen. 
De directe kosten zijn eenvoudig te vergelijken. Daarnaast moet gekeken 
worden naar de voor- en nadelen per systeem. 

Voor- en nadelen hangsteiger materieeldienst 
vaste afmetingen 
onderlinge aansluitingen moeten overbrugd worden met werkvlonders 
in verband met de vaste afmetingen 
zwaar gewicht 
niet alle afmetingen beschikbaar in verband met gebruik bij andere 
projecten 
hoeken eenvoudig op te lossen met hoekomlopen 

Voor- en nadelen hangsteiger Miver: 
variabele afmetingen 
licht gewicht 
geen hoekoplossing (geen hoekomlopen) 

Stap 7: leg de gemaakte keuzes vast door de hangsteigers in de plattegrond (op 
schaal) te tekenen. 

Handleid ing in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 
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Bijlage 5: specificaties hangsteigers materieeldienst Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling 

De afmetingen en aantallen van de hangsteigers die de materieeldienst in eigendom heeft, zijn als 
volgt: 

Hangsteiger zonder omloop 
Lengte (L) Aantal 

2,00 meter 1 
2,50 meter 1 

+ 
2,60 meter 1 
3,25 meter 1 
4,00 meter 3 
5,00 meter 1 
6,10 meter 1 

~ 

LENGTE ( L) 
7,70 meter 1 
8,00 meter 1 
9,80 meter 1 

10,44 meter 1 
10,70 meter 1 
10,90 meter 1 
11,25 meter 1 

Hangsteiger met omloop links / - 1 Oü-/ 

Lengte (L) Aantal 
2,00 meter 1 
3,55 meter 1 
5,20 meter 1 

11,25 meter 1 
12,00 meter 1 

LENGTE (L) 

Hangsteiger met omloop rechts 

t 
Lengte_(L) Aantal 

2,50 meter 1 
9,00 meter 1 

10,00 meter 1 
11,00 meter 1 
12,00 meter 1 Ir? 

LENGTE (L) 

Bij het toepassen van de hangsteiger van de materieeldienst gelden de volgende voorwaarden: 
- ophangconsoles maximaal 0,5 meter uit buitenzijde steiger. 
- ophangconsoles maximaal 2,0 meter tussen elke console. 
- uittilbeveiliging 2 maal verplicht. Deze om de console schuiven na ophangen. 

Handleiding in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 
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Bijlage 6: overzicht stappen 1 t/m 8 
voorbereid i ngsproces 

Betrokkenen: 

OIRB I HCAL/ 
CAL/PRL/ 

VWB/OM/00/ 
WO /INK/HUI 

OM/00 

OM/00 

OM/00/ 
MATB/OA 

OM/00 

OM/00 

OM/00/ 
MATB /OA 

OM I 00/VWB/ 
CAL I PRL I HUl/ 

UIT 

Gunning (opdrachtverstrekking) & 
keuze voor Inzet aluminium 

grootvlak wandbekisting 

Stap 1: 
opstarten voorberei-
ing werkmethooe 1 

situwanden 

Stap 3: 
analyse 

verstoringen 

stap ~: 
opstellen 

wandendraaiboek 

Stap 8: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

1A: 
overdracht van 
calculatie naar 

projectteam 

2A: 
inventariseren 
wandhoogtes 

2D: 
bepalen 

hoeveelheid 
wandbekistingen 

3A: 
analyse prefab 

betonnen 
onderdelen 

4A: 
bepalen 

veiligheids-
voorzieningen 

5A: 
manuurbepaling 

6A: 
opstellen 

wandendraaiboek 

BA: 
overdrachts
documenten 
samenstellen 

18: 
verdiepen in de 
werkmethode 

28: 
inventariseren 
wandlengtes 

2E: 
tekenen 

stortcyclus 
wanden 

38 : 
analyse prefab 

stalen 
onderdelen 

48: 
analyse 

kraantype en 
-bezetting 

BB: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

Start uitvoering casco 

HENDRIKS 

2C: 
vaststellen routing 
wandbekisting en 

stortvolgorde 

3C : 
analyse 

wandaansluit ingen 
en -knooppunten 

4C : 
materieelbewaking 

ABK 


