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HENDRIKS 

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, IVI.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 (NL/SfB) 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 98 met de code 23.1-E. 

Afbeelding 1: de handleiding 'In situ vloeren mbv breedplaatschillen ' heeft code 23.1-E en is nummer 98 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. 
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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 vloer te 
maken met behulp van breedplaatschillen. Er is daarbij een opdeling gemaakt in 9 hoofdactiviteiten. 
Deze zijn als volgt: 

• activiteit 1: ondersteuningsconstructie plaatsen 
• activiteit 2: breedplaatschillen en prefab elementen leggen 
• activiteit 3: veiligheid verdiepingsvloer aanbrengen 
• activiteit 4: randbekisting aanbrengen 
• activiteit 5: onderwapening aanbrengen 
• activiteit 6: installatieleidingen en -kanalen aanbrengen 
• activiteit 7: instortvoorzieningen en bovenwapening aanbrengen 
• activiteit 8: breedplaatvloer afstorten 
• activiteit 9: breedplaatvloer doorstempelen, herstempelen en 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 

die horen deze werkmethode. 

Ontwerpaspecten vloer: 

,_ __ r--- veiligheidsvoorzieningen ----:=,....;o 
~--r'hl't"-.f.·· 

instortvoorzieningen 

installatie---

breedplaatschil ---

Afbeelding 3: ontwerpaspecten bij de werkmethode 'In situ vloeren mbv breedplaatschil/en'. 

Hoofdstuk 3: voorbereiding werkmethode 
In 7 stappen is beschreven hoe de voorbereiding verloopt van de werkmethode. Die 7 stappen zijn: 

• stap 1: opstarten voorbereiding werkmethode in situ vloeren 
• stap 2: opstellen vloerencyclus 
• stap 3: analyse verstoringen 
• stap 4: analyse materieel 
• stap 5: analyse arbeid 
• stap 6: opdrachtbevestigingen materieel 
• stap 7: 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 
verdieping 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 vloeren mbv breedplaatschillen 
Het productieproces van in situ vloeren begint nadat de wanden ontkist zijn. Het proces is op te delen 
in negen hoofdactiviteiten, namelijk: 

• activiteit 1: ondersteuningsconstructie plaatsen 
• activiteit 2: breedplaatschillen en prefab elementen leggen 
• activiteit 3: veiligheid verdiepingsvloer aanbrengen 
• activiteit 4: randbekisting aanbrengen 
• activiteit 5: onderwapening aanbrengen 
• activiteit 6: installatieleidingen en -kanalen aanbrengen 
• activiteit 7: instortvoorzieningen en bovenwapening aanbrengen 
• activiteit 8: breedplaatvloer afstorten 
• activiteit 9: breedplaatvloer doorstempelen, herstempelen en ontkisten 

In bijlage 2 is een grafisch overzicht te vinden van deze 9 hoofdactiviteiten . Per hoofdactiviteit volgt nu 
een beschrijving in deelactiviteiten waaruit iedere hoofdactiviteit bestaat. 

Activiteit 1: ondersteuningsconstructie plaatsen 

Breedplaatvloeren moeten ondersteund worden zodanig dat het eigen gewicht en de stortbelasting 
opgevangen kunnen worden. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. In hoofdstuk 2.2 
'Ondersteuningsconstructie' zijn de varianten te vinden. Uitgaande van een traditionele 
ondersteuningsconstructie, dus schroefstempels met onderslagen, zijn er vijf activiteiten die 
uitgevoerd moeten worden: 

materieel aanvoeren 
materiaal vooropperen 
schroefstempels positioneren 
onderslagen aanbrengen 
schroefstempels op hoogte stellen 

Activiteit 1.1: materieel aanvoeren. 
Onder het materieel dat aangevoerd moet 
worden, vallen de schroefstempels, 
onderslagen, driehoekspoten en houten latten 
om te schoren . 

Activiteit 1.2: materiaal vooropperen 
Naast het benodigde materieel kan in deze fase 
materiaal worden voorgeopperd zoals 
kalkzandsteen, cellenbeton en stelkozijnen. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de 
plaats van de nog te plaatsen schroefstempels. 
Ook moet er voor gezorgd worden dat een 
verdieping lager, indien nodig, extra 
schroefstempels worden geplaatst ter plaatse 
van het voor te opperen materiaal en materieel. 

Activiteit 1.3: schroefstempels positioneren. 
De eerste schroefstempels worden 
gepositioneerd met behulp van driehoekspoten. 
Die zorgen ervoor dat de eerste schroefstempels 
blijven staan. Als op de onderliggende vloer 
geen puntbelastingen mogen komen, moeten de 
schroefstempels geplaatst worden op een 
onderslag of steigerdeeL Dit wordt opgegeven 
door de leverancier van de breedplaatschillen of 
door de constructeur. 

Handleiding in situ vloeren mbv breedplaatschillen 

Afbeelding 4: voorgeopperd materiaal (Ytong cellenbeton 
blokken) tussen gepositioneerde schroefstempels. 

Afbeelding 5: de eerste stempels worden gepositioneerd met 
behulp van driehoekspoten 
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Activiteit 1.4: onderslagen aanbrengen. 
In de gaffels van de schroefstempels komen onderslagen. Om de stempelafstand te waarborgen 
kunnen spijkers in de onderslagen worden geslagen met een bepaalde hart-op-hart afstand die gelijk 
is aan de stempelafstand. De spijkers steken in de holte van de schroefstempel zodat die ook niet 
kunnen omvallen. De houten onderslagen worden onderling verbonden met houten latten. Tevens 
worden er schoren aangebracht aan de onderslagen en de vloer. Dit gebeurt om de 
ondersteuningsconstructie stabiel te maken. De driehoekspoten kunnen nu verwijderd worden. 

Activiteit 1.5: schroefstempels op hoogte stellen. 
Met behulp van een roterende laser kunnen de 
onderslagen op de juiste hoogte worden 
gesteld. Met een houten lat, die aan de 
bovenzijde van de onderslagen gehouden 
wordt, kan worden afgelezen of de 
schroefstempels op de juiste hoogte zijn 
ingesteld. De pas gestorte vloer zal na het 
entkisten iets doorzakken als gevolg van het 
eigen gewicht en de onvolledige verharding van 
het beton. Om te voorkomen dat de vloer te ver 
gaat doorzakken, worden de breedplaatschillen 
met een toog (balling) neergelegd. Om een toog 
in het vloerveld te krijgen moet de middelste 
stempelrij hoger worden gesteld. De toog moet 
in het midden ongeveer 1/600ste van de Afbeelding 6: activiteit 1.5, schroefstempels op hoogte 
elementlengte bedragen. stellen. 

Activiteit 2: breedplaatschillen en prefab elementen leggen 

Voor het leggen van breedplaatschillen en prefab elementen moeten vier activiteiten uitgevoerd 
worden: 

valbeveiliging aantrekken 
breedplaatschil hijsen 
breedplaatschil positioneren 
prefab elementen hijsen en positioneren 

Activiteit 2.1: valbeveiliging aantrekken. 
De valbeveiliging die gebruikt moet worden tijdens het positioneren van de breedplaatschillen bestaat 
uit een harnasgordel met schouder- en beenbanden en een valstopapparaat Let op dat de 
reddingslier de juiste lengte heeft. 

Activiteit 2.2: breedplaatschil hijsen. 
De breedplaatschillen worden aangeleverd op 
een vrachtwagen (ongeveer 120 - 240 m2 per 
vracht, afhankelijk van plaatdikte en breedte). Er 
moet gelet worden op het juist aanpikken van de 
schillen. Meer informatie over breedplaatschillen 
en over het juist aanpikken er van is te vinden in 
hoofdstuk 2.1. 

Activiteit 2.3: breedplaatschil positioneren. 
Het positioneren van de eerste breedplaatschil 
moet nauwkeurig gebeuren, omdat die 
maatgevend is voor de ligging van de andere 
breedplaten. Aan de hand van de positie van de 
sparingen in de breedplaatschil en aan de hand 
van de nummering en het legplan is duidelijk 
hoe de breedplaatschil moet komen te liggen. Afbeelding 7: activiteit 2.3, breedplaatschil positioneren. 
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Activiteit 2.4: prefab elementen hijsen en positioneren. 
Na of tijdens het positioneren van de breedplaatschillen kunnen de prefab elementen worden 
gepositioneerd die aansluiten op de vloer. Hieronder vallen: 

- prefab betonnen balkon-/galerijplaten 
- prefab betonnen bordessen 
- prefab betonnen gevelbanden 
- prefab stalen liggers 

Grotere prefab elementen, zoals betonnen trap- en wandelementen, worden op een ander moment 
gepositioneerd. De prefab bordessen en balkon-/galerijplaten moeten worden beschermd tegen 
beschadiging. Dit gebeurt met een noodvloerbedekking of met een afdekvlies. 

Activiteit 3: veiligheid verdiepingsvloer aanbrengen 

Voordat er activiteiten uitgevoerd mogen worden op de breedplaatschillen moeten de 
veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Er zijn meerdere mogelijkheden om open gevels, dichte 
gevels en lift- en trapsparingen te voorzien van een veiligheidsvoorziening. Meer informatie over de 
verschillende mogelijkheden is te vinden in hoofdstuk 2.3. 
Het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen bij de verdiepingsvloer is op te delen in vier activiteiten: 

randbeveiliging bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een dichte gevel 
randbeveiliging bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een open gevel 
lift- en trapsparingen voorzien van een valbeveiliging 
kleine sparingen dichtmaken 

Activiteit 3.1: randbeveiliging bij de vloerrand 
aanbrengen ter plaatse van een dichte gevel. 
Bij dichte gevels kan als randbeveiliging gekozen 
worden voor een metselsteiger of een hangsteiger 
in combinatie met leuninghouders in consoles. De 
metselsteiger moet opgebouwd worden tot de 
hoogte van de verdiepingsvloer. Als gekozen 
wordt voor de inzet van een hangsteiger moeten 
vanaf die hangsteiger de ophangconsoles worden 
aangebracht in de centerpengaten. Daarin kunnen 
de leuninghouders worden geplaatst. Steigerdelen 
dienen als borstwering, minimaal 1 meter boven 
het vloerniveau. 

Activiteit 3.2: randbeveiliainq bij de vloerrand 
aanbrengen ter plaatse van een open gevel. 
Er zijn verschillende methoden om de vloerranden 
bij open gevels te beveiligen, zoals 
klemleuninghouders, werkvlonders, randtafels of 
een metselsteiger. 

Activiteit 3.3: lift- en trapsparingen voorzien van 
een valbeveiliging. 
Bij de lift- en trapsparingen kan ervoor gekozen 
worden deze dicht te maken met plaatmateriaal of 
door de rand te beveiligen met behulp van 
leuninghouders. 

Activiteit 3.4: kleine sparingen dichtmaken. 
Voordat activiteiten op het vloerveld uitgevoerd 
mogen worden, moeten de sparingen zijn dicht 
gemaakt. De sparingen worden dicht gemaakt met 
betanplex en een klos, die door een 
schroefstempel tegen de onderzijde van de 
breedplaatschil worden gedrukt. 

Handleiding in situ vloeren mbv breedplaatsch il len 

Afbeelding 8: ophangconsoles voor de hangsteiger. Ook de 
leuninghouder met randbekistingshouder kan in de console 
worden geplaatst. 

Afbeelding 9: sparing dichtgezet met betonplex, klos en een 
schroefstempel. 
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Activiteit 4: randbekisting aanbrengen 

Er zijn meerdere mogelijkheden om een randbekisting te maken. Meer informatie daar over is te 
vinden in hoofdstuk 2.4. Het aanbrengen van de randbekisting is op te delen in drie activiteiten: 

randbekisting bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een dichte gevel 
randbekisting bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een open gevel 
randbekisting bij lift- en trapsparingen aanbrengen 

Activiteit 4.1: randbekisting bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een dichte gevel. 
Bij een dichte gevel zal de randbekisting worden aangebracht vanaf een hangsteiger of vanaf een 
metselsteiger die gebuikt wordt als skeletbeveiliging. De randbekisting bij een dichte gevel kan zijn 
opgebouwd uit betanplex en een balk die zijn verankerd aan de onderliggende wand, zoals te zien op 
afbeelding 11, of kan gebruik worden gemaakt van een metalen randbekisting. De metalen 
randbekisting kan niet worden toegepast bij betonnen wanden. Ook kan er gebruik worden gemaakt 
van een leuninghouder met randbekistingshouder. 

Activiteit 4.2: randbekisting bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een open gevel. 
Bij een open gevel kan de randbekisting geplaatst worden op de onderslagen die onder de 
breedplaatschillen uit steken. Bij het gebruik van een randtafel als bekisting kan de randbekisting op 
de randtafel geplaatst worden. 

Activiteit 4.3: randbekisting bij lift- en trapsparingen aanbrengen. 
Ter plaatse van lift- en trapsparingen moet ook een randbekisting komen. Afhankelijk van de keuze 
voor de afdichting van de lift- of trapsparing zal een keuze gemaakt moeten worden op welke manier 
de randbekisting gemaakt zal worden. Een sparing kan zijn afgedicht met plaatmateriaal waardoor de 
randbekisting daarop kan steunen en worden geschoord. Er kan ook gekozen worden voor een 
metalen rand bekisting, maar die kan niet worden toegepast bij betonnen wanden. 

Afbeelding 10: de randbekisting leunt op de doorstekende Afbeelding 11: de randbekisting bestaat uit betanplex en 
onderslagen en wordt afgeschoord op de werkvlonder. een balk, en is verankerd aan de betonwand. Op de 

afbeelding is de vloer al gestort. 
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Activiteit 5: onderwapening aanbrengen 

De veiligheidsvoorzieningen op het vloerveld moeten zijn aangebracht voordat er begonnen mag 
worden met het aanbrengen van de onderwapening. Het aanbrengen van de onderwapening is op te 
delen in drie activiteiten : 

wapening knippen 
wapening leggen 
wapening vlechten 

Activiteit 5.1: wapening knippen. 
Op de tekening, gemaakt door de 
vloerenleverancier en gecontroleerd door de 
constructeur, staat precies aangegeven hoeveel 
wapening er moet worden aangebracht en op 
welke locatie. Als niet alle wapening 
geprefabriceerd op maat wordt aangeleverd zal de 
vlechter de wapening op maat moeten knippen 
met een betonschaar. 

Activiteit 5.2: wapening leggen. 
Als de wapening eventueel op maat is geknipt, 
kan de vlechter de wapening op de juiste plek 
neerleggen. 

Activiteit 5.3: wapening vlechten. Afbeelding 12: aangebrachte onderwapening ter plaatse 
De aangebrachte onderwapening moet onderling van de woningscheidende wand. 

en met de tralieliggers gevlochten worden met 
binddraad. 

Activiteit 6: installatieleidingen en -kanalen aanbrengen 

Het aanbrengen van de installatieleidingen en -kanalen kan pas plaatsvinden nadat de 
onderwapening is aangebracht. Deze activiteit is op te delen in vijf activiteiten: 

markeerpunten aanbrengen 
wapening wegknippen 
installatieleidingen en -kanalen positioneren 
installatieleidingen en -kanalen vastleggen 
wapening vlechten 

Activiteit 6.1: markeerpunten aanbrengen. 
Vanaf de installatietekeningen kan afgelezen 
worden waar de installatieleidingen en -kanalen 
moeten komen. Het markeren van de belangrijkste 
punten vergemakkelijkt het plaatsen van de 
installatieleidingen en -kanalen. 

Activiteit 6.2: wapening wegknippen. 
Het kan zijn dat tralieliggerwapening op de plaats 
zit waar de installatieleidingen en -kanalen moeten 
komen te liggen. Deze zal dan weggeknipt moeten 
worden. Ter plaatse is dan een extra stempelrij 
nodig . Het doorknippen van voorspanstrengen ter 
plaatse van een sparing in de breedplaatschil is 
toegestaan volgens de sparingsrichtlijnen van de 
breedplaatleveranciers. 

Handleid ing in situ vloeren mbv breedplaatschillen 

Afbeelding 13: markeerpunten worden aangebracht ten 
behoeve van de installatieleidingen en -kanalen. 
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Activiteit 6.3: installatieleidingen en -kanalen positioneren. 
De markeringen zijn uitgezet en de eventueel in de weg zittende wapening is weggeknipt, dus de 
installatieleidingen en -kanalen kunnen op de juiste positie worden gelegd. 

Activiteit 6.4: installatieleidingen en -kanalen vastleggen. 
Om te voorkomen dat de installatieleidingen en -kanalen tijdens verdere werkzaamheden verplaatsen, 
worden die bevestigd aan de breedplaatschil door middel van stalen krammen en binddraad of aan de 
tralieliggers. 

Activiteit 6.5: wapening vlechten. 
Waar wapening is weggeknipt, moet na het plaatsen van de installatieleidingen en -kanalen wapening 
teruggelegd worden. Die wapening moet worden vast gevlochten aan de tralieliggers. 

Afbeelding 14: op enkele plaatsen wordt de tralieliggerge
deeltelijk weggeknipt om de kanalen aan te kunnen brengen. 

Afbeelding 15: de installatieleidingen en -kanalen worden 
vast gelegd met stalen krammen en binddraad. 

Activiteit 7: instortvoorzieningen en bovenwapening aanbrengen 

Nadat de installatieleidingen en -kanalen zijn aangebracht kunnen de instortvoorzieningen en de 
bovenwapening aangebracht worden. Dit is op te delen in vijf activiteiten, namelijk: 

instortvoorzieningen aanbrengen 
bovenwapening knippen 
bovenwapening leggen 
bovenwapening vlechten 
kimankers plaatsen 

Activiteit 7.1: instortvoorzieningen aanbrengen. 
Instortvoorzieningen die meegenomen moeten worden voordat de bovenwapening wordt aangebracht: 

schroefhulzen (ten behoeve van prefab gevelaansluitingen) 
koudebrugonderbrekingen 
ankerrails (ten behoeve van metselwerkdragers) 
sparingen voor Mous-punten 
sparingen voor leidingschachten 
instorthulzen (leuningpluggen) 

Activiteit 7.2: bovenwapening knippen. 
Niet alle wapening wordt op maat aangeleverd. De vlechter zal dan de wapening maat moeten 
knippen met een betonschaar voordat hij die kan gaan leggen. 

Activiteit 7.3: bovenwapening leggen. 
De bovenwapening wordt volgens tekeningen van de breedplaatleverancier gelegd op de tralieliggers. 

Activiteit 7.4: bovenwapening vlechten. 
De bovenwapening moet onderling en aan de tralieliggers gevlochten worden met binddraad. 
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Activiteit 7.5: kimankers plaatsen. 
De laatste activiteit die plaatsvindt voordat het beton gestort wordt, is het plaatsen van de kimankers. 
De kimankers worden vast gevlochten aan de stekeinden. Dit moet goed gebeuren, om te voorkomen 
dat de kimankers tijdens het stortproces los gaan. 

Activiteit 8: breedplaatvloer afstorten 

Het afstorten van de vloer gebeurt meestal met de betonpomp in verband met de te storten 
hoeveelheid beton. Dit is op te delen in vijf activiteiten: 

beton storten 
beton verdelen 
vloerhoogte controleren 
stormankers plaatsen 
beton verdichten 

Activiteit 8.1 : beton storten. 
Het beton wordt aangeleverd met betonmixers en gestort met behulp van een betonpomp. 

Activiteit 8.2: beton verdelen. 
Het verdelen van het beton gebeurt met een hark en/of schop. Er moet daarbij opgelet worden dat 
installatieleidingen op de breedplaatschillen niet beschadigen. 

Activiteit 8.3: vloerhoogte controleren. 
De vloerhoogte wordt gecontroleerd met een ontvanger en een horizontale laser, waarmee een 
horizontaal vlak wordt uitgezet. Deze kan het beste geplaatst worden in een grote sparing, zoals een 
trapgat, zodat die tijdens het storten niet in de weg staat. Met behulp van een lat waarop een 
ontvanger geplaatst is, kan de vloerhoogte bepaald worden. 

Activiteit 8.4: stormankers plaatsen. 
Als wanden gemaakt worden met behulp van wandbekistingen, moeten er stormankers in de vloer 
opgenomen worden. Daaraan kunnen wandbekistingen verankerd worden. De stormankers worden 
tijdens het storten van de betonspecie in de vloer gestoken. 

Activiteit 8.5: beton verdichten. 
Het beton is al met de hark en/of schop grof verdeeld, maar moet ook nog worden verdicht. Dit 
gebeurt met behulp van een trilrei. 

Afbeelding 16: het beton wordt met de betonpomp gestort. Afbeelding 17 & 18: de vloerhoogte wordt gecontroleerd met 
een roterende laser en ontvanger. 
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Activiteit 9: breedplaatvloer doorstempelen, herstempelen en ontkisten 

Na het afstorten van de vloer moet de vloer doorgestempeld, herstempeld en uiteindelijk ontkist 
worden. Meer informatie, zoals een berekening, is te vinden in hoofdstuk 2.2. 
Deze activiteit is op te delen in 4 activiteiten: 

breedplaatvloer doorstempelen 
breedplaatvloer herstempelen 
randstempels verwijderen 
breedplaatvloer entkisten 

Activiteit 9.1: breedplaatvloer doorstempelen 
Het doorstempelen van de breedplaatvloer houdt in dat op meerdere verdiepingen een 
ondersteuningsconstructie staat. De 2 of 3 onderliggende vloeren moeten namelijk het eigen gewicht 
en de stortbelasting kunnen dragen van de te storten vloer. Het juiste aantal en de periode dat de 
ondersteuningsconstructie moet blijven staan zal door een berekening moeten worden bepaald. Op 
pagina 15 is hier meer informatie over te vinden. 

Activiteit 9.2: breedplaatvloer herstempelen 
Om te voorkomen dat stempels en onderliggende vloeren worden overbelast wordt herstempeling 
toegepast. Herstempeling is het laten schrikken van de stempels door te lossen en weer aan te 
draaien. Hierdoor wordt de onderliggende vloer ontlast van het eigen gewicht van de bovenliggende 
vloer en kan de ondersteuningsconstructie weer bijdragen aan het ondersteunen van de te storten 
betonvloer. Het moment waarop de vloer voldoende sterkte heeft ontwikkeld om zijn eigen gewicht te 
dragen wordt bepaald door de sterkte-ontwikkeling van het beton van de betreffende vloer. 

Activiteit 9.3: randstempels verwijderen 
Tijdens het herstempelen van de vloer worden de randstempels bij de betonwanden verwijderd, omdat 
de betonwanden al in staat zijn deze randbelasting op te nemen. 

Activiteit 9.4: breedplaatvloer entkisten 
Het tijdstip van entkisten (het verwijderen van de overige stempels) van de vloer wordt bepaald door 
de sterkte-ontwikkeling van de betonnen druklaag, het aantal verdiepingsvloeren dat boven de 
beschouwde vloer gestort gaat worden en de cyclus waarin dat plaats zal vinden. Het is dus belangrijk 
om met de constructeur te overleggen. 
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Afbeelding 19: schematische weergave van de begrippen doorstempelen 
en herslempelen. (Bron: www.Gielbouwcentrum.nl) 
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2. Ontwerpaspecten in situ vloeren mbv breedplaatschillen 
Onder de ontwerpaspecten valt het materiaal en materieel dat moet worden voorbereid/uitgewerkt 
voordat de uitvoering begint. Bij de werkmethode waarbij in situ vloeren worden gemaakt met behulp 
van breedplaatschillen zijn de volgende ontwerpaspecten van belang : 

• breedplaatschil (hoofdstuk 2.1) 

• ondersteuningsconstructie (hoofdstuk 2.2) 

• veiligheidsvoorzieningen (hoofdstuk 2.3) 
• randbekisting (hoofdstuk 2.4) 

• installatie (hoofdstuk 2.5) 

• stortonderbreking (hoofdstuk 2.6) 

• maatvoering (hoofdstuk 2.7) 

• instortvoorzieningen (hoofdstuk 2.8) 

In de onderstaande afbeelding zijn enkele ontwerpaspecten weergegeven. 

Ontwerpaspecten vloer: 

instortvoorzieningen 

installatie ---

breedplaatschil -~-

Afbeelding 20: ontwerpaspecten bij de werkmethode 'In situ vloeren mbv breedplaatschillen'. 
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2.1 Breedplaatschil 

Een breedplaatschil is in diverse afmetingen te verkrijgen bij de verschillende leveranciers. De 
breedplaatschillen die Prefab Beton Veghel 1 levert zijn : 

- type Delta (traditioneel gewapende breedplaatschil) 
- type Alpha (voorgespannen breedplaatschil) 

Hieronder staan productgegevens van deze twee types. 

T_y~e Delta Type Alpha 
Algemene productgegevens 
Standaard breedte: 2400 mm 2400 mm 
Breedte pasplaten: minimaal 200 mm, maximaal 2330 minimaal 300 mm, maximaal 2330 
Lengte: maximaal13,00 m maximaal13,00 m 
Plaatdikten: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 1 00 mm 60 - 80 - 1 00 mm 
Sterkte klasse: B45 B45 
Staalkwaliteit FeB 500 FeB 500 
Tralieliggers: Standaard drie tralieliggers per 2,4 Standaard drie tralieliggers per 2,4 

m breedte. Indien een grotere m breedte. Indien een grotere 
stempelrijafstand gewenst is, kan het stempelrijafstand gewenst is, kan het 
aantal en/of type worden aangepast. aantal en/of type worden aangepast. 

Gasbetonsparingen 
Breedte: 100-200 mm 100-200 mm 
Lengte: 100-200-300-400-500-600 mm 100-200- 300 - 400-500- 600 mm 
Tevens: 150 x 200 mm 150 x 200 mm 

Transporthoeveelheden per vracht (vrachthoeveelheid bij pasplaten is minder) 

Plaatdikte 50 mm: 240m2 x 
Plaatdikte 60 mm: 200m2 200m 2 

Plaatdikte 70 mm: 170m2 x 
Plaatdikte 80 mm: 150m2 150m2 

Plaatdikte 90 mm: 130m2 x 
Plaatdikte 100 mm: 120m2 120m2 

Hijsvoorschriften 
De traditioneel gewapende breedplaatschil moet opgehesen worden aan de tralieliggers. Bij de 
voorgespannen breedplaatvloer tType Alpha) bevinden zich naast de tralieliggers de hijsogen om de 
schil op te hijsen . 

Gewicht breedplaatschil < 2500 kg 
Lengte < 6,0 m: viersprongketting (flexibel) 
Lengte 6,0- 7,5 m: zessprongketting (flexibel) 
Lengte> 7,5 m: evenaar, het element op minimaal 8 plaatsen aanpikken. 

Gewicht breedplaatschil ~ 2500 kg 
Evenaar, het element op minimaal 8 plaatsen aanpikken. 

Sparingen aanbrengen in de breedplaatschil 
Voor het op de bouwplaats aanbrengen van sparingen, waarvan de grootste afmeting maximaal 200 
mm bedraagt, moet eventuele verwijderde wapen ing naast de sparing worden bijgelegd. Sparingen 
met een grotere afmeting dan 200 mm en kokers, leidingen en leidingbundels met een grotere 
doorsnede dan 40 mm, mogen uitsluitend in overleg (met de hoofdconstructeur) worden aangebracht. 

1 Prefab Beton Veghel is vaste leverancier van Hendriks Bouw en Ontwikkeling voor breedplaatschillen. 
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2.2 Ondersteuningsconstructie 

Er is een indeling te maken in vier soorten ondersteuningsconstructies, namelijk: 
schroefstempels en onderslagen (traditionele ondersteining) 
valkop-systeem (systeemondersteuning) 
systeemsteiger met gaffels en onderslagen (systeemondersteuning) 
randtafel (systeemondersteuning) 

Schroefstempels en onderslagen (traditionele ondersteuning) 
Een traditionele ondersteuning voor de breedplaatvloer bestaat uit schroefstempels en onderslagen. 
De gegevens van de schroefstempels en de onderslagen, die te verkrijgen zijn bij de materieeldienst, 
zijn hieronder weergegeven. Meer informatie is te krijgen bij de materieelbeheerder. Ook in het 
materieel handboek is informatie te vinden. Daarin staat ook de belastingtabel van de stempels 
aangegeven. 

WBH 1 IBM 300 

WBH2 2050 mm 

4800 mm 57mm 155 mm 

MU-norm 
Montage en demontagenorm: 0,12 mu/m2 

NB: Deze norm is afkomstig uit de taakmanuren bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling en blijkt in de 
praktijk dus haalbaar te zijn. Op de site www.Bouwkosten.nl wordt een norm van 0,15 mu/m2 

aangegeven. Deze norm geldt bij een overspanning van 5,1 tot 7,4 meter. 

Valkop-svsteem (systeemondersteuning) 
Het valkop-systeem is een ondersteunings
systeem waarbij de dragers (onderslagen) 
verwijderd kunnen worden zodra het beton 
vormvast is. De onderstempeling blijft staan totdat 
het beton op sterkte is. De dragers zijn aluminium 
of stalen systeemdragers die snel weer ingezet 
kunnen worden op een ander stramien of andere 
verdieping. Bij leveranciers (zoals Layher en 
Matemco) zijn staanders te verkrijgen met een 
valkop-systeem. 

MU-norm 
Montage en demontagenorm: 0,15 mu/m2 

NB: Deze norm is afkomstig uit de nacalculatie 
van Hendriks Bouw en Ontwikkeling . De Afbeelding 21. systeemsteiger (Matemco Kwikformsteiger) 
leverancier Matemco geeft een norm van met valkop-systeem en aluminium dragers. 

2 0,14 mu/m . 

Systeemsteiger met gaffels en onderslagen (systeemondersteuning) 
Deze ondersteuningsconstructie wordt voornamelijk ingezet bij grote verdiepingshoogten (hoogte > 
3000 mm). 

MU-norm 
Montage en demontage norm: 0,15 mu/m2 

NB: Deze norm is afkomstig van www.Bouwkosten.nl en geldt bij een overspanning van 5,1 tot 7,4 
meter en een verdiepingshoogte van 3,4 meter. 
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Randtafel (systeemondersteuning) 
Een randtafel is inzetbaar als ondersteuningsconstructie en 
tegelijkertijd ook als randbeveiliging. Om een randtafel te 
kunnen verplaatsen is een tafelhaak nodig. 

MU-norm 
Be- en ontkisten: 0,12 mu/m2 

Randtafel (de)monteren: 0,78 mu/m2 

NB: Deze normen zijn afkomstig van 
www.Bouwkosten.nl en gelden bij een overspanning 
van 5,1 tot 6,0 meter. 

Begrippen ondersteuningsconstructie 

afbeelding 22: verplaatsen van het randtafel met 
behulp van een tafelhaak. (Bron: www.Matemco.nl) 

Enkele belangrijke begrippen die horen bij de ondersteuningsconstructie zijn de begrippen: 
toog 
doorstempeling 
herstempeling 
ontkisting 

Toog 
De pas gestorte vloer zal na het ontkisten iets doorzakken als gevolg van het eigen gewicht en de 
onvolledige verharding van het beton. Om te voorkomen dat de vloer te ver gaat doorzakken worden 
de breedplaatschillen met een toog (balling) neergelegd. Om een toog in het vloerveld te krij~en moet 
de middelste stempelrij hoger worden gesteld. De toog moet in het midden ongeveer 1/6005

e van de 
elementlengte bedragen. 

Doorstempeling 
Het doorstempelen van de breedplaatvloer houdt in dat op meerdere verdiepingen een 
ondersteuningsconstructie staat. De 2 of 3 onderliggende vloeren moeten namelijk het eigen gewicht 
en de stortbelasting kunnen dragen van de te storten vloer. Het juiste aantal en de periode dat de 
ondersteuningsconstructie moet blijven staan zal door een berekening moeten worden bepaald. In 
bijlage 4 is die berekening uitgelegd. 

Herstempeling en randstempels verwijderen 
Om te voorkomen dat stempels en onderliggende vloeren worden overbelast wordt herstempeling 
toegepast. Herstempeling is het laten schrikken van de stempels door te lossen en weer aan te 
draaien. Hierdoor wordt de onderliggende vloer ontlast van het eigen gewicht van de bovenliggende 
vloer en kan de ondersteuningsconstructie weer bijdragen aan het ondersteunen van de te storten 
betonvloer. Het moment waarop de vloer voldoende sterkte heeft ontwikkeld om zijn eigen gewicht te 
dragen wordt bepaald door de sterkte-ontwikkeling van het beton van de betreffende vloer. 
Verwijderen van de randstempels en het herstempelen van de overige stempels kan pas als de 
ontwikkelde betondruksterkte van de druklaag minimaal 14 N/mm2 bedraagt (volgens NEN 6722). Dit 
dient door de constructeur getoetst te worden. De ontwikkelde betondruksterkte wordt bepaald aan de 
hand van de methode 'gewogen rijpheid' (volgens NEN 5970). 

Ontkisting 
Het tijdstip van verwijderen van de rest van de stempels wordt bepaald door de sterkte-ontwikkeling 
van de betonnen druklaag, het aantal verdiepingsvloeren dat boven de beschouwde vloer gestort gaat 
worden en de cyclus waarin dat plaats zal vinden. Het is dus belangrijk om met de constructeur te 
overleggen. 
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2.3 Veiligheidsvoorzieningen 

Er moeten veiligheidsvoorzieningen genomen worden voor, tijdens en na het leggen van de 
breedplaatschillen. Voor het leggen van de breedplaatschillen is de vloer al voorzien van een 
veiligheidsvoorziening . Tijdens het leggen van de breedplaatschillen zal gebruik gemaakt moeten 
worden van een harnasgordel met schouder- en beenbanden en een valstopapparaat voorzien van 
een reddingslier. Na het leggen van de breedplaatschillen zijn er verschillende mogelijkheden. Om tot 
een keuze te komen 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 vloeren na het leggen van de breedplaatschillen. Daarnaast moeten er nog 
veiligheidsvoorzieningen worden genomen bij grote sparingen zoals trapgaten en liftkernen. In de 
tabel hieronder is te zien welke systemen bij open en dichte gevels worden toegepast. 

Open gevel 
Systeem 1: klemleuninQhouders x 
Systeem 2: randtafel x 
Systeem 3: werkvlonder x 
Systeem 4: metselsteiger als skeletbeveiliging x 
Systeem 5: leuninghouders met randbekistingshouder in 

een ophanQconsole (i. c.m. een hangsteiger) 
Systeem 6: leuninghouders zonder randbekistingshouder 

In de onderstaande afbeelding zijn systemen 2, 4 en 5 weergegeven. 

Afbeelding 23: overzicht veiligheidsvoorzieningen tijdens de ruwbouwfase. 
(Bron: www.Arbouw.nl) 
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Systeem 1: klemleuninghouders 
Klemleuninghouders 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 of 
op prefab balkon-/galerijplaten. 

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 (vaste leverancier). Om de 
randtafel te transporteren is een tafelhaak nodig. 

Toepassing 
- Vloerranden ter plaatse van open gevels. 

Systeem 3: werkvlonder 
Een werkvlonder is samengesteld uit baddingen, 
steigerdelen en klemleuninghouders, zoals afgebeeld op 
afbeelding 25. 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: metselsteiger als skeletbeveiliging 
Er kan ook de keuze worden gemaakt om een 
metselsteiger als veiligheidsvoorziening te gebruiken. De 
materieeldienst biedt de IVIatemco Kwikfarmsteiger aan. 
Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de 
materieelbeheerder of op www.Matemco.nl. 

Toepassing 
- Bij dichte en open gevels. 

aanpikken un tafelhMk 

I 
L--~---
1 

011de..rsola9 

.S.i:J"-De.f ~km p~l 

Afbeelding 24: systeem 1, klemleuninghouders. 

Afbeelding 25: systeem 3, werkvlonder. 

op hoogt" stellen 

Afbeelding 26: verplaatsen van de randtafel (systeem 4) met behulp van een tafelhaak. (Bron: www.Matemco.nl) 
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HENDRIKS 

Systeem 5: leuninghouders met randbekistingshouder 
Dit systeem, verkrijgbaar bij de materieeldienst, wordt in 
combinatie met hangsteigers toegepast omdat de 
leuninghouders geplaatst moeten worden in de 
ophangconsoles van de hangsteiger. Voor die consoles 
moeten mogelijk voorzieningen ('nepconussen') in de 
wand worden opgenomen. 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. 

Toepassing 
- Bij dichte gevels en de inzet van een hangsteiger. 

Systeem 6: leuninghouders zonder randbekistings
houder 
Dit systeem bestaat uit twee onderdelen waar 
steigerbuizen in gestoken worden. Er wordt een onderdeel 
vastgelijmd, -gespijkerd of -geschroefd op de breedplaat 
of op de onderliggende wand (kalkzandsteen of beton). 
Daarin wordt het tweede onderdeel van de leuninghouder 
geplaatst. Door het plaatsen van een steigerbuis in de 
leuninghouder kan een leuning gemaakt worden. Vaak 
wordt dit systeem toegepast op kalkzandsteen wanden in 
combinatie met een metalen randbekisting. 
Bij de materieeldienst zijn er twee soorten leuninghouders 
te verkrijgen, namelijk type GB en type BMF. Op de 
onderstaande afbeeldingen zijn beide types afgebeeld. 

Toepassing 
- Bij dichte gevels . 

...... 

·. 1 

Afbeelding 28: leuninghouders GB (links) en BMF (rechts). 
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Afbeelding 27: systeem 5, leuning- en 
randbekislingshouder. 

Afbeelding 29: leuninghouders GB met 
steigerbuizen en een metalen randbekisting. 
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HENDRIKS 

Veiligheidsvoorzieningen bij grote sparingen 
Voordat activiteiten uitgevoerd mogen worden op de breedplaatschillen moeten de sparingen zijn 
voorzien van een veiligheidsvoorziening. Grote sparingen zoals trapgaten en liftkernen kunnen op 2 
manieren worden voorzien van een veiligheidsvoorziening namelijk door middel van leuninghouders of 
door de sparing dicht te maken met plaatmateriaaL 

Leuninghouders 
Als leuninghouders kunnen de leuninghouders van het type GB of BMF worden ingezet. Op de vorige 
pagina is hierover meer informatie te vinden . Er moet dan nog wel een manier worden bedacht om de 
randbekisting vast te zetten. Dit kan door gebruik te maken van een metalen randbekisting als de 
wanden zijn opgebouwd uit kalkzandsteen. 

Plaatmateriaal 
Door de sparing af te dichten met plaatmateriaal (en baddingen) kan de randbekisting hier ook op 
worden geplaatst. Dit geheel kan beschouwd worden als een vlonder. De vlonder kan bij de liftsparing 
voor langere tijd blijven zitten, maar de vlonder kan ook als geheel verplaatst worden naar de 
volgende verdieping. De onderliggende sparing zal dan moeten worden voorzien van 
skeletbeveiliging. 
Door het plaatsen van ophangschoenen aan de binnenzijde van de sparing kan een vlonder geplaatst 
worden. Ook is het mogelijk de vlonder te ondersteunen met stempels op onderliggende vlonders of 
op de begane grondvloer. 

Afbeelding 30: vlonder geplaatst in een liftkern De vlonder Afbeelding 31: vlonder geplaatst in een liftkern De vlonder 
hangt in 10 hangschoenen steunt op 4 stempels in de hoeken. 
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HENDRIKS 

2.4 Randbekisting 

De randbekisting bij een breedplaatvloer wordt uitgevoerd met behulp van een houten (traditionele) 
randbekisting of een metalen (verloren) randbekisting. De randbekistingsmethode is afhankelijk van de 
gekozen veiligheidsvoorzieningen. 

Randbekisting bij gebruik van een metselsteiger als skeletbeveiliging 
De randbekisting kan niet worden geplaatst op de metselsteiger. Daarom zal een betanplex strook 
tegen de wand geboord moeten worden, verstevigd met een balk. Als de plaat voldoende hoogte heeft 
waarmee die bevestigd wordt tegen de wand, dan zijn er geen schoren nodig. Bij kalkzandsteen 
wanden is een metalen randbekisting ook mogelijk. 

Afbeelding 32: randbekisting bij gebruik van een metselsteiger als 
skeletbeveiliging. 

Randbekisting bij gebruik van doorstekende onderslagen met klemleuninghouders of werkvlonders 
Bij open gevels kunnen onderslagen doorsteken. Daarop kunnen steigerdelen of werkvlonders 
geplaatst worden, waarop de randbekisting geplaatst kan worden. 

Afbeelding 33: randbekisting bij gebruik van doorstekende 
onderslagen met klemleuninghouders, bij werkvlonders of bij 
een randtafel. 

Randbekisting bjj gebruik van een randtafel 
Het principe van bevestiging van een randbekisting bij een randtafel is hetzelfde als bij gebruik van 
een werkvlonder. 
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HENDRIKS 

Randbekisting bij gebruik van een leuninghouder (met randbekistinghouder) in ophangconsole 
De leuninghouder in een ophangconsole is voorzien van een randbekistinghouder. Door middel van 
twee verstelbare klemmen wordt de randbekisting vastgeklemd aan het profiel. 

Metalen (verloren) randbekisting 
De metalen randbekisting is niet inzetbaar bij betonnen wanden. De randbekisting moet namelijk 
vastgezet worden op de bovenzijde van de wand . Dit is niet of nauwelijks mogelijk door de uitstekende 
wandwapening . Het schoren van de metalen randbekisting vindt plaats aan de tralieliggers van de 
breedplaatschiL 

Afbeelding 34: metalen randbekisting. 
(Bron: www.Mavotrans.nl) 

Randbekisting bij een doorlopende spouw 
Een speciale vorm van randbekisting is de randbekisting om een vloerspouw te maken zodat de 
(ankerloze) wandspouw doorloopt in het vloerveld. Door het plaatsen van een stalen vloerspouw-wig 
in de spouwwand wordt de vloerspouw gevormd. Bij de materieeldienst is de vloerspouw-wig 
aanwezig met een lengte van 1,2 en 2,4 meter. De maximaal te storten vloerdikte bedraagt hierbij 270 
mm. 
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Afbeelding 35: doorsnede stalen vloerspo uw-wig. 
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2.5 Installatie 

In de druklaag van de breedplaatvloer kunnen leidingen voor elektra, water, mechanische ventilatie en 
riolering worden opgenomen. Vooral bij een hoge concentratie aan leidingen of kruisende leidingen 
en/of een geringe dikte van de druklaag is coördinatie van de installaties in een vroeg stadium vereist. 
De mechanische ventilatie en de riolering zijn hierbij het meest bepalend. 

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren 
1. Maximale dikte leiding(-pakket) =vloerdikte- breedplaatdikte- 70 mm. 
2. Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet. 
3. Probeer het kruisen van leidingen te voorkomen. Mocht dit niet lukken dan de onderste 

leidingen loodrecht op de tralieliggers leggen en de bovenste leidingen evenwijdig aan de 
tralieliggers. 

4. Leidingen en bundels dikker dan 50 x 50 mm dienen door de aannemer/ installateur ter 
beoordeling aangegeven te worden op de legplantekening. 

5. Maximale leiding- en bundelbreedte: 250 mm. 
6. Tussen leidingen minimaal de maat van de dikste leiding of dikste bundel vrijhouden. 
7. Naast opleggingen een leidingvrije zonde van minimaal 1/1 Oe van de dagmaat met een 

minimum van 500 mm aanhouden, mits leverancier anders aangeeft. 
8. Leidingen zo snel mogelijk schuin wegleiden van schachten en trapgaten. 
9. Versterkte stroken vrijhouden van leidingen. 
10. Elektra leidingen bij voorkeur direct op de breedplaatschil aanbrengen. 
11. Voor het knippen van tralieliggers: zie de richtlijnen op de volgende pagina. 

Plattegrond verdiepingsvloer 

Legenda 

- - rijen onderslagen - ~ extra onderslagen 
(vlgs. opgave leverancier) vanwege geknipte tralies 

- tralieliggers In plaat t.b.v.leidingen 

Afbeelding 36: leidingverloop en aandachtspunten verdiepingsvloer woning. (Bron: www.StiPB.nl) 
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Richtlijnen voor het knippen van tralieliggers 
• Er moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de bovenstaaf en/of de diagonaalstaven van 

de doorlopende tralieliggers worden weggeknipt. 
• Als er doorlopende tralieliggers worden doorgeknipt, moet vooraf ter plaatse een extra 

stempelen/of een extra onderslagbalk (dwars op de overspanning) worden aangebracht. 

2.6 Stortonderbreking 

Bij stortonderbrekingen in de doorgaande constructie zal de wapening door de stortnaad heen moeten 
lopen . Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden : 

• de wapening minimaal de vereiste laslengte door de voorziening laten doorsteken 
• een wapeningsysteem met schroefkoppeling 
• een wapeningssysteem met koudebrugonderbreking 
• het toepassen van geperforeerde stalen stortonderbrekingsprofielen (haringgraatstaal) 

Wand of vloer Wand of vloer Wand-wand Vloer 

:I, I ~· ! ' ! 
[§[ I x I 

I ! 
~ 71 

laslenste rD.UJJ. 

Afbeeldmg 37: soorten stortonderbrekmgen. (Bron: www. G!elbouwcentrum.nl) 

Een stortonderbreking dient zo weinig mogelijk tot verzwakking van de constructie te leiden. In overleg 
met de constructeur zal daarom de plaats van de stortonderbrekingen vastgesteld moeten worden. In 
de uitvoeringsfase moet zorg worden besteed aan de aanhechting in het oppervlak tussen de twee 
stortgangen. Daarom moet vooraf aan het aanstorten altijd het aanstortvlak van de eerder gestorte 
beton ruw, schoon en vochtig gemaakt worden. 

2.7 Maatvoering 

Kimankers 
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). 

Toog 
De breedplaatschillen moeten met een zodanige balling (toog) worden geplaatst dat deze in het 
midden ongeveer 1/60051

e van de elementlengte bedraagt. 

2.8 Instortvoorzieningen 

Voorzieningen die opgenomen kunnen worden in de vloer zijn: 
sparingsdozen voor mous-punten 
sparingsdozen voor leidingschachten . 
ankerrails ten behoeve van metselwerkdragers 
instorthulzen/leuningpluggen 
schroefhulzen ten behoeve van prefab gevelsluitingen 
koudebrugonderbrekingen 
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Bo' 

3. Voorbereiding werkmethode in situ vloeren mbv 
breedplaatschillen 

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 7 hoofdstappen die doorlopen moeten 
worden voor de voorbereiding van de 
werkmethode in situ vloeren met behulp van 
breedplaatschillen. Vervolgens wordt dit proces 
stap voor stap behandeld, opgedeeld in kleinere 
stappen (in totaal 21 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 

I --

D Activiteit of proces 
(Verandering van input) 

<> Beslissing of opdracht 

-

CJ Document 

--

I I Gegevens (Toelichting 
of voorbeeld) 

Afbeelding 38: symbolenverklaring flowchart diagram. 

-

De lay-out waarin de processen worden 
weergegeven, is in afbeelding 39 te zien. De 
nummering geeft de onderdelen aan: 

1 lïf ~EN .. D!.'~ .. 
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 
INK 
PRL 
wo 
WVB 
DIRB 
MATB 

Onderaannemer 
Organisatiemedewerker 
Organisatiedeskundige 
Calculator 
Hoofdcalculator 
Uitvoerder 
Hoofduitvoerder 
Inkoper 
Projectleider 
Werkorganisator 
Werkvoorbereider 
Directeur Bouwbedrijf 
Materieelbeheerder 
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Afbeelding 39: lay-out procesbeschrijving. 
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Stap 1 t/m 7: 
voorbereiding werkmethode in situ vloeren 

Betrokkenen: 

OI RB I HCAL I 
CALIPRLI 

VWBIOMIOOI 
WO I INKIHUI 

OMIOO 

OMIOO 

OM lOOI 
MATBIOA 

Gunning/opdrachtverstrekking & 
keuze voor breedplaatvloer 

Stap 3: 
analyse 

verstoringen 

1A: 
overdracht van 
calculatie naar 

projectteam 

2A: 
analyse 

verdiepings-
plattegronden 

20: 
bepalen 

hoeveelheid 
transporten 

3A: 
analyse prefab 

betonnen 
onderdelen 

4A: 
bepalen 

ondersteunings-
constructie 

40: 

1B: 
verdiepen in de 
werkmethode 

2B: 
inventariseren 

vloerafmetingen en 
-oppervlaktes 

2E: 
tekenen leg- en 

stortvolgorde 

3B: 
analyse prefab 

stalen 
onderdelen 

4B: 
bepalen 

veiligheids-
voorzieningen 

materieelbewaking 

OMIOO 

OM lOOI 
MATBIOA 

OMIOOIVWBI 
CAL I PRL I HUl I 

UIT 

I Stap 1 H Stap 2 I 

SlapS: 
analyse 
arbeid 

Stap 7: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

Eind 

ABK 

SA: 
manuur
bepaling 

7A: 
overdrachts
documenten 
samenstellen 

7B: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

Start uitvoering casco 

2C: 
vaststellen leg- en 

stortvolgorde 

2F: 
tekenen 

vloerencyclus 

3C: 
analyse 

vloeraansluitingen 
en -knooppunten 

4C: 
analyse 

kraantype en 
-bezetting 
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Stap 1: opstarten voorbereiding 
werkmethode in situ vloeren 

Betrokkenen: 

DIRB/ HCAL/ 
CAL/PRL/ 

VNB/OM/OD/ 
WO /INK I HUl 

OM/OD 

Gunning/ 
opdrachtverstrekking & 

keuze voor breedplaatvloer 

KAM 602 
1--

~ 
Overdrachts-
documenten 

'-- -

I·~'"'"~ 18: 
toelichting 

Hoofdstuk 1: 
productieproces in 
situ vloeren mbv 

breedplaatschillen 

~ 

Start stap 1 

~ 

__. 1A: I 
overdrachtvan 

r--+ calculatie naar 
projectteam 

l......+ 18: 
verdiepen in de 
werkmethode 

( Eind stap 1 

• HENDRIKS 

.. 
7 

Bouw en Ontwlk~ll'!!_ 

opstellen Stap2: I 
Vloeren
cyclus 

I Stap 1 1--1 Sta

1

p 2 H Sta~ 3 H Sta

1

p 4 H Sta

1

p 5 H Stap 6 ~~ Stap 7 I 26 



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 vloeren 
met behulp van breedplaatschillen. 

I Stap 1 H St;p 2 H St;p 3 ~~ st;p 4 H st:p s H Stap 6 ~~ Stap 7 I 27 
I Stap1Aen1B: I 
. toelichtin9 . 
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Betrokkenen: 

OM/OD 

OM/OD 

OM/OD 

OM/OD 

OM/OD 

OM/OD 

Stap 2: 
opstellen vloerencyclus 

Slap 1: 
opstarten 

voorbereiding 
werkmethode 

in situ 
vloeren 

Stap 2A en 
2B: 

toelichting en 
voorbeeld 

Stap 2C, 20, 
2E en 2F: 
toelichting 

Stap 2E: 
voorbeeld 

Stap 2F: 
voorbeeld 

Start stap 2 

2C: 
vaststellen leg- en 

stortvolgorde 

20: 
bepalen 

neeveelheid 
transporten 

2E: 
tekenen leg- en 

stortvolgorde 

tekenen 
vloerencyclus 

Eind stap 2 

HENDRIKS 

Tekening leg- en 
stortvolgorde 

Vloerencyclus 

Stap 3· 
analyse 

vestcringen 
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Stap 2A en 28: 
toelichting en voorbeeld HENDRIKS 

Stap 2A: analyse verdiepingsplatteg ronden 

• Analyseer waar in het project een breedplaatvloer wordt toegepast. 

• Analyseer de overspanningsrichting . 

• Controleer of er sprake is van verschillen in vloerniveaus. 

• Controleer of er verzwaarde stroken zijn . 

• Controleer of er aan te storten prefab elementen zijn, zoals bordessen of balkonplaten. 

Stap 2B: inventariseren vloerafmetingen en -oppervlaktes 
• Leg per verdieping de overspanningslengte, de breedte en de oppervlakte van de 

breedplaatvloer vast in een tabel. 

• Bepaal in hoeveel breedplaatschillen de vloeren opgedeeld kunnen worden . 

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: 
Bouwbedrijf: 
Opgeleverd: 
Bouwsom: 
Bouwtijd: 
Omschrijving: 

Zeeheldenwijk te Oss 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
2004 
€ 4.325.000,-
13 maanden 
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. 

De vloergegevens, die horen bij project 511, zijn hieronder in een tabelvorm weergegeven. 

Ano lyso vloeren - vloergegevent per woonb lok 

Breedpintschil len P!! '!!'dlepln~t(voor l!.-2.1 en _!Ie ~erdleplnQ I 
Vloerveld Lengte (mm) Breedte (mm) Opp. (m2) Aantal breedplaatschillen (2400 mm) ~!!.!!' pasplaten Breedte pasplaat (Mln. 300, max. 2330) Dikte 

5670 14t1t 80,0 ~ 1' ~1 11 50mm 
2A 4490 7012 31,5 2 1· 2212 50mm 
28 1690 4469 7.6 1, 2069 ·sa mm 
2c 4490 2350 --;o:6 o1 o sOffini 

3 3000 ~t 41 ,5 5
4 

1. t831 50mm 
4A 4490 SS26 38,3 3 1326 50 mm 
48 1600 2955 5,0 ----r 1. 5ss -50 mm 

·- 4C 44-90 2350 10,6 1 ·a o 50 mm 
s ·3000 13ä3i 4i:s' s 18fi"'somm 
s 30oo i383i -m 1 1~1 ·sa rr.r" 

7A 4490 S526 38,3 1. 1326 50 mm 
I. 78 1690 2955 S,O 555 50 mm 
0 7C 4490 2350 10,6 0 50 mm 

8 567lÏ 13631 78,4 1831 so mm 1, 
440,2 

----48 t 690 
4c 4490 
- 5-- 3000 

- 6-- 3000 
--.,-- 4490 - 1411 1 
·a 567o 14111 -r --ITotal~ 

39 

5 
.3. 

1 
t 
5 
5 
5 

,,, 
I 

1, 
1 

Dikte 
50mm 
50 mm 

2111 50 mm 
1326 50 mm 
á35 so;;;;;; 

0 50 mm 
2111 50 mm 
2111 50mm 
2111 50mm 
2111 Slimiiî 
-r· 
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Stap 2C, 20, 2E en 2F: 
toelichting 

Stap 2C: vaststellen leg- en stortvolgorde 
• Controleer of er details zijn die de legvolgorde beïnvloeden. 

• Analyseer de mogelijkheden voor de plaats van eventuele stortnaden. 

• De legvolgorde is afhankelijk van de wandencyclus. 

Stap 2D: bepaal hoeveelheid transporten 

END KS 
Bt.~u_.- en 0!ft""Wlkkullng 

• Het bepalen van de hoeveelheid transporten geeft inzicht in de mogelijkheden van opdeling 
bij het leggen van de breedplaatschillen in de planning. 

• Bekijk de vloeroppervlaktes. 

• Het aantal breedplaatschillen per vracht is afhankelijk van de dikte van de breedplaatschiL 
Een overzicht van het aantal m2 per vracht is vermeld in hoofdstuk 2.1. 

Stap 2E: tekenen leg- en stortvolgorde 
Teken de leg- en stortvolgorde. Geef daarbij aan: 
• breedplaatschillen per transport 

• stortnaden 

• lastige/opmerkelijke details 
Een voorbeeld hiervan is te vinden op de volgende pagina. Het voorbeeld is gebaseerd op 
project 511 Zeeheldenwijk te Oss. 

Stap 2F: tekenen vloerencyclus 
Teken de vloerencyclus. Als basis voor het bepalen van de vloerencyclus zijn de wandencyclus 
en het calculatietijdschema. De activiteiten die ingetekend moeten worden: 
• ondersteuningsconstructie plaatsen {0, 12 - 0,15 mu/m2

, afhankelijk van soort ondersteuning) 

• vooropperen van materiaal 

• breedplaatschillen leggen 

• prefab elementen leggen 

• veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 

• onderwapening aanbrengen (76 kg/m2
: www.Bouwkosten.nl) 

• randbekisting aanbrengen 

• installatie aanbrengen 

• bovenwapening aanbrengen (76 kg/m2
: www.Bouwkosten.nl) 

• storten vloerveld (pompmixer: 25- 30 m3 beton per uur, betonpomp: 60- 12 m3 beton per uur) 

• randbekisting verwijderen 

• herstempelen 

• ontstempelen 
Geef daarbij aan welke relaties de activiteiten met elkaar hebben, zoals 'eind-start relatie met 
activiteit X' of start-start relatie met activiteit X met een interval van 1 dag'. 
Geef ook de activiteiten aan die op het kritieke pad liggen. (Kritieke pad: activiteiten die bij 
uitloop zorgen voor een vertraging in de cyclus) 

Een voorbeeld van een vloerencyclus is te vinden bij de pagina 'Stap 2F: voorbeeld' . Die is 
opgesteld voor project 511 Zeeheldenwijk. 

I Stap 1 I-i Stap 2 - Stap 3 

I Stap 2C, 20 2E. en 2F: I 
toetichlll'l!l 

Stap 4 

.-

Stap 5 Stap 6 Stap 71 
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Stap 2E: 
voorbeeld (1) 

Voorbeeld legvolgorde project 511 
De aangegeven (opmerkelijke) details staan op de volgende pagina. 
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Stap 2E: 
voorbeeld (2) 

Details A(= detail 73) bij voorbeeld legvolgorde project 511 : 
Dit detail bepaald de legvolgorde omdat het I-profiel bovenop de linkse breedplaatschil komt te 
liggen met daaraan een hoeklijn waarop de aansluitende breedplaatschil draagt. 
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Details B (= detail 43) bjj voorbeeld legvolgorde project 511 : 
Het I-profiel komt te liggen op de breedplaatschillen, steunend op een stalen kolom in de gevel 
en de betonwa 'r'-'---------- ----- ----- ---, 

Details C (= detail110) bij voorbeeld legvolgorde project 511: 
De prefab balkonplaat draagt op de consoles die aan de wand zijn meegestort Er is dus geen 
constructieve verbinding tussen de breedplaatvloer en de balkonplaat 
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Betrokkenen: 

OM/00 

OM/00 

OM/00 

Stap 3: 
analyse verstoringen 

Stap2: 
opstellen 
liloeren
cyclus 

Stap 3A, 36 
en 3C: 

toelichting 

HENDRIKS 

Start stap 3 

Werkplan prefab 
betonnen 

36: Werkplan prefab 
analyse prefab 1---~ stalen onderdelen 

stalen onderdelen 

3C: 
analyse 

vloeraansluitingen 
en -knooppunten 

Eind stap 3 
Ste~p4! 
analyse 

rnaterlee I 

Unx 

! I 1 I 
I Stap 1 H Stap 2 ~~ Stap 3 H Stap 4 H Stap 5 H Stap 6 ~i Stap 7 I 34 



Stap 3A, 38 en 3C: 
toelichting 

Stap 3A: analyse prefab betonnen onderdelen 
• Onderzoek verstoringen in de cyclus zoals prefab balkons en trapbordessen. 
• Hoe worden deze onderdelen meegenomen? 
• Welke afmetingen hebben ze? 
• 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://intranet.hb-oss.nl/web/KAM/Werkplannen.htm 

Stap 38: analyse prefab stalen onderdelen 
• Zijn er prefab stalen onderdelen die meegenomen moeten worden in de vloer? 
• 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 vloeraansluitingen en -knooppunten 
• Let op de detaillering bij de aansluiting met prefab beton. 
• Let op knooppunten zoals de aansluiting wanden-vloer. 
• Let op vloeraansluitingen bij stortonderbrekingen. 



Betrokkenen: 

OM/00/ 
MATB /OA 

OM/00/ 
MATS /OA 

OM/00/ 
MATB/OA 

OM/00 

Stap 4: 
analyse materieel 

l L l I 

Startstap 4 

4A: 
bepalen 

ondersteunlngs
constructle 

46: 
bepalen 

veiligheids
voorzieningen 

4C: 
analyse kraantype 

en 
-bezetting 

Eind stap 4 

HENDRIKS 

Berekening 
stempelafstand 

Tekeningen veilig
t---~ heidsvoorzieningen 

tijdens vloerenfase 

Stap 5: 
analyse 
arbeid 

I Stap 1 H Stap 2 f-~ Stap 3 H StaP- 4 H Stap 5 ~-~ Stap 6 H Stap 7 I 36 



Stap 4A: 
toelichting 

Stap 4A: bepaal ondersteuningsconstructie 
• Maak per project een vergelijking tussen de verschillende soorten ondersteuningsconstructies 

op basis van: 
- huurperiode 
- benodigde inzet materieel 
-manuren 

• Bepaal in overleg met de breedplaatleverancier de optimale verhouding tussen de 
stempelrijafstand (onderslagafstand) en: 

- schildikte 
- hoofd- en verdeelwapening c.q. voorspanwapening 
- tralieligger (hoogte en staafdiameters) 

• Een berekening voor de stempelafstand onderaan deze pagina uitgelegd. Een 
voorbeeldberekening is te vinden op de volgende pagina. 

• Bereken vervolgens: 
-het aantal verdiepingen dat doorgestempeld moet worden (doorstempeling) 
- het moment van het herstempelen en verwijderen van de randstempels 

(herstempeling) 
-het moment van verwijderen van de overige stempels (ontkisting) 

In bijlage 3 is een begripsomschrijving van de zojuist genoemde begrippen te vinden. In 
bijlage 4 is de berekening te vinden om de doorstempeling te berekenen. 

Berekening stempelafstand 

Uitgangspunten: - stempelrij-afstanden opgegeven door breedplaat-leverancier 
-afmetingen houten onderslagen: 155 x 57 mm (klasse C18) 
-maximale stempelafstand onderslagen: 1,2 meter (opgegeven door de 

constructeur) 
- stortbelasting is 1, 5 kNim2 

- veiligheidsfactor is verwerkt in de genoemde waarden 

Eigen gewicht vloer = soortelijk gewicht beton x dikte vloer 
= 25 kNim3 x dikte vloer =X kNim2 

Stortbelasting vloer 
Totale belasting vloer 

= 1 5 kNim2 + 
= Y kNim2 

Belasting per meter = totale belasting vloer x stempelrij-afstand 
= Y kNim2 x stempelrij-afstand (opgegeven door breed plaat-leverancier) 
= Z kNim 

Stempelafstand = toelaatbare belasting stempel I belasting per meter 
= toelaatbare belasting stempel (zie stempeltabel) I Z kNim 
= stempelafstand (meters) 

Vergelijk de maximale stempelafstand dat uit de berekening komt van de draagkracht van de 
stempels met de maximale stempelafstand van de onderslagen (1 ,2 meter). 

Opmerking: de onderslagen blijken bij de meeste projecten maatgevend te zijn voor de 
stempelafstand. Het toepassen van een ander type onderslag zal de stempelafstand kunnen 
vergroten waardoor een grotere optimalisatie mogelijk is. 



Stap 4A: 
Voorbeeld 1 

Voorbeeld berekening stempelafstand 
De berekening is opgesteld voor twee vloervelden van 2e en 3e verdiepingsvloer en de dakvloer 
van project 511 Zeeheldenwijk. 
Het stempelplan dat bij dat project hoort is hieronder afgebeeld. 
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Stap 4A: 
Voorbeeld 2 

Voorbeeld doorstempel-en ontkistinqsplan 
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Stap 48: 
toelichting 

Stap 48: bepaal veiligheidsvoorzieningen 
• Maak een afstemming tussen de veiligheidsvoorzieningen die toegepast moeten worden tijdens 

de verschillende fasen (voornamelijk wanden- 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. 



Stap 48: 
voorbeeld HENDRIKS 

Voorbeeld veiligheidsvoorzieningen project 511 tijdens de vloerfase 
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Stap 4C: 
toelichting 

Stap 4C: analyse kraantype en -bezetting 
Opmerking: voordat begonnen wordt met de analyse van het type hijskraan en de bezetting er van 
moet de wandencyclus bekend zijn. Om de wandencyclus van in situ betonwanden te bepalen, 
kunnen de stappen 1 tlm 3 doorlopen worden van de handleiding in situ wanden mbv aluminium 
grootvlak wandbekisting. 

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 42 m Gieklengte 31,6 m 
Max. last (tot 14,6 m)118,0 ton Max. last (tot 13,9 m) 18,0 ton 

Max. last (op 42 m) )5,5 ton Max. last (op 31,6 m) ~ 3,1 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. 

Kraanbezetting 
• De kraanbezetting is alleen te berekenen als ook de wandencyclus 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 



Stap 4C: 
voorbeeld 

Stap 4C: analyse kraanbezetting 
Hieronder staat een voorbeeld van een kraanbezetting die is opgesteld voor het project 511 

----
Kraanuren begratingsblad eroject 511 Zeehelden,....-:~-woonblokken) 

I 

Kra anbez:..:.e.;.;;;nl.:..cng._ __ 

Inzet Huur Machinist 

1 kraan (typeSK-2400R) € 1.008,30 I/week € 1.520,00 /week € 1.500,00 14 weken €36.896,20 

1 kraan (type SK-2400R) 
1 betOilpomp 
1 exteme kraan 

2 kranen (type SK-2400R) 

€ 1.008,30 I/week € 1.520,00 /week € 1.500,00 14 weken € 36.896,20 560:uren 
€ 300,00 1/UUr ~00 i~~ 9 uur € 2.700,00 5ö'Ureiï 
€ 750,00 /dag € 0,00 incl. incl. 28ëiäQen € 21.000,00 224:uren 

i Totaal : € 60.596,20 _.. 
I ~~--~~~~ 

€ 3.040,00 /week € 3.000,00 14 weken € 73.792,40 1120.uren 
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Stap 40: 
toelichting 

Stap 40: materieelbewaking 

HE 

• 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: 
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Stap 5: 
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Stap 5A: manuurbepaling 

Stap SA: 
toelichting 

• Aan de hand van het normenblad ('Basis manurenblad verdiepingsvloeren') 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. 



Stap 6: 
opdrachtbevestigingen materieel 

Betrokkenen: 

OM I OD I MATS I 
OA 

OM I OD I MATS I 
OA 

OM I OD I MA TB I 
OA 

Stap 5: 
analyse 
arbeid 

Stap 6A, 68 
en 6C: 

toelichting 
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Stap?: 
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Eind stap 6 naar 
uitvoerings
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Stap 6A, 68 en 6C: 
toelichting 

Stap 6A: opdrachtbevestiging hijskraan 
• Controleer de beschikbaarheid van de hijskraan/hijskranen 

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

Stap 68: opdrachtbevestiging veiligheidsvoorziening 
• Controleer de beschikbaarheid van de veiligheidsvoorzieningen 

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

Stap 6C: opdrachtbevestiging ondersteuningsconstructie 
• Controleer de beschikbaarheid van de ondersteuningsconstructie 

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

Bou n Ontwikkel! 
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Stap 7: 
overdracht naar uitvoeringsteam HENDRIKS 

Betrokkenen: 

OM/OD 

OM/OD/WI/8/ 
CAL I PRL I HUl/ 

UIT 

Stap 7A en 
78: 

toelichting 

Start stap 7 

overdrachts
documehten 
samenstellen 

78: 
overdracht naar 
uitvoeringsteam 

Start 
Eind stap 7 uitvoering 
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Stap 7 A en 78: 
toelichting 

Stap 7 A: overdrachtsdocumenten samenstellen 
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 vloeren 
• Project algemeen 

• Analyse vloeren (afmetingen en oppervlaktes)(stap 2A en 2B) 

• Leg- en stortvolgorde en vloerencyclus (stap 2E en 2F) 

• Werkplan prefab betonnen onderdelen (stap 3A) 

• Werkplan prefab stalen onderdelen (stap 38) 

• Ondersteuningsconstructie (berekeningen) (stap 4A) 

• Veiligheidsvoorzieningen (stap 48) (wandencyclus ook inbegrepen) 

• Kraantype en kraanbezetting (stap 4C) (wandencyclus ook inbegrepen) 

• Manuurbepaling (stap 5A) (wandencyclus ook inbegrepen) 

• Opmerkingen/ aandachtspunten (details) 

Stap 78: overdracht naar uitvoeringsteam 
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. 



HENDRIKS 

Bijlagen 

Bijlage 1: overzicht op te stellen handleidingen 

Bijlage 2: overzicht stappen productieproces in situ vloer 

Bijlage 3: begripsomschrijving doorstempeling, herstempeling en ontkisting 

Bijlage 4: berekening aantal verdiepingen doorstempeling 

Bijlage 5: overzicht stappen 1 tlm 7 voorbereidingsproces 

Meer (actuele) informatie met betrekking tot gietbouw is te vinden op de website van het 
Gietbouwcentrum (www.Gietbouwcentrum.ni) . 

Handleiding in situ vloeren mbv breedplaatschillen 



HENDRIKS 

Bijlage 1: overzicht op te stellen handleidingen 

Hand leidin in situ vloeren mbv breed laatsch illen 



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 Traditionele 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 situ beton Traditionele bekisting 
15 13.3-B Schuinbeton Traditionele bekisting 

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

17 16.1-B T radiiionale bekisting 

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 Traditionele 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 Systeembekisting 

29 16.4-B Traditionele bekisting 

30 16.4-C Verloren bekisting 

31 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 wandbekisling 

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 (17.3) 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-B Traditionele bekisting 

51 21.1-C Aluminium grootvlak wandbekisting 

52 21.1-D Stalen wandbekisting 

53 21.1-E Holle wanden 

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-D 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 

66 21.5-B Aluminium Monteren 

69 21 .5-C Hout Monteren 

70 21 .6-A (21.6) Boeiboorden Hout Monteren 

71 21 .6-8 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 ~tum1nJum grootvlek wandbekisting x 
76 22.1-D Stalen wandbekisting 

77 22.1-E Holle wanden 

78 22.1-F Prefab beton Plaatsen 

79 22.1-G Kalkzandsteen Lijmen 

80 22.1-H Cellenbeton Lijmen 

81 22.1-1 Metselwerk Metselen 



Systeemwanden; vast 

verplaatsbaar 

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

95 23.1-B Kanaalplaatvloer 

96 23.1-C Rib-cassettevloer 

97 23.1-D PS-isolatievloer 

98 23.1-E BreedQiaatvloer x 
99 23.1-F Combinatievloer 

100 23.1-G Staalplaat-betonvloer 

101 23.1-H Hout Balken en vloerplaten 

102 23.1-1 Staal Roostervloer 

103 23.2 (23.2) Balkons Prefab beton Plaatsen 

104 23.3 (23.3) Galerijen Prefab beton Plaatsen 

105 23.4-A (23.4) Bordessen Prefab beton Plaatsen 
106 23.4-B In situ beton Traditionele bekisting 

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

108 24.1-B Aluminium Plaatsen 

109 24.1-C Si aal Plaatsen 

110 24.1-0 Prefab beton Plaatsen 

tt1 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 Staaf Plaatsen 

115 24.2-D Prefab beton Plaatsen 

116 24.3-A (24.3) Spiltrappen Hout Plaatsen 

117 24.3-B Aluminium Plaatsen 

118 24.3-C Staal Plaatsen 

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

120 24.4-B 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-B Aluminium Plaatsen 

126 24.5-C Staal Plaatsen 

127 24.5-0 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-B Aluminium Plaatsen 

131 24.6-C Staal Plaatsen 

132 24.6-D Prefab beton Plaatsen 

133 24.6-E In situ beton T radrtionele bekisting 

134 24.7-A (24 .7) Helling; bordessen Hout Plaatsen 

135 24.7-B 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 

14t 24.8-C Staal Plaatsen 

142 24.9-A (24.9) Klimijzers Aluminium Plaatsen 

143 24.9-B Staal Plaatsen 

144 24.10-A (24.10) Ladders en klimijzers; bordessen Hout Plaatsen 

145 24.10-B Aluminium Plaatsen 
146 24.1Q-C Staal Plaatsen 

147 27.1-A (27) Daken (27.1) Vlakke daken Hout Samenstellen 

148 27.1-B Prefab dakelementen Plaatsen 

149 27.1-C Staal Monteren 

150 27.1-0 Prefab beton Plaatsen 

151 27.1-E In situ beton Traditionele bekisting 

152 27.1-F Kanaalplaatvloer 

153 27.1-G Breedplaatvloer 

154 27.1-H Staalplaat-betonvloer 

155 27.1-f 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) Hellende daken Prefab dakkap Plaatsen 

160 27.2-B Houten spant Monteren 

161 27.2-C Houten gordingen Monteren 

162 27.2-D Staal Monteren 

163 27.3-A (27.3) Luifels Hout Samenstellen 

164 27.3-B Prefab dakelementen Plaatsen 

165 27.3-C Staal Monteren 

166 27.3-0 Prefab beton Plaatsen 



.4) Overkappingen 

182 28.1-A (28) Hoofddraagconstructies (28.1) Kolom-Aiggerconstructies Staal 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 Tunnelbekist ing 

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

193 31.1-A (3 t) Buitenwandopeningen (3 t . 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 (3 t .2) Gevuld met ramen, ramen draaiend aan een kant Hout Plaatsen 

t98 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, tuimetdeuren 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 31.9-A (31 .9) Gevuld met deuren, toumiqets Hout Plaatsen, afhangen 

226 31 .9-B Aluminium Plaatsen, afhangen 

227 31.9-C Staal Plaatsen, afhangen 

228 31 .9-D Kunststof Plaatsen, afhangen 

229 31 .1G-A (31 . 1 0) Gevuld met puien, gesloten puien Hout Plaatsen 

230 31 .1G-B Aluminium Plaatsen 

231 31 .1G-C Staal Plaatsen 
232 31 .10.0 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 Kunststof 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 AJuminiurn 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 Kunsistof Plaatsen 

249 32.5-A (32.5) Combinatieramen Hout Plaatsen 

250 32.5-B Aluminium Plaatsen 

251 32.5-C Staal Plaatsen 



(32.7) 

(32.8) Tuimeldeuren 

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 Staal Plaatsen 

276 33.2-C Glas Plaatsen 

277 33.2-D Kunststof Plaatsen 

278 34-1 -A (34) Balustrades en leuningen (34.1) Binnenbalustrades Staal 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 Matsemerk 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 Metselen 

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 Plaalsen 

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 t as Hout Plaatsen 

313 37.4-B Aluminium Plaatsen 

314 37.4-C Staal Plaatsen 

315 37.4-D Kunststof Plaatsen 

316 37.5-A (37.5) Gevuld mei ramen, combinatieramen Hout Plaalsen 

3t7 37.5-B Aluminium Plaatsen 

3t8 37.5-C Staal Plaatsen 
319 37.5-D Kunststof Plaatsen 

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

321 38.1-B Hout Plaatsen 

322 38.2-A (38.2) Inbouwpakketten 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 Lakverl Verven 

328 41.1-E Beits Beitsen 

329 41.1-F Muurverl Verven 

330 41.2-A (41.2) Bekledingen Tres pa Aanbrengen 

331 41.2-B Natuursteen Aanbrengen 

332 41.2-C Glas Aanbrengen 

333 41.2-D Staal Aanbren_gen 

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 Lakverf Verven 

346 42.1-D Beits Beitsen 

347 42.1-E Muurverf Verven 

348 42.2-A (42.2) Bekledingen Tres pa Aanbrengen 

349 42.2-B Staal Aanbrengen 

350 42.2-C Aluminium Aanbrengen 

351 42.2-D Kunstslof Aanbrengen 

352 42.2-E Hout Aanbrengen 

353 42.2-F Wandlegels Lijmen 

354 43.1 (43) Vloerafwerkingen (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 

358 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 hellingafwerkingen (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 Kunsislof 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 

383 45.5-A (45.5) Afwerkingen Pleisterwerk Spuiten, stucen 

384 45.5-8 Verf Verven 

385 45.6-A (45.6) Bekledingen Hou1 Aanbrengen 

386 45.6-8 Kunststof Aanbrengen 

387 45.6-C Aluminium Aanbrengen 

388 47.1-A (47) Dakafwerkingen ( 4 7. 1 ) Vlakke dakafwerkingen Bitumen Branden 

389 47.1-B Kunststof Aanbrengen 

390 47.1-C Rubber Aanbrengen 

391 47.1-D Staal Aanbrengen 

392 47.1-E Aluminium Aanbrengen 

393 47.1-F Koper Aanbrengen 

394 47.1-G Zink Aanbrengen 

395 47.1-H Vegetatie Aanbrengen 

396 47.2-A (47.2) Hellende dakafwerkingen 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 Kuns1stof Aanbrengen 

405 47.2-J Koper Aanbrengen 

406 47.2-K Zink Aanbrengen 

407 47.2-L Vegetatie Aanbrengen 

j(48) Afwerkingspakketten j(48.1) Voorzetwand !Gipskarton !Plaatsen 



HENDRIKS 

Bijlage 2: overzicht stappen productieproces in situ vloer 

Hand leid ing in situ vl oeren mbv breedplaatschillen 



Peil 

Bijlage 2: Productieproces in situ vloer met behulp van breedplaatschillen 

Productie 
breedplaatvloer 

Legplan 
Planning 

Terreinplan 
Lengte onderslagen 
Hart op hart afstand 

Constructieberekening · ······l11!11'1Ai'l" ........... . 

....... -················-·····················-····- ··-·· 

Beginsituatie (betonnen 
vloer en betonnen wanden) ............... -·· ······ Sparingen 

••• ••••• Hijspunten 
.--~;.;_-.,~----, ArtJo-voorschriften 

Zaag 
Hamer 
Potlood 

Stempels 
Hijskraan 

Ontvanger 
Stempelbok 
Onderslagen 
Referentielat 

Houten meetlat 
Driehoekspoten 
Roterende laser 

Labels breedplaatvloeren 
A:lnm·en7e11de breedplaat 

Krijtje 2 arbeiders 

Spijkers 
Planken 

Hamer 1 kraanmachinist 
Ketting 1 vrachtwagen-chauffeur 
Ladder 

Stempets 
Hijskraan 

Vrachtwagen 
Harnasgordel 

Valstopapparaat 

Positie onderslagen 
Positie omloopsteiger 

Positie breedplaatvloer 

Veiligheid verdiepings
vloer aanbrengen 

3 

Hamer 2 arbeiders 
Hijskraan 1 hijskraanmachinist 

Onderslagen 

Wapeningsstaven 
Wapeningsnetten 
Afstandhouders 

Binddraad 

Constructietekening 
Labels wapening 

Hart op hart afstand 

Onderwapening 
aanbrengen 

MV kanalen 
Elektraleidingen 
Waterleidingen 

Stalen krammen 

Staaldraad Installatietekening 

Spijlkers Locatie wapening 

r-~~P~o-s~it-ie~l~e·~,d-in_g_e_n __ , 

Installatieleidingen en 
Ondo.wapoo;ng -kanalen aanbrengen 

aangebracht 6 

Centerpennen 
KriJtje 

Hijskraan 
Duimstok 
Knijptang 

1 kraanmachinist 
Steigerplanken 

Skeletbeveiliging 

Omloop5teigSB 
aangebracht 

Betonschaar 

Dikte vloer 
Positie randplaat 
Positie onderslag 

Positie wand 

Randbekisting 
aanbrengen 

Touw 
Hamer 

Randplank 
Randbekisting 

Duimstok 
Knijptang 

Betonschaar 

Wapeningstaven 
Wapeningsnetten 

Binddraad 

Constructietekening 
Labels wapening 

Hart op hart afstand 
Bestek 

Trilnaald 
Ontvanger 
Betonmixer 
Betonpomp 

Referentielat 
Roterende laser 

1 chauffeur betonmixer 
1 bestuurder betonpomp 

Hamer 2 arbeiders 



HENDRIKS 
oow en Ontwikk lina 

Bijlage 3: begripsomschrijving doorstempeling, herstempeling en 
ontkisting 

Doorstempeling 
Het doorstempelen van de breedplaatvloer houdt in dat op meerdere verdiepingen een 
ondersteuningsconstructie staat. De 2 of 3 onderliggende vloeren moeten namelijk het eigen gewicht 
en de stortbelasting kunnen dragen van de te storten vloer. Het juiste aantal en de periode dat de 
ondersteuningsconstructie moet blijven staan zal door een berekening moeten worden bepaald. 

Herstempeling (en verwijdering van de randstempe/s) 
Om te voorkomen dat stempels en onderliggende vloeren worden overbelast wordt herstempeling 
toegepast. Herstempeling is het laten schrikken van de stempels door te lossen en weer aan te 
draaien. Hierdoor wordt de onderliggende vloer ontlast van het eigen gewicht van de bovenliggende 
vloer en kan de ondersteuningsconstructie weer bijdragen aan het ondersteunen van de te storten 
betonvloer. Het moment waarop de vloer voldoende sterkte heeft ontwikkeld om zijn eigen gewicht te 
dragen wordt bepaald door de sterkte-ontwikkeling van het beton van de betreffende vloer. 

Verwijderen van de randstempels en het herstempelen van de overige stempels kan pas als de 
ontwikkelde betondruksterkte van de druklaag minimaal 14 N/mm2 bedraagt (volgens NEN 6722). Dit 
dient door de constructeur getoetst te worden. De ontwikkelde betondruksterkte wordt bepaald aan de 
hand van de methode 'gewogen rijpheid' (volgens NEN 5970). 

Ontkisting 
Het tijdstip van verwijderen van de rest van de stempels wordt bepaald door de sterkte-ontwikkeling 
van de betonnen druklaag, het aantal verdiepingsvloeren dat boven de beschouwde vloer gestort gaat 
worden en de cyclus waarin dat plaats zal vinden. Het is dus belangrijk om met de constructeur te 
overleggen. Om een uitspraak te kunnen doen over het moment van ontkisten kan vooraf een 
berekening worden gedaan. 

Hand leiding in situ vloeren mbv breedplaatschi llen 



HENDRIKS 

Bijlage 4: berekening aantal verdiepingen doorstempeling 

Berekening doorstempeling _, 
Om het aantal verdiepingen te berekenen die 
doorgestempeld moeten worden, moet de onderstaande 
berekening doorlopen worden. ... ,.,, I I 

I 
t'.,tr illffl!~hl 

I 
I I 
I I 

Gegevens ..... I I 

I I 
Uitgangspunten berekening n~r>ste~pcld 

I I 
vloerencyclus = 7 kalenderdaqen I I 
dikte breedplaatschil = 50 mm 
dikte druklaag = 170 mm -· dikte dekvloer = 50 mm 

Sterkteontwikkeling vloer (arbitraire sterkteontwikkelinCil 
Sterkte na 0 dagen =0 % -· 
Sterkte na 7 dagen = 70 % Afbeelding : doorstempeling en herstempeling 

Sterkte na 14 dagen -90 % (Bron : www.Gietbouwcentrum .nl) 
Sterkte na 21 dagen -100 % 

E.igen_gewlcht vloer 
Druklaag -dikte druklaag x soortelijk gewicht beton -dikte druklaag (m) x 24 = 4,08 kN/m' 
Breedplaatschil = dikte breedplaatschil x soortelijk gewicht beton = dikte breedplaatschil (m) x 24 = 1,20 kN/m' 
Totaal - IZIIJII kNim' 

DraaQvermogen 
Eigen gewicht vloer - eigen gewicht vloer x veiligheidsfactor = eigen gewlcht vloer x 1,2 - 6,34 kN/m' 
Dekvloer = dikte dekvloer x soortelijk gewicht x veiligheidsfactor =dikte dekvloer (m) x 20 x 1,2 = 1,20 kN/m' 
Scheidingswanden = 0,80 kN/m' x veiligheidsfactor = 0,80 x 1,2 = 0,96 kN/m' 
Nuttige belasting = 1 75 kN/m' x veiligheidsfactor =1,75x1,5 = 2,63 kN/m' 
Totaal draagvermogen vloer - 11.12 kNim' 

WerkbelastlnQ te storten vloer 
Stortbelasting - 1,00 kNim' 
Druklaag = dikte druklaag x soortelijk gewicht beton =dikte druklaag (m) x 24 = 4,08 kN/m' 
Breedplaatschil = dikte breedplaatschil x soortelijk gewicht beton = dikte breedplaatschil (m) x 24 = 1,20 kN/m' 
Stempels = 0 25 kN/m' 
Totaal - L I.DJ kNim' 

Draagvermogen cumulatief 

De werkbelasting van de te storten vloer moet opgevangen worden door de onderliggende vloeren, 
hierdoor geldt: 

~ . . 
- • ·· J"' · ~r) -:.Lil'. ·• 

Voor dit voorbeeld betekent dit: 

Conclusie 

Dus: de werkbelasting van de te storten vloer moet door 2 vloeren opgevangen worden. Dit 
betekent dat 3 verdiepingen moeten zijn voorzien van een ondersteuningsconstructie tijdens de 
stort van een vloer. 

Handleiding in situ vloeren mbv breedplaatschillen 



Bijlage 5: 
overzicht stappen 1 t/m 7 voorbereidingsproces 

Betrokkenen: 

DIRB I HCAL I 
CALIPRLI 

VNBIOMIODI 
WO I INK I HUl 

OMIOD 

OMIOD 

OMIODI 
MATB IOA 

OMIOD 

OMIODI 
MATB IOA 

OMIODIVNBI 
CAL I PRL I HUl I 

UIT 

Gunning/opdrachtverstrekking & 
keuze voor breedplaatvloer 

Stap S: 
analyse 

verstoringen 

1A: 
overdracht van 
calculatie naar 

projectteam 

2A: 
analyse 

verdiepings-
plattegronden 

2D: 
bepalen 

hoeveelheid 
transporten 

3A: 
analyse prefab 

betonnen 
onderdelen 

4A: 
bepalen 

ondersteunings-
constructie 

4D: 
materieelbewaking 

Stap s· 
analyse 
arbeid 

Stap 7 : 
overdracht 

naar 
ultvoer!ngsteam 

ABK 

SA: 
manuur-
bepaling 

7A: 
overdrachts
documenten 
samenstellen 

18: 
verdiepen in de 
werkmethode 

28: 
inventariseren 

vloerafmetingen en 
-oppervlaktes 

2E: 
tekenen leg- en 

stortvolgorde 

38: 
analyse prefab 

stalen 
onderdelen 

4B . 
bepalen 

veiligheids-
voorzieningen 

7B: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

Eind Start uitvoering casco 

1 l ! I 

2C: 
vaststellen leg- en 

stortvolgorde 

2F: 
tekenen 

vloerencyclus 

3C: 
analyse 

vloeraansluitingen 
en -knooppunten 

4C: 
analyse 

kraantype en 
-bezetting 

I Stap 1 H Stap 2 1-i Stap 3 1-1 Stap 41-1 Stap 5 H Stap 6 1-1 Stap 7 I 




