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VOORWOORD 
 
 
 
Het rapport dat voor u ligt is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar de gevelrenovatie van het 
faculteitsgebouw van het Erasmus MC te Rotterdam. Het rapport is gemaakt door Pascal Holleman, student 
Mastertrack Architecture Building and Planning, richting Construction Technology, aan de Technische Universiteit 
te Eindhoven. 
 
Gedurende dit afstudeertraject zijn drie fases doorlopen. Allereerst een vooronderzoek dat bestaat uit het 
bestuderen van het gastbedrijf en een proces waarbij knelpunten en problematiek in kaart gebracht zijn met als 
doel het vaststellen van een geschikt afstudeeronderwerp. Ten tweede de onderzoeksfase waarin alle benodigde 
informatie gegenereerd en verzameld is middels het volbrengen van taken die opgesteld zijn tijdens het 
vooronderzoek. Tot slot is gedurende de daaropvolgende ontwerpfase een variantenstudie uitgevoerd en één 
variant zeer gedetailleerd uitgewerkt.  
 
Bij de totstandkoming van dit rapport heb ik de nodige steun gehad uit diverse hoeken die ik via deze weg wil 
bedanken. Allereerst een woord van dank naar Eric Vastert voor de prettige feedbacksessies, zowel de 
begeleidingen als de reacties per mail. Ook een woord van dank naar Cor de Bruijn voor de relevante en concrete 
feedback. Eveneens wil ik Jan Senhorst bedanken voor zijn input, sturing en vrijheid die ik kreeg gedurende het 
hele project. Daarnaast wil ik de rest van de afdeling Programma Integrale Bouw van het Erasmus MC bedanken 
voor de transparantie en de openheid waar iedereen mee werkt en de prettige werksfeer die op de afdeling 
heerst. Tot slot wil ik mijn moeder en vriendin heel erg bedanken voor het geven van de morele steun en het 
bieden van een luisterend oor.  
 
 
Rotterdam, 5 juli 2013 
 
P. Holleman 
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SAMENVATTING 
 
 
 
Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum dat verbonden is aan de Erasmus universiteit en streeft naar 
een plaats bij de beste medische onderzoeksinstituten in de wereld. Omdat het medisch centrum groot is, bijna 
12.000 werknemers, is er binnen de bedrijfstak huisvesting een eigen afdeling projectmanagement huisvesting. 
Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwikkelen en beheersen van huisvesting en het uitvoeren van 
huisvestingsplannen. 
 
Het project betreffende dit rapport is gedefinieerd als “Masterplan Faculteit” en betreft een duurzame part-life 
renovatie van het gehele faculteitsgebouw. Momenteel is de definitie fase afgerond en zijn er enkele concept 
ontwerpen gemaakt voor het faculteitsgebouw na de renovatie. Er wordt ook gewerkt aan het verkennen van 
verdere fases en nagedacht over de totale life-cycle. 
 
Gedurende het vooronderzoek, het Participerend Observeren project, is de volgende doelstelling gedefinieerd: 
“Het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor de gevelrenovatie van het faculteitsgebouw van het Erasmus MC te 
Rotterdam.”. Tijdens het onderzoek zijn taken, die opgesteld zijn om als leidraad te dienen, onderzocht met als 
doel alle informatie te verzamelen die benodigd is voor het uitwerken van de gestelde doelstelling.  
 
Door TNO is een rapport opgesteld waarin diverse aanbevelingen gegeven worden voor de renovatie van de 
gevel. Het Erasmus MC heeft geen behoefte aan de cosmetische verbetering van het faculteitsgebouw maar de 
functionele punten van de lijst zullen wel uitgevoerd moeten worden. Het Erasmus MC heeft de wens om een 
methodiek te ontwikkelen waarmee de gevelpanelen gerenoveerd of vervangen kunnen worden. Deze 
methodiek moet geschikt zijn voor de tiental panelen die sowieso vervangen moeten worden. Maar gedurende 
het genereren van mogelijke oplossingen moet er ook gekeken worden naar een toepassing die geschikt is voor 
het hele gebouw. Tijdens de renovatie moeten de volgende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden: 

• tiental panelen vervangen (verspreid over de gehele gevel);  
• asbest saneren in de panelen waaraan werkzaamheden verricht worden; 
• integraal aanbrengen van nieuwe kitvoegen tussen alle gevelpanelen; 
• enkele ruiten inclusief kozijn vervangen met de mogelijkheid tot het vervangen van alle ruiten en 

kozijnen. 
 
Er is een wens voor het vervangen van alle ruiten en een wens met betrekking tot het vervangen van het totale 
gevelpakket. Het is echter nog afhankelijk van de kostenraming of deze twee wensen doorgevoerd gaan worden. 
Door de unieke gevel is het onduidelijk hoeveel de gevelrenovatie gaat kosten. Omdat het gebouw zeer modulair 
opgebouwd is, met een duidelijke systematiek, er maar een paar verschillende gevelpanelen gebruikt zijn en deze 
allemaal dezelfde opbouw en bevestiging hebben, zou een methodiek waarbij een paneel eenvoudig gerepareerd 
of vervangen kan worden, toepasbaar zijn voor het tiental elementen maar wellicht ook toepasbaar op het 
gehele gebouw. Deze methodiek is sowieso benodigd voor het vervangen van de tiental elementen die volgens 
TNO aan vervanging toe zijn. Hierna kan een passende en nauwkeurige kostenraming gemaakt worden voor het 
volledige gebouw en de renovatieomschrijving bijgesteld worden door het eventueel opnemen van de wens om 
alle gevelpanelen te vervangen door een nieuw gevelpakket. 
 
Uit de eisen en wensen met betrekking tot asbest saneren is gebleken dat alle aanwezige asbest in de 
gevelpanelen waaraan werkzaamheden uitgevoerd worden gesaneerd moet worden. Volgens het 
asbestsaneringsbesluit zijn er drie type saneringsmethode. De toe te passen methode is afhankelijk van de 
risicoklasse die aan de asbestbron is verbonden. Doordat bijna alle asbestbronnen in de gevel van risicoklasse 3 
zijn moet er aan de binnen- en buitenzijde gesaneerd worden door middel van de containmentmethode. Hier is 
één uitzondering op mogelijk. Gedurende het saneren van enkele panelen worden luchtmetingen uitgevoerd, 
waarna in exacte getallen de hoeveelheid vrijgekomen vezels er per kubieke centimeter wordt bepaald. Aan de 
hand van die metingen is het, indien de waardes binnen een andere risicoklasse vallen, mogelijk de bron terug te 
schalen van een risicoklasse 3 naar risicoklasse 2, waardoor werkzaamheden aan de buitenzijde zonder 
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containment uitgevoerd mogen worden. Het saneren in een containment aan de buitenzijde van het gebouw 
brengt een grote uitdaging met zich mee. Hierover zijn geen referentieprojecten bekend.  
 
De eisen waaraan het renovatieplan van het Erasmus MC moet voldoen, om alle zes vormen van overlast te 
voorkomen, komen voort uit nationale en internationale wetten en artikelen, en gemeentelijke wetten en 
normen, onder andere de bovengenoemde woningwet maar ook de algemene plaatselijke verordeningen zijn van 
belang. Om gevoel te krijgen in de schaal van de eisen, en om zodoende de wens beter te definiëren, is de 
huidige situatie geïnventariseerd. Per type overlast zijn de maatregelen gedefinieerd waaraan voldaan moet 
worden om de overlast te voorkomen. 
 
De randvoorwaarden die gesteld worden aan het transport door de bestaande bouw zijn opgedeeld in enerzijds 
externe transport, de transport tot aan het gebouw, en anderzijds de interne transport, transport vanaf 
binnenkomst in het gebouw tot aan de verwerkingsplek. Uit de inventarisatie van de omgeving is gebleken dat op 
terreinniveau 1 er maar één toevoermogelijkheid is namelijk door de hoofdingang. De hoogte is beperkt tot 2,44 
meter en de breedte beperkt tot ongeveer 3,20 meter. Op 0 niveau zijn er meerdere aanvoerroutes mogelijk en is 
de gemiddelde verdiepingshoogte iets hoger dan de verdieping er boven, namelijk 3,50 meter. Enkele obstakels 
kunnen de vrije hoogte beperken tot minimaal 2,50 meter. De toegang tot deze laag is ruim met een breedte van 
6,64 meter en een vrije hoogte van 3,44 meter. Het horizontale transport binnen in het gebouw kan plaatsvinden 
door de gangen die allemaal een breedte hebben van 2,50 meter (mits er geen apparatuur of kasten aanwezig 
zijn). De deuren zijn smal en hebben een breedte van 0,80 meter. Het bestaande verticale transport bestaat uit 
drie trappen, zes personenliften en twee goederenliften. Door de wisselende belemmeringen die gesteld worden 
door de omgeving van het gebouw is de te gebruiken plaats om in te richten als bouwplaats afhankelijk van de 
functie die de plaats krijgt.  
 
Tijdens het definiëren van de exacte renovatieomschrijving is naar voren gekomen dat het Erasmus MC een 
methodiek zou willen ontwikkelen waarmee een tiental element gerepareerd of vervangen kan worden. Met als 
groter doel het verkrijgen van inzicht in de kosten die gepaard gaan met het vervangen van het hele gevelpakket. 
De opgestelde afstudeerdoelstelling is als volgt: 
 
“Het ontwikkelen van een methodiek voor het renoveren of vervangen van een tiental gevelelementen van het 
faculteitsgebouw van het Erasmus MC te Rotterdam, waarbij: 

• de methodiek toepasbaar is op alle mogelijke gevelelementen; 
• er tijdens de uitvoering geen veiligheidsrisico’s ontstaan door asbestsanering; 
• geen overlast ontstaat door de beperkte schuifruimte waardoor de patiënten, bezoekers of de 

medewerkers belemmerd worden; 
• het plan gevormd wordt binnen de gestelde randvoorwaarden zoals de beperkte hoogte van de 

aanvoerroute, het gebrek aan de mogelijkheid voor een materiaalbuffer en de zeer beperkte omvang van 
de bouwplaats; 

• materiaal, materieel en arbeid op een zo eenvoudige wijze mogelijk naar de verwerkingsplek 
getransporteerd kan worden; 

• zodat de benodigde renovatietijd zo kort mogelijk wordt gehouden en de kans op budgetoverschrijding 
zo klein mogelijk.” 

 
Uit het (voor)onderzoek is gebleken dat enkele belangrijke beslissingen nog niet genomen zijn, of kunnen 
worden. Hierdoor ontstaan onduidelijkheden over de omvang van de renovatie en met betrekking tot het aspect 
asbest. Omdat deze onduidelijkheden de toe te passen werkwijze in grote mate beïnvloeden zijn scenario’s 
opgesteld die bestaan uit de mogelijke uitkomsten van de onduidelijkheden. Gedurende de variantenstudie zijn 
diverse varianten per deelactiviteit opgesteld die gekoppeld aan elkaar in een morfologisch overzicht zijn 
verwerkt. De structuurlijnen die hieruit ontstonden zijn per scenario beoordeeld om zodoende per scenario de 
best mogelijke structuurlijn, oftewel werkwijze, te kiezen. Alle scenario’s zijn globaal uitgewerkt en één van deze 
scenario’s is gedetailleerd uitgewerkt. Het scenario dat het meest aansluit bij de afstudeerdoelstelling, en de 
grootste kans heeft om doorlopen te worden, is scenario IV (25 panelen renoveren met risicoklasse 3).  
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De gedetailleerde uitwerking heeft de vorm gekregen van een draaiboek omdat hierin alle benodigde informatie 
voor implementatie verzameld, gebundeld en overzichtelijk weergegeven kan worden. Dit draaiboek is apart van 
dit rapport bijgevoegd. 
 
De methodiek bestaat uit het doorlopen van vier deelactiviteiten, dit zijn achtereenvolgens: element bereiken, 
asbest saneren, paneel renoveren of vervangen en afdichten element. Het bereiken van de buitenzijde van het 
gevelpaneel is mogelijk door het plaatsen van een zelfklimmende hefsteiger. Hierop kan ten behoeve van de 
asbestsanering een containment gebouwd worden zodat aan alle eisen voldaan wordt. Zodra het asbest aan de 
binnenzijde van de gevel verwijderd is kan het paneel met behulp van een lierconstructie op de hefsteiger 
geplaatst worden waarna de asbest aan de buitenzijde en in de naden verwijderd kan worden. Zodra het paneel 
naar maaiveldniveau getransporteerd is, en vervangen of gerenoveerd, kan het paneel weer gemonteerd worden 
met behulp van dezelfde lierconstructie. Tot slot zullen de naden rondom het gevelpaneel gekit worden om een 
goede waterdichtheid te garanderen.   
 
Het toetsen aan de doelstelling is gedaan door te controleren of het draaiboek voldoet aan alle aspecten die in de 
doelstelling noemend zijn. Aanvullend daarop wordt het draaiboek getoetst aan het programma van eisen. 
Hieruit is geconcludeerd dat de methodiek theoretisch voldoet aan alle genoemde aspecten uit de doelstelling en 
alle eisen uit het programma van eisen. De haalbaarheid is getoetst door de vier deelactiviteiten uit het draaiboek 
voor te leggen aan specialisten. Per deelactiviteit zijn er één of twee experts uitgenodigd om het 
faculteitsgebouw te komen bekijken waarna het draaiboek aan de specialisten is voorgelegd. Alle vier de 
specialisten noemde het draaiboek zeer gedetailleerd en goed toepasbaar. Met deze toetsing is het aannemelijk 
dat de uitgewerkte methodiek de vereiste kwaliteit bezit, en er geen bijstellingen benodigd zijn. 
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SUMMARY 
 
 
 
The Erasmus MC is an academic medical center that is connected to the Erasmus University and aims for a place 
among one of the best medical research institutes in the world. Because the medical center is large, nearly 
12,000 employees, it possesses a department project management housing . This department focuses on the 
development and management of housing and carrying out housing plans. 
 
The project concerning this report is defined as "Masterplan Faculty" and is a sustainable part-life renovation of 
the entire faculty building. Currently, the definition phase is completed and there are some concept designs. 
Further phases are being explored and reflected on the total life-cycle. 
 
During the preliminary study, the Participatory Observation project, the following objective was  defined: 
"Designing an constructionplan for the façade renovation of the faculty building of the Erasmus MC in 
Rotterdam.". During this research several tasks are composed, to serve as a guide, to collect the required 
information for obtaining the objective set. 
 
TNO has prepared a report containing several recommendations for the renovation of the facade. The Erasmus 
MC has no need for the cosmetic enhancement of the faculty building. The functional improvement is important. 
The Erasmus MC has the desire to develop a methodology with which the façade panels can be renovated or 
replaced. This method must be suitable for the ten panels which are meant to be renovated or replaced anyway. 
The following activities should be performed during renovation: 

• dozen panels replaced (spread over the entire façade); 
• asbestos remediation on the panels which are renovated or replaced; 
• integrally applying new sealant joints between all panels; 
• replacing some windows including frame with the possibility of replacing all windows and frames. 

 
There is a desire for the replacement of all the windows, and a desire to replace of the complete façade package. 
However, it depends on the cost if these two wishes are going to be implemented. Due to the unique façade it is 
unclear how much the facade renovation will cost. Because the building is very modular, with a clear system, only 
a few different panels used and they all have the same structure and mounting, a method with which a panel can 
easily be repaired or replaced will work for ten elements but may also be applicable on the entire building. This 
methodology is needed anyway to replace the ten elements that need replacement according to TNO. After this a 
suitable and accurate estimation of the costs can be made for the entire building renovation. Also the renovation 
description can be adjusted. 
 
The demands and requirements relating to asbestos remediation show that all asbestos contained in the façade 
must be remediated. According to the asbestos remediation act, there are three types of asbestos remediation 
methods. The used method depends on the risk category of the asbestos source. Because almost all asbestos 
sources in the facade contain in risk category 3, the remediation should be performed in a containment at both 
the in- and outside of the façade. An exception is  possible. During the rehabilitation of a few panels, air 
measurements must be performed to determine in exact numbers the quantity of fibres released per cubic 
centimetre. Based on these measurements, if the values are within a different risk category, it is possible to scale 
an asbestos source with risk category 3 to a category 2. Makes it legal to use fewer precautions during the 
remediation. The rehabilitation of asbestos in a containment on the outside of the building constitutes for a 
major challenge. No reference projects are known. 
 
The requirements the renovation plan of the Erasmus MC must meet in order to avoid all six forms of nuisance 
come forward from national and international laws and act’s. To understand the scale of the needs and in order 
to define the wishes better the current situation is inventoried. For each type of nuisance, the precautions in 
order to avoid the inconvenience are defined. 
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The conditions imposed on the transport through the existing building is divided into external transportation, the 
transport to the building, and internal transportation, transport from entering the building to the processing 
place. The inventory of the area has revealed that at ground level 1 there is only one supply route: the main 
entrance. The height of this route is limited to 2.44 meters and the width is limited to about 3.20 meters. At level 
0, there are several possible supply routes and the average floor height is slightly higher than the floor above, 
namely 3.50 meters. Some obstacles may limit the height to a minimum of 2.50 meters. Access to this layer is 
spacious with a width of 6.64 meters and a height of 3.44 meters. The horizontal transport inside the building can 
take place through the halls, all with a width of 2.50 meters (if there are no equipment or cabinets). The doors 
are narrow and have a width of 0.80 meters. The existing vertical transport consists of three staircases, six lifts 
and two cargo lifts. By the varying obstacles set by the environment of the building,  the place used as 
construction site is depending on the function the place gets. 
 
While defining the exact renovation description it has emerged that the Erasmus MC would like to develop a 
methodology with which a dozen elements can be repaired or replaced. With the greater aim of gaining insight 
into the costs associated with replacing the entire facade package. The graduation objective is as follows: 
 
"Developing a methodology for renovating or replacing a dozen facade elements of the faculty building of the 
Erasmus MC in Rotterdam, whereby: 

• the method is applicable to all kinds of facade elements; 
• no security risks occur during execution by asbestos; 
• no inconvenience is caused by the limited space whereby the patients, visitors or staff are impeded; 
• the plan is formed within the parameters such as the limited height of the supply route, the lack of a 

material buffer and the very limited size of the construction site; 
• materials, equipment and labour can be transported in the most simple manner to the processing place; 
• so that the necessary renovation time is kept as short as possible and the risk of cost overruns as small as 

possible. " 
 
The research has shown that some important decisions are not taken, or not can be taken. This creates some 
uncertainty about the scale of the renovation and regarding the asbestos aspect. Because these uncertainties 
affect the renovation method to a large extent, scenarios are comprised with possible outcomes of the 
ambiguities. During the study, various variants are created for each sub-activity that are linked to each other in a 
morphological scheme. The structure lines that occur in the morphological scheme are assessed for each scenario 
so the best possible structure line, or method, is chosen. All scenarios are developed globally and one of these 
scenarios is developed in detail. The scenario that comes closest to the final objective, and is most likely to be 
implemented, is scenario IV (25 panels renovated with risk category 3). 
 
The detailed result has been developed in the form of a script because it clearly displays all necessary information 
needed for implementation. This script is separately attached to this report. The methodology consists of four 
successive activities: reaching the element, asbestos remediation, renovating the panel and sealing the element. 
Reaching the outside of the facade is made possible by placing a self-climbing work platform. A containment can 
be constructed on top to make sure all the requirements for asbestos remediation are met. As soon as the 
asbestos on the inside of the façade is remediated, the panel will be removed, using a winch, and placed on the 
work platform. The asbestos on the outside and in the seams can be remediated then. Once the panel is 
transported to the ground level, and replaced or renovated, the panel is mounted again using the same winch 
and method. Finally, in the seams around the facade panel a seal is applied to guarantee a good water tightness.  
 
Testing if the methodology complies  with the graduation goal is done by checking if the script meets all the 
aspects mentioned in the goal. Additionally, the script is tested against the preferences and requirements. It is 
concluded that the methodology theoretically meets all aspects mentioned in the objective and all preferences 
and requirements. The feasibility is assessed by presenting the four sub-activities from the script to specialists. 
For each sub-activity one or two experts were invited to see the faculty building. Afterwards the script has been 
submitted to the specialists and they could react on it. All four specialists called the script very detailed and well 
applicable. This assessment has proven that the developed methodology has the required quality, and no 
revisions are required. 
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Figuur 1.1: Faculteitsgebouw Erasmus MC 

1. PROJECT INTRODUCTIE 
 
 
 

1.1 Inleiding 
 
Het eerste hoofdstuk van dit rapport is bedoeld om de aanleiding tot dit project te verklaren en het gebouw 
betreffende dit project te introduceren. Dit wordt gedaan aan de hand van een gebouwomschrijving en het 
gebouw wordt aan de hand van de hoofdbouwdelen uiteengezet(paragraaf 1.4). 
 
 

1.2 Gastbedrijf 
 
Het gastbedrijf betreft het Erasmus MC te Rotterdam. Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum 
verbonden aan de Erasmus universiteit. Van de acht universitair medisch centra in Nederland is het Erasmus MC 
het grootst. De 58 afdelingen zijn verdeeld over diverse locaties: Erasmus MC ziekenhuis, Erasmus MC faculteit, 
Erasmus MC Sophia, Erasmus MC Daniel den Hoed en enkele bijgebouwen. Het Erasmus MC streeft naar een 
plaats bij de beste medische onderzoeksinstituten van de wereld (Erasmus MC, 2012). 
 
Omdat het medisch centrum groot is, bijna 12 000 werknemers, is er binnen de bedrijfstak huisvesting een eigen 
afdeling projectmanagement huisvesting. Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwikkelen en beheersen van 
huisvesting en het uitvoeren van huisvestingsplannen.  
 
 

1.3 Aanleiding 
 
Het project betreffende dit rapport is gedefinieerd als 
“Masterplan Faculteit” en betreft een duurzame part-life 
renovatie van het faculteit gebouw (figuur 1.1). Het hele 
gebouw moet gerenoveerd gaan worden waarvoor een plan 
benodigd is. De renovatieopdracht is voortgekomen uit de 
volgende factoren (Senhorst, 210): 

• cementdekvloer is aan vervanging toe; 
• klimaatinstallatie is niet toereikend; 
• asbest in de schachten, kanalen en leiding isolatie; 
• geur overlast toiletten; 
• slechte waterkwaliteit; 
• legionella; 
• problemen met de elektrische voorzieningen door 

limiet van de capaciteit; 
• slechte bereikbaarheid met de liften; 
• brandveiligheid niet afdoende; 
• originele binnenwanden zijn niet meer leverbaar; 
• indeling niet conform de gewenste functionaliteit; 
• gevelkwaliteit niet conform eisen en wensen. 

 
 

1.4 Project toelichting 
 

1.4.1 Omschrijving gebouw 
Het gebouw in dit project wordt de medische faculteit genoemd. Binnen het Erasmus MC staat het ook bekend 
als het faculteitsgebouw, Ee-gebouw en het laboratorium gebouw. In dit rapport zal de naam faculteitsgebouw 
gehanteerd worden.  
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Het faculteitsgebouw is gevestigd midden op het terrein van het Erasmus MC (figuur 1.2). 
 
Doctor Molewaterplein 50 
3000 DR Rotterdam 
Postbus 1738  
Tel. 010 - 408 11 11 
 

 
 
 
Het ontwerp voor het faculteitsgebouw is gemaakt tussen 1965 en 1970 en tot stand gekomen door architecten: 
Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt en Wittermans. Het plan is uitgevoerd tussen 1966 en 1973 met 
J.P. van Eesteren als hoofdaannemer. Op 11 oktober 1967 bereikt men het hoogste punt (Zijlstra, 2006). Van 
Embden is hiernaast ook verantwoordelijk voor het ontwerp van een groot deel van de campus van de 
Technische Universiteit te Eindhoven; het masterplan, hoofdgebouw, auditorium, gebouw voor scheikunde, 
gebouw voor chemische en fysische technologie, gebouw voor elektrotechniek, de hallen voor 
werktuigbouwkunde, het gebouw voor werktuigbouwkunde en de verbindingsbruggen tussen deze diverse 
gebouwen. 
 

1.4.2 (Technische) opbouw 
De technische opbouw van het gebouw wordt in de komende paragraven globaal en systematisch behandeld. 
Hierbij worden de gevel, dak, draagconstructie, binnenwanden en installatieprincipe toegelicht. 

  

Figuur 1.2: Plattegrond Erasmus MC 
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Figuur 1.3: Typen gevelelementen 

Gevel 
De gevel is opgebouwd uit een aluminium buiten 
beplating en een plaatstalen binnenzijde. Hiertussen 
zitten stalen profielen met isolatie. Het gehele 
gebouw is opgebouwd uit vier standaard type 
gevelelementen. Naast deze gestandaardiseerde 
panelen zijn er op de lagere verdiepingen bij 
aansluitingen op andere gebouwen enkele gesloten 
panelen gebruikt. 
 
Type gevelpanelen: 

A. vlakke panelen met twee ramen (circa 2,40 
bij 4,0 meter); 

B. vlakke panelen (circa 2,40 bij 1,60 meter); 
C. V-vormige panelen ter plaatse van de 

kolommen met een punt die 1,10 meter 
uitsteekt ten opzichten van de vlakke 
panelen (circa 2,40 bij 4,0 meter); 

D. gebogen hoekpanelen (circa 0,15 bij 4,0 meter). 
 
Er zijn diverse gevelpanelen beschadigd door de glazenwasinstallatie (figuur 1.4). Het glas in de panelen bestaat 
uit twee glazen panelen met een dikte van 8 mm met daartussen een spouw van 8 mm. Het glas is van binnenuit 
te vervangen. Tussen de gevelpanelen zitten diverse rubbers die nog nooit vervangen zijn, maar waar wel op 
diverse plaatsen lekkage is ontstaan (figuur 1.5) (Bouma, 2008). De noord- en zuidgevel hebben een afmeting van 
70 bij 115 meter. De oost- en west gevel hebben een afmeting van 30 bij 115 meter. De totale geveloppervlakte 
komt daarmee op ongeveer 23 000 vierkante meter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dak 
Het dak is opgebouwd uit gasbetonelementen met 
daaroverheen een bitumendakbedekking met leislag. 
De dakbedekking is in 1998 aangebracht en in 2012 op 
sommige plaatsen vervangen en gerepareerd. Bij een 
visuele inspectie door TNO in 2008 is vastgesteld dat 
sommige metalen lateien verweerd zijn, er 
onthechting optreed bij de aansluiting tussen de 
loodslabbe en de muur en de schroeven in de 
klemstrip van de dakbedekking verweerd zijn (Bouma, 
2008). Het gebouw heeft een hoogte van circa 115 
meter (Vennegoor & te Winkel, 2011). Een 
inventarisatie en van de indeling en inrichting van het 
dak is te vinden in bijlage A.   

Figuur 1.5: Versleten rubbers tussen panelen (TNO, 2010) Figuur 1.4: Beschadigingen gevelpanelen door glazenwasinstallatie 

Figuur 1.6: Dakconstructie logo Erasmus MC 
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Figuur 1.8: ODA Systeem Arend 

Draagconstructie 
In figuur 1.7 is de constructieve opbouw gevisualiseerd. De hoofddraagconstructie wordt gevormd door een in 
glijbeton uitgevoerde kernschacht van 9,60 meter diep over de gehele breedte van het gebouw. De kern is 
opgetrokken in twee fases. Daar omheen zijn geprefabriceerde betonnen kolommen geplaatst aan de gevel van 
het gebouw. Tussen de kolommen zijn balken gemonteerd, eveneens van geprefabriceerd beton. De 
verbindingen worden gevormd door ingestorte stalen platen in de kolom en de balk waar in totaal vier stalen 
pennen door geperst worden 
met een hydraulische pers. Op 
deze balken, en op de kern, 
worden T-vormige 
vloerplaatsen geplaatst. 
 
Voor het hele gebouw is een 
basismodule van 1,20 meter 
van toepassing. De 
kolomafstanden in 
langsrichting bedragen 7,20 of 
14,40 meter, in diepterichting 
is een veelvoud van 2,40 meter 
van toepassing. De vrije hoogte 
onder de balken is 3,44 meter 
voor iedere verdieping. Het 
bruto vloeroppervlak bedraagt 
68 619 vierkante meter. Het 
verhuurbaar vloeroppervlak 
bedraagt 58 433 vierkante 
meter (Vennegoor & te Winkel, 
2011).  
 
 
Binnenwanden 
De oorspronkelijke 
binnenwanden zijn van het Oda 
systeem van Arend (figuur 1.8). 
De systeemwanden bestaan uit 
een gipsplaat met daarover een 
staalplaat en is uit productie 
genomen door de fabrikant 
waardoor noodgedwongen een 
tweede binnenwandsysteem 
toegevoegd moest worden. Om 
flexibiliteit te behouden en te 
voorkomen dat er grote 
aanpassingen plaats dienen te 
vinden, is gekozen voor 
metalstud wanden (Bouma, 
2008). Wanneer een ruimte 
aangepast wordt, worden hier 
metalstud wanden geplaatst en 
de Oda elementen die daarbij 
verwijderd worden gebruikt bij 
kleine aanpassingen of 
vervanging van elementen in 
andere ruimtes. 

  

Figuur 1.7: Constructieve opbouw faculteitsgebouw 
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Installatie principe 
De begane grond herbergt een deel van de gebouw 
gebonden installaties. De 4e, 11e, 18e, 25e, 26e, 27e, 28e en 
29e verdiepingen zijn volledig installatieverdiepingen. De 
installaties op deze verdiepingen voorzien de drie 
verdiepingen boven en onder de desbetreffende 
installatieverdieping (figuur 1.9). Verse lucht wordt van 
buiten aangezogen en gedurende het hele jaar op 18 
graden Celsius gebracht. De lucht wordt middels stoom 
bevochtigd. Met een twincoil systeem wordt de lucht 
voorverwarmd vanuit de afgewerkte lucht. Radiatoren 
komen incidenteel voor (de Wit, 2008). Technische details 
en eisen zijn terug te vinden in het 
haalbaarheidsonderzoek van TNO (Sebastian, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3 Stand van zaken 
Momenteel is de definitie fase afgerond en er zijn al enkele concept ontwerpen gemaakt voor het 
faculteitsgebouw na de renovatie. Er wordt ook al gewerkt aan het verkennen van verdere fases en nagedacht 
over de totale life-cycle.  
 
 

1.5 Leeswijzer 
 
In het hoofdstuk 1 is het project dat centraal staat in dit afstudeeronderzoek kort uiteengezet. Het gastbedrijf en 
de aanleiding tot het onderwerp is gegeven. Daarna zijn de bouwdelen van het faculteitsgebouw kort benoemd. 
Het eerstvolgende hoofdstuk betreft het vooronderzoek dat uitgevoerd is om een beter beeld te krijgen van de 
problematiek en knelpunten die bij dit project spelen. Hierin is ook de voorlopige afstudeerdoelstelling opgesteld.  
 
De hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 behandelen achtereenvolgens onderwerpen die volgens de in hoofdstuk 2 
opgestelde taken onderzocht moeten worden om de afstudeerdoelstelling uiteindelijk te kunnen volbrengen. 
 
Hoofdstuk 7 is een samenvatting van de daar aan voorafgaande hoofdstukken, de onderzochte eisen en wensen 
worden samengevoegd tot een sluitend programma van eisen (en wensen) waaraan de uitwerking moet voldoen. 
De varianten die in hoofdstuk 8 opgesteld zijn, zijn dan ook gebaseerd op de input uit het programma van eisen in 
hoofdstuk 7.  
 
Tot slot wordt er één variant gekozen en gedetailleerd uitgewerkt in hoofdstuk 9. De conclusie en aanbeveling uit 
hoofdstuk 10 komen hier uit voort.  
 
De leeswijzer zoals hierboven beschreven is gevisualiseerd in figuur 1.10.  
 
  

Figuur 1.9: Installatie principe 
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Figuur 1.10: Visualisatie leeswijzer 
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2. VOORONDERZOEK 
 
 
 

2.1 Inleiding 
 
Het vooronderzoek bestaat uit het participerend observeren van een proces waarna het in kaart gebracht wordt. 
Het proces dat centraal staat is: “De voorbereiding van het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor de 
gevelrenovatie van het faculteitsgebouw Erasmus MC.”. Het doel is het verkrijgen van een overzicht van de 
aspecten die een rol spelen bij de voorbereiding van gevelrenovatie vanuit de uitvoering. Het eindresultaat is een 
overzicht van de problematiek bij de voorbereiding van de gevelrenovatie vanuit de uitvoering gezien. Aan de 
hand van deze problematiek zal de voorlopige afstudeerdoelstelling gedefinieerd worden. 
 
 

2.2 Aanpak 
 
Het totale proces van het produceren van een gebouw bestaat uit zes hoofdfases: initiatie, definitie, ontwerp, 
technisch ontwerp, realisatie en gebruik en exploitatie (figuur 2.1). Omdat de doelstelling is: “het maken van een 
overzicht van de aspecten die een rol spelen bij de voorbereiding van gevelrenovatie”, zijn alleen de fases vóór de 
realisatie van belang. Immers planvorming komt voor planrealisatie. Het totale proces is gevorderd tot het 
ontwerp. Van het proces voor de realisatie, kunnen de initiatie- en definitiefase bestudeerd worden bij het 
Erasmus MC. Het maken van het technisch ontwerp is een andere belangrijke fase. In deze fase worden de 
daadwerkelijke plannen gemaakt voor de renovatie. 
 
Naast het bestuderen van de deelprocessen, zal er ook integraal naar het hele proces gekeken moeten worden. 
Door het bestuderen van literatuur kunnen aspecten toegevoegd worden en meegenomen worden in de analyse. 
Dit is tevens een verificatie om te bepalen of er geen aspecten over het hoofd zijn gezien tijdens het observeren 
van de initiatie, definitie en technisch ontwerp fase. Door de vier groepen verkregen aspecten te analyseren kan 
het probleem gedefinieerd worden. Deze analyse bestaat uit het leggen van oorzaak-gevolg relaties tussen de 
aspecten waarna een stroomdiagram opgesteld wordt.  
 

 
 

2.3 Resultaat 
 
Door de verbanden in het oorzaak-gevolg diagram (bijlage B) te visualiseren, ontstaat een stroomdiagram. In dit 
stroomdiagram (figuur 2.2) worden oorzaken weergegeven met daaronder gevolgen. Deze gevolgen 
vertegenwoordigen een bepaalde problematiek, die onderaan staat. De problematiek is te herleiden tot enkele 

Figuur 2.1: Visualisatie aanpak vooronderzoek 
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basisproblemen zoals verhoogde kosten, langere bouwtijd of een verlaagde kwaliteit. De wijze waarop deze 
problematiek ontstaat of hoe deze geïnterpreteerd dient te worden is afhankelijk van de verschillende oorzaken 
die tot de betreffende problematiek leidt. Hieronder worden de lijnen beschreven en toegelicht. De lijnen zijn 
genummerd van I tot en met VII en hebben een begeleidende titel. 
 
Lijn I – asbest 
In het faculteitsgebouw is asbest aangetroffen en zijn er diverse inventarisaties geweest om vast te stellen welke 
bouwdelen verontreinigd zijn. Onder andere de gevelpanelen bevatten asbest, waardoor er ruim 23 000 
vierkante meter asbestsanering benodigd is. Ondanks grondige inventarisatie kunnen er tijdens de 
daadwerkelijke renovatie nog asbesthoudende delen ontdekt worden, waardoor gezondheidsrisico’s, of 
veiligheidsrisico’s, kunnen ontstaan.  
 
Lijn II – complexiteit project 
De technische complexiteit van het project is groot. Dit gegeven, samen met de aanwezigheid van asbest, zorgt er 
voor dat er een grotere specialisatie van de bouwer benodigd is. Er is een grote kans dat één enkele bouwer niet 
het specialisme in huis heeft om alle facetten van de bouw uit te kunnen voeren om het gewenste resultaat zo 
efficiënt mogelijk te behalen. Hierdoor zullen meerdere partijen ingeschakeld dienen te worden om het werk te 
realiseren waarvoor het specialisme benodigd is. Ontwerpers zijn niet gewend aan de grootschaligheid van een 
project waar veel disciplines bij betrokken zijn waardoor de terugkoppelingen tussen de partijen onderling slecht 
is. Deze beheersbaarheid is een belangrijke factor die tot verlaagde kwaliteit kan leiden, evenals tot hogere 
kosten en langere bouwtijd doordat er inefficiënt gewerkt wordt.  
 
Lijn III – benodigde capaciteit 
Het project heeft een zeer grote omvang en daardoor een grote benodigde bouwcapaciteit. Net als bij lijn II is er 
een grote kans dat er niet één bouwer is die een dergelijke capaciteit heeft zonder ketensamenwerking. Het 
aantal partijen neemt toe en daardoor neemt de beheersbaarheid uiteindelijk af waardoor, idem bij lijn II, er 
problematiek ontstaat op de gebieden: kwaliteit, kosten en tijd. 
 
Lijn IV – omvang bouwplaats 
De grote hoeveelheid benodigd materiaal en materieel is een afgeleide van de project omvang. Aangezien de 
bouwplaats zeer klein is, is er geen mogelijkheid om een materiaal buffer op te bouwen. Indien er dan 
verstoringen zijn in de toevoer van materialen, of materieel, zal er minder efficiënt gewerkt kunnen worden 
waardoor er vertragingen in het bouwproces op treden. Deze vertragingen kunnen tot hogere kosten lijden.  
 
Lijn V – beperkte aanvoerhoogte 
Het Erasmus MC is goed bereikbaar, echter het faculteitsgebouw is gesitueerd tussen verschillende gebouwen 
waardoor het project alleen bereikbaar is via de parkeergarage. Door de beperkte hoogte van deze aanvoerroute 
zijn er beperkingen opgelegd aan het te gebruiken materiaal en materieel. Daarnaast wordt er binnen het 
Erasmus MC aan diverse projecten gewerkt die onderling raakvlakken hebben. Deze raakvlakken vormen 
belemmeringen wat oplossingsruimte betreft. Indien er geen rekening gehouden wordt met deze beperkingen 
zijn er andere mogelijkheden maar zijn de materiaal- en materieelstromen naar de verwerkingsplek ingewikkeld. 
Toevoer zal op een alternatieve manier plaats moeten vinden waardoor er mogelijk een langere bouwtijd is en er 
extra kosten gemaakt dienen te worden doordat de manier van toevoer afwijkend is van een standaard situatie.  
 
Lijn VI – schuifruimte 
De schijfruimte die beschikbaar is voor het uithuizen van de huidige gebruikers tijdens renovatie is beperkt. 
Echter er zijn veel verschillende gebruikers waardoor het niet mogelijk is om voor iedereen simultaan een 
passende tijdelijke huisvesting te creëren. Daarbij is de vereiste doorlooptijd zo kort mogelijk en zal er 
gerenoveerd moeten worden tijdens dat het gebouw in gebruik wordt genomen. Om de kans op overlast zo klein 
mogelijk te maken zullen er ingewikkelde materiaalstromen plaats dienen te vinden naar de verwerkingsplekken. 
Hierbij moet er gelet worden om de kosten zo laag mogelijk te houden en de bouwtijd zo kort mogelijk. 
 
Lijn VII – monumentenstatus 
De gemeente heeft het faculteitsgebouw benoemd tot monument. Door deze monumentenstatus zijn er veel 
eisen en voorschriften die door de gemeente opgelegd worden aan iedere wijziging aan het gebouw. Ondanks 
deze eisen en voorschriften moet er opgelet worden dat er geen kwaliteitsverlies van het monument plaatsvindt. 
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Ook dienen alle vergunningen ruim op tijd aangevraagd te worden om te voorkomen dat er vertraging opgelopen 
wordt door procedures die meer tijd kosten dan verwacht en of gewenst.  
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2.4 Afstudeerdoelstelling 
 
Van de in paragraaf 2.3 geschetste problematiek is een deel afgebakend waarna het doel voor het afstuderen is 
afgeleid. De afbakening is gebaseerd op de wensen die het Erasmus MC verbind aan dit onderzoek.  

• Lijn I – asbest : de aanwezigheid van asbest is een belangrijk aspect en heeft effect op alle stappen die er 
bij renovatie genomen zullen worden. Hierdoor zal de eerste lijn opgenomen worden binnen de 
afbakening.  

• Lijn II – complexiteit project: het project is van grote technische complexiteit. Vooral de betrokken 
partijen zullen onderling voor problematiek zorgen doordat er een groot aantal partijen betrokken zijn 
en omdat het gebruikelijk is dat deze partijen onderling slecht terugkoppelen. Deze problematiek zal na 
het opstellen van het uitvoeringsplan verholpen kunnen worden door een extra plan te maken voor de 
beheersbaarheid. De beheersbaarheid tijdens de realisatie zal echter buiten beschouwing worden 
gehouden. 

• Lijn III – benodigde capaciteit: eveneens als bij lijn II, betreffende de complexiteit van het project, 
ontstaan er diverse problemen bij en door de betrokken partijen. Dit maal door de omvang van het 
project. Deze aspecten zullen, zoals reeds genoemd bij lijn II, niet worden meegenomen.  

• Lijn IV – omvang bouwplaats: de omvang van het project heeft als gevolg dat er een grote hoeveelheid 
materiaal, materieel en arbeid benodigd is. Gezien de bouwplaats een beperkte omvang heeft zullen er 
problemen ontstaan. De omvang van de bouwplaats is dan ook een belangrijke randvoorwaarde die 
gesteld wordt. De maakbaarheid van het plan moet gegarandeerd worden en deze aspecten zullen 
opgenomen worden binnen de afbakening. 

• Lijn V – beperkte aanvoerhoogte: de beperkte aanvoerhoogte naar de bouwplaats is een aspect dat 
meegenomen zal worden als randvoorwaarde. De overige aspecten binnen deze lijn zullen buiten 
beschouwing worden gelaten.  

• Lijn VI – schuifruimte: Door de beperkte schuifruimte is het noodzakelijk om te renoveren als het gebouw 
in gebruik is. Indien er geen duidelijk sluitend plan is, is de kans op overlast voor de gebruikers en 
patiënten groot. Aangezien dit voorkomen dient te worden zal dit opgenomen dienen te worden binnen 
de afbakening. 

• Lijn VII – monumentenstatus: de monumentenstatus is voornamelijk van belang voor de ontwerpers. 
Tijdens de uitvoering zal er voor gezorgd moeten worden dat alle vergunningen op tijd aangevraagd en 
verkregen zijn zodat er geen vertraging op wordt gelopen. Dit aspect wordt niet meegenomen binnen de 
afbakening. 

 
De voorlopige doelstelling voor het afstudeeronderzoek is de volgende: 
 
“Het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor de gevelrenovatie van het faculteitsgebouw van het Erasmus MC te 
Rotterdam, waarbij: 

• tijdens de uitvoering geen veiligheidsrisico’s ontstaan door asbestsanering; 
• geen overlast ontstaat door de beperkte schuifruimte waardoor de patiënten, bezoekers of de 

medewerkers belemmerd worden; 
• het plan gevormd wordt binnen de gestelde randvoorwaarden zoals de beperkte hoogte van de 

aanvoerroute, het gebrek aan de mogelijkheid voor een materiaalbuffer en de zeer beperkte omvang van 
de bouwplaats; 

• materiaal, materieel en arbeid op een zo eenvoudige wijze mogelijk naar de verwerkingsplek 
getransporteerd kan worden; 

• zodat de benodigde renovatietijd zo kort mogelijk wordt gehouden en de kans op budgetoverschrijding 
zo klein mogelijk.” 

 
 

2.5 Onderzoeksopzet 
 
De aspecten die in de doelstelling in paragraaf 2.4 genoemd worden komen voort uit het vooronderzoek. Er zijn 
taken (figuur 2.3) opgesteld die als leidraad fungeren voor het onderzoek. Deze taken zijn gekoppeld aan de 
aspecten uit de probleemanalyse die in de doelstelling genoemd worden. Door deze taken te onderzoeken wordt 
de benodigde informatie verzameld om de doelstelling te kunnen behalen. Het onderzoeken zal deels bestaan uit 
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het verzamelen van bestaande informatie en deze te ordenen en verwerken. Anderzijds bestaat het uit het 
genereren van nieuwe informatie door observaties en metingen.  
 

Probleem Taak 
Renovatie omschrijving 1 – Exacte renovatie omschrijving opstellen 
 1a – Eisen en wensen opstellen met betrekking tot de renovatieopdracht 
 1b – Inventarisatie werkzaamheden 
 1c – Inventarisatie benodigd materiaal, materieel en arbeid 

Asbest 2 – Methode kiezen voor asbestsanering 
 2a – Eisen en wensen opstellen met betrekking tot de asbestsanering 
Aanwezigheid van asbest 2b – Asbest inventarisatie 
Onduidelijkheden asbestsanering 2c – Mogelijkheden voor asbestsanering vaststellen 
Veiligheidsrisico’s asbestsanering 2d – Mogelijke veiligheidsrisico’s inventariseren 

Overlast voorkomen 3 – Randvoorwaarden opstellen om overlast te voorkomen 
 3a – Eisen en wensen opstellen m.b.t. overlast 
Kans op overlast 3b – Type mogelijke overlast inventariseren 
Kans op overlast 3c – Kans op overlast inventariseren 

Gestelde randvoorwaarden 4 – Randvoorwaarden bouwmethode specificeren 
Beperkte aanvoerhoogte 4a – Specificaties opstellen waaraan transport moet voldoen 
Beperkte omvang bouwplaats 4b – Specificaties van de bouwplaats opstellen 
 4c – Mogelijkheden voor materiaal, materieel en arbeid transport opstellen 

 

 

 

 

  

Figuur 2.3: Overzicht opgestelde taken 
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Figuur 3.1: Gevel faculteitsgebouw 

3. RENOVATIEOMSCHRIJVING 
 
 
 

3.1 Inleiding 
 
In de vorige twee hoofdstukken is het gebouw globaal uiteengezet en is de opzet voor het onderzoek geschetst. 
De taken (paragraaf 2.5) zijn daarbij leidend en de taak die behaald dient te worden in dit hoofdstuk is: het 
opstellen van een exacte renovatieomschrijving. Deeltaken daarbij gebruikt zijn: 

• eisen en wensen opstellen met betrekking tot de renovatieopdracht (paragraaf 3.3); 
• inventariseren werkzaamheden (paragraaf 3.4); 
• inventariseren benodigd materiaal, materieel en arbeid (paragraaf 3.4).  

Hier is een uitgebreide inventarisatie van de gevel aan toegevoegd (paragraaf 3.2). 
 
 

3.2 Inventarisatie gevel  
 

3.2.1 Opbouw gevel 
In de figuren 3.1 is een foto weergegeven van 
het faculteitsgebouw. De noord- en zuidgevel 
hebben een afmeting van 70 bij 115 meter. De 
oost- en west gevel hebben een afmeting van 30 
bij 115 meter. De totale geveloppervlakte komt 
daarmee op ongeveer 23 000 vierkante meter. 
Het gehele gebouw is opgebouwd uit vier 
standaard type (sandwich)gevelelementen 
(figuur 3.2) en een paar kleine uitzonderingen. 
 
Hieronder zijn de vier type gevelpanelen 
omschreven. Daarbij worden de afmetingen, 
geschat gewicht (uitgaande van een gemiddeld 
gewicht van 40 kilogram per vierkante meter 
(Janssen, 1968)) en het geschatte aantal panelen 
gegeven: 

A. vlakke panelen met twee ramen (circa 
2,40 bij 4,0 meter), ±384 kilogram, ±1424 stuks; 

B. vlakke panelen (circa 2,40 bij 1,60 meter), ±154 kilogram, ±248 stuks; 
C. V-vormige panelen ter plaatse van de kolommen met een punt die 1,10 meter uitsteekt ten opzichten 

van de vlakke panelen (circa 2,40 bij 4,0 meter), ±480 kilogram, ±616 stuks; 
D. gebogen hoekpanelen (circa 0,15 bij 4,0 meter) , ±24 kilogram, ±176 stuks. 

 
De uitzonderingen bevinden zich aan de zijkant en 
net onder de dakrand, hier zijn een gesloten 
element en een element met een enkel smal raam 
gebruikt. Deze opbouw, behandeling en montage is 
echter identiek aan paneel A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2: Type gevelelementen 
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3.2.2 Opbouw gevelpaneel 
De hieronder beschreven opbouw van het sandwich paneel is in figuur 3.3 en 3.4 weergegeven (Koelemij, 2010): 

• geanodiseerde aluminium buitenbeplating (dikte plaat 1,2 mm, dikte anodisatie laag 15 – 20 µm) met 
daarover een washprimerlaag aangebracht met een kwast (Colturiet primer WL, dikte 30 µm) en een 
laklaag met een roller (Constadur BBNC, dikte 30 µm); 

• kern van een gegalvaniseerd stalen frame met daartussen polyutheraanschuim gespoten (dikte 80 mm); 
• gegalvaniseerde stalen binnenbeplating (dikte plaat 1,2 mm, dikte galvanolaag 60 – 72 µm). 

 

 
 
 

 
 
 
De elementen hebben een kader van een stalen U-profiel met een dikte van 6 millimeter. De randen van de 
aluminium binnen- en stalen buitenbeplating zijn omgevouwen (figuur 3.5). De afstand tussen de omgevouwen 
rand en het U-profiel is gevuld met een neopreen schuimrubber band. De binnen- en buitenbeplating is 
opgedeeld in stroken die door middel van een popnagelverbinding aan elkaar zijn verbonden. 
  

BUITEN 

BINNEN 

Figuur 3.4: Foto doorsnede gevelpaneel 

Figuur 3.3: Visualisering doorsnede gevelpaneel 

Figuur 3.5: Foto doorsnede rand profiel 

BINNEN 

BINNEN BUITEN 

BUITEN 
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3.2.3 Raamopeningen 
Voor elementen met ramen zijn aluminium kaders opgenomen (figuur 3.6, 3.7 en 3.8). Tussen het element en het 
kader en tussen het glas en het kader zijn neopreenrubbers aangebracht. 
 

   
 
 

 
 
 

3.2.4 Principe bevestiging gevelpaneel 
Hieronder wordt per type element beschreven hoe deze is bevestigd. 
Dat wil zeggen aangeven welke beugels gebruikt zijn, hoeveel 
beugels en waar deze geplaatst zijn. De groene blokjes zijn 
schematiseringen van ophangbeugels en de rode blokjes staan voor 
afstandhouders. Deze beugels worden in paragraaf 3.2.5 toegelicht. 
Bij het element D zijn paarse blokjes weergegeven, dit is een speciale 
klemconstructie waarmee het gevelpaneel aan de naburige 
elementen zijn bevestigd. 
 
Bevestiging element type A 
De elementen van het type A worden aan twee beugels opgehangen 
aan de bovenzijde van de vloer. De twee ophangbeugels dienen 
tevens als fixatie in langsrichting. Daarnaast worden er aan de 
bovenzijde en onderzijde in totaal acht afstand houders geplaatst om 
het element in diepterichting te fixeren. Dit principe is in figuur 3.9 
gevisualiseerd.  
 
 

BINNEN 

BUITEN 

BUITEN 

BINNEN 

BINNEN 

BUITEN 
Figuur 3.8: Raamopening detaillering 

Figuur 3.6: Foto raamopening detaillering Figuur 3.7: Foto raamopening detaillering 

Figuur 3.9: Principe bevestiging type A 
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Bevestiging element type B 
Elementen van het type B worden op dezelfde wijze bevestigd als de type A elementen. Twee ophangbeugels aan 
de bovenkant en vier afstandhouders aan de bovenzijde en vier aan de onderzijde (zie figuur 3.10). 
 
Bevestiging element type C 
De bevestiging van type C elementen is afwijkend van de types A en B. Bij de type C elementen worden er twee 
ophangbeugels gebruikt aan de bovenzijde. Aanvullend worden er in totaal vier afstandhouders gebruikt, 
verdeeld over de boven- en onderkant. Dit is gevisualiseerd in figuur 3.11. 
 
Bevestiging element type D 
De bevestiging van elementen van het type D is principieel anders dan de voorgaande drie. Hierbij wordt het 
gevelelement niet bevestigd aan de constructie (vloer) maar aan de naburige elementen. Dit is weergegeven in 
figuur 3.12). 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In figuur 3.13 is een foto te zien 
van de ophangbeugels en 
afstandhouders die zichtbaar 
zijn geworden na het 
verwijderen van twee 
gevelpanelen op de 8e 
verdieping wegens de bouw van 
een loopbrug naar de 
nieuwbouw. De foto toont een 
half gevelpaneel gezien vanaf de 
bovenzijde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.10: Principe bevestiging type B 

Figuur 3.11: Principe bevestiging type C Figuur 3.12: Principe 
bevestiging type D 

OPHANG AFSTAND AFSTAND 
PANEEL 

SCHEIDING 
AFSTAND 

Figuur 3.13: Foto ophangbeugels en afstandhouders gevelpaneel type A 
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3.2.5 Detaillering bevestiging gevelpaneel 
Per element zijn twee verschillende soorten beugels die 
gebruikt worden: ophangbeugels en afstandhouders. 
Deze worden op de bovenzijde van de verdiepingsvloer 
bevestigd door één ingestorte schroefhuls per beugel 
(5/8” schroefhulzen met een cadmium bescherming type 
VEMO nr. 995, 10 centimeter lang met metrische draad).  
 
De ophangbeugels worden op één van deze 
schroefhulzen geplaatst en vastgebout. Aan het stalen 
kader (figuur 3.5) van het gevelelement zijn twee gelaste 
bouten opgenomen die door middel van een borgmoer 
worden verbonden aan een beugel op de vloer, één bout 
per beugel dus. In figuur 3.14, 3.15, 3.16 en 3.17 is deze 
ophangbeugel te zien. Met deze beugel wordt de hoogte 
en langsrichting bepaald. 
 
 

    
 
 
 

 
  

Figuur 3.14: Detaillering ophangbeugel 

Figuur 3.16: Visualisering ophangbeugel Figuur 3.15: Visualisering ophangbeugel 

Figuur 3.17: Foto ophangbeugel 
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De afstandhouders die aan de bovenzijde en de 
onderkant van de elementen worden gebruikt 
zorgen voor de correcte afstand in diepterichting, 
zowel voor het element er boven als het element 
er onder. In figuur 3.28, 3.19, 3.20 en 3.21 is deze 
afstandhouder weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
  

Figuur 3.18: Detaillering afstandhouder 

Figuur 3.19: Visualisering afstandhouder Figuur 3.20: Visualisering afstandhouder 

Figuur 3.21: Foto afstandhouder 
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3.2.6 Afdichting gevelpanelen 
Een stalen afdekstrip met een neopreen rubber zorgt voor de afsluiting van de verticale voegen aan de 
binnenzijde van het element (figuur 3.22, 3.23 en 3.24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afdichting van de horizontale voegen werkt door middel van het klemmen van de afstandhouders tegen een 
rubberen stoeltjesprofiel (figuur 3.25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BINNEN 

BUITEN Figuur 3.22: Detaillering verticale afdichting 

Figuur 3.23: Verticale afdichting binnenzijde Figuur 3.24: Rubber buitenzijde verticale afdichting (zie figuur 3.22) 

Figuur 3.25: Detaillering horizontale afdichting 
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3.2.7 Historie 
Sinds de bouw van het faculteitsgebouw hebben veel activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot de gevel. 
Deze historie is door TNO in 2010 geïnventariseerd aan de hand van het bestuderen van diverse verslagen en 
rapporten (Koelemij, 2010): 

• 1970: bouw faculteitsgebouw; 
• 1971: afgebladderde en vergeelde aluminium gevelplaten; 
• 1972: aanbrengen alternatief verfsysteem; 
• 1974: plaatselijk loszittende gevelbeplating; 
• 1975: onderzoek door TNO naar de loszittende gevelbeplating; 
• 1976: verschillende gebreken: 

▪ loszittende gevelbeplating; 
▪ roestende popnagels ter plaatsen van hoekpanelen; 
▪ loszittende hoekbeplating 
▪ lekkages; 
▪ verkrijting van het buitenschilderwerk 
▪ corrosie van de aluminium raamlijsten 

• 1976: toelichting en kanttekeningen op de bestekken en opdrachten; 
• 1977: onderzoek naar de hechting van de buitenbeplating, corrosie aluminium raamlijsten, bruine 

vlekken rond de popnagels, en verkrijting verflaag; 
• 1978: onderzoek corrosie stalen popnagels; 
• 1981: stalen popnagels allemaal één voor één stralen en teerepoxy aanbrengen; 
• 1987: gehele gevel overspuiten; 
• 2002: westgevel overschilderen; 
• 2009-2013: hele gevel overschilderen. 

 
Het planmatig onderhoud aan de gevel bestaat uit twee maal per jaar het wassen van de gevel. 
 

3.2.8 0 - meting 
In opdracht van het EMC is een onderzoek uitgevoerd aan de gevel van het faculteitsgebouw. Aanleiding voor het 
onderzoek is de geplande renovatie van het gebouw. Het doel van dit onderzoek was inchzicht verkrijgen in de 
huidige technische staat van de gevel, de functionaliteit van de gevel en de toekomstverwachting ten aanzien van 
de restlevensduur en het noodzakelijke onderhoud bij handhaving van de gevel.  
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd zoals een deskresearch en 
onderzoek ter plaatse aan de binnen- en buitenzijde van de gevel. 
 
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

• vaststellen van de technische uitvoering van de gevel en de aard van de daarin gebruikte materialen. Het 
in beeld brengen van de onderhoud historie; 

• (steekproefsgewijs) inspecteren van de gevel naar zichtbare degradatieverschijnselen; 
• onderzoek naar de huidige staat van de in de gevel toegepaste materialen en verbindingen door middel 

van destructief onderzoek; 
• kwalitatieve beoordeling van de gevel op constructieve en brandveiligheid en bouwfysische 

eigenschappen in het licht van de huidige eisen. Het opstellen van een toekomstverwachting 
betreffende de ontwikkeling van de degradatie en de gevolgen voor de bovengenoemde eigenschappen.  

 
De volgende punten zijn geconstateerd aan de hand van de 0-meting (Koelemij, 2010): 

• ter hoogte van de 22e verdieping is een kraan tegen de hoek van de gevel gebotst waarna deze 
provisorisch bedekt zijn met een aluminium plaat; 

• er ontstaan lekkages gedurende storm waarbij op de zuid west hoek de meeste lekkages ontstaan. Deze 
ontstaan gemiddeld vijf tot zes keer per jaar. De locatie van de bron is in de meeste gevallen vier tot vijf 
verdiepingen hoger dan de locatie waar de lekkages wordt geconstateerd. In de gevallen ontstaat de 
lekkage bij de installatieverdiepingen, een lekke ruit of bij de verticale afdichting van de binnenzijde van 
de gevelelementen; 

• enkele kleine ruitjes zijn gebarsten; 
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Figuur 3.26: Wijken van de rand van de gevelelementen (Koelemij, 
2010) 

Figuur 3.27: Scheurvorming en algengroei in de kitvoeg (Koelemij, 
2010) 

• de gevelbeplating vertoont plooivorming, de grootste plooivervorming bevindt zich aan de westgevel. 
• de onder- en bovenzijde van de sandwichpanelen wijken structureel af waardoor er holle ruimtes 

ontstaan (figuur 3.26); 
• de aluminium gevelbeplating vertoont geen tekenen van corrosie; 
• de siliconenkit aangebracht tussen de horizontale rubbers vertonen op een aantal plaatsen tekenen van 

onthechting en algengroei (figuur 3.27); 
• de kleine en grote aluminium kozijnen in de elementen vertonen plaatselijk putcorrosie (figuur 3.28); 
• de rubbers rondom de beglazing vertoont geen tekenen van degradaties; 
• bij een tiental elementen is het buitenblad onthecht van het kernmateriaal waarbij er aanvullende 

mechanische bevestiging is aangebracht; 
• aanwezigheid van asbest, hier zal in hoofdstuk drie verder op in gegaan worden. 

 

     
 

De waterdichting tussen de gevelpanelen vereist 
voortdurende aandacht. Oplossingen voor dit probleem 
zou kunnen zijn het opnieuw afkitten van de voegen, 
leklijsten plaatsen of het afplakken van de naden tussen 
de elementen. Naast deze waterdichting treden ook 
incidenteel lucht lekken op die eveneens verholpen 
dienen te worden door het afdichten van de naden 
tussen de elementen.  
 
De warmteweerstand van de dichte gevelpanelen is 
goed te noemen (R = 3,0 m2K/W in plaats van de 
huidige eis voor nieuwbouw van R = 2,5 m2K/W). De 
slechte warmteweerstand van de beglazing en de 
naden zorgt echter voor een aanmerkelijke lagere R 
waarde gemiddeld over de hele gevel. 
 
 

3.3 Eisen en wensen 
 

3.3.1 TNO rapport 
In het TNO rapport (Koelemij, 2010) wordt verondersteld dat er naar schatting tien panelen vervangen moeten 
worden op de zuid- en westgevel. Door het toegepaste montagesysteem is het mogelijk om enkele elementen 
afzonderlijk te verwijderen. Hiervoor is het echter wel nodig om de ankers in de horizontale voeg bereikbaar te 
maken. Hiervoor dient de verhoogde cementdekvloer deels verwijderd te worden. Het rapport stelt eveneens dat 
het aan te raden is om een methodiek te ontwikkelen voor de reparatie en of vervanging vanaf buiten.  
 
De waterdichtheid van de gevel dient verbeterd te worden door het integraal aanbrengen van een nieuwe 
kitvoeg tussen alle gevelpanelen op basis van polyurethaan. De luchtlekken dienen daarbij geëlimineerd te 

Figuur 3.28: Putcorrosie van de aluminium kozijnen (Koelemij, 2010) 
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worden door extra aandacht te besteden aan de afdichting van de gevel rondom de installatieverdiepingen. 
Verder is het te adviseren om de beglazing te vervangen ter verbetering van de warmteweerstand van de gevel 
en daarmee een gas, en dus kosten-, besparing te bewerkstelligen.  
 
Technisch gezien kan de gevel naar verwachting mee tot ongeveer 2030, na deze periode kunnen er volgens het 
TNO rapport nog geen uitspraken worden gedaan. Een kanttekening die hierbij gemaakt werd is de slechts 
beperkte beoordeling van de staat van de gevelverankering. Er wordt verwacht dat de buitenhuid van de stalen 
gevel ankers onthecht. De schatting wordt gemaakt dat er momenteel een tiental elementen gerepareerd en of 
vervangen dient te worden. 
 

3.3.2 Projectleiding Erasmus MC 
Uit het TNO rapport zijn een aantal constateringen naar voren gekomen met betrekking tot de toekomstige 
gevelrenovatie. Dit zijn echter diversie opties waaruit gekozen kan worden. Om te bepalen welke eisen en 
wensen het Erasmus MC exact heeft, en uiteindelijk een passend uitvoeringsplan bij deze eisen en wensen te 
kunnen maken, zijn een aantal conclusies uit het TNO rapport voorgelegd aan dhr J. Senhorst, projectleider 
Masterplan Faculteit. De lijst met conclusies die voorgelegd is, is te vinden in bijlage C. 
 
J. Senhorst maakt in deze lijst allereerst een onderscheid tussen cosmetische en functionele renovatie. Daarbij 
wordt genoemd dat het Erasmus MC geen behoefte heeft aan de cosmetische verbetering van het 
faculteitsgebouw (in verband met kostenbesparing) waardoor het verwijderen van de plooivorming, het 
tegengaan van de holle gevelpanelen en het verfraaien van de aanvullende mechanische bevestiging (popnagels 
die aangebracht zijn om de onthechting van het kernmateriaal tegen te gaan) geen wensen zijn. 
 
De functionele punten van de lijst zullen wel uitgevoerd moeten gaan worden. Echter, er is nog geen 
duidelijkheid in hoeverre dit doorgevoerd gaat worden. Het Erasmus MC heeft als uitgangspunt om het gehele 
gebouw voor dertig jaar geschikt te maken. Zoals uit het TNO rapport is gebleken, heeft de huidige gevel een 
levensduur van twintig jaar. Er worden door J. Senhorst twee toekomstbeelden voor het faculteitsgebouw 
geschetst. Allereerst het voldoen aan de onderstaande punten uit het TNO rapport: 

• enkele panelen vervangen (een paar op de 22e verdieping als gevolg van beschadiging, een tiental op de 
zuid- en westgevel en een tiental als gevolg van de onthechting van de gevelankers);  

• integraal aanbrengen van nieuwe kitvoegen tussen alle gevelpanelen (als gevolg van de onthechting en 
algengroei van de huidige siliconenkit met als doel de waterdichtheid te verbeteren en luchtlekken te 
elimineren);  

• enkele ruiten vervangen; 
• putcorrosie in de kleine en grote aluminium kozijnen plaatselijk verhelpen en uitbreiding tegengaan. 

 
Dit zijn dan ook de minimale wensen, en dus eigenlijk eisen, die gesteld worden aan de renovatie. Ten tweede, 
aanvullend hierop, hebben ze de wens om alle beglazing inclusief kozijnen te vervangen om de warmteweerstand 
te verbeteren. Een nog grotere wens is het volledig vervangen van de gevel met een nieuw gevelpakket met het 
oog op de toekomst. 
 
Met betrekking op het advies van TNO om een methodiek te ontwikkelen voor de reparatie en of vervanging 
vanaf buiten had J. Senhorst nog een extra opmerking. TNO doelt hier op een methodiek om alle panelen met 
eenzelfde eenvoudige methode te kunnen renoveren. Het Erasmus MC stelt echter dat er meerdere opties 
kunnen zijn op een paneel eenvoudig te renoveren, zoals bijvoorbeeld het naar binnen halen en daar te 
renoveren. De kern van deze gedachte is echter het volgende: omdat het gebouw zeer modulair opgebouwd is, 
met een duidelijke systematiek waarbij maar een paar verschillende gevelelementen gebruikt zijn die allemaal 
dezelfde opbouw en bevestiging hebben, zou een methodiek waarbij een element eenvoudig gerepareerd of 
vervangen kan worden toepasbaar zijn voor het tiental elementen maar wellicht ook toepasbaar op het gehele 
gebouw. Aangezien er sowieso een tiental elementen vervangen moet worden (schatting van 25 panelen) is een 
dergelijke methodiek gewenst. J. Senhorst stelt hierbij dat de reden waarom een renovatieplan nog niet volledig 
gemaakt is, de kostenraming is. Door de unieke gevel zijn er geen referentieprojecten die hier enigszins op lijken 
en zijn de kosten voor de gevelrenovatie onduidelijk en liggen de schattingen die gemaakt zijn door verschillende 
bedrijven ver uit elkaar. Door de, reeds genoemde, eenvoudige opbouw van het gebouw zouden de kosten die 
gemaakt worden tijdens het vervangen van één of enkele elementen eenvoudig vertaald kunnen worden naar 
een kostenraming voor het volledige gebouw.  
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3.4 Exacte renovatieomschrijving 
 

3.4.1 Definitieve eisen en wensen 
De doelstelling van het afstuderen is, zoals genoemd in paragraaf 1.3.4.: “Het ontwerpen van een uitvoeringsplan 
voor de gevelrenovatie van het faculteitsgebouw van het Erasmus MC te Rotterdam.”. De exacte renovatie 
omschrijving waarvoor een uitvoeringsplan gemaakt dient te worden wordt in deze paragraaf gegeven aan de 
hand van de bovengenoemde eisen en wensen. 
 
Het Erasmus MC heeft de wens om een methodiek te ontwikkelen waarmee de gevelpanelen gerenoveerd of 
vervangen kunnen worden. Deze methodiek moet geschikt zijn voor de tiental panelen die sowieso vervangen 
moeten worden. Maar gedurende het genereren van mogelijke oplossingen moet er ook gekeken worden naar 
een toepassing die geschikt is voor het hele gebouw. Tijdens de renovatie moeten de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden: 

• tiental panelen vervangen (verspreid over de gehele gevel);  
• integraal aanbrengen van nieuwe kitvoegen tussen alle gevelpanelen; 
• enkele ruiten inclusief kozijn vervangen met de mogelijkheid tot het vervangen van alle ruiten en 

kozijnen. 
 

3.4.2 Globaal activiteitenoverzicht 
Enkele van de bovenstaande activiteiten kunnen uitgevoerd worden op de plaats van het element mits deze goed 
bereikbaar is. Er moet echter ook een methode gemaakt worden voor het vervangen van een paneel of het 
uitvoeren van werkzaamheden aan een paneel op de grond. Ook hiervoor moet het element goed bereikbaar 
zijn. Door het uitwerken van de meest ingrijpende activiteiten zullen dus ook de overige activiteiten uitvoerbaar 
zijn. In figuur 3.29 is een schematisering weergegeven van de te verwachten activiteiten behorende bij de 
gegeven renovatieomschrijving waarbij een element volledig verwijdert wordt.  
 

 
 
 

3.4.3 Benodigd materiaal, materieel en arbeid 
In figuur 3.29 is een overzicht weergegeven van de te verwachten activiteiten die in de onderzoekfase uitgewerkt 
moeten worden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verwachting met betrekking tot het benodigde 
materiaal, materieel en arbeid om bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken.  
 
Materiaal 
Allereerst moeten er nieuwe gevelelementen beschikbaar zijn. Dat is het grootste en belangrijkste deel van het 
materiaal dat benodigd is. Het exacte aantal elementen is nog onbekend maar tot nader onderzoek plaats heeft 
gevonden worden 25 elementen aangehouden. Aanvullend zullen er nieuwe ruiten, nieuwe kozijnen, rubbers, 
(mogelijk) nieuwe ophangbeugels en voldoende kit benodigd zijn. 
 
Materieel 
Het belangrijkste materieel dat beschikbaar moet zijn is een constructie om arbeiders over de hele gevel veilig te 
kunnen laten werken. Dat wil zeggen op de 5e verdieping maar ook op de 25e verdieping. Daarbij moet het ook 
mogelijk zijn om het gevelelement te verwijderen en te laten zakken. Om de ophangbeugels bereikbaar te maken 
zal er een deel van de betonnen dekvloer verwijderd moeten worden waarvoor breekgereedschap nodig is. 
Tevens moeten arbeiders de beschikking hebben over het zogenoemde handgereedschap. 

Figuur 3.29: Globaal activiteitenoverzicht 
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Arbeid 
De asbest sanering dient uitgevoerd te worden door speciaal getrainde arbeiders die bij een extern bedrijf 
ingehuurd worden. De werkzaamheden vinden deels plaats aan de buitenzijde van het gebouw, en het 
verplaatsen van buiten naar binnen is voor arbeiders moeilijk, waardoor er waarschijnlijk extra arbeiders nodig 
die zich aan de binnenzijde van de gevel bevinden.  
 
 

3.5 Conclusie 
 
De taak die centraal stond in dit hoofdstuk is het opstellen van een exacte renovatieomschrijving. Door het 
voldoen van deeltaken is er voldaan aan deze centrale taak en zal hieronder de renovatieomschrijving gegeven 
worden met als toevoeging daarop de verwachtingen die verbonden zijn aan de uitwerking ervan. 
 
Door TNO is een rapport opgesteld waarin diverse aanbevelingen gegeven worden voor de renovatie van de 
gevel. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen cosmetische en functionele renovatiepunten. Het Erasmus MC 
heeft geen behoefte aan de cosmetische verbetering van het faculteitsgebouw (in verband met kostenbesparing) 
maar de functionele punten van de lijst zullen wel uitgevoerd moeten gaan worden. Het hoofddoel voor de 
renovatie is het ontwikkelen van een methodiek waarmee een tiental element gerepareerd of vervangen kan 
worden.  
 
De gestelde eisen en wensen aan de renovatie zijn verwerkt in de volgende activiteiten: 

• tiental panelen vervangen (verspreid over de gehele gevel);  
• integraal aanbrengen van nieuwe kitvoegen tussen alle gevelpanelen; 
• enkele ruiten inclusief kozijn vervangen met de mogelijkheid tot het vervangen van alle ruiten en 

kozijnen. 
 
Er is een wens voor het vervangen van alle ruiten en een wens met betrekking tot het vervangen van het totale 
gevelpakket. Het is echter nog afhankelijk van de kostenraming of deze twee wensen doorgevoerd gaan worden. 
Door de unieke gevel is het onduidelijk hoeveel de gevelrenovatie gaat kosten. Omdat het gebouw zeer modulair 
opgebouwd is, met een duidelijke systematiek, er maar een paar verschillende gevelpanelen gebruikt zijn en deze 
allemaal dezelfde opbouw en bevestiging hebben, zou een methodiek waarbij een paneel eenvoudig gerepareerd 
of vervangen kan worden, toepasbaar zijn voor het tiental elementen maar wellicht ook toepasbaar op het 
gehele gebouw. Deze methodiek is sowieso benodigd voor het vervangen van de tiental elementen die volgens 
TNO aan vervanging toe zijn. Hierna kan een passende en nauwkeurige kostenraming gemaakt worden voor het 
volledige gebouw en de renovatieomschrijving bijgesteld worden door het eventueel opnemen van de wens om 
alle gevelpanelen te vervangen door een nieuw gevelpakket. 
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4. ASBESTSANERING 
 
 
 

4.1 Inleiding 
 
Vanwege de goede eigenschappen is asbest in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en 
woningen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen doordringen en op termijn 
buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken (Stichting Ascert, 2011). Het doel van de 
centrale taak is het kiezen van een methode voor asbestsanering. De deeltaken die hierbij ondersteunen zijn: 

• eisen en wensen opstellen met betrekking tot de asbestsanering (paragraaf 4.3); 
• asbest inventarisatie (paragraaf 4.2); 
• mogelijkheden voor asbestsanering vaststellen (paragraaf 4.4); 
• mogelijke veiligheidsrisico’s inventariseren (paragraaf 4.5). 

Tijdens het beantwoorden van deze deeltaken is de volgorde iets gewijzigd om de logica achter de opbouw te 
verbeteren. 
 
 

4.2 Asbest inventarisatie 
 
Voor het inventariseren van asbest is een norm opgesteld, SC-540 (Stichting Ascert, 2011). Dit rapport bevat 
voorschriften voor het inventariseren van aanwezig asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet 
materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object. Het is wettelijk verplicht hier 
aan te voldoen. In dit voorschrift wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende type onderzoek 
(Ploegmakers, 2010): 

• Type A: Direct visueel waarneembare asbest, asbesthoudende producten. De belangrijkste activiteit van 
dit certificatieschema is het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare 
asbest, asbesthoudende producten, asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen 
in een bouwwerk of object. Dit mag gebeuren zonder of met licht destructief onderzoek, bij licht 
destructief onderzoek wordt de bouwkundige integriteit niet aangetast. 

• Type B: Niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten. Het redelijke vermoeden van 
niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbest besmet 
materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object. Hierbij is het 
geoorloofd om destructief onderzoek uit te voeren, dat wil zeggen onderzoek waarbij aantasting van de 
bouwkundige integriteit kan voorkomen. 

• Type 0: Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling. Voorafgaand aan een uit te 
voeren risicobeoordelingen in gebouwen, constructies of objecten in die niet zullen worden gesloopt, 
kan worden volstaan met een beperkte, uitsluitend op visueel onderzoek gebaseerde, inventarisatie van 
asbesthoudende materialen. 

 
Asbest inventarisatie type A 
Door adviesbureau RPS is een asbestinventarisatie type A uitgevoerd voorafgaand aan, en ten behoeve van, het 
verwijderen van asbest (Ploegmakers, 2010). Een type A inventarisatie houdt, zoals genoemd, in dat de direct 
waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbest besmette materiaal of asbest besmette 
constructiedelen in een bouwwerk of object worden geïnventariseerd. In dit betreffende rapport zijn de 
verdiepingen Ee 1 tot en met Ee 4 onderzocht met als doel om na te gaan of deze verdiepingen asbesthoudende 
materialen bevatten die met speciale beschermende maatregelen verwijderd dienen te worden.  
 
Allereerst is er een deskresearch uitgevoerd op basis van de ter beschikking gestelde tekeningen, plattegronden 
en bestekken. Op basis van dit vooronderzoek heeft er een visuele inspectie plaats gebonden en zijn alle ruimtes 
visueel geïnspecteerd. Alle asbest verdachte materialen worden op de plattegrond vastgelegd en wordt er een 
foto met bijschrift gemaakt. Tevens wordt van alle asbest verdachte materialen een monster genomen en ter 
analyse aangeboden in een laboratorium. 
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De resultaten van bovenstaand beschreven onderzoek zijn verwerkt op bronbladen in bijlage D. De bronbladen 
die enige betrekking hebben op de gevel, zowel direct als indirect, zijn uit de totale inventarisatie gefilterd. Op 
deze bronbladen is vermeld: 

• bron; 
• bronnummer; 
• locatie; 
• verdieping (indien relevant); 
• monster nummer; 
• asbestsoort(en) en percentage, op basis van analyseresultaten; 
• hoeveelheid in strekkende meter, vierkante meter of aantal stuks; 
• wijze van bevestiging; 
• binding (hechtgebonden of niet hechtgebonden, op basis van waarnemingen); 
• wijze van verwijdering; 
• risicoklasse, gebaseerd op het door TNO ontwikkelde programma SMA-rt; 
• opmerkingen; 
• foto. 

 
Een overzicht van de diverse asbest bronnen en mogelijke bronnen is gegeven in figuur 4.1 en in de plattegrond 
in figuur 4.2 is de locatie aangegeven.  
 

Bron 
nr 

Bron Locatie Hoeveelheid Asbestsoort 
(en) 

Risicoklasse 

B01 Flenspakking Op diverse locaties  Niet 
vastgesteld 

Mogelijk 
asbesthoudend  

1 

B03 Luchtkanalen Op diverse locaties in de niet 
toegankelijke ruimtes 

Niet 
vastgesteld 

Mogelijk 
asbesthoudend 

Niet 
vastgesteld 

B07 Luchtkanaal Op diverse locaties als geheel 
kanaal of als restanten 

Niet 
vastgesteld 

Chrysotiel 2 

B11 Plaatmateriaal Achter convectoren, als 
restanten op de vloer en als 
afdichtingen kolomgroepen 

Circa 200m2 Chrysotiel, 
Amosiet 

3 

B13 Coating Rondom diverse leidingen Niet 
vastgesteld 

Niet 
aantoonbaar 

Niet 
vastgesteld 

B16 Isolatiemateriaal Als afdichting van diverse 
doorvoeringen tussen metalen 
geveldelen en betonnen pilaren 

Niet 
vastgesteld 

Chrysotiel 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.1: Overzicht asbesthoudende en asbestverdachte materialen (Ploegmakers, 2010) 

Figuur 4.2: Plattegrond met locaties van asbestbronnen uit figuur 4.1 
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Aanvullende asbest inventarisatie type A 
Na de asbest inventarisatie type A in 2010 is er door RPS advies ook een aanvullende inventarisatie type A 
uitgevoerd (van Houselt, 2011). Deze inventarisatie is gericht op een deel van de gevel op de achtste verdieping. 
Een aanname die hierbij wordt gemaakt is dat het hele gebouw uniform is opgebouwd en dat de resultaten van 
deze asbestinventarisatie representatief zijn voor de gehele gevel. De resultaten zijn op dezelfde wijze verkregen 
als de voorafgaande inventarisatie en zijn weergegeven op de bronbladen in bijlage E.  
 
Een overzicht van de diverse asbest bronnen en mogelijke bronnen is gegeven in figuur 4.3 en in de horizontale 
doorsnede van de gevel in figuur 4.4 is de locatie aangegeven.  
 

Bron 
nr 

Bron Locatie Hoeveelheid Asbestsoort 
(en) 

Risicoklasse 

B01 Plaatmateriaal In diverse convectorkasten als 
achterplaat 

12 m2 Amosiet 3 

B02 Koord Tussen de witte gevelpanelen 
achter diverse metalen strippen 

Totaal 32 m1 Chrysotiel 3 

B03 Plaatmateriaal Achter de binnenzijde van de 
kolommen 

1,4 m2 per 
kolom 

Amosiet 3 

B04 Buis Aan de binnenzijde van de 
kolommen en in de 
convectorkasten 

Visueel 5,2 m1 
per kolom 

Chrysotiel 3 

B05 Isolatiemateriaal 
/ Koord 

Tussen de betonnen constructie 
en de witte gevelbeplating 

Circa 16 m1 Chrysotiel 3 

B06 Koord Tussen de buitengevel en de 
aansluiting van de 
verdiepingsvloer 

6 m1 per kolom Chrysotiel 3 

B07 Plaatmateriaal In de kolom als afdichting van 
de kolom 

0,5 m2 per 
kolom 

Amosiet 3 

 
 

 
 
 

Figuur 4.3: Overzicht asbesthoudende en asbestverdachte materialen (van Houselt, 2011) 

Figuur 4.4: Horizontale doorsnede gevel met locaties asbestbronnen 
uit figuur 4.3 (van Houselt, 2011) 
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4.3 Eisen en wensen 
 

4.3.1 Wetgeving 
Voor het omgaan met asbest gelden wettelijke regels. Voor instellingen die asbest willen laten verwijderen zijn 
het Asbestverwijderingsbesluit 2005, Arbeidsomstandighedenbesluit, en regels van de gemeente van toepassing 
(Ploegmakers, 2010). Deze zullen om beurten besproken en behandeld worden.  
 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 
Volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (van Geel & van Hoof, 2005) mogen de volgende handelingen alleen 
verricht worden door gecertificeerde bedrijven: 

• het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken of objecten indien in die 
bouwwerken of objecten asbest of een asbesthoudend product is verwerkt; 

• het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken of objecten; 
• het opruimen van asbest dat of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident is of zijn 

vrijgekomen. 
 
Bij werkzaamheden die te maken hebben met asbest dient er zorg gedragen te worden dat: 

• de verwijderingshandeling, indien technisch mogelijk, wordt verricht alvorens het bouwwerk of object 
waarin het asbest of asbesthoudende product zich bevindt, geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken of 
uit elkaar genomen; 

• verwijderd asbest of een verwijderd asbesthoudend product onmiddellijk van niet-asbesthoudende 
producten wordt gescheiden en verzameld; 

• het verzamelde asbest of de verzamelde asbesthoudende producten, tenzij dit door vorm of formaat niet 
mogelijk is, onmiddellijk wordt respectievelijk worden verpakt in niet-luchtdoorlatend 
verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt; 

• niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin verwijderd asbest of een verwijderd asbesthoudend 
product is verpakt onmiddellijk wordt afgesloten en opgeslagen in een afgesloten opslagplaats; 

• ingeval verzameld asbest of verzamelde asbesthoudende producten niet in niet-luchtdoorlatend 
verpakkingsmateriaal kan respectievelijk kunnen worden verpakt, dat asbest of die asbesthoudende 
producten onmiddellijk in een afgesloten container wordt respectievelijk worden opgeslagen; 

• niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin verwijderd asbest of een verwijderd asbesthoudend 
product is verpakt op duidelijke wijze wordt voorzien van aanduidingen. 

 
Arbeidsomstandighedenbesluit 
Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (Kok, 1997) zijn er drie risicoklassen die van toepassing kunnen zijn 
asbestsanering:  

• risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de 
betreffende werknemer(s) kleiner dan 0,01 vezel /cm3 (artikel 4.44); 

• risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de 
betreffende werknemer(s) tussen de 0,01 en 1 vezel /cm3 (artikel 4.48); 

• risicoklasse 3: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de 
betreffende werknemer(s) hoger dan 1 vezel /cm3 (artikel 4.53). 

Indien de sanering een risicoklasse 1 betreft dient de concentratie van asbeststof in de lucht wordt zo laag 
mogelijk onder de grenswaarde gehouden te worden. De aanvullende maatregelen dienen genomen te worden 
dat: 

• de werkmethoden zijn zo ingericht dat er geen asbeststof wordt geproduceerd of indien dat technisch 
niet mogelijk is, dat geen asbeststof in de lucht vrijkomt; 

• gebouwen, installaties en uitrustingen die dienen voor het toepassen of het bewerken van asbest of van 
asbesthoudende producten worden doeltreffend en regelmatig gereinigd en onderhouden; 

• asbest, een asbesthoudend product en een product waaruit asbeststof vrijkomt worden opgeborgen en 
vervoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking; 

• afvalstoffen, ontstaan als gevolg van het toepassen of bewerken van asbest of van asbesthoudende 
producten, worden zo spoedig mogelijk verzameld en afgevoerd in een daartoe geschikte en gesloten 
verpakking, voorzien van een etiket met de duidelijke en goed leesbare vermelding dat de inhoud 
daarvan asbest bevat. 
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Indien de sanering een risicoklasse 2 betreft zijn de volgende maatregelen, naast de maatregelen die aan een 
sanering met risicoklasse 1 gesteld worden, vereist: 

• het ter beschikking stellen en het verplichten te dragen van passende ademhalingsapparatuur en andere 
persoonlijke beschermingsmiddelen; 

• het aanbrengen van waarschuwingsborden; 
• het voorkomen van de verspreiding van stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen buiten 

de ruimten waar de werkzaamheden plaatsvinden. 
Indien de sanering een risicoklasse 3 betreft zijn de maatregelen van risicoklassen 1 en 2 niet alleen op de ruimte 
van toepassing waarin de saneringswerkzaamheden plaatsvinden maar ook op naastgelegen ruimtes. 
 
Gemeentelijke regels 
De gemeente Rotterdam stelt op de website dat er naast het voldoen aan het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en 
het Arbeidsomstandighedenbesluit ook een sloopmelding moet worden gedaan (Gemeente Rotterdam, 2013). 
Uiteraard moet er ook een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Dat is echter ook nodig zonder dat er 
asbest verwijderd dient te worden.  
 

4.3.2 Veiligheidskundige Erasmus MC 
Naar aanleiding van een gesprek met dhr. M. Beek, veiligheidskundige en adviseur vastgoed veiligheid in de 
zorgomgeving, zijn de eisen en wensen die het Erasmus MC heeft aan het saneren van asbest vastgesteld. De 
vraag die hierbij centraal staat is: “Wat moet er gesaneerd worden?”. Hierop stelt dhr. M. Beek dat de eis is dat 
er voldaan wordt aan de wetgeving beschreven in paragraaf 4.3.1. De wens gaat iets verder dan de wetgeving op 
sommige gebieden. Een alternatief voor saneren zou kunnen zijn het afschermen of inpakken van de 
asbesthoudende delen. Echter, als de constructie of de gevel ontmanteld wordt is de wens van het Erasmus MC 
die plaatsten direct volledig te saneren. Indien niet alles gesaneerd wordt en er bijvoorbeeld lekkages ontstaan na 
het vervangen of renoveren van de gevel, zullen er bij deze reparaties wederom maatregelen getroffen dienen te 
worden tegen asbest. Kort gezegd: als je er toch bezig bent, direct alles saneren.  
 
 

4.4 Mogelijkheden voor asbestsanering 
 

4.4.1 Asbestsaneringsbesluit 
Het Asbestverwijderingsbesluit schrijft drie methodes van asbest sanering voor (van Geel & van Hoof, 2005):  

• sanering volgens de “openluchtmethode”; 
• sanering volgens de “containmentmethode”; 
• sanering volgens een “tevoren goedgekeurde methode”.  

Bij deze methodes gelden voor de verwijderaars telkens dezelfde preventieve maatregelen. Waaronder de eis dat 
verwijderaars na maximaal twee uur saneren de zogenaamde doucheprocedure volgen, waarbij de gebruikte 
kleding als asbesthoudend afval wordt verpakt en het lichaam wordt gereinigd. De methodes worden hierna 
beschreven (De Grote Berg, 2010). 
 
Sanering volgens de “openluchtmethode” 
Deze methode mag alleen in de buitenlucht worden toegepast waarbij het asbesthoudende materiaal zo “heel” 
mogelijk verwijdert dient te worden. Het is van belang goede bron maatregelen te treffen, zoals de plekken waar 
vezels vrij kunnen komen te fixeren of weg te zuigen. Het materiaal moet na het verwijderen in folie worden 
verpakt worden en afgevoerd. Deze methode wordt vrijwel altijd toegepast als het gaat om het verwijderen van 
asbesthoudende dak- en gevelplaten. De procedure gaat als volgt (Isoplaat Groep, 2013): 

1. de werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd door of onder leiding van een DTA’er 
(procesmanager); 

2. vaststellen hoe de te verwijderen beplating is gemonteerd en de gereedschappen hierop afstellen; 
3. alle verplaatsbare voorwerpen in de ruimte onder de beplating verwijderen; 
4. niet verplaatsbare voorwerpen afplakken; 
5. het werkgebied afschermen met “gevaarlijk asbest” lint; 
6. benodigde gereedschappen en verbruikersmaterialen naar werkgebied aanvoeren; 
7. werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen naar werkgebied aanvoeren; 
8. waterleiding en douche - afvoer aansluiten; 
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9. wegwerpkleding, handschoenen en laarzen aantrekken; 
10. privé - kleding goed opbergen en in of nabij doucheruimte plaatsen; 
11. adembescherming opzetten en op werking controleren; 
12. bevestigingen van asbesthoudend materiaal losmaken; 
13. vanaf boven naar beneden werken; 
14. materialen verpakken volgens de richtlijnen van de stortplaats; 
15. in geval van een onderliggend plafond, de ruimte onder de dakplaten grondig reinigen; 
16. asbesthoudende brokstukken impregneren en volgens voorschrift verpakken; 
17. werkgebied inspecteren; 
18. gereedschap grondig reinigen; 
19. laarzen, handschoenen, wegwerpkleding, voorfilters en filters verpakt als asbestafval afvoeren; 
20. douchen volgens doucheprocedure, waarschuwingsborden verwijderen en de asbest naar de stortplaats 

vervoeren. 
 
Sanering volgens de “containmentmethode” 
Deze methode wordt toegepast als de asbestsanering binnen plaatsvind. De ruimte waarin de sanering plaatsvind 
moet worden geïsoleerd van overige ruimtes. Dit is mogelijk op diverse manieren en kan bijvoorbeeld door het 
gebruiken van een, nagenoeg luchtdichte, tent die in onderdruk wordt gebracht. De lucht wordt gefilterd van 
asbestvezels en daarna afgevoerd naar buiten. In de tent wordt het asbesthoudende materiaal voorzichtig 
verwijderd, in folie verpakt en afgevoerd. Na afloop wordt de tent van binnen schoongemaakt en door een 
laboratorium grondig gecontroleerd. Als de hoeveelheid vezels die nog in de lucht aanwezig zijn onder de 
wettelijke norm vallen kan de tent afgebroken worden. Het streven is om de geïsoleerde ruimte zo klein mogelijk 
te houden. De volgende procedure wordt gehanteerd (Isoplaat Groep, 2013):  

1. de werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd door of onder leiding van een DTA’er 
(procesmanager); 

2. vaststellen hoe de te verwijderen beplating is gemonteerd en de gereedschappen hierop afstellen; 
3. alle verplaatsbare voorwerpen in de ruimte onder de beplating verwijderen; 
4. niet verplaatsbare voorwerpen afplakken; 
5. ventilatiesysteem uitschakelen in de ruimte 
6. het werkgebied afschermen met “gevaarlijk asbest” lint; 
7. benodigde gereedschappen en verbruikersmaterialen naar werkgebied aanvoeren; 
8. opzetten van hulpframe  
9. aanbrengen polyethyleen folie om het werkgebied af te kunnen schermen; 
10. aanbrengen tape over de naden waar geniet is; 
11. in onderdruk brengen van het werkgebied; 
12. alle raam-, deur- en ventilatieopeningen van de desbetreffende ruimte afplakken; 
13. alle ruwe niet asbesthoudende oppervlakte beplakken met tweezijdig plakkend tape; 
14. werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen naar werkgebied aanvoeren; 
15. waterleiding en douche - afvoer aansluiten; 
16. wegwerpkleding, handschoenen en laarzen aantrekken; 
17. privé - kleding goed opbergen en in of nabij douche - ruimte plaatsen; 
18. adembescherming opzetten en op werking controleren; 
19. bevestigingen van asbesthoudend materiaal losmaken; 
20. vanaf boven naar beneden werken; 
21. asbesthoudend afval via een materiaalsluis afvoeren, bestaande uit een vuil-, douche- en schoon 

compartiment; 
22. materialen verpakken volgens de richtlijnen van de stortplaats; 
23. werkgebied inspecteren; 
24. gereedschap grondig reinigen; 
25. laarzen, handschoenen, wegwerpkleding, voorfilters en filters verpakt als asbestafval afvoeren; 
26. douchen volgens doucheprocedure, waarschuwingsborden verwijderen en de asbest naar de stortplaats 

vervoeren. 
 
Sanering volgens een “tevoren goedgekeurde methode” 
Methoden die afwijkend zijn van de bovengenoemde methodes mogen alleen worden toegepast indien deze 
worden goedgekeurd door het toezichthoudend College van Deskundigen. Het gaat hierbij om het te saneren 
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gedeelte in een zogenaamde “couveusezak” of “glove-bag” aan te brengen. Door middel van de handschoenen 
die aan de zak gehecht zijn kan het asbesthoudend materiaal worden verwijderd. Bij deze methode zijn 
bronmaatregelen eveneens van groot belang en vindt er na afloop in de ruimte een luchtmeting plaats. De 
methode wordt veelal gebruikt voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie. De gebruikte procedure 
(Isoplaat Groep, 2013): 

1. de werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd door of onder leiding van een DTA’er 
(procesmanager); 

2. de installatie buiten bedrijf stellen en laten afkoelen; 
3. eventuele ruimteventilatie uit schakelen, roosters en kieren afplakken; 
4. het werkgebied afschermen met “gevaarlijk asbest” lint; 
5. benodigde gereedschappen en verbruikersmaterialen naar werkgebied aanvoeren; 
6. werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen naar werkgebied aanvoeren; 
7. vernevelspuit met leidingwater vullen en fixeervloeistof toevoegen; 
8. wegwerpkleding, handschoenen en laarzen aantrekken; 
9. privé - kleding goed opbergen en in of nabij douche - ruimte plaatsen; 
10. benodigde gereedschappen in de couveusezak doen; 
11. het inspuitstuk van de nevelspuit in de couveusezak aanbrengen; 
12. schakel de stofzuiger in; 
13. handschoenen van de couveusezak aantrekken en met het gereedschap de isolatie en afwerklaag 

verwijderen; 
14. met gereedschappen alle isolatie binnen de couveusezak van de leiding verwijderen; 
15. zijkanten van de geïsoleerde leidingdelen afplakken, leiding met fixeer bevochtigen; 
16. gereedschap reinigen en in één mouw van de couveusezak stoppen, draai de mouw een paar maal rond 

en tape deze af; 
17. snij de tape middendoor, de couveusezak, de mouw en de handschoen blijven dicht getaped; 
18. schakel stofzuiger in en zuig de lucht uit de couveusezak. Neem de nevelspuitmond uit de couveusezak 

en tape het gat dicht.; 
19. draai de couveusezak (met daarin het isolatieafval) een paar keer rond en tape deze dicht; 
20. snij de tape middendoor en stop het afgesneden onderste gedeelte van de couveusezak in een 

asbestafvalzak.; 
21. neem de tape los en verwijder voorzichtig het bovenste deel van de couveusezak van de leiding. Dit 

dient gedeponeerd te worden in een asbestafvalzak; 
22. werkgebied inspecteren; 
23. gereedschap grondig reinigen; 
24. laarzen, handschoenen, wegwerpkleding, voorfilters en filters verpakt als asbestafval afvoeren; 
25. douchen volgens doucheprocedure, waarschuwingsborden verwijderen en de asbest naar de stortplaats 

vervoeren. 
 
Afvoerbehandeling van asbesthoudend afval 
Het afval dient luchtdicht en dubbel te worden verpakt in afvalzakken van hoge kwaliteit polyethyleen met een 
dikte van 0,15 – 0,2 mm. De naden van de afvalzakken dienen voor gebruik gecontroleerd te worden op 
voldoende sterkte. De zakken moeten doorzichtig zijn zodat de inhoud gecontroleerd kan worden. Dit afval dient 
in principe op dezelfde wijze naar de opslag voor asbesthoudend afval gebracht te worden als de afvalzakken. 
Voordat het afval in zakken gedaan wordt dienen er enkele punten in acht genomen te worden: 

• scherpe voorwerpen mogen niet onbeschermd in zakken gedaan worden, maar dienen eerst met een 
tape ingewikkeld te worden; 

• afvalzakken mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilogram; 
• afvalzakken dienen middels de navelstrengmethode afgesloten te worden. 

Asbesthoudend afval dient opgeslagen te worden in een afsluitbare container of afsluitbare opslagplaats. De 
container of de deuren van de opslagplaats worden aan de buitenkant voorzien van een etiket “asbest”.  

 
4.4.2 RPS advies 

RPS advies, het bedrijf die de asbestinventarisaties hebben uitgevoerd aan de faculteitstoren, zijn intensief bij dit 
project betrokken. In een gesprek met dhr. RJ. Pullen, projectleider RPS advies, zijn de mogelijke 
asbestsaneringsmethoden onderzocht.  
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In paragraaf 4.4.1 zijn de drie mogelijke principes gedefinieerd en uiteengezet. RJ. Pullen stelt dat de 
mogelijkheden tot saneren zeer beperkt zijn aangezien er volgens de wet gesaneerd dient te worden. Zoals reeds 
genoemd is, bepaald de risicoklasse van de asbestbron de methode voor saneren. In figuur 4.1 en 4.3 zijn deze 
risicoklassen genoemd. De belangrijkste asbestbronnen die in de gevel aanwezig zijn, zijn weergegeven in figuur 
4.3. Daarbij is op te merken dat al deze bronnen een risicoklasse 3 zijn. Dit betekend dat er gesaneerd dient te 
worden in volgens de containmentmethode. Aan de binnenzijde van de gevel is alles volgens de 
containmentmethode te saneren, hier zijn geen andere opties voor.  
 
Dhr. RJ. Pullen merkt, naast de uitgevoerde asbestinventarisaties, op dat de rubbers aan de buitenzijde tussen de 
panelen niet geïnventariseerd zijn. Hierbij concludeert hij, aangezien alle overige rubbers in de gevel 
asbesthoudend (risicoklasse 3) zijn en deze gelijktijdig geplaatst zijn, dat deze rubbers hoogstwaarschijnlijk ook 
met volgens de containmentmethode gesaneerd dienen te worden.  
 
Door de risicoklasse 3 is het onvermijdelijk dat er aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van het te verwijderen 
paneel een containment gebouwd wordt.  
 
Echter, het is mogelijk om voor bovenstaande handelingen de risicoklasse te verlagen door het uitvoeren van 
zogenaamde validatiemetingen, ook wel “terugschalingsmetingen” genoemd (Stichting Ascert, 2011). Gedurende 
het saneren van enkele panelen worden er luchtmetingen uitgevoerd. Hierbij wordt in exacte getallen bepaald 
hoeveel vezels er per kubieke centimeter vrijkomen zijn. Aan de hand van die metingen is het, indien de waardes 
binnen een andere risicoklasse vallen, mogelijk de bron terug te schalen van een risicoklasse 3 naar risicoklasse 2. 
Waardoor werkzaamheden aan de buitenzijde zonder containment uitgevoerd mogen worden en alleen een 
containment aan de binnenzijde benodigd is. 
 
 

4.5 Inventarisatie veiligheidsrisico’s  
 
Het grootste veiligheidsrisico dat kan ontstaan als gevolg van asbest is het oplopen van schadelijke gezondheid 
gevolgen door het inademen van asbestvezels. In paragraaf 4.3.1 zijn onder het kopje 
Arbeidsomstandighedenbesluit drie risicoklassen genoemd. Wanneer een bouwdeel geïnventariseerd wordt of 
het asbest betreft, wordt ook vastgesteld in welke categorie deze valt. In het Arbeidsomstandighedenbesluit 
worden deze klassen gekoppeld aan een bepaalde werkwijze voor verwijderen, oftewel hoeveel maatregelen er 
genomen dienen te worden tijdens het saneren. Bij risicoklasse drie zijn zogenoemd meer maatregelen benodigd 
dan bij het saneren van een asbestbron met risicoklasse één. 
 
Stichting Ascert meld in het document Sc-530 dat het opstellen van een werkplan moet garanderen dat de 
maatregelen, opgesteld ter voorkoming van veiligheidsrisico’s, nageleefd en correct uitgevoerd worden (Stichting 
Ascert, 2011). Daarnaast noemen ze dat het van belang is om volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit een 
V&G-plan (veiligheid- en gezondheidsplan) op te stellen. Om een volledig en correct werkplan op te stellen is het 
volgende van belang (Stichting Ascert, 2011): 
 

“Het werkplan omvat de te treffen maatregelen om te voldoen aan de (verwijderings-)voorwaarden en 
beschermingsmaatregelen (o.a. protectiefactor voor het volgelaatsmasker) in relatie met de aangegeven 
risicoklasse vermeld in het inventarisatierapport. Asbest dient verwijdert te worden volgens het 
inventarisatierapport, met inbegrip van eventuele aanpassingen. In het werkplan zijn de uitvoeringseisen uit 
de omgevingsvergunning voor het slopen opgenomen. Er dient gebruik te worden gemaakt van de best 
bestaande techniek. De plaatsen waar asbest wordt verwijderd zijn duidelijk afgebakend, respectievelijk 
afgeschermd en gemarkeerd. Het in te zetten materieel en materiaal is afgestemd op de in het 
asbestinventarisatierapport vermelde risicoklassen en voldoet aan de eisen (voorzien van een geldige 
keuringsidentificatie). Voor aanvang van de asbestsanering is in het inventarisatierapport vermelde niet-
asbestbesmette losstaande inventaris uit het werkgebied verwijderd of degelijk en luchtdicht afgeplakt. Bij 
meerdaagse werken is er een “schone zone” ingericht en wordt schoongehouden waar werknemers kunnen 
eten en drinken. Tevens is er een toiletgelegenheid aanwezig die wordt schoongehouden. Gedurende de 
uitvoering van de saneringswerkzaamheden en tijdens de eindcontrole moet er een decontaminatie-unit 
aanwezig. Deze decontaminatie-unit is bij voorkeur aan het werkgebied gekoppeld. Indien koppeling van de 
decontaminatie-unit aan het werkgebied niet mogelijk is, is de reden hiervan in het werkplan vastgelegd.  
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In een containmentsituatie wordt bij verwijdering onder risicoklasse 2 de onderdruk continu gemeten en bij 
elke shift de geconstateerde onderdrukwaarde geregistreerd in het logboek. In een containmentsituatie 
wordt bij verwijdering onder risicoklasse 3 de onderdruk continu gemeten en continu geregistreerd. De 
registraties worden opgenomen in een logboek. Een eventueel aanwezig ventilatiesysteem in een 
containmentsituatie moet worden uitgeschakeld en afgeplakt. Het containment wordt zodanig ingericht dat 
er geen vezelverspreiding buiten het containment kan plaatsvinden gedurende het asbestverwijderingswerk. 
Gedurende die periode dient de onderdruk onderhouden te worden, ook wanneer er geen activiteiten zijn. 
Bijvoorbeeld; in de nacht wordt de containment zodanig ingericht dat er geen vezelverspreiding buiten het 
containment kan plaatsvinden. 
 
De afgezogen lucht wordt gefilterd met een voorfilter om grove (asbest)vezeldeeltjes tegen te houden en met 
een HEPA H13 of H14-filter (volgens NEN-EN1822-1 t/m 5:2002) om fijne (asbest)vezeldeeltjes tegen te 
houden. Het verwijderen van asbest gebeurt waar mogelijk via demontage. Aan de verwijderingsbron wordt 
een effectieve stofafzuiging toegepast. Het te verwijderen materiaal wordt voor verwijdering geïmpregneerd 
of bevochtigd, indien hiermee een risico op asbestblootstelling wordt gecreëerd wordt van deze maatregel 
afgezien. Met asbest vervuild water wordt opgevangen en gefilterd met een voorfilter om grove 
(asbest)vezeldeeltjes tegen te houden en met een of meer filters met als laatste filter < 5 μm. Bij het 
verwijderen van asbest bevattende materialen (risicoklasse 2) die zich aan de buitenzijde van een bouwwerk 
of object bevinden, is het niet noodzakelijk om compartimentering en in onderdruk houden van de ruimte toe 
te passen. Voor asbest bevattende materialen (risicoklasse 3) die zich aan de buitenzijde van een bouwwerk 
of object bevinden geldt de wettelijke eis van compartimentering en in onderdruk houden, met andere 
woorden: hier wordt de best bestaande techniek toegepast.” 

 
Het huidige beleid met betrekking tot asbest is gebaseerd op rapporten uit 1987. De Gezondheidsraad stelt dat er 
sindsdien nieuwe inzichten zijn en heeft een nieuw onderzoek ingesteld naar de schadelijke gevolgen van asbest 
(Gezondheidsraad, 2010). De aanbeveling naar aanleiding van dit onderzoek is het bijstellen van de grenswaarden 
bij asbestsanering. De huidige grenswaarde is 0,01 vezels/cm3. Het wordt aanbevolen om dit bij te stellen naar 
0,0003 vezels/cm3. Dit is een factor 33 lager. Door het bijstellen zullen ook de waardes voor de risicoklassen 
wijzigen waardoor te verwachten is dat bijna iedere asbestsanering in een risicoklasse 3 valt en er te allen tijden 
een containment nodig is. De verwachting was dat deze norm herzien zou worden met ingang van 1 juli 2013. Dit 
is echter niet haalbaar geweest waardoor de herziening tot nader orde uitgesteld is. Er moet wel rekening 
gehouden worden dat deze herziening in de nabije toekomst doorgevoerd zal worden.  
 
 

4.6 Conclusie 
 
De taak die centraal staat in dit hoofdstuk is het vaststellen van een methode voor asbestsanering. Uit de eisen 
en wensen is gebleken dat alle asbest die aanwezig is in de gevelpanelen waar werkzaamheden aan verricht 
worden gesaneerd dient te worden. In het vorige hoofdstuk opgestelde doel staat dat de werkzaamheden 
betrekking hebben op een tiental elementen (geschat op 25). Volgens het asbestsaneringsbesluit zijn er drie type 
saneringsmethode. De toe te passen methode is afhankelijk van de risicoklasse die aan de asbestbron is 
verbonden. Doordat bijna alle asbestbronnen in de gevel van risicoklasse 3 zijn moet er aan de binnen- en 
buitenzijde gesaneerd worden door middel van de containmentmethode. Het saneren in een containment aan de 
buitenzijde van het gebouw brengt een grote uitdaging met zich mee. Hierover zijn geen referentieprojecten 
bekend. 
 
Er is één uitzondering mogelijk om zonder containment asbest met een risicoklasse 3 te saneren. Gedurende het 
saneren van enkele panelen worden luchtmetingen uitgevoerd waarna in exacte getallen de hoeveelheid 
vrijgekomen vezels er per kubieke centimeter wordt bepaald. Aan de hand van die metingen is het, indien de 
waardes binnen een andere risicoklasse vallen, mogelijk de bron terug te schalen van een risicoklasse 3 naar 
risicoklasse 2, waardoor werkzaamheden aan de buitenzijde zonder containment uitgevoerd mogen worden. 
 
Door het bijstellen van de grenswaardes voor asbestsanering in de nabije toekomst, waarbij de grenswaardes 
drastisch verlaagd worden, zullen alle saneringen in een containment uitgevoerd moeten worden. Dit is nog niet 
het geval maar hier moet wel rekening mee gehouden worden.  
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5. OVERLAST 
 
 
 

5.1 Inleiding 
 
Overlast is geen eenduidig begrip omdat het een subjectieve component heeft en context afhankelijk is (Berg- le 
Clercq, 2011). Door het ontbreken van een goede vertaling naar de Engelse taal is het niet mogelijk om met 
behulp van internationale literatuur een definitie vast te stellen (Martineau, 2006). Van Dale definieert het begrip 
“overlast” als “hinder, leed” (Van Dale, 2013). Zoals reeds genoemd, is dit begrip contextafhankelijk en daarom 
dient die omgezet te worden naar een definitie die aansluit bij de bouw. De gehanteerde definitie in dit rapport 
is:  
 
“Overlast is de te ondervinden immateriële of materiële hinder of leed als gevolg van bouw gerelateerde 
activiteiten.”. 
 
Het doel van dit hoofdstuk is het opstellen van randvoorwaarden om overlast te voorkomen. De deeltaken die 
hierbij gebruikt zijn: 

• eisen en wensen opstellen met betrekking tot overlast (paragraaf 5.2 tot en met 5.7); 
• type overlast inventariseren (paragraaf 5.2 tot en met 5.7); 
• kans op overlast inventariseren (paragraaf 5.2 tot en met 5.7). 

De volgorde van deze deeltaken is gewijzigd en door deze achter elkaar te beantwoorden per type overlast is het 
overzicht behouden. Daarnaast is gekozen om de derde deeltaak te verwerken bij de eisen en wensen die gesteld 
worden aan eventuele overlast.  
 
Er zijn zes type overlast die gerelateerd zijn aan de bouw: 

• visuele overlast; 
• trillingsoverlast; 
• geluidsoverlast; 
• stankoverlast; 
• stofoverlast; 
• verkeer overlast. 

 
In Nederland is bouwen zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (bouwvergunning) van 
burgemeester en wethouders verboden volgens de Woningwet (Sebastian, 2008). Deze regel geldt ook voor 
bouwen op eigen grond, in het geval van het Erasmus MC. Een andere belangrijke uitvoeringsmaatregel uit de 
Woningwet is het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn in beginsel alle bouw- en woning technische voorschriften 
voor het bouwen van bouwwerken en voor bestaande bouwwerken opgenomen (Festen-Hoff & Rijlaarsdam, 
2005). Een onderdeel van het Bouwbesluit zijn de bouwtechnische voorschriften en houden dan ook 
hoofdzakelijk verband met de veiligheid en gezondheid van gebruikers van bouwwerken. Bij de uitwerking van 
het Bouwbesluit is gekozen voor een systematiek die uitgaat van prestatie-eisen. Een prestatie-eis geeft het 
niveau aan waaraan voldaan moet worden alsmede de standaard manier waarop bepaald moet worden of aan de 
eis is voldaan (Festen-Hoff & Rijlaarsdam, 2005).  
 
In de komende paragraven worden de genoemde type overlast achtereenvolgens behandeld. Na het geven van 
een definitie zal een praktijkvoorbeeld gegeven worden in de vorm van een casus. De eisen waaraan het 
renovatieplan van het Erasmus MC aan moet voldoen komen voort uit nationale en internationale wetten en 
artikelen, en gemeentelijke wetten en normen, onder andere de bovengenoemde woningwet maar ook de 
algemene plaatselijke verordeningen zijn van belang. Nadat de eisen opgesteld zijn, zullen per type overlast de 
wensen vastgesteld worden die het Erasmus MC verbind aan de renovatie. Om gevoel te krijgen in de schaal van 
de eisen, en om zodoende de wens beter te kunnen definiëren, wordt per type overlast eerst de huidige situatie, 
waarin niet gebouwd wordt, geïnventariseerd. Waarna aan de hand van het voorleggen van de huidige situatie 
aan dhr H. Janse, gebruikcoördinator laboratorium nieuwbouw en senior stafadviseur bedrijfsvoering thema 
diagnostiek en advies van het Erasmus MC, de wensen gedefinieerd worden. In het haalbaarheidsonderzoek van 
TNO (Sebastian, 2008) is genoemd dat er “rekening gehouden dient te worden met overlast”. De overige reeds 
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Figuur 5.1: Voorbeeld visuele overlast 

 

opgestelde documenten, zoals de rapporten over de haalbaarheid en het programma van eisen, zijn bestudeerd 
en daaruit zijn geen eisen of wensen met betrekking tot het beperken van overlast genoemd.  
 
 

5.2 Visuele overlast 
 
Visuele overlast is een zeer subjectieve vorm van overlast. Wat 
als visuele overlast door een persoon gezien kan worden, hoeft 
door een ander persoon niet als overlast te worden 
bestempeld. Daarnaast is de mate van overlast afhankelijk van 
de tolerantie van de persoon. In de Woningwet staat: “Als het 
uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met de 
redelijke eisen van welstand kunnen burgemeester en 
wethouder een aanschrijving doen.” (NCRV, de rijdende 
rechter, 2012). Er zijn critica opgesteld die van belang zijn om te 
voorkomen dat er getwist wordt om smaak. Voorbeelden van 
dergelijke criteria zijn: “het gebruik van armoedige materialen, 
opdringerige reclame, felle of contrasterende kleuren, het 
bouwwerk een grove inbreuk maakt op dat wat in de omgeving 
gebruikelijk is.”. 
 
Casus 
Wanneer er uit het raam gekeken wordt is het uitzicht op een 
bouwplaats vaak niet gewenst. Het ziet er ongeordend en 
rommelig uit. Er staan containers in felle kleuren, reclame- en 
bouwborden en er liggen stapels bouwmateriaal verspreid over 
de bouwplaats. Daarnaast wint de nog niet afgewerkte 
ruwbouw van het bouwwerk niet de schoonheidsprijs. Om voor 
de voetgangers de visuele overlast te beperken zijn er 
bouwhekken geplaatst met gesloten platen ervoor. Deze zijn 
echter niet hoog genoeg waardoor de voorbijganger alsnog de betonmixer en de bouwkraan er bovenuit ziet 
steken.  
 

5.2.1 Eisen 
Bij het uiteenzetten van het begrip visuele overlast wordt genoemd dat er aan de redelijke eisen van welstand 
voldaan moet worden. Hierbij mogen geen armoedige materialen gebruikt worden, opdringerige reclame en felle 
of contrasterende kleuren moeten vermeden worden en het bouwwerk mag geen grove inbreuk maken op dat 
wat in de omgeving gebruikelijk is. Dit zijn de eisen die door de woningwet gesteld worden (Heerma, 1991). 
 

5.2.2 Inventarisatie huidige situatie 
Er moet opgelet moet worden bij het inventariseren dat 
zo min mogelijk subjectiviteit in de weergave van de 
resultaten aanwezig is, en de inventarisatie een zo 
realistisch mogelijk beeld geeft waardoor de 
(subjectieve) beoordeling bij de gebruiker van de 
resultaten komt te liggen. De huidige situatie wordt 
geïnventariseerd middels het doen van observaties rond 
het faculteitsgebouw. Deze observaties worden 
vastgelegd met behulp van foto’s met een bijschrift 
(bijlage F). Hierbij is geprobeerd om enigszins 
armoedige materialen, opdringerige reclame, felle of 
contrasterende kleuren te fotograferen. Daarnaast 
wordt er een beeld gegeven van dat wat in de omgeving 
gebruikelijk is.  
 

Figuur 5.2: Weergave van dat wat gebruikelijk is in de omgeving 
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Figuur 5.5: Bouwhek zonder visueel overlast 

 

Figuur 5.2 en 5.3 zijn twee uiterste van elkaar. Enerzijds het beeld dat zeer gangbaar en gebruikelijk is, en zou 
moeten zijn voor de hele directe omgeving, en anderzijds een samenvatting van veel visueel overlast. De 
parkeerlagen worden momenteel al gebruikt door enkele bouwbedrijven die weinig rekening houden met visueel 
overlast. 
 
Voor de verdieping vloeren van het faculteitsgebouw geeft figuur 5.4 een representatief beeld weer. De 
verdiepingen zijn veelal door de betreffende afdeling aangekleed met schilderijen en memoborden met poster en 
flyers maar verder is er geen visueel overlast te ontdekken. 
 

    
 
 

5.2.3 Wensen 
Tijdens het bouwen is het volgens dhr H. Janse niet onoverkomelijk dat er visueel overlast ontstaat. Door 
verdiepingen gefaseerd te renoveren is het mogelijk om de gebruiker van de betreffende verdieping af te 
schermen van de bouwactiviteiten. Hierdoor is het wenselijk deze zo min mogelijk overlast te laten ondervinden.  
 
Buiten het gebouw zal de bouwer te allen tijden ervoor moeten zorgen om het te verwerken bouwmateriaal op 
daarvoor aangewezen plaats op te slaan. Hierdoor wordt het overlast geconcentreerd en zijn er maar enkele 
plaatsen waar overlast optreedt. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 5.3. 
 

5.2.4 Maatregelen 
Om visueel overlast te voorkomen dienen er geen armoedige materialen, opdringerige reclame, felle of 
contrasterende kleuren gebruikt worden. Dit geldt voor alle activiteiten die met het bouwen gerelateerd zijn. 
Daarnaast moet er gelet worden dat het 
bouwwerk geen grove inbreuk maakt op 
dat wat in de omgeving gebruikelijk is. 
Deze gedachtegang dient het hele 
bouwproces vastgehouden te worden. Er 
zijn twee soorten maatregelen. Enerzijds 
het voorkomen van overlast door de bron 
aan te pakken, en anderzijds, het 
voorkomen dat personen de bron kunnen 
zien. 
 
Mogelijke maatregelen voor het 
afschermen van de gebruiker van de bron 
is het plaatsen van gesloten bouwhekken. 
Hierdoor kan het zicht op de 
bouwactiviteiten en of opslag plaats 
ontnomen worden. Het gevolg, een 
gesloten omheining, kan echter ook 
overlast veroorzaken. Door het bestickeren 

Figuur 5.3: Visuele overlast, felle kleuren en armoedige materialen Figuur 5.4: Weergave van dat wat gebruikelijk is op de verdiepingen 
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van de omheining met een afbeelding van iets wat in de omgeving gebruikelijk is, een visualisatie van het 
eindresultaat of het laten beschilderen door kunstenaars wordt dit voorkomen. Daarnaast moet het 
bouwpersoneel zorgen voor een opgeruimde bouw- en opslagplaats, oftewel de bron aanpakken. 
 
Op de verdiepingen van het faculteitsgebouw kunnen de gebruikers eenvoudig van het visuele overlast 
afgeschermd worden door toegang te weigeren tot de verdiepingen waarop gewerkt wordt of schotten plaatsen 
als de verdieping deels in gebruik blijft. De glazen deuren van het trappenhuis kunnen bestickerd zodat ook de 
werkzaamheden vanuit het trappenhuis niet zichtbaar zijn. 
 
 

5.3 Trillingsoverlast 
 
Trillingen zijn kortdurende bewegingen van de bodem of van een gebouw. Deze beweging kunnen voelbaar en 
zelfs hinderlijk zijn (CLARC, 2013). Deze hinder, oftewel overlast, kan er voor zorgen dat personen zich fysiek 
oncomfortabel voelen. Daarnaast kunnen trillingen leiden tot de verstoring van de werking van apparatuur of 
processen. In een uiterst geval kan het schade veroorzaken aan gebouwen.  
 
Casus 
De nieuwbouw van een appartementencomplex in Amersfoort zorgt in 2012 voor flinke trillingen door de 
heiwerkzaamheden. Omwonende van het bouwterrein omschrijven het heien als een soort aardbeving en 
vertellen dat borden en kopjes op de tafel trilden tijdens de werkzaamheden. Het heien is na drie palen stilgelegd 
omdat in de muren van de naastgelegen nieuwbouw en supermarkt al scheuren ontstonden (RTV Utrecht, 2012).  
 

5.3.1 Eisen 
Er zijn nog weinig wettelijke kaders voor trilling vastgelegd, er zijn wel enkele richtlijnen die gehanteerd worden 
door de Nederlandse overheid (Trillingen.com, 2013). Door de Stichting Bouwresearch zijn drie richtlijnen 
opgesteld voor het beoordelen van trillingen. SBR richtlijn A betreft schade door trilling aan gebouwen, richtlijn B 
betreft hinder voor personen en richtlijn C gaat over schade die veroorzaakt kan worden aan apparatuur. 
Aangezien het hier overlast door trillingen betreft is richtlijn B van belang. In de richtlijn wordt zowel de 
procedure, als de te hanteren streefwaarden gegeven voor de beoordeling van trillingen voor mensen in 
gebouwen.  
 
Volgens de richtlijn zijn trillingen met een frequentie in het gebied van 1 tot 80 Hz van belang voor het 
beoordelen van hinder. Onder representatieve omstandigheden dienen de trilling snelheid of trilling verplaatsing 
te worden geregistreerd en beoordeeld. De metingen moeten worden verricht op een vloerveld in de ruimte 
waar de hinder mogelijk optreedt en wel in de drie afzonderlijke richtingen (x-richting, y-richting en z-richting). 
De beoordeling van trillingen in de ruimte wordt vervolgens vastgesteld aan de hand van de gevonden maximale 
trilling sterkte en de, in hetzelfde meetpunt en dezelfde meetrichting vastgestelde, trilling sterkte over de 
beoordeling periode. In de richtlijn worden streefwaarden gegeven voor de volgende omstandigheden: 

• continu voorkomende trillingen gedurende langere tijd zoals ten gevolge van machines. De langere tijd 
wordt gedefinieerd als een periode langer dan 78 dagen; 

• herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd ten gevolge van weg- of railverkeer waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. De renovatie van het 
faculteitsgebouw valt in de categorie bestaande situaties;  

• continu of herhaald voorkomende trillingen gedurende een aaneengesloten tijdsduur, korter dan drie 
maanden, zoals ten gevolge van bouw- en sloopwerkzaamheden; 

• incidenteel voorkomende, kortdurende trillingen, zoals ten gevolge van explosies waarbij tevens reke-
ning gehouden dient te worden met de mogelijkheid van gebouwschade (Waarts, TNO Bouw, Ostendorf, 
& Cauberg-Huygen, 2006). 

 
Van de hierboven genoemde situaties zijn alleen de eerste twee van belang. In figuur 5.6 zijn de streefwaardes 
getoond. De waardes hebben de eenheid mm/s en representeren de heftigheid van trillingen. Trillingen van 0,10 
zijn volgens WNP net voelbaar (WNP raadgevende ingenieurs, 2003). 
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5.3.2 Inventarisatie huidige situatie 
In het gebouw zijn verschillende installaties op de techniekverdiepingen opgenomen die trillingen veroorzaken in 
de gebouwconstructie. Een deel van de installatie is daarom op trillingdempers geplaatst. In de huidige situatie is 
het ook mogelijk dat de wind voor trillingen zorgt door de hoogte van het gebouw (Vennegoor & te Winkel, 
2011). Volgens Vennegoor en te Winkel is het aannemelijk dat deze trillingen de zeer gevoelige apparatuur 
beïnvloeden, dit is afhankelijk van de locatie. Hoe hoger des te meer gebouwbewegingen, en des te dichter bij 
een installatie verdieping des te meer trillingen. 
 
In de parkeergarage is het eveneens zeer aannemelijk dat er trillingen plaatsvinden. Echter door de kostbare 
apparatuur benodigd voor trilling metingen is het niet gelukt dit te inventariseren. De parkeergarage is slechts 
een tijdelijke verblijfsruimte en men is in de meeste gevallen aan het lopen waardoor trillingen minder snel 
waarneembaar en storend zullen zijn. 
 

5.3.3 Wensen 
Gebaseerd op de veronderstelling dat trillingen voornamelijk voorkomen tijdens ruwbouwactiviteiten worden er 
niet veel wensen gesteld. De afdelingen met gevoelige apparatuur zijn: neurowetenschappen (12e en 14e 
verdieping), biomedische wetenschap (6e verdieping) en cardiologie (23e verdieping). Werkzaamheden op enkele 
verdiepingen van deze afdelingen verwijderd zullen niet voor verstoringen zorgen in het proces van deze 
afdelingen. Indien er werkzaamheden plaats gaan vinden een paar verdiepingen hoger of lager is de wens om de 
betreffende afdeling te informeren van de werkzaamheden en deze, indien mogelijk, af te stemmen op het 
onderzoekproces van de afdeling.  
 
Buiten het gebouw zijn er geen wensen met betrekking tot trillingsoverlast aangezien het tot nu toe gebleken is 
dat er geen overlast ontstaat door transporten. Indien er “extreme” werkzaamheden plaats vinden wordt er 
gesteld dat er trilling metingen verricht worden bij de werkzaamheden (van Gaalen, 2013) 
 

5.3.4 Maatregelen 
Maatregelen tegen trilling overlast bestaan alleen uit bron maatregelen, het afschermen van gebruikers van de 
bron is niet mogelijk.  
 
Het voorkomen dat trillingen kunnen ontstaan staat centraal. Bij het gebruik van materieel waarbij eventueel 
trillingoverlast kan ontstaan moeten metingen verricht worden waarna beoordeeld kan worden of er wel of geen 
overlast optreedt. Indien er geen overlast optreedt kan de activiteit doorgaan, indien er wel overlast optreedt of 
het een grens waarde betreft zal er een alternatief gezocht moeten worden voor de betreffende activiteit of het 
te gebruiken materieel. 
 
 

5.4 Geluidsoverlast 
 
Geluidsoverlast kan het beste gedefinieerd worden als ongewenst geluid. Hard, aanhoudend geluid kan niet 
alleen hinderlijk zijn, het kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken zoals een hoge bloeddruk door irritatie en 
stress maar ook tot slapeloosheid (Rijksoverheid, 2013). Gezien het feit dat Nederland zeer dicht bevolkt is, is de 
kans dat bouwgeluid al snel als overlast geluid wordt gezien groot. Door TNO werd in 1978 vastgesteld dat 31% 
van de bewoners, van woningen die gelegen zijn nabij een bouwterrein, geluidsoverlast ondervonden. Hiervan 

 Continu voorkomende trillingen 
gedurende langere tijd 

Herhaalde voorkomende trillingen als 
gevolg van weg- of railverkeer 

 Dag-Avond Nacht Dag-Avond Nacht 

 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Gezondheidszorg 0,10 0,40 0,05 0,10 0,20 0,05 0,20 0,80 0,10 0,20 0,40 0,10 

Onderwijs/ kantoor 0,15 0,60 0,07 0,15 0,60 0,07 0,30 1,20 0,10 0,30 1,20 0,10 

Figuur 5.6: Tabel met streefwaardes trilling (Waarts, TNO Bouw, Ostendorf, & Cauberg-Huygen, 2006) 
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Figuur 5.7: Heiwerkzaamheden Stadionkwartier 
Eindhoven (Omroep Brabant, 2009) 

was 8% in ernstige mate. In 1988 is dit onderzoek herhaald en is gebleken dat de hinder is toegenomen tot 57% 
en 9,5% in ernstige mate (Alders, 2001) (Schultz van Haegen, 2010).  
 
Casus 
In 2009 is er begonnen met de bouw van het Stadionkwartier in 
Eindhoven. Het heien is nodig voor de bouw van een 
parkeergarage met daarboven een appartementencomplex. 
Ongeveer zestig buurtbewoners hebben zich gemeld bij de 
gemeente vanwege de geluidsoverlast. Twintig van deze 
personen kampen met gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, 
slaapproblemen, verhoogde bloeddruk en 
concentratiestoornissen. De GGD heeft de gemeente laten weten 
dat deze klachten aan de maandenlange blootstelling aan het 
overmatige geluid te wijten zijn (Omroep Brabant, 2009).  
 

5.4.1 Eisen 
De wet geluidhinder is opgesteld op 16 februari 1979 en bevat regels inzake het voorkomen of beperken van 
geluidhinder. Deze wet is geldend tot nader orde. Het Erasmus MC wordt door de ziekenhuisfunctie in de wet 
gedefinieerd als een geluidsgevoelig gebouw. Als toetsingsnorm voor de geluidsbelasting door bouw- en 
sloopwerkzaamheden, op de gevels tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, wordt een Leq van 60 dB(A) 
aanbevolen tussen 07.00 en 19.00 uur (Ginjaar, 1979). 60 dB is de norm waaraan iemand continu blootgesteld 
mag worden zonder dat deze gehoorschade oploopt (Alders, 2001) (Schultz van Haegen, 2010). Een uitzondering 
op deze normen is het geluid geproduceerd door vrachtwagens. Artikel 4.9.5.a, gemaakt door het Europees 
parlement, stelt dat vrachtwagens een maximaal geluidniveau mogen produceren van 80 dB(A) (Europees 
Parlement, 2009). Er zijn geen eisen bekend betreffende geluidsoverlast indien er binnen werkzaamheden 
uitgevoerd worden.  
 

5.4.2 Inventarisatie huidige situatie 
Door adviesbureau Stevens van Dijck zijn in 2011 enkele geluidsmetingen uitgevoerd. Het doel was om het 
faculteitsgebouw het heersende achtergrondgeluidniveau te meten. In de onderstaande tabel zijn de resultaten 
weergegeven (figuur 5.8). 
 

Situatie Geluidniveau dB(A) 
Ruimte op verdieping 28 43 
Ruimte op verdieping 19 49 
Ruimte op verdieping 22 (incl apparatuur) 50 
Gang op verdieping 19 (excl apparatuur) 51 
Vluchttrappenhuis 48 

 
 
Daarnaast wordt gegeven dat in gangen met apparatuur hogere geluidsniveaus heersen. Door aanvullende 
metingen te verrichten zijn de bovenstaande gegevens gecontroleerd en uitgebreid. Met behulp van een Sound 
Level Meter type 8925 op een statief zijn er op de 10e verdieping metingen verricht op 13 februari 2013. Hierbij is 
het geluidniveau per punt tussen de vijf en tien minuten gemonitord en afgerond op hele getallen. 
 

Situatie Geluidniveau dB(A) 
Gang verdieping 10 gemiddeld (excl apparatuur, geen personen) 51 
Gang verdieping 10 minimum (excl apparatuur, geen personen) 47 
Gang verdieping 10 maximum (excl apparatuur, geen personen) 55 
Passerende persoon (zonder praten) 60 
Klapperende deuren (bij doorgang van één persoon) 63 
Liftenkern verdieping 10 gemiddeld  57 
Liftenkern verdieping 10 minimum 52 
Liftenkern verdieping 10 maximum 59 

Figuur 5.8: Resultaten geluidniveau metingen Stevens van Dijck Adviesbureau (Vennegoor & te Winkel, 2011) 

Figuur 5.9: Resultaten geluidniveau metingen 
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Hieruit blijkt dat de gegevens van beide metingen, uitgevoerd onder verschillende omstandigheden en 
verschillende personen, overeenkomen. Als conclusie kan hieruit getrokken worden dat het geluidniveau in de 
kantoor- en laboratoriumruimtes tussen de 43 en 50 dB(A) zit en het geluidniveau op de gangen tussen de 47 en 
63 dB(A) indien er niet gesproken wordt.  
 
De gevel van het faculteitsgebouw heeft een gemiddelde geluidisolatie van circa 27 dB(A) (Vennegoor & te 
Winkel, 2011).  
 
Aanvullend op de inventarisatie in het gebouw is het geluidsniveau in de directe omgeving gemeten. Op diverse 
plaatsen zijn metingen uitgevoerd en is het geluidniveau tussen de vijf en tien minuten gemonitord om zo een 
representatieve waarde te kunnen bepalen en aan te kunnen geven welke bijzonderheden voor hogere waardes 
en lagere waardes zorgen. In de figuur 4.10 en figuur 4.11 zijn respectievelijk het parkeerdek op niveau 1 en 
niveau 0 geïnventariseerd. In figuur 4.12 staat een tabel met daarbij de gemeten waardes die overeenkomen met 
de punten uit de figuren 5.10 en 5.11. 
 

 
 
 

  

Figuur 5.10: Plattegrond locaties geluidniveau meting TR01 

Figuur 5.11: Plattegrond locaties geluidniveau meting TR00 
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Figuur 5.12: Resultaten geluidniveau meting 

Puntnummer Situatie Geluidniveau dB(A) 
5.10-1-TR01 Minimum (zeer incidenteel) 61 
“ Gemiddelde waardes verkeerspunt 72 – 74 
“ Maximum (passerende vrachtwagen) 79 
5.10-2-TR01 Minimum (indien geen passerende auto’s) 61 
“ Gemiddelde waardes ingang parkeerdek 70 
“ Voorkomende korte verhoging (hard rijdende auto) 75 
“ Maximum (claxon personenauto) 95 
5.10-3-TR01 Minimum (indien geen passerende auto’s) 59 
“ Gemiddelde waardes 68 
“ Voorkomende korte verhoging tevens maximum (hard rijdende auto) 73 
5.10-4-TR01 Minimum (indien geen passerende auto’s) 56 
“ Gemiddelde waardes 60 
“ Voorkomende korte verhoging tevens maximum (hard rijdende auto) 79 
5.10-5-TR01 Minimum (indien geen passerende auto’s) 56 
“ Gemiddelde waardes 66 
“ Voorkomende korte verhoging tevens maximum (hard rijdende auto) 78 
5.10-6-TR01 Minimum (indien geen passerende auto’s, veel geluid van 

gebouwinstallaties) 
61 

“ Gemiddelde waardes 62 
 Passerende auto’s 65 – 72 
“ Voorkomende korte verhoging tevens maximum (hard rijdende auto) 74 
5.11-7-TR00 Minimum (indien geen passerende auto’s) 57 
“ Passerende auto’s (rijden hier allemaal harder gezien de hoeveelheid 

ruimte) 
79 

“ Maximum (passerend Erasmus MC personeelslid op een kleine 
tractor) 

85 

5.11-8-TR00 Gemiddeld geluidniveau afkomstig van gebouwinstallatie 73 – 75 
5.11-9-TR00 Minimum (indien geen passerende auto’s) 57 
“ Gemiddelde waardes 69 
5.11-10-TR00 Minimum 58 
“ Gemiddelde waardes 61 
“ Maximum (passerende pratende voetgangers) 65 

 
 
Uit deze inventarisatie komt naar voren dat er grote schommelingen zijn tussen de minimale en maximale 
geluidniveaus. Voor de beide parkeerlagen kan gesteld worden dat indien er geen verkeer is het geluidniveau valt 
tussen 56 en 61 dB(A). Afhankelijk van het type auto en de snelheid treden plaatselijke korte verhogingen op van 
het geluidniveau tot ongeveer 75 dB(A). Incidentiele uitschieters kunnen zorgen voor een geluidniveau van 85 tot 
95 dB(A). 
 

5.4.3 Wensen 
Aangezien het gebouw erg hoog is, is de kans dat er overlast optreed op de tweede verdieping wanneer er 
werkzaamheden plaatsvinden op de twintigste verdieping klein. De verdiepingen direct boven of onder de 
mogelijke geluidsoverlast dienen op de hoogte gebracht te worden van de werkzaamheden. Het Erasmus MC 
heeft de wens dat bouwers rekening houden met de ziekenhuis rusttijden: 12.00-14.00 en 18.00-09.00. In de 
huidige situatie treed er geen overlast op en de aanvullende wens is dan ook om zo min mogelijk boven de 
geluidsniveaus van de huidige situatie te komen. Dhr H. Janse stelt echter wel dat bouwen zonder geluid 
nagenoeg onmogelijk is, en dat het helemaal niet erg is als er deze waardes incidenteel overschreden worden.  
 

5.4.4 Maatregelen 
Echter de mate waarin geluid ontstaat tijdens het bouwen is van belang. Het voorkomen van geluidsoverlast kan 
door de bron aan te pakken (de uitstoot van geluid beperken) en door de gebruiker af te schermen van de bron.  
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Figuur 5.13: Principedoorsnede zoefmat (Muchall, 2003) 

 

 

 

Figuur 5.14: Opblaasbaar mobiel geluidsscherm (Brink 
Technology, 2013) 

 

 

 

De belangrijkste stap in het beperken van geluidsoverlast is het voorkomen van hoge geluidsniveaus. Dit kan 
gedaan worden door het selecteren van materieel met een lage geluidbelasting. Door het gebruiken van nieuw 
elektrisch gereedschap is de wrijving in het apparaat relatief laag en is de geluiduitstoot lager zijn dan 
gereedschap dat al een paar jaar wordt gebruikt. Als het materiaal dat verwerkt dient te worden in eerste 
instantie gemaakt wordt op een manier dat het direct passend is zijn er geen bewerkingen nodig. Indien 
bewerkingen toch nodig zijn, is die locatie van de bewerking te beïnvloeden zodat bewerkingen waarbij veel 
geluid kan ontstaan op plaatsen gebeurd waar dit een minimale invloed heeft op de omgeving. Medewerkers zijn 
ook een grote bron van geluid op de bouwplaats. Bouwen is communiceren, waarbij, om de efficiëntie te 
verhogen, vaak over een afstand informatie 
naar elkaar wordt geroepen. Door het 
gebruiken van portofoons kan dit beperkt 
worden. Naast het roepen over de 
bouwplaats hebben bouwmedewerkers 
vaak een radio aan staan die een 
aanvullende geluidsbron is die voorkomen 
kan worden. Om de geluidproductie door 
voertuigen te verminderen kan er een 
speciale laag over het wegdek aan gebracht 
worden, de genaamde “zoefmat” (figuur 
5.13). De zoefmat is een flexibele laag over 
het wegdek waardoor er een 
geluidreductie tot 15 dB(A) mogelijk is door 
een optimale combinatie van 
geluidsabsorptie en vermindering van 
aanstoting van autobanden (Muchall, 
2003). 
 
Door de modulaire opbouw van het gebouw zijn er niet veel sloopwerkzaamheden benodigd. Dit zal beperkt 
blijven tot het verwijderen van de betonnen dekvloer ter plaatse van de ophangbeugels van de gevelelementen. 
 
Indien het niet mogelijk is om de bron dusdanig aan te 
pakken om de uitstoot van geluid te beperken tot een 
minimum (zie paragraaf 5.4.1 en 5.4.3 voor de eisen en 
wensen met betrekking tot geluidoverlast) is het een optie 
om de gebruikers af te schermen van de bron. De meest 
drastische is het afsluiten van de volledige parkeergarage en 
het ontruimen van enkele verdiepingen van het gebouw. 
Iets minder drastisch is het plaatsen van geluidschermen 
rond de be- en verwerkingsplekken en looproutes. Hierbij is 
het mogelijk om op verdiepingen bij plaatselijke 
bewerkingen een mobiel opblaasbaar geluidscherm te 
gebruiken (Brink Technology, 2013). Dit scherm (figuur 5.14) 
bestaat uit flexibele panelen die makkelijk te transporteren 
en op te zetten zijn. Gevuld met water is een reductie van 
26 dB(A) bij 50 Hz tot 52 dB(A) bij 5000 Hz haalbaar. Tot slot 
is het ook mogelijk om op diverse plaatsen rond en in het 
gebouw oordopjes uit te delen. 
 

5.5 Stankoverlast 
 
Vervelende geurtjes zijn onaangenaam en kunnen het woon- en verblijfsgenot verminderen. Vaak worden deze 
getolereerd wanneer men niet lang aan de stank wordt blootgesteld. Men kan zich echter ook misselijk gaan 
voelen en/ of hoofdpijn krijgen. Voedingsbedrijven, afvalverwerkers, verkeer en de landbouw staan bekend als 
veroorzakers van onaangename geuren (Milieu Centraal, 2013). Alleen de stankoverlast door verkeer en 
las/slijpwerkzaamheden hebben betrekking op de bouw. Door een hoge intensiteit aan verkeer en indien de 
routes niet goed geventileerd worden is de kans op overlast groter. 
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Casus 
Voor een groot bouwwerk is veel materiaal, materieel en arbeid benodigd. Dit moet allemaal op de plek van 
verwerking komen. Hiervoor moet er veel getransporteerd worden, waarvan het grote deel per vrachtwagen 
gebeurd. Ieder half uur komt er een betonmixer aanrijden die dan een half uur onder de kraan staat te draaien 
voordat deze afgelost wordt door de volgende betonmixer. De lucht wordt continue vervuild en de lucht moet 
voldoende ververst wordt. Als er niet genoeg natuurlijke ventilatie plaatsvindt, omdat bijvoorbeeld de 
aanvoerroute door een smalle straat of tunnel gaat, zal er overlast plaatsvinden. 
 

5.5.1 Eisen 
Geurhinder is een subjectief begrip. In de Wet Milieubeheer staat dat niet meer dan 3% van de omwonenden 
ernstige hinder mag ondervinden (Ginjaar, 1979). Daarom wordt bij het bepalen van geurhinder vooral naar de 
beleving van omwonenden gekeken. Stankoverlast is te meten door: een hinderenquête, het meten van de 
geurblootstelling (door de emissies van een bron te meten en vervolgens de geurconcentraties in de directe 
omgeving) en ten derde met snuffelploegmetingen (Ministerie van volkshuisvestig, ruimtelijke ordening en 
milieubeheer, 2013). De provincie streeft op lange termijn naar de situatie waarin er voor stank geen sprake is 
van “ernstige hinder” en van zo weinig mogelijk personen die hinder ondervinden. Het doel is om stankhinder in 
de hele provincie te reduceren tot maximaal 12 procent gehinderde en 2 procent ernstig gehinderde (Provincie 
Zuid Holland, 2006). 
 

5.5.2 Inventarisatie huidige situatie 
Zoals genoemd kan geurhinder op drie manieren vastgesteld worden. De huidige situatie zal met behulp van een 
eenvoudige hinderenquête worden geïnventariseerd. De enquête wordt voorgelegd aan voorbijgangers rondom 
het faculteitsgebouw op de parkeerlagen en niet aan gebruikers en personen in het gebouw. Dit aangezien het 
gebouw een ziekenhuisfunctie heeft en de luchtkwaliteit zeer nauwlettend gecontroleerd wordt. De enquête en 
bestaat uit slechts één stelling met vijf antwoordmogelijkheden: 
 

Hoe vind u de luchtkwaliteit, ondervindt u stankoverlast? 
 

- - - 0 + + + 
Ernstige hinder Hinder Neutraal Prettig Zeer prettig 

 
De voorbijgangers zijn de onderzoekseenheden en in dit geval is er sprake van een aselecte steekproef. Alle 
voorbijgangers hebben een gelijke kans om gekozen te worden om de stelling te beantwoorden. De omvang van 
de steekproef is afhankelijk van de heterogeniteit van de populatie en de vereiste nauwkeurigheid. Baarda en de 
Goede stellen dat het minimum voor een steekproef 30 respondenten is (Baarda & de Goede, 2006). Indien men 
onderscheid wilt maken tussen verschillende subgroepen wordt 100 geadviseerd. 
 
Op deze stelling hebben 75 willekeurig geselecteerde personen antwoord gegeven. De resultaten zijn verwerkt in 
de tabel in figuur 5.15. Uit deze tabel is te zien dat momenteel 8 % van de personen hinder ondervindt en 0 % 
ernstige hinder. 
 

N=75 Response aantal Percentage 
- - Ernstige hinder 0 0 % 
- Hinder 6 8 % 
0 Neutraal 57 76 % 
+ Prettig 12 16 % 
+ + Zeer prettig 0 0 % 

  
 

5.5.3 Wensen 
In de parkeergarage is de hinder door stankoverlast afkomstig van verkeer zeer beperkt. Er zijn geen aanvullende 
wensen op dit vlak gesteld door het Erasmus MC. Binnen in het gebouw kan stankoverlast ontstaan door 
bijvoorbeeld las en slijpwerkzaamheden. Als deze activiteiten plaatsvinden is het wenselijk de gebruikers op de 
hoogte te brengen hiervan en de gevolgen proberen te beperken. 

Figuur 5.15: Resultaat hinderenquête 

 



A�a�a�a�a�a�a�a�a�

 

Gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus MC, Pascal Holleman - Overlast  45 

 

Figuur 5.16: Werkzaamheden Avenue2 Maastricht (Informatiecentrum A2 Maastricht, 2013) 

5.5.4 Maatregelen 
Stankoverlast is net als trillingsoverlast alleen te voorkomen door de bron aan te pakken.  
 
Stankoverlast is een vorm van overlast die alleen bij zeer specifieke werkzaamheden en activiteiten op kan 
treden. Door het definiëren van deze activiteiten en maatregelen daarbij te noemen is dit in grote lijnen te 
voorkomen. Een eventuele bron van overlast zijn voertuigen die vervelende geurtjes produceren. De 
parkeerlagen worden goed geventileerd maar door deze voertuigen uit te zetten als ze stil staan kan de stank 
voorkomen worden. Een meer drastische maatregel zou zijn het verbieden van verbrandingsmotoren en al het 
aanvoer alleen laten geschieden door elektrische voertuigen. Deze maatregel is echter van een te grote orde 
aangezien bezoekers en werknemers ook met hun verbrandingsmotoren de parkeerlagen op mogen.  
 
Gedurende alle werkzaamheden die op de verdiepingsvloeren plaatsvinden moet er voldoende geventileerd 
worden om verspreiding van geur te beperken. 
 
 

5.6 Stofoverlast 
 
Stof is een verzamelnaam voor zwevende deeltjes in de lucht. Het kan ontstaan als voorwerpen onderling contact 
maken, door de wrijving kunnen deeltjes losraken en in de lucht terecht komen (Broekhuizen, 1990). Stofoverlast 
is een breed te interpreteren begrip dat in dit rapport wordt gedefinieerd als: “stof dat schadelijk is voor de 
gezondheid” (van Gijn, van Leeuwen, Rooijakkers, Sauren, & Swertz, 2004). Naast dat stof ongezond is kan het 
ook overlast veroorzaken doordat het stof op ramen en andere oppervlaktes neer daalt waarna deze 
oppervlaktes vervuild raken. Deze tweede vorm van overlast valt echter onder visuele overlast.  
 
Bij bouw- en sloopwerkzaamheden komt stof vrij. Een andere bron voor stof is verkeer. Een deel van de 
vrijgekomen stof die het meest schadelijk is voor de gezondheid valt in de categorie fijnstof, stofdeeltjes met een 
diameter kleiner dan 10 picometer. Deze deeltjes zijn klein genoeg om te inhaleren door de neus of mond (van 
Gijn, van Leeuwen, Rooijakkers, Sauren, & Swertz, 2004). Bouwwerkzaamheden waarbij de kans groot is op hoge 
stofconcentraties zijn: frezen, boren en slijpen; renovatiesloop en binnenmuurconstructies. Bij een 
projectonderzoek door Lumens en Spee is in 2001 vastgesteld dat er een ruim 43 keer zo hoge stofconcentratie 
ontstond bij de renovatiesloop dan de grenswaarde voor fijnstof (Lumens & Spee, 2001).  
 
Casus 
In Maastricht is er in 2011 gestart met het project Avenue2, een project met als resultaat een tunnel voor de A2. 
De projectleiding heeft aangegeven dat er stofoverlast kan ontstaan door het grote aantal werkzaamheden. Er 
worden gebouwen gesloopt en er vinden graafwerkzaamheden plaats. Verder is er stofvorming door het 
opwaaien van bouwstof en bodemstof door vrachtwagens. De GGD heeft de omwonende geadviseerd om ramen, 
ventilatieroosters en deuren 
aan de kant van de 
werkzaamheden zo veel 
mogelijk dicht te houden. 
Daarnaast wordt er 
geadviseerd om filters van 
roosters vaker schoon te 
maken en het huis regelmatig 
met een vochtige doek 
schoon te maken om het 
opdwarrelen van stof in de 
woning te verminderen 
(Informatiecentrum A2 
Maastricht, 2013).  
 

5.6.1 Eisen 
Over het algemeen is het inademen van stof een belasting voor de gezondheid van mensen. Aangezien niet alle 
soorten stof in dezelfde mate belastend zijn, zijn er een aantal gezondheidsnormen opgesteld. De MAC-waarde 
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(Maximale Aanvaarde Concentratie van een stof in de lucht) is opgesteld voor werknemers. Deze concentratie zal 
bij herhaalde blootstelling over het algemeen de gezondheid van de werknemers niet benadelen. De MAC-
waarde is opgesteld voor gezonde, volwassen personen met een werkweek van 40 uur verdeeld over acht uur per 
dag. Daarbij moet het niet te zware arbeid betreffen en moeten de rustperiodes doorgebracht worden in een 
stofvrije omgeving. De MAC-waarde voor respirabel stof bedraagt 5 mg/m3 en voor respirabel kwarts is 0,075 
mg/m3 (SER; Sociaal Economische Raad, 2004). 
 
Naast deze norm zijn er in het Besluit Luchtkwaliteit (2001) andere normen, voor de kwaliteit van de buitenlucht, 
opgenomen die voor de gehele bevolking dienen en niet alleen voor werknemers (Ministerie van 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, 2001). Het Besluit Luchtkwaliteit is een Algemene 
Maatregel Van Bestuur (AMVB) in het kader van de wet Milieubeheer. Hiermee volgt Nederland de richtlijnen die 
de Raad van de Europese Unie, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, 
zwevende deeltjes en lood in de lucht, heeft gesteld (van Gijn, van Leeuwen, Rooijakkers, Sauren, & Swertz, 
2004). Voor dit project zijn alleen de normen voor fijn stof belangrijk en deze zijn weergegeven in figuur 5.17. 
 

Type norm 2005 
Grenswaarde 
(jaargemiddelde in (g/m3) 

40 

Plandrempel 
(jaargemiddelde in (g/m3) 

40 

Grenswaarde 
(24 uurgemiddelde dat 18 keer per jaar 
mag worden overschreden in (g/m3) 

50 

Plandrempel 
(24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar 
mag worden overschreden in (g/m3) 

50 

 
 
 
 
De grenswaarden en plandrempels hebben lagere waarden dan de MAC-waarden. Dit komt doordat de 
blootstelling bij de grenswaarden en plandrempels 24 uur per dag is, terwijl dit bij de MAC-waarden slechts 8 uur 
per dag is. Daarnaast zijn de MAC-waarden bedoeld om gezonde, werkende mensen te beschermen, terwijl de 
grenswaarden en plandrempels de gehele samenleving moet beschermen (van Gijn, van Leeuwen, Rooijakkers, 
Sauren, & Swertz, 2004). 
 

5.6.2 Inventarisatie huidige situatie 
Door de ziekenhuisfunctie van het faculteitsgebouw betekend dit dat er strenge eisen gesteld zijn aan de 
luchtkwaliteit en welke stoffen deze mag bevatten. Dit wordt continue in de gaten gehouden waardoor er 
verondersteld wordt dat ruim voldaan wordt aan de gestelde eisen die genoemd zijn in de vorige paragraaf.  
 
Om de MAC-waarden te bepalen in de parkeergarage is speciale en kostbare meetapparatuur benodigd. Hierdoor 
was het niet mogelijk om metingen uit te voeren. Zonder deze metingen wordt wederom de aanname gedaan dat 
hier geen normen worden overschreden. De parkeergarage is aan drie zijdes open waardoor deze een goede 
luchtstroom heeft en de eventueel aanwezige fijnstof afgevoerd wordt door de wind.  
 

5.6.3 Wensen 
Binnen op de verdiepingen heeft het Erasmus MC als enige wens om stof beperkende maatregelen te treffen 
(Amptmeijer, 2010). Het voorbeeld van stofschotten wordt hier genoemd.  
 

5.6.4 Maatregelen 
De kans dat stofoverlast optreedt is het grootste tijdens de sloopfase van het renoveren. Het ontstaan van stof is 
soms onvermijdelijk. Maatregelen tegen stofoverlast moeten dan ook gezocht worden door enerzijds de bron te 
beperken en anderzijds de gebruikers af te schermen van de bron. 

Figuur 5.17: Normen voor fijnstof (Ministerie van volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en milieubeheer, 2001) 
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Figuur 5.20: Omleiding – Omleiding (Topradio Aalter, 2008) 

Figuur 5.18: Makita boormachine met stofafzuiging (Makita, 2013) 

 

 

 

Figuur 5.19: Zipwall systeem (Zenden Klimaattechniek, 2012) 

 
Het ontstaan van stof kan beperkt worden 
door materieel te gebruiken met 
ingebouwde afzuiging, alternatieve 
technieken gebruiken en een goede 
maatvoering zodat er geen aanpassingen 
benodigd zijn (Huizenga, 2012). Dit kan 
voornamelijk toegepast worden als het 
gaat om boor-, zaag- en 
slijpwerkzaamheden. In figuur 5.18 is een 
voorbeeld gegeven van een boormachine 
met directe stofafzuiging. Het betreft een 
Makita boormachine van het type 
HR4511CV (Makita, 2013). Aanvullend 
hierop, of indien het niet mogelijk is om de 
bron te verkleinen, kunnen de 
werkzaamheden uitgevoerd worden in een 
ruimte die afgeschermd is. Het afsluiten 
van deuren, ramen en andere doorgangen, 
en daarna luchtfilters plaatsen, kan de 
verspreiding beperkt worden. In figuur 5.19 
is het Zipwall systeem weergegeven 
(Zenden Klimaattechniek, 2012). Dit 
systeem bestaat uit telescoopstangen die 
tussen de vloer en het plafond worden 
geklemd. Aan de randen worden 
zogenoemde “foam rail dwarsprofielen” 
aangebracht. De foam aan de achterkant van het profiel zorgt voor een stofdichte afsluiting tussen het plafond of 
wand met het scherm. Tussen deze rails kan een folie aangebracht worden waarin een ritssluiting is opgenomen 
zodat het binnengaan van de ruimte eenvoudig is. Indien de kans op stofoverlast alsnog groot blijft is het aan te 
bevelen om luchtfilters en een ventilator te plaatsen zodat de ruimte in een onderdruk gebracht kan worden en 
de ruimte zelf ook schoon blijft en een prettige werkruimte is. Tot slot kunnen er schoonloopmatten gelegd 
worden om de verspreiding van stof te beperken. En puin kan stofvrij afgevoerd worden door het vochtig te 
maken (Amptmeijer, 2010). 
 
 

5.7 Verkeer overlast 
 
De laatste vorm van overlast is de meest 
praktische vorm van overlast. Betreffende 
overlast doordat personen andere routes moeten 
nemen omdat er bouwwerkzaamheden 
plaatsvinden. Voorbeelden zijn afgesloten 
looproutes, omleidingen voor auto’s en fietsers, 
minder parkeerplaatsen en aangepaste 
bewegwijzering. 
 
Casus 
Mensen willen doorgaans zo snel mogelijk van A 
naar B. Als er bouwwerkzaamheden plaatsvinden 
kan het voorkomen dat de kortste route niet 
meer mogelijk is. Omlopen is dan de enige 
mogelijkheid. Als de afsluiting voor een lange 
duur is, kunnen er irritaties ontstaan waarna het 
gevoel van overlast onvermijdelijk is. 
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5.7.1 Eisen 
Betreffende verkeer overlast zijn er geen eisen. Indien de bouw zou plaats vinden vanaf de openbare weg dan 
zouden er vergunningen aangevraagd moeten worden als er afzettingen plaats dienen te vinden. Aangezien dit 
niet het geval is, en de bouw vanaf eigen terrein plaats zal vinden, zijn er geen normen of eisen die aan de 
verkeerssituaties gesteld worden. 
 

5.7.2 Inventarisatie huidige situatie 
De huidige situatie is in beeld gebracht door foto’s te maken die in figuur 5.21 tot en met 5.24 weergegeven zijn. 
Er zijn momenteel niet veel situaties waarbij er verkeer overlast kan ontstaan door omleidingen. Bij de ingang op 
verdieping 1 wordt een deel van het wegdek vervangen waarbij er gefaseerd een deel van het voetpad wordt 
afgezet. Hierbij kunnen ongemak ontstaan. Er worden echter wel voldoende borden opgehangen waardoor de 
situatie overzichtelijk blijft. Naast deze plek zijn er geen belemmeringen met betrekking tot looproutes, 
fietsroutes of autoroutes. 
 

     
 
 

     
 
 
 
Er zijn willekeurig enkele verdiepingen van het gebouw zelf bezocht waar op geen enkele verkeer hinder 
waarneembaar was. Er waren geen gangen, trappen, liften of deuren afgesloten.  
 

5.7.3 Wensen 
Verkeer overlast moet zo veel mogelijk worden beperkt. Binnen in het faculteitsgebouw is de wens om de liften 
zo min mogelijk door bouwers te laten gebruiken. De bouwers moeten beperkt worden tot het gebruik van alleen 
de goederenliften. Als er een deel van de verdieping afgesloten wordt moet er voor gezorgd worden dat alle 
benodigde functies op de verdieping wel voor iedereen toegankelijk blijven. Printers, kopieerapparaten, toiletten 
en de koffiehoek moet bereikbaar blijven. Indien nodig zullen deze voorzieningen verplaatst worden. Daarbij 

Figuur 5.21: Door werkzaamheden tijdelijke wijziging 

 

Figuur 5.22: Goede bewegwijzering in stand gehouden 

 

Figuur 5.23: Bij afzetten worden er alternatieve looproutes 
gecreëerd 

 

Figuur 5.24: Belangrijke looproute zo vele mogelijk toegankelijk 
houden 
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moeten uiteraard de vluchtwegen vrij worden gehouden (Amptmeijer, 2010). Buiten het gebouw is het van 
belang dat er bij een afzetting een passend alternatief geboden wordt waarop de bebording aangepast is. Ook 
hier geldt dat de vluchtwegen en routes van hulpdiensten bereikbaar blijven (van Gaalen, 2013). In bijlage G (G1, 
G2 en G3) zijn plattegronden weergegeven met de belangrijkste routes (rode kleur), waarvan wenselijk is deze 
niet te onderbreken. De hardheid van de kleur geeft aan hoe groot de wens is om de routes niet te onderbreken. 
 

5.7.4 Maatregelen 
Gezien het feit dat verkeer omleidingen tot de meest praktische overlast zorgt, zijn ook de maatgelen zeer 
praktisch. De bron kan aangepakt worden en de blootstelling van gebruikers aan de overlast kan beperkt worden.  
 
De werkzaamheden dienen zo plaats te vinden dat er geen belangrijke routes voor zowel: voetgangers als fietser 
als auto’s afgesloten moete worden. Hiermee wordt de bron van het probleem aangepakt. Opties hiervoor zijn 
het verplaatsen van voorbereiding werkzaamheden, andere aanvoerroutes gebruiken, speciale werktijden 
handteren oftewel een slim logistiek plan. Indien het niet voorkomen kan worden dat een bepaalde route 
afgesloten of beperkt moet worden, is het van belang om de gebruikers af te schermen van de bron. Dit kan 
gebeuren door het selecteren van een alternatieve route en deze route te optimaliseren door onder andere 
duidelijke bebording aan te brengen en te zorgen voor een goed loop-, fiets- of rijoppervlak. In het gebouw dient 
ervoor gezorgd te worden dat de gebruiker de liften en trappenhuizen kunnen blijven gebruiken. Dit betreft 
vooral het ontlasten van de personenliften. Als er verdiepingen gedeeltelijk aangepakt worden moeten ook de 
loop en niet te vergeten vluchtroutes vrij gehouden worden.  
 
 

5.8 Conclusie 
 
Het doel van dit hoofdstuk was het opstellen van randvoorwaarden om overlast te voorkomen. Door het 
beantwoorden van de deeltaken is er naar een antwoord toegewerkt. In de komende alinea’s zullen deze 
randvoorwaarden genoemd worden, gesorteerd per type overlast. 
 
De vaste gebruikers op de verdiepingen moeten zoals genoemd zo veel mogelijk afgeschermd te worden van 
visueel overlast door het (gedeeltelijk) afsluiten van verdiepingen gedurende werkzaamheden. Buiten het 
gebouw zullen de bouwactiviteiten en opslag van materiaal en materieel zo veel mogelijk gecentreerd worden 
en, indien mogelijk, afgeschermd met een gesloten bouwhek.  
 
Door in overleg met de afdelingen die gevoelig zijn voor trillingen de werkzaamheden te plannen kan het overlast 
in het gebouw beperkt worden. Buiten het gebouw is de kans op overlast door trilling dusdanig klein dat er geen 
maatregelen getroffen hoeven worden. Als er uitzonderlijke werkzaamheden plaats vinden waarbij er wel 
trillingen kunnen plaatsvinden moeten er metingen gedaan worden zodat de overlast gereguleerd kan worden. 
 
De rusttijden van het Erasmus MC dienen in acht genomen te worden: 12.00-14.00 en 18.00-09.00. Verder 
moeten gebruikers van het gebouw voorgelicht worden als er werkzaamheden plaats gaan vinden die voor 
eventuele geluidsoverlast kunnen zorgen. De gemiddelde geluidniveaus dienen zo laag mogelijk gehouden te 
worden, maar incidentiele uitschieters zijn niet erg. Buiten het gebouw hoeven geen extra voorzieningen 
getroffen te worden als de geluidniveaus niet veel hoger komen te liggen dan in de huidige situatie.  
 
Er zijn niet veel randvoorwaarden gekoppeld aan het voorkomen van stankoverlast. Bij werkzaamheden in het 
gebouw met kans op een vervelende geur moeten de gebruikers hierover bericht ontvangen en dient er 
voldoende geventileerd te worden om de verspreiding te voorkomen. De parkeergarage wordt reeds voldoende 
natuurlijk geventileerd en aanvullende maatregelen zijn niet nodig.  
 
Op de verdiepingen van het faculteitsgebouw moeten stof beperkende maatregelen getroffen worden zoals 
speciaal geselecteerd gereedschap en het plaatsen van stofschotten. Voor de afvoer van afval kan het van belang 
zijn om het afval vochtig te houden en schoonloopmatten neer te leggen.  
 
In het gebouw moet de gebruiker toegang kunnen krijgen tot alle benodigde faciliteiten en moeten vluchtroutes 
toegankelijk zijn. Buiten het gebouw moeten er duidelijke alternatieve worden gegeven indien bepaalde routes 
worden afgesloten. Deze routes moeten voorzien worden van bewegwijzering.  
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6. RANDVOORWAARDEN BOUWMETHODE 
 
 
 

6.1 Inleiding 
 
Uit het stroomdiagram in figuur 2.2 is gebleken dat er veel randvoorwaarden gesteld worden aan de 
gevelrenovatie van het faculteitsgebouw. Door de grote omvang van het project dient er veel materiaal, 
materieel en arbeid worden vervoerd naar de verwerkingsplek. 
 
Het specificeren van de randvoorwaarden voor de bouwmethode is de taak die in dit hoofdstuk wordt 
behandeld. De deeltaken die hierbij ondersteunend zijn, zijn: 

• specificaties opstellen waaraan transport moet voldoen (paragraaf 6.2 en 6.3); 
• specificaties van de bouwplaats opstellen (paragraaf 6.4); 
• mogelijkheden voor materiaal, materieel en arbeid transport opstellen (paragraaf 6.5). 

 
De randvoorwaarden die gesteld worden door de bestaande bouw aan het transport wordt opgedeeld in 
enerzijds externe transport, de transport tot aan het gebouw, en anderzijds de interne transport, transport vanaf 
binnenkomst in het gebouw tot aan de verwerkingsplek. Voor het externe transport wordt eerst de directe 
omgeving in kaart gebracht en worden knelpunten genoemd en toegelicht. Voor het interne transport wordt er 
een inventarisatie gemaakt van de huidige verkeersruimte en stijgpunten in het faculteitsgebouw.  
 
 

6.2 Externe transport specificaties 
 

6.2.1 Inventarisatie omgeving 
Het faculteitsgebouw is gesitueerd midden op het terrein van het Erasmus MC en is daarmee omringd door 
gebouwen. Het faculteitsgebouw dringt door tot in de parkeergarage die zich op de eerste twee lagen van het 
terrein bevind. Deze parkeergarage ontsluit het gebouw aan alle vier de zijdes voor voetgangers, fietsers en 
auto’s. Op de derde verdieping is er een loopbrug die in meerdere richting het gebouw verbind met overige 
gebouwen van het Erasmus MC. 
 
De omgeving wordt geïnventariseerd om de best mogelijke toegankelijkheid te kunnen creëren. De 
plattegronden van de parkeerlagen (terrein niveau 1 en 0) dienen als basis waarop wordt aangegeven hoe er 
toegang verschaft kan worden. Dit wordt gedaan door foto’s te maken, en op de plattegronden aan te geven, met 
een toelichting daarbij. De routes naar het ziekenhuisterrein worden niet geïnventariseerd, het betreft alleen de 
situatie vanaf de openbare weg tot aan het gebouw. De plattegronden zijn te vinden in bijlage H en I, de foto’s 
met toelichting in bijlage J. De donkerblauwe pijltjes geven aan waar een bepaalde foto is genomen en in welke 
richting. De ondergrond die lichtblauw is gekleurd staat voor een mogelijke aanvoerroute die begaanbaar is. 
 
Uit deze inventarisatie is gebleken dat op terreinniveau 1 er maar één toevoermogelijkheid is, door de 
hoofdingang. Daarbij is het niet mogelijk om tot aan de gevel van het faculteitsgebouw te komen omdat er een 
balustrade rondom de gevel zit die variërend tussen de 1,6 en 2,6 meter van de gevel is verwijderd. Het is wel 
mogelijk om direct na binnenkomst via de hoofdingang met de hellingbaan af te dalen tot het 0 niveau.  
 
Op 0 niveau zijn er meerdere aanvoerroutes. Vanaf de ventweg van de Westzeedijk is het mogelijk om via de 
doorgang van het Thoraxcentrum de parkeergarage te bereiken. Ook is het mogelijk om vanaf de ventweg aan de 
andere kant van de hoofdingang in de parkeergarage te komen. Deze route loopt langs het park. Het 
faculteitsgebouw loopt door tot op het 0 niveau van de parkeergarage en hier kan men zonder moeite tot aan de 
gevel komen. Door de strook die rond het gebouw vrij gehouden is, is eventueel verticaal transport mogelijk. 
 

6.2.2 Afmetingen doorgang meten 
In paragraaf 6.2.1 zijn mogelijke aanvoerroutes geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat de aanvoer via twee 
verschillende niveaus kan verlopen. Alle routes gaan door de parkeergarage waarbij diverse obstakels aanwezig 
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zijn. Er staan kolommen in wisselende stramienen met daartussen liggers en leidingen. Om te kunnen bepalen 
welke mogelijke aanvoerroute het meest geschikt is zullen deze knelpunten aangegeven moeten worden. De 
knelpunten zullen vooral beperkingen opleggen wat betreft de doorgangbreedte en de vrije hoogte. 
 
Deze punten worden geïnventariseerd en aangegeven in een plattegrond met een nummer. Gekoppeld aan dit 
nummer wordt de volgende informatie weergegeven:  

• puntnummer; 
• doorgangbreedte (indien deze maatgevend is, bepaald met een lasermeetinstrument, Leica Racer 70); 
• vrije hoogte (indien deze maatgevend is, bepaald met een lasermeetinstrument, Leica Racer 70); 
• foto; 
• korte omschrijving. 

 
In bijlage K en L zijn plattegronden weergeven met daarin alle knelpuntnummers. Bijlage M bestaat uit de overige 
informatie en foto’s per knelpunt. 
 
Op niveau 1 van het terrein is er een beperkte hoogte van 2,44 meter. Dit is de afstand van het laagste punt van 
het plafond tot aan de vloer dat niet vermeden kan worden. Bij binnenkomst op dit niveau zijn er vier slagbomen. 
Deze doorgangen hebben een breedte variërend tussen de 3,05 en 3,08 meter. Het is echter zo dat deze 
slagbomen relatief eenvoudig te verwijderen zijn waardoor deze geen knelpunt hoeven te vormen. De afstand 
tussen de hellingbaan en de kolommen ernaast is echter wel bepalend. Deze afstand is ongeveer 3,20 meter en 
niet te vergroten door tijdelijk bouwdelen te verwijderen. De hellingbaan naar het 0 niveau heeft een 
toegangsbreedte van 2,69 meter en is krap te noemen. De gemiddelde vloer tot plafond afstand op het 1 niveau 
is 2,65 meter. Alleen de bewegwijzering hangt daar onder en verkleint deze afstand tot 2,31 meter, maar deze is 
eenvoudig tijdelijk te verwijderen. 
 
De niet al te brede hellingbaan die hier boven genoemd wordt heeft een vrije hoogte van slechts 2,14 meter. De 
gemiddelde verdiepingshoogte van niveau 0 is echter hoger dan de verdieping er boven, gemiddeld tegen de 3,50 
meter aan. Hier en daar zijn er wel obstakels zoals grote ventilatiebuizen die de vrije hoogte beperken tot 
minimaal 2,50 meter aan de randen tegen het faculteitsgebouw aan. Rondom het gebouw loopt een brede weg 
die geschikt is voor tweerichtingsverkeer. De toegang tot deze parkeerlaag is aan de parkzijde ruim met en 
breedte van 6,64 meter en een vrije hoogte van 3,44 meter. Via de doorgang bij het Thoraxcentrum is de vrije 
hoogte wat beperkter, minimaal 2,85 meter. 
 

6.2.3 Draagvermogen vloer 
De onderste verdieping van de parkeergarage is ondersteund door de grond en opgebouwd uit deels klinkers en 
deels stelconlaten. Op deze verdieping wordt aangegeven dat, ondanks de hoge draagcapaciteit van 
stelconplaten, de maximale belasting 3,5 ton is. De vloer van de verdieping op maaiveld niveau is uitgevoerd als 
parkeerdek en heeft een maximale draagkracht van 300 kilogram per vierkante meter. 
 
 

6.3 Interne transport specificaties 
 
De specificaties van de bestaande transportmogelijkheden binnen in het gebouw zijn in kaart gebracht in figuur 
6.1. Dit is een plattegrond van een willekeurige verdieping, in dit geval de tiende verdieping, met een standaard 
indeling. Er zijn diverse foto’s gemaakt die met blauwe pijltjes aangegeven staan en in de bijlage N weergegeven. 
De rode strepen met daarnaast een getal staan voor eventuele knelpunten en om afmetingen weergegeven (in 
meters). Het horizontale transport kan plaatsvinden door de gangen die allemaal een breedte hebben van 2,50 
meter. De deuren hebben een breedte van 0,80 meter mits anders aangegeven staat. Voor verticaal transport 
zijn er twee opties die in de komende paragraaf besproken worden: de trappen of de liften. 
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6.3.1 Verticaal transport 
Personenliften 
In het faculteitsgebouw zijn zes personenliften opgenomen, 
verdeeld over twee liftgroepen van drie liften (figuur 6.1). 
Deze zijn in figuur 6.2 aangegeven met de donkergroene 
kleur. De liften zijn in 1999 en 2007 gerenoveerd en voldoen 
aan de wettelijke eisen (Vennegoor & te Winkel, 2011). De 
liften hebben een gemiddelde snelheid van 3,5 m/sec, dat 
vergelijkbaar is met de huidige standaard liften. De 
deuropeningen hebben een breedte van 1,20 meter en een 
hoogte van 2,10 meter. De liftkooien 1,65 bij 2,00 meter en 
hebben een draagvermogen van 1200 kilogram. De liften 
hebben stopplaatsen op de verdiepingen 1 tot en met 24 
met uitzondering van de verdiepingen 4, 11 en 18.  
 
Goederenliften 
De goederenliften zijn met een lichtgroene kleur aangegeven in figuur 6.1. De liften zijn niet identiek. De kleinste 
lift meet een afmeting van 1,48 bij 1,60 meter, een deuropening van 1,10 meter, een hefvermogen van 1000 
kilogram en een snelheid van 1,5 m/sec. De lift heeft een bereik van Ee 0 t/m Ee 24 maar stopt niet op de 4e, 11e, 
en 18e verdieping. De grootste goederenlift heeft een afmeting van 1,48 bij 2,60 meter, een deuropening van 1,15 
meter en een draagvermogen van 2500 kilogram. Deze lift stopt wel op alle verdiepingen van Ee 0 tot aan Ee 27. 

 
Trappen 
Het gebouw telt drie trappenhuizen. Twee aan de kop met rechte steektrappen en één trappenhuis in het 
midden met bordestrappen dat wordt gezien als het hoofdtrappenhuis. Deze staan aangegeven met de gele kleur 
in figuur 6.1. De trappen hebben een breedte van 1,10 meter en het loopvlak is afgewerkt met een antistatisch 
bekleding. 
 
Tijdelijke projectkraan 
Boven op het dak aan de westgevel van het faculteitsgebouw is een projectkraan geplaatst (figuur 6.3 en 6.4). De 
kraan is modulair opgebouwd in een delen van 150 kilogram opgebouwd. De hijscapaciteit bedraagt 4500 en kan 
enkel gebruikt worden voor verticaal transport. De hijskooi heeft een afmeting van 5,5 bij 1,8 meter en een 
hoogte van 2,2 meter (Valk, 2010).  

Figuur 6.1: inventarisatie transport Ee 10 

Figuur 6.2: liftengroep op verdieping Ee10 
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6.3.2 Draagvermogen vloer 
Het draagvermogen van de verdiepingsvloeren van het faculteitsgebouw zijn bekend. Het gebouw is opgebouwd 
uit prefab materialen. In de figuren 6.6, 6.7 en 6.8 zijn de nuttige draagvermogens van de vloeren gevisualiseerd 
(Vennegoor & te Winkel, 2011). 
 

 
 
 

 
 

  

Figuur 6.6: toelaatbare nuttige vloerbelasting verdieping 1 tot en met 10 (Vennegoor & te Winkel, 2011) 

Figuur 6.7: toelaatbare nuttige vloerbelasting verdieping 11 tot en met 25 (Vennegoor & te Winkel, 2011) 

Figuur 6.5: legenda toelaatbare nuttige vloerbelasting (Vennegoor & te Winkel, 2011) 

Figuur 6.3: foto projectkraan Faculteitsgebouw vanaf dak Figuur 6.4: visualisatie projectkraan Faculteitsgebouw 
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6.4 Bouwplaats specificaties 

 
Door het doen van observaties zijn bouwplaats mogelijkheden vast gesteld. Op de plattegronden in de figuren 6.9 
en 6.10 zijn ruimtes in het groen gearceerd die eventueel als bouw- en of opslagplaats geschikt zouden kunnen 
zijn. Van deze plekken zijn foto’s gemaakt die weergegeven zijn in bijlage O met daarbij een korte toelichting. 
 
De ingang van de parkeergarage bevind zich op het eerste niveau van de parkeerlagen (figuur 6.9). Het is ook 
duidelijk zichtbaar dat het hier veel drukker is dan een verdieping lager. Bij binnenkomst naast de hellingbaan zijn 
er parkeervakken die gunstig kunnen zijn aangezien deze dicht bij de ingang liggen en niet in looproutes van 
voetgangers liggen. Aan de andere kant van het gebouw, tevens aan de kop van het gebouw is er een deel van 
het parkeerdek niet overdekt door een gebouw erboven waardoor er geen belemmerende maximale hoogte is. 
Dit zelfde geldt voor het vlak links onder op de kaart bij punt nummer 6.9-5-TR01. In de bovenhoek is een dak dat 
niet in gebruik is en waar geen voetgangersstromen over lopen. Hier is veel ruimte beschikbaar met het nadeel 
dat de doorgang naar het parkeerdek smal is (ongeveer 1,5 meter). 
 
Op het laagste niveau van het terrein is meer ruimte en is het rustiger. Een bijkomend voordeel is dat er twee 
mogelijke aanvoerroutes zijn die niet gebruikt kunnen en mogen worden door bezoekers. Aan de parkzijde is veel 
ruimte aangezien het park nog niet ingericht is. Op dit niveau is het mogelijk om helemaal tot aan de gevel te 
komen voor zowel voetgangers als auto’s. Aan de onderzijde van het gebouw is een rijbaan die niet voor 
bezoekers in gebruik is en die volledig als bouwweg gebruikt kan worden (puntnummer 6.10-10-TR00). Ook is het 
mogelijk om in het gebouw te komen middels de goedereningang die zich aan beide lange zijdes van het gebouw 
bevinden. Links boven in de hoek is een doodlopend stuk van de parkeergarage dat eenvoudig af te sluiten is. Tot 
slot is er een ruimte aan de Westzeedijk die momenteel al in gebruik is als ruimte voor bouwketen en opslag. 
Deze kan wellicht in de toekomst wederom dienst doen als bouw- en of opslagplaats. 
 
 
 
 
  

Figuur 6.8: toelaatbare nuttige vloerbelasting verdieping 26 tot en met 28 (Vennegoor & te Winkel, 2011) 
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6.5 Conclusie 
 
Het opstellen en specificeren van de randvoorwaarden waaraan de bouwmethode moet voldoen was het doel 
van dit hoofdstuk. Door het beantwoorden van de deeltaken is naar een antwoord toegewerkt. In de komende 
vier paragraven zullen de deze randvoorwaarden genoemd worden en zal er voldaan worden aan deze taak. 
 
Extern transport 
Uit de inventarisatie van de omgeving is gebleken dat op terreinniveau 1 er maar één toevoermogelijkheid is 
namelijk door de hoofdingang. Op niveau 1 van is er een beperkte hoogte van 2,44 meter. Dit is de afstand van 
het laagste punt van het plafond tot aan de vloer dat niet vermeden kan worden. Bij binnenkomst op dit niveau 
zijn er vier slagbomen met een minimale breedte van 3,05 meter die eventueel tijdelijk te verwijderen zijn. De 
afstand tussen de hellingbaan en de kolommen ernaast is bepalend, ongeveer 3,20 meter. De hellingbaan naar 
het 0 niveau heeft een toegangsbreedte van 2,69 meter en minimale hoogte van 2,14 meter. De maximale 
vloerbelasting van het parkeerdek is 300 kilogram per vierkante meter. 
 
Op 0 niveau zijn er meerdere aanvoerroutes mogelijk. Vanaf de ventweg van de Westzeedijk is het mogelijk om 
via de doorgang van het Thoraxcentrum en via het park de parkeergarage te bereiken. De gemiddelde 
verdiepingshoogte van niveau 0 is hoger dan de verdieping er boven, gemiddeld 3,50 meter. Enkele obstakels 
kunnen de vrije hoogte beperken tot minimaal 2,50 meter. De toegang tot deze parkeerlaag is aan de parkzijde 
ruim met en breedte van 6,64 meter en een vrije hoogte van 3,44 meter. Via de doorgang bij het Thoraxcentrum 
is de vrije hoogte wat beperkter, minimaal 2,85 meter, maar de breedte ruim 4 meter. De toelaatbare 
vloerbelasting is 3,5 ton.  
 
In de tabel in figuur 6.11 is een samenvatting gegeven van de specificaties waaraan transport moet voldoen. 
 

 Minimale hoogte Minimale breedte Maximale vloerbelasting 
Verdieping 1 2,44 meter 3,20 meter 300 kg/m2 

Verdieping 0 2,50 meter >4 meter 3,5 ton 
Hellingbaan 2,14 meter 2,69 meter - 

 
 
Intern transport 
De bestaande transsportmogelijkheden binnen in het gebouw zijn in kaart gebracht. Het horizontale transport 
kan plaatsvinden door de gangen die allemaal een breedte hebben van 2,50 meter (mits er geen apparatuur of 
kasten aanwezig zijn). De deuren hebben een breedte van 0,80 meter. 
 
Het bestaande verticale transport bestaat uit trappen en liften waarvan in figuur 6.12 een overzicht is gemaakt 
met alle specificaties gesorteerd per transportunit. Hierbij moet opgemerkt worden dat de projectkraan alleen 
kan stoppen op EE 0 en EE 25/26. 
 

 Afmeting 
 

Capaciteit Snelheid Bereik 

Personen lift Liftkooi: 1,65 x 2,00 meter 
Deurbreedte: 1,20 

1200 kg 3,5 m/sec Ee 1 t/m Ee 24 (stopt niet op de 
4e, 11e, en 18e verdieping) 

Goederenlift 1 Liftkooi: 1,48 bij 1,60 meter 
Deurbreedte: 1,10 meter 

1000 kg 1,5 m/sec Ee 0 t/m Ee 24 (stopt niet op de 
4e, 11e, en 18e verdieping) 

Goederenlift 2 Liftkooi: 1,48 bij 2,60 meter 
Deurbreedte: 1,15 meter 

2500 kg 3,5 m/sec Ee 0 t/m Ee 27 

Trappenhuizen Trapbreedte: 1,10 meer - - Ee 0 t/m Ee 29 
Projectkraan Hijskooi: 5,50 x 2,20 meter 4500 kg - EE 0, EE 25/26 

 
 
In de figuren 6.6, 6.7 en 6.8 zijn de nuttige draagvermogens van de vloeren gevisualiseerd. Tot aan de 25e 
verdieping is de minimale vloerbelasting 300 kilogram per vierkante meter. Daarboven is het voor een deel van 
de verdiepingen slechts 50 kilogram per vierkante meter. 

Figuur 6.11: samenvatting specificaties extern transport 

Figuur 6.12: samenvatting specificaties intern transport 



a�a�a�a�a�a�a�a�

 

60  Gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus MC, Pascal Holleman - Randvoorwaarden bouwmethode 

 

Bouwplaats 
Door het doen van observaties zijn bouwplaats mogelijkheden vast gesteld. Op de plattegronden in de figuren 6.9 
en 6.10 zijn ruimtes in het groen gearceerd die eventueel als bouw- en of opslagplaats geschikt zouden kunnen 
zijn. De afmetingen zijn zeer wisselend. 
 
Op niveau 1 zijn enkele plaatsen die eventueel als bouwplaats dienst kunnen doen. De vrije hoogte is echter zeer 
beperkt en vanaf dit niveau kan men niet tot aan de gevel van het gebouw komen aangezien er een vide rond het 
gebouw loopt van 2,0 tot 2,6 meter breed. Een bijkomstigheid is dat dit niveau zeer druk gebruikt wordt door 
bezoekers. Het laagste niveau van de parkeergarage is rustiger en de vrije hoogte is iets hoger. Zoals hiervoor 
genoemd is, zijn er ook twee aanvoerroutes waardoor de bereikbaarheid van de mogelijke locaties die als 
bouwplaats kunnen dienen beter is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de te gebruiken plaats om in te 
richten als bouwplaats afhankelijk is van de functie die de plaats krijgt.  
 
Mogelijke problematiek 
In de bovengenoemde drie paragraven zijn alle randvoorwaarden opgesomd waaraan een bouwmethode moet 
voldoen. Deze randvoorwaarden belemmeren de mogelijke bouwmethode en kunnen voor problemen zorgen. 
De exacte problematiek is nog onbekend. Door vooruit te blikken op mogelijke problematiek kan deze gedurende 
verdere uitwerking voorkomen worden. Problemen die kunnen ontstaan zijn: 

• aanvoer van materiaal en materieel moet van beperkte afmetingen zijn om tot aan het gebouw te 
komen; 

• afvoer van gedemonteerde gevelpanelen op een oplegger is complex, deze kunnen niet rechtstandig 
vervoert worden door de beperkte hoogte van de garage, maar niet liggend door de beperkte 
vergunningsvrije breedte van een oplegger; 

• intern transport van materiaal en materieel door de beperkte afmetingen en capaciteit van goederen 
liften; 

• beperkte opslag mogelijkheden in het gebouw en op korte afstand van het gebouw waardoor 
tussenopslag benodigd is; 

• de vloercapaciteit van het dak is beperkt waardoor hijsgereedschap moeilijk te plaatsen is. 
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7. PROGRAMMA VAN EISEN 
 
 
 

7.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt gecontroleerd of de gewenste resultaten behaald zijn. In paragraaf 7.2 wordt de 
afstudeerdoelstelling aangescherpt. In paragraaf 7.3 zijn alle verkregen conclusies verwerkt tot een programma 
van eisen dat als uitgangspunt zal dienen voor de ontwerpfase. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een 
plan van aanpak met daarin een opzet van de te doorlopen stappen gedurende het ontwerpen. 
 
Het resultaat van het onderzoek, het antwoord op de taak, is gegeven in de conclusie paragraaf per hoofdstuk 
(paragraven: 3.5, 4.6, 5.8 en 6.5). In al deze paragraven wordt geconcludeerd dat de taken behaald zijn. Er is 
immers onderzocht tot een bevredigend resultaat geboekt was. Gedurende het onderzoek is vastgesteld dat de 
doelstelling aan dit onderzoek bijgesteld dient te worden van het ontwikkelen van een plan voor de hele gevel tot 
een plan voor slechts een tiental elementen. Hierdoor is het opstellen van een fasering overbodig geworden en is 
deze taak niet opgenomen in dit rapport. Er is helderheid verkregen over de volgende aspecten: 

• renovatie omschrijving; 
• inzicht in de aanwezige asbest, hoe deze gesaneerd kan worden, welke veiligheidsrisico’s hierbij kunnen 

ontstaan en hoe deze voorkomen kunnen worden; 
• randvoorwaarden om overlast te voorkomen; 
• randvoorwaarden die verbonden zijn aan de te gebruiken bouwmethode (onder andere de 

bereikbaarheid en logistiek naar en op de bouwplaats). 
 
 

7.2 Afstudeerdoelstelling 
 
Zoals in de vorige paragraaf genoemd is, is de input voor het ontwerp bekend. De volgende fase van het 
afstuderen is het interpreteren  van de verkregen informatie om tot een geschikt ontwerp te komen, oftewel de 
ontwerpfase.  
 
Gedurende het onderzoek is veel informatie verkregen en zijn de aspecten uit de afstudeerdoelstelling 
uitgediept. Uit het bepalen van de exacte renovatieomschrijving is naar voren gekomen dat het Erasmus MC een 
methodiek zou willen ontwikkelen waarmee een tiental element gerepareerd of vervangen kan worden. Met als 
groter doel het verkrijgen van inzicht in de kosten die gepaard gaan met het vervangen van het hele gevelpakket.   
 
Het is nu mogelijk een duidelijkere en beter gedefinieerde afstudeerdoelstelling op te stellen voor de komende 
ontwerpfase. De gewijzigde informatie ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling is dikgedrukt 
weergegeven: 
 
“Het ontwikkelen van een methodiek voor het renoveren of vervangen van een tiental gevelelementen van het 
faculteitsgebouw van het Erasmus MC te Rotterdam, waarbij: 

• de methodiek toepasbaar is op alle mogelijke gevelelementen; 
• er tijdens de uitvoering geen veiligheidsrisico’s ontstaan door asbestsanering; 
• geen overlast ontstaat door de beperkte schuifruimte waardoor de patiënten, bezoekers of de 

medewerkers belemmerd worden; 
• het plan gevormd wordt binnen de gestelde randvoorwaarden zoals de beperkte hoogte van de 

aanvoerroute, het gebrek aan de mogelijkheid voor een materiaalbuffer en de zeer beperkte omvang van 
de bouwplaats; 

• materiaal, materieel en arbeid op een zo eenvoudige wijze mogelijk naar de verwerkingsplek 
getransporteerd kan worden; 

• zodat de benodigde renovatietijd zo kort mogelijk wordt gehouden en de kans op budgetoverschrijding 
zo klein mogelijk.” 
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7.3 Programma van eisen (en wensen) 
 
Het maken van een programma van eisen is nodig om een juiste start in het ontwerpproces te kunnen maken. 
Naast de eisen worden ook wensen opgenomen en genoemd. Tijdens het ontwerpproces vervult dit programma 
van eisen de volgende twee functies:  

• alle partijen starten met dezelfde basisinformatie en weten wat er ontworpen en gebouwd moet 
worden; 

• tijdens het ontwerpproces wordt het programma van eisen gebruikt als basis voor besluitvorming en 
toetsing.  

 
Normaliter bestaat het programma van eisen uit twee delen: een functioneel en ruimtelijk deel en een technisch 
deel. Deze splitsing is gemaakt omdat beide delen meestal door andere personen gebruikt worden. In dit rapport 
wordt alleen het technisch deel uitgewerkt. Verder gedefinieerd: alleen het uitvoeringstechnisch programma van 
eisen. Hierin worden alle eisen, wensen, informatie etc met betrekking tot de uitvoering kort en bondig 
genoemd. 
 

7.3.1 Opdracht 
Opdrachtgever 
De opdrachtgever valt onder het Erasmus MC te Rotterdam. Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum 
dat verbonden is aan de Erasmus universiteit. Binnen de bedrijfstak huisvesting is er een eigen afdeling 
projectmanagement huisvesting, de opdrachtgever. Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwikkelen en 
beheersen van huisvesting en het uitvoeren van huisvestingsplannen. 
 
Omschrijving van de opdracht 
Het project is gedefinieerd als “Masterplan Faculteit” en betreft een duurzame part-life renovatie van het 
faculteit gebouw. Het Erasmus MC heeft de wens om een methodiek te ontwikkelen waarmee een tiental 
element gerepareerd of vervangen kan worden. Deze methodiek moet toepasbaar zijn op alle type 
gevelelementen en daarmee geschikt voor de tiental gevelelementen die sowieso aangepakt dienen te worden 
maar ook toepasbaar voor gehele gebouw. Tijdens de renovatie moeten de volgende werkzaamheden uitgevoerd 
kunnen worden: 

• tiental panelen vervangen (verspreid over de gehele gevel);  
• asbest saneren in de panelen waaraan werkzaamheden verricht worden; 
• integraal aanbrengen van nieuwe kitvoegen tussen alle gevelpanelen; 
• enkele ruiten inclusief kozijn vervangen met de mogelijkheid tot het vervangen van alle ruiten en 

kozijnen. 
 
Stand van zaken 
Momenteel is de definitie fase afgerond en er zijn al enkele concept ontwerpen gemaakt voor het 
faculteitsgebouw na de renovatie. Echter het ontwerp staat nog niet vast, net als de ruimtelijke indeling.  
 

7.3.2 Elementen 
Eigenschappen 
Het gebouw is opgebouwd uit vier type gevelpanelen. Hieronder worden de panelen omschreven en de 
afmetingen en het geschatte gewicht gegeven: 

A. vlakke panelen met twee ramen (circa 2,40 bij 4,0 meter), 384 kilogram; 
B. vlakke panelen (circa 2,40 bij 1,60 meter), 154 kilogram; 
C. V-vormige panelen ter plaatse van de kolommen met een punt die 1,10 meter uitsteekt ten opzichten 

van de vlakke panelen (circa 2,40 bij 4,0 meter), 480 kilogram; 
D. gebogen hoekpanelen (circa 0,15 bij 4,0 meter) , 24 kilogram. 

 
Aantal 
Het exacte aantal elementen is nog onbekend maar tot nader onderzoek plaats heeft gevonden worden 25 
elementen aangehouden. De exacte locatie van de defecte panelen is tevens onbekend. Aangenomen dient te 
worden dat de panelen verspreid zijn over de gehele gevel vanaf de 4e tot de 27e verdieping.  
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7.3.3 Omgeving 
Visuele overlast 
Eisen aan die gesteld worden aan visuele overlast komen voort uit de woningwet. Hierin wordt gesteld dat er aan 
de redelijke eisen van welstand voldaan moet worden. Hierbij mogen geen armoedige materialen gebruikt 
worden, opdringerige reclame en felle of contrasterende kleuren moeten vermeden worden en het bouwwerk 
mag geen grove inbreuk maken op dat wat in de omgeving gebruikelijk is. 
 
Tijdens het bouwen is het volgens het Erasmus MC niet onoverkomelijk dat er visueel overlast ontstaat. Het is 
wenselijk de gebruiker en bezoeker van het gebouw minimaal in contact te brengen met armoedige materialen, 
opdringerige reclame en felle of contrasterende kleuren. Door het gebouw gefaseerd te renoveren is dat 
mogelijk. 
 
Om visueel overlast te voorkomen dienen er geen armoedige materialen, opdringerige reclame, felle of 
contrasterende kleuren gebruikt worden. Dit geldt voor alle activiteiten die met het bouwen gerelateerd zijn. 
Daarnaast moet er gelet worden dat het bouwwerk geen grove inbreuk maakt op dat wat in de omgeving 
gebruikelijk is. Deze gedachtegang dient het hele bouwproces vastgehouden te worden. 
 
Trillingsoverlast 
Er zijn nog weinig wettelijke kaders voor trilling vastgelegd, er zijn wel door de Stichting Bouwresearch drie 
richtlijnen opgesteld voor het beoordelen van trillingen. SBR richtlijn A betreft schade door trilling aan gebouwen, 
richtlijn B betreft hinder voor personen en richtlijn C gaat over schade die veroorzaakt kan worden aan 
apparatuur. Aangezien het hier overlast door trillingen betreft is richtlijn B van belang. In de richtlijn wordt zowel 
de procedure, als de te hanteren streefwaarden (figuur 5.6) gegeven voor de beoordeling van trillingen voor 
mensen in gebouwen.  
 
Het Erasmus MC heeft de wens om afdeling waarop trilling gevoelig onderzoek plaatsvind te informeren van de 
werkzaamheden waarbij trillingen op kunnen treden en deze, indien mogelijk, af te stemmen op het 
onderzoekproces van de afdeling. De afdelingen met gevoelige apparatuur zijn: neurowetenschappen (12e en 14e 
verdieping), biomedische wetenschap (6e verdieping) en cardiologie (23e verdieping). Als er werkzaamheden 
plaatsvinden waarbij verstoringen kunnen optreden moet dat bij de interne werkvergunning aangegeven worden. 
Deze vergunning moet worden goedgekeurd door de “chef van de wacht” en zal indien nodig deze informatie 
doorspelen naar de betreffende afdelingen. Buiten het gebouw zijn er geen wensen met betrekking tot 
trillingsoverlast aangezien het tot nu toe gebleken is dat er geen overlast ontstaat door transporten. 
 
Maatregelen tegen trilling overlast bestaan alleen uit bron maatregelen, het afschermen van gebruikers van de 
bron is niet mogelijk. Het voorkomen dat trillingen kunnen ontstaan staat centraal. 
 
Geluidsoverlast 
De wet geluidhinder bevat regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder. Als toetsingsnorm voor de 
geluidsbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden, op de gevels tijdens de gehele duur van de 
werkzaamheden, wordt een Leq van 60 dB(A) aanbevolen tussen 07.00 en 19.00 uur. Een uitzondering op deze 
norm is het geluid geproduceerd door vrachtwagens. Volgens het Europees parlement mogen vrachtwagens een 
maximaal geluidniveau produceren van 80 dB(A). Er zijn geen eisen bekend betreffende geluidsoverlast indien er 
binnen werkzaamheden uitgevoerd worden. 
 
Aangezien het gebouw erg hoog is, is de kans dat er overlast optreed op de tweede verdieping wanneer er 
werkzaamheden plaatsvinden op de twintigste verdieping klein. De verdiepingen direct boven of onder de 
mogelijke geluidsoverlast dienen op de hoogte gebracht te worden van de werkzaamheden. Dit informeren zal 
verlopen via de “chef van de wacht” bij het goedkeuren van de interne werkvergunning. Het Erasmus MC heeft 
de wens dat bouwers rekening houden met de ziekenhuis rusttijden: 12.00-14.00 en 18.00-09.00. Gedurende 
deze tijden mogen de gemiddelde geluidniveaus in de kantoor- en laboratoriumruimtes tussen de 43 en 50 dB(A) 
zit en het geluidniveau op de gangen tussen de 47 en 63 dB(A) indien er niet gesproken wordt. 
 
Echter de mate waarin geluid ontstaat tijdens het bouwen is van belang. Het voorkomen van geluidsoverlast kan 
door de bron aan te pakken (de uitstoot van geluid beperken) en door de gebruiker af te schermen van de bron. 
Een combinatie van deze type maatregelen zullen het overlast moeten minimaliseren. 
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Stankoverlast 
In de Wet Milieubeheer staat dat niet meer dan 3% van de omwonenden ernstige hinder mag ondervinden. De 
provincie heeft het doel om stankhinder in de hele provincie te reduceren tot maximaal 12 procent gehinderde 
en 2 procent ernstig gehinderde.  
 
Er zijn geen aanvullende wensen op dit vlak gesteld door het Erasmus MC. Binnen in het gebouw kan 
stankoverlast ontstaan door bijvoorbeeld las en slijpwerkzaamheden. Als deze activiteiten plaatsvinden is het 
wenselijk de gebruikers op de hoogte te brengen (via de “chef van de wacht”) en de gevolgen proberen te 
beperken. 
 
Stankoverlast is net als trillingsoverlast alleen te voorkomen door de bron aan te pakken. Door de per activiteit 
(slijpen, lassen etc) maatregelen te noemen is het in grote lijnen te voorkomen. 
 
Stofoverlast 
De MAC-waarde (Maximale Aanvaarde Concentratie van een stof in de lucht) is opgesteld voor werknemers. Deze 
concentratie zal bij herhaalde blootstelling over het algemeen de gezondheid van de werknemers niet benadelen. 
De MAC-waarde is opgesteld voor gezonde, volwassen personen met een werkweek van 40 uur verdeeld over 
acht uur per dag en mag niet overschreden worden. De MAC-waarde voor respirabel stof bedraagt 5 mg/m3 en 
voor respirabel kwarts is 0,075 mg/m3. 
 
Binnen op de verdiepingen heeft het Erasmus MC als enige wens om stof beperkende maatregelen te treffen 
zodat er geen stof verspreid kan worden.  
 
De kans dat stofoverlast optreedt is het grootste tijdens de sloopfase van het renoveren. Het ontstaan van stof is 
soms onvermijdelijk. Maatregelen tegen stofoverlast moeten dan ook gezocht worden door enerzijds de bron te 
beperken en anderzijds de gebruikers af te schermen van de bron. 
 
Verkeer overlast 
Betreffende verkeer overlast zijn er geen eisen. Indien de bouw zou plaats vinden vanaf de openbare weg dan 
zouden er vergunningen aangevraagd moeten worden als er afzettingen plaats dienen te vinden. Aangezien dit 
niet het geval is, en de bouw vanaf eigen terrein plaats zal vinden, zijn er geen normen of eisen die aan de 
verkeerssituaties gesteld worden. 
 
Verkeer overlast moet zo veel mogelijk worden beperkt. Binnen in het faculteitsgebouw is de wens om de liften 
zo min mogelijk door bouwers te laten gebruiken. De bouwers moeten beperkt worden tot het gebruik van alleen 
de goederenliften. Als er een deel van de verdieping afgesloten wordt moet er voor gezorgd worden dat alle 
benodigde functies op de verdieping wel voor iedereen toegankelijk blijven. Printers, kopieerapparaten, toiletten 
en de koffiehoek moet bereikbaar blijven. Buiten het gebouw is het van belang dat er bij een afzetting een 
passend alternatief geboden wordt waarop de bebording aangepast is. In bijlage G zijn de belangrijkste routes, 
zowel intern als extern, aangegeven waarvan het wenselijk is deze niet te belemmeren. Echter van de donker 
rode routes is het een eis dat ze niet afgesloten worden.  
 
Gezien het feit dat verkeer omleidingen tot de meest praktische overlast zorgt, zijn ook de maatgelen zeer 
praktisch. De bron kan aangepakt worden (door de werkzaamheden zo plaats te laten vinden dat er geen 
belangrijke routes worden afgesloten) en de blootstelling van gebruikers aan de overlast kan beperkt worden. 
 
Randvoorwaarden transport 
De randvoorwaarden die gesteld worden aan het transport door de bestaande bouw wordt opgedeeld in 
enerzijds externe transport, de transport tot aan het gebouw, en anderzijds de interne transport, transport vanaf 
binnenkomst in het gebouw tot aan de verwerkingsplek. 
 
Uit de inventarisatie van de omgeving is gebleken dat op terreinniveau 1 er maar één toevoermogelijkheid is 
namelijk door de hoofdingang. De hoogte is beperkt tot 2,44 meter en de breedte beperkt tot ongeveer 3,20 
meter. Op 0 niveau zijn er meerdere aanvoerroutes mogelijk en is de gemiddelde verdiepingshoogte iets hoger 
dan de verdieping er boven, namelijk 3,50 meter. Enkele obstakels kunnen de vrije hoogte beperken tot minimaal 
2,50 meter. De toegang tot deze laag is ruim met een breedte van 6,64 meter en een vrije hoogte van 3,44 meter.  
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Het horizontale transport binnen in het gebouw kan plaatsvinden door de gangen die allemaal een breedte 
hebben van 2,50 meter (mits er geen apparatuur of kasten aanwezig zijn). De deuren zijn smal en hebben een 
breedte van 0,80 meter. Het bestaande verticale transport bestaat uit drie trappen, zes personenliften, twee 
goederenliften en één projectkraan aan de buitenzijde van het gebouw. Een wens bij het transport in het gebouw 
is dat de processen van de afdelingen in het gebouw niet verstoord mogen worden. De enige eis die gesteld word 
is dat het plan moet voldoen binnen de genoemde randvoorwaarden voor gewicht, afmeting en bereikbaarheid. 
 
Randvoorwaarden bouwlocatie 
Door de wisselende belemmeringen die gesteld worden door de omgeving van het gebouw is de te gebruiken 
plaats om in te richten als bouwplaats afhankelijk van de functie die de plaats krijgt. Voor sommige activiteiten is 
een locatie dicht bij het gebouw gewenst terwijl deze wens voor andere activiteiten wellicht niet opgaat. Dit zal 
per situatie bekeken moeten worden. 
 

7.3.4 Asbest 
Uit de eisen en wensen is gebleken dat alle asbest die aanwezig is in de gevelpanelen waaraan werkzaamheden 
worden uitgevoerd gesaneerd dient te worden. De toe te passen methode is afhankelijk van de risicoklasse die 
aan de asbestbron is verbonden. Doordat bijna alle asbestbronnen in de gevel van risicoklasse 3 zijn moet er aan 
de binnen- en buitenzijde gesaneerd worden door middel van de containmentmethode. Het saneren in een 
containment aan de buitenzijde van het gebouw brengt een grote uitdaging met zich mee. Hierover zijn geen 
referentieprojecten bekend. 
 
Door het bijstellen van de grenswaardes voor asbestsanering in de nabije toekomst, waarbij de grenswaardes 
drastisch verlaagd worden, zullen alle saneringen in een containment uitgevoerd moeten worden. Dit is 
momenteel nog niet van toepassing maar hier moet wel rekening mee gehouden worden.  
 
De eis die gesteld wordt aan het plan met betrekking tot het saneren van asbest is dat het mogelijk en veilig moet 
zijn en toepasbaar op alle gevelelementen. 
 

7.3.5 Kosten 
Een algemeen aangenomen stelling binnen het project is: functionaliteit staat voor vormgeving. Dit is 
representatief voor de wijze waarop geïnvesteerd dient te worden. Het doel is om de kosten zo laag mogelijk te 
houden, dit is zowel een eis als een wens. In het derde hoofdstuk wordt genoemd dat het nog niet bekend is of 
het volledige gevelpakket vervangen wordt of slechts de defecte panelen. Dit is afhankelijk van de kosten-baten 
afweging die niet gemaakt kan worden door het ontbreken van inzicht in de kosten. Het is momenteel onbekend 
hoeveel budget er ter beschikking gesteld gaat worden. Het budget zal uiteindelijk op de kostenraming 
afgestemd worden. 
 

7.3.6 Planning 
De start van de renovatie van het faculteitsgebouw is tot nader orde uitgesteld door de projectleiding van het 
Erasmus MC wegens het ontbreken van een “meer-jaren-visie” van de Raad van Bestuur. De start van het project 
is onbekend en er is geen deadline waarop het project afgerond dient te zijn. De duur van de renovatie is 
afhankelijk van de renovatieomschrijving en zal door de te gebruiken methode bepaald worden. Het opstellen 
van de fasering moet integraal gebeuren met het ontwerpen van de methodiek, daarnaast is gebleken dat het 
voorlopige uitgangspunt is dat er slechts een tiental elementen vervangen dienen te worden waardoor er geen 
fasering voor het hele gebouw benodigd is. Doordat de renovatieomschrijving, methodiek en fasering onbekend 
zijn kunnen er geen uitspraken gedaan worden met betrekking tot de planning.  
 
Aangezien tijd te vertalen is in kosten, en de kosten zo laag mogelijk gehouden moeten worden, zal ook de 
renovatieduur voor de kosten geoptimaliseerd moeten worden. 
 

7.3.7 Overzicht 
In figuur 7.1 is een overzicht weergegeven van alle eisen en wensen die verbonden zijn aan de gevelrenovatie 
gesorteerd per categorie.  
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Categorie  Eis Wens 
Opdracht 
 

Toepasbaar op alle mogelijke type 
panelen 

 

 Toepasbaar over de hele gevel  
Visuele overlast Voldoen aan redelijke eisen van 

welstand (armoedige materialen, 
opdringerige reclame en felle 
kleuren) 

Minimaal contact tussen gebruiker en 
bezoeker en visueel overlast 

 Geen grove inbreuk op dat wat in de 
omgeving gebruikelijk is 

 

Trillingsoverlast 
 

Voldoen aan streefwaardes voor 
trilling uit richtlijn B van Stichting 
Bouwresearch 

Afdelingen informeren over 
werkzaamheden 

Geluidsoverlast Maximaal 60db(A) tussen 7u en 19u Verdiepingen direct boven of onder 
werkzaamheden informeren 

 Vrachtwagens maximaal 80 db(A) Rekening houden met rusttijden 
Stankoverlast 
 

Max 2% ernstige hinder Alle mogelijke gebruikers informeren 
van werkzaamheden 

 Max 12% gehinderde  
Stofoverlast Mac-waardes niet overschrijden Stofverspreiding voorkomen 
Verkeeroverlast 
 

Vluchtwegen bereikbaar houden Geen gebruik van personenlift door 
bouwers 

  Alle functies op verdieping bereikbaar 
blijven voor iedereen 

  Belangrijke routes niet belemmeren 
Randvoorwaarden transport Voldoet aan afmetingen extern en 

intern transport 
Gebouwprocessen worden niet 
verstoord 

 Voldoet aan vloercapaciteit extern en 
intern transport 

 

 Voldoet aan bereikbaarheid  
Randvoorwaarden 
bouwlocatie 

 Voldoet aan bereikbaarheid (dicht bij 
gebouw) 

  Gebouwprocessen worden niet 
verstoord 

Asbest Asbest sanering mogelijk en veilig  
 Geschikt voor alle type panelen  
Kosten Kosten zo laag mogelijk houden  
Planning Renovatieduur optimaliseren voor de 

kosten 
 

 
 
 

7.4 Ontwerpmethodiek 
 
De opzet voor de ontwerpfase, waarin het bovengenoemde doel behaald wordt, is geschetst in figuur 7.2. 
 
De eerste stap zal zijn het opstellen van varianten per deelactiviteit. Deze vier deelactiviteiten (element bereiken, 
asbest saneren, paneel renoveren of vervangen en element afdichten) zijn afgeleid uit de het globale 
activiteitenoverzicht in figuur 3.29 uit hoofdstuk 3. De varianten worden gerangschikt in een morfologisch 
overzicht waarna structuurlijnen getekend worden.  Deze structuurlijnen zijn combinaties van varianten die een 
methode beschrijven voor het doorlopen van alle deelactiviteiten. Bij het opstellen van de varianten en 
structuurlijnen zal er ook gekeken worden naar mogelijkheden die eventueel geschikt kunnen zijn voor het 
renoveren of vervangen van alle gevelpanelen van het hele gebouw. 
 

Figuur 7.1: overzicht van alle eisen en wensen 



A�a�a�a�a�a�a�a�a�

 

Gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus MC, Pascal Holleman - Programma van eisen  67 

 

Omdat, zoals genoemd is, er nog enkele onduidelijkheden zijn met betrekking tot asbest sanering en de omvang 
van de uiteindelijke renovatie worden scenario’s opgesteld waarin alle mogelijke opties beschreven zijn. Per 
scenario zullen alle structuurlijnen beoordeeld worden aan de hand van het opgestelde programma van eisen en 
wensen en de doelstelling. Vervolgens zal per scenario de best aansluitende structuurlijn gekozen worden.  
 
Alle scenario’s en de daarbij gekozen structuurlijnen zullen globaal uitgewerkt worden waarna één scenario 
gekozen wordt om verder uit te werken tot een volwaardig en gedetailleerd antwoord op de doelstelling. 
 

 
 
 

Figuur 7.2: weergave opzet ontwerpfase (ontwerpmethodiek) 
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Uiteindelijk wordt het geadviseerde en gekozen scenario uitgewerkt tot een compleet en volledig plan. Het 
eindresultaat zal een plan worden voor de gevelrenovatie zoals omschreven in de doelstelling. Dit plan krijgt de 
vorm van een draaiboek waarin op detailniveau de uitgewerkte methode wordt uiteengezet. Het draaiboek zal 
aan de afdeling huisvesting van het Erasmus MC gepresenteerd worden. Deze afdeling zal de uiteindelijke 
gebruiker worden en zal het plan kunnen gebruiken om de werkzaamheden te kunnen aanbesteden of te 
beslissen een ander scenario te gaan doorlopen. 
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8. VARIANTENSTUDIE 
 
 
 

8.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is een programma van eisen opgesteld met daarin de activiteiten die verricht moeten 
worden om het doel, gevelrenovatie, te behalen. Deze activiteiten zijn in figuur 8.1 nogmaals weergegeven en 
worden ook deelactiviteiten genoemd. Dit hoofdstuk is het resultaat van een variantenstudie. Per deelactiviteit 
zijn varianten opgesteld aan de hand van brainstormen, gesprekken met adviseurs en door te “sparren”. Deze 
varianten worden in paragraaf 8.2 benoemd, waarbij het principe, bestaande techniek, voor- en nadelen 
genoemd worden. Tevens is er per variant een logo ontworpen om de leesbaarheid in dit rapport te vergroten. 
 

 
 
 
Door varianten per deelactiviteit te rangschikken wordt een morfologisch overzicht opgesteld. Dit schema biedt 
een overzichtelijke weergave van de varianten. Door structuurlijnen te trekken door het morfologisch overzicht 
worden per deelactiviteit varianten gekozen en gecombineerd. Deze structuurlijnen schetsen de volledige 
werkwijze voor het renoveren van een gevelpaneel (paragraaf 8.3). 
 
Uit het (voor)onderzoek is gebleken dat de omvang van de renovatie deels nog onduidelijk is. Het uitgangspunt 
tot nu toe is het vervangen of renoveren van een tiental elementen, geschat op 25. Dit uitgangspunt kan worden 
bijgesteld tot bijvoorbeeld het vervangen van de gehele gevel. Ook met betrekking tot het aspect asbest is er nog 
enige onduidelijkheid. In paragraaf 4.5 wordt gesteld dat de risicoclassificatie mogelijk terug geschaald mag 
worden van klasse 3 naar 2. Dit zou betekenen dat er minder maatregelen getroffen hoeven te worden bij het 
saneren. Zonder verder onderzoek is het nog onbekend of terug schalen tot de mogelijkheden behoord. Omdat 
deze onduidelijkheden de toe te passen werkwijze in grote mate beïnvloeden worden scenario’s opgesteld die 
bestaan uit de mogelijke uitkomsten van de onduidelijkheden (paragraaf 8.4).  
 
De structuurlijnen worden per scenario beoordeeld aan de hand van het programma van eisen. Doel van dit 
hoofdstuk is per scenario een werkwijze op te stellen die het beste aansluit bij dat betreffende scenario 
(paragraaf 8.6).  
 
 

8.2 Varianten per deelactiviteit 
 

8.2.1 Varianten deelactiviteit A: element bereiken 
A1 Hijskraan 

 

Om over het gebouw te kunnen draaien moet een hijskraan een haakhoogte van minimaal 
120 meter hebben. Aan de kraan wordt een “manbak” gehangen voor 2 of 3 personen. Als 
gevolg van de werklieden met gereedschap en de manbak moet de kraan een capaciteit 
hebben van 1000 kilogram. 
 
Er zijn veel kraanposities mogelijk. Er kan gekozen worden voor één grote of meerdere 

Figuur 8.1: deelactiviteiten 
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 kleinere kranen en indien er gekozen wordt voor meerder kleinere kranen moet er 
besloten worden of deze gelijktijdig of na elkaar geplaatst worden. Vijf principieel 
verschillende opties genoemd:  

• A1.1 Twee kranen gelijktijdig (figuur 8.2, links boven) 
• A1.2 Twee kranen na elkaar (figuur 8.2, links boven) 
• A1.3 Twee kranen gelijktijdig (figuur 8.2, rechts) 
• A1.4 Twee kranen na elkaar (figuur 8.2, rechts) 
• A1.5 Een kraan (figuur 8.2, links onder) 

 

 
 
 
In figuur 8.2 zijn de minimale gieklengtes per variant weergegeven. Bij deze gieklengtes, 
haakhoogte en capaciteit zijn verschillende kranen mogelijk. Het gebruik van een mobiele 
kraan is echter uitgesloten omdat deze niet door de parkeergarage past. Mogelijkheden 
zijn: torenkraan Jason J52NS met een gieklengte van 52 meter en capaciteit vanaf 950 kg of 
torenkraan Jason J120.10 met een gieklente van 60 meter en een minimale capaciteit van 
1400 kg (Teka Kranen B.V., 2012).  

 
A2 Glazenwasinstallatie 

 
 

De huidige glazenwasinstallatie 
beslaat de hele gevel en kan gebruikt 
worden om alle elementen te 
bereiken. Op het dak staan twee 
systemen met een maximale 
werkcapaciteit van 300 kilogram per 
stuk. De bakjes hebben in het midden 
een “V” waardoor ze goed om de 
gevelpanelen aansluiten. Door een 
rails op het dak zijn de systemen 
eenvoudig te verplaatsen. 
 
    
      

 

Figuur 8.2: Mogelijke kraanposities 

Figuur 8.3: Glazenwasinstallatie 
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Figuur 8.4: Hefsteiger ACT8 

Figuur 8.4: Hangsteiger (Holland Platforms, 
2013) 

A3 Hefsteiger 

 
 

De hefsteiger moet een bereik hebben tot 
ongeveer 110 meter hoog en over de hele breedte 
van de gevel. Er zijn verschillende mogelijkheden 
om de dekking van de gevel te verzekeren: 

• A3.1 Plaatselijke hefsteiger en deze 
herhaaldelijk verplaatsen; 

• A3.2 Hefsteiger over de hele lengte per 
gevelkant; 

• A3.3 Hefsteiger rond het hele gebouw. 
Er bestaan diverse hefsteigers die voldoen aan de 
bovengenoemde eisen. De ACT8 is geschikt en 
heeft een bereik tot 168 meter mits de mast om de 12,2 meter verankerd wordt aan de 
gevel (Hocap, 2013). Met een enkele mast heeft de hefsteiger een maximale 
platformbreedte van 15,2 meter en bij een dubbele mast 32,6 meter. Meerder hefsteigers 
kunnen gekoppeld worden.  

 
A4 Hangsteiger 

 

Het toepassen van een hangsteiger geeft  
werklieden bereik over de hele gevel. Voor het 
toepassen van een hangsteiger is minder materieel 
benodigd dan voor een hefsteiger. De kabels dienen 
voldoende lang te zijn. Er moeten echter wel 
maatregelen getroffen worden om de invloed van 
de wind op de hangsteiger te minimaliseren. Er zijn 
verschillende types beschikbaar. Het meest 
geschikte is een hangbruginstallatie, die volledig 
aan te passen is naar de vorm en afmetingen van 
het gebouw. Een groot voordeel van een 
hangsteiger ten opzichte van een kraan of 
hefsteiger is dat opbouw vanaf de grond niet nodig is. Hierdoor is de bewegingsvrijheid op 
hoogte groter.  

 
A5 Projectkraan 

 
 

Momenteel wordt een projectkraan op het dak gebruikt om de installaties op de bovenste 
bouwlagen te vervangen (figuur 8.5). Deze kraan kan op één locatie gebruikt worden voor 
verticaal transport maar een dergelijke kraan kan ontworpen worden voor gebruik rond het 
hele gebouw.  

• A5.1 Projectkraan variant 1: een vaste beugel met daaraan een lier zou principieel 
voldoende en het meest eenvoudige zijn (zie logo). Deze constructie zou mogelijk 
op de rails van glazenwasser installatie te plaatsen zijn en zo verplaatsbaar; 

• A5.2 Projectkraan variant 2: het principe dat momenteel gebruikt wordt, een 
constructie met een overstek op het dak, zou ook voor alle zijden te gebruiken 
zijn. Door een groot “raamwerk” te plaatsen op het dak met een overstek, kan 
een lier een bakje over de gevel laten bewegen (figuur 8.6).  

Deze optie betreft een kraan die speciaal voor dit project gemaakt moet worden waardoor 
er geen relevante referenties beschikbaar zijn.  

   
Figuur 8.5: Huidige projectkraan Figuur 8.6: Concept projectkraan A5.2 
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Figuur 8.7: Hijsloods Nieuwbouw Erasmus MC 

Figuur 8.8: Minihijskraan Jekko SPD265 

A6 Hijsloods 

 
 

Deze variant komt enigszins overeen met het 
principe van de hangsteiger. Er wordt een 
loods rondom het gebouw gemaakt die in 
hoogte kan variëren. De hijsloods is volledig 
ingepakt is en geconditioneerd. Het is een 
uniek hulpmiddel dat nog niet vaak in de 
bouw wordt toepast waardoor vergelijkbare 
projecten ontbreken en bestaande techniek 
veelal niet te generaliseren is. Voordelen van 
een hijsloods is dat je alle activiteiten 
geconditioneerd kan uitvoeren en bouwen 
gedurende alle weersomstandigheden door kunnen gaan. Daarnaast verzorgd de hijsloods 
naast het bereikbaar maken van de werkplek ook de mogelijkheid tot het hijsen van 
elementen. De koppeling tussen gebouw en hijsloods is complex aangezien er geen 
steunen of bevestigingspunten eenvoudig aan de gevel gemonteerd kunnen worden.  

 
A7 Minikraan 

 
 

Door op het dak een of meerdere minikranen te 
plaatsen kan een manbak langs de gevel verplaatst 
worden. Er moet rekening gehouden worden met het 
draagvermogen van het dak en de minikraan moet 
voldoende over de dakrand kunnen uitsteken waarbij 
een draagvermogen van ongeveer 1000 kilogram 
mogelijk moet zijn. Er zijn verschillende minikranen 
die een meter over de dakrand uit kunnen steken en 
daarbij nog een last van 1000 kg kunnen dragen. Een 
voorbeeld is de minihijskraan Jekko SPD265 (Hocap, 
2013). De minihijskraan heeft een eigen gewicht van 
1700 kg en met 1000 kg last eraan betekend dat de 
vloer een kracht van 2700 kg moet kunnen 
weerstaan. Een groot voordeel is dat het kraantje 
eenvoudig te verplaatsen is en met de goederenlift 
op het dak te plaatsen is.  

 
8.2.2 Varianten deelactiviteit B: asbest saneren 

B1 Hijskooi 

 
 

Door het maken van een hijskooi aan de buitenzijde 
wordt een containment gecreëerd. De kooi is omkleed 
met folie die door middel van tape aangesloten wordt 
op de omliggende geveldelen. In deze hijskooi kunnen 
mensen staan en werkzaamheden uitvoeren waardoor 
het mogelijk is om asbest aan de buitenzijde te 
saneren. Binnen deze optie zijn verschillende varianten 
mogelijk waarop de hijskooi gehesen wordt:  

• B1.1 Hijskraan 
• B1.2 Glazenwasinstallatie 
• B1.3 Projectkraan dak 
• B1.4 Minikraan op het dak 

Er zijn geen referenties bekend waarbij een “hijskooi” 
gebruikt wordt om op hoogte aan de buitenzijde van 
een gebouw asbest te saneren in een containment. 
Omdat het een unieke uitwerking vereist is het een 
voordeel dat de kooi eenvoudig aan te passen is naar 
de opdracht en het programma van eisen. Daarbij is de 

Figuur 8.9: Concept hijskooi 
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“kooi” relatief eenvoudig en zijn de ontwikkelkosten relatief laag. Nadelig is echter dat de 
kooi gevoelig zal zijn voor wind waardoor het gunstig is om de kooi zo klein mogelijk te 
maken. Hierdoor worden werkzaamheden bemoeilijkt en is er nauwelijks ruimte voor een 
saneringsinstallatie. Een douche kan niet geplaatst worden in de kleine ruimte en de 
persoon die controle metingen voor het asbestniveau moet uitvoeren kan niet in de kooi 
komen. 

 
B2 Hefsteiger 

 

Deze variant volgt hetzelfde principe als genoemd bij variant A3. Op de hefsteiger wordt 
een containment gebouwd waarbij er voldoende ruimte overblijft om alle andere 
werkzaamheden plaats te laten vinden. De hefsteiger ACT8 heeft een draagcapaciteit van 
bijna 4000kg. En door de grote bewegingsvrijheid is deze hefsteiger zeer geschikt voor het 
plaatsen van een containment op hoogte. En nadeel is dat alle activiteiten aan het 
gevelpaneel achter elkaar uitgevoerd dienen te worden om onnodig verplaatsen van de 
steiger te voorkomen. 

 
B3 Hangsteiger 

 

Deze variant volgt hetzelfde principe als genoemd bij varianten A4 en B2. Op de 
hangbruginstallatie wordt een containment gecreëerd waarbij er voldoende ruimte 
overblijft om andere werkzaamheden plaats te laten vinden. De hangsteiger is eenvoudig 
te verplaatsen en is eventueel te koppelen aan de glazenwasinstallatie.  

 
B4 Hijsloods 

 

Deze variant volgt hetzelfde principe als genoemd bij variant A6. In de hijsloods wordt een 
containment gebouwd. Gezien het unieke karakter van een hijsloods zijn er geen bestaande 
technieken en concepten die gebruikt kunnen worden. Een voordeel van een hijsloods is 
dat het saneren volledig geconditioneerd kan plaatsvinden en dat alle benodigde ruimte ter 
beschikking is. 

 
B5 Risicoklasse 3 negeren 

 
 

Het negeren van risicoklasse 3 is verboden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn het 
terugschalen naar een risicoklasse 2. Dit betekent dat saneren aan de buitenzijde volgens 
de “openlucht methode” mag plaatsvinden. Om terug te mogen schalen moeten er drie 
panelen verwijderd worden in containment en moeten er metingen uitgevoerd worden (zie 
paragraaf 4.5). Gedurende het verwijderen van de testpanelen zullen er bronbeperkende 
maatregelen getroffen worden waardoor de kans op een positieve meting groter is en er 
gesaneerd mag worden volgens risicoklasse 2. Zonder testmetingen is het verboden om 
zonder containment te saneren. 

 
8.2.3 Varianten deelactiviteit C: paneel renoveren of vervangen 

C1 Hijskraan 

 

Voor de werkzaamheden wordt het paneel getild met behulp van een hijskraan. Hiervoor 
moet de kraan de last van het zwaarste paneel (500 kilogram) en een hijsbeugel kunnen 
tillen. Naar schatting moet de kraan worden berekend op ongeveer 1000 kilogram. In 
variant A1 zijn verschillende kraanposities gegeven. Een voordeel van het gebruik van een 
torenkraan is dat als de kraan opgebouwd is, deze voor alle doeleinden gebruikt kan 
worden, oftewel multifunctioneel. 
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Figuur 8.10: Glasslift 500 

C2 Glazenwasinstallatie 

 

Met de glazenwasinstallatie(s) zouden de panelen gehesen kunnen worden. Een enkele 
glazenwasinstallatie kan 300 kilogram dragen, maar indien twee glazenwasinstallaties naast 
elkaar geplaatst worden is het draagvermogen te verdubbelen. Het grote voordeel om de 
glazenwasinstallatie te gebruiken om de werkzaamheden uit te voeren is dat deze 
installatie al aanwezig is en er geen aanpassingen uitgevoerd hoeven te worden. 

 
C3 Projectkraan 

 

In variant A5 zijn verschillende projectkrannen geschetst die op het dak te plaatsen zijn 
waaraan een hijsbeugel bevestigd kan worden. Zoals genoemd zijn deze kranen uniek en 
zijn er geen relevante voorbeelden beschikbaar. De voordelen en nadelen zijn identiek aan 
de reeds genoemde bij variant A5: goed aansluitend op het project maar tegen hoge 
ontwikkel kosten. 
 

 
C4 Minikraan 

 

Er zijn verschillende minikranen die op het dak geplaats kunnen worden waaraan een 
hijsbeugel bevestigd kan worden. Deze hebben als eis dat ze een meter over de dakrand uit 
kunnen steken en daarbij nog een last van 1000 kilogram kunnen dragen. Zie variant A7. 
Een groot voordeel is dat het kraantje eenvoudig te verplaatsen is en met de goederenlift 
op het dak te plaatsen is en er geen grote aanpassingen plaats hoeven te vinden om de 
werkzaamheden plaats te laten vinden. Een groot nadeel is het hoge gewicht van de 
minikraan en de daardoor veroorzaakte hoge vloerbelasting. 

 
C5 Hijsloods 

 

Deze variant volgt hetzelfde principe als genoemd bij varianten A5 en B3. Hierbij kan het 
hijsen en de werkzaamheden, volledig geconditioneerd, plaatsvinden in de hijsloods. In de 
loods zit een loopkatkraan waarmee de panelen verwijderd kunnen worden. Een hijsloods 
is uniek en zal ontwikkeld moeten worden voor dit project. De voor- en nadelen die 
genoemd zijn bij varianten A5 en B3 gelden hier eveneens: geconditioneerd werken, alle 
werkzaamheden zijn mogelijk en er is voldoende ruimte ter beschikking. Een nadeel zijn de 
hoge ontwikkel kosten. 

 
C6 Glaslift 

 
 

Door een glaslift op de verdiepingsvloer 
te plaatsen kan het element opgepakt 
worden. De glaslift moet een capaciteit 
hebben van ongeveer 500 kilogram en 
voldoende veilig zijn. Na het vastzuigen 
van de glaslift kan de gevelbevestiging 
van het paneel losgemaakt worden en 
kan het element verwijderd worden. Dit 
kan op twee manieren: 

• C6.1 Element naar buiten 
brengen en hijs-ogen 
aankoppelen. Als het element 
opgetild is, en los van de 
constructie, kan het element 
een klein stukje naar buiten 
worden gereden waarna 
hijsogen gekoppeld kunnen 
worden aan de draadeinden 
waaraan de oorspronkelijke 
hijsogen ook werden bevestigd.  
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Figuur 8.11: Concept lier 

• C6.2 Element naar buiten brengen, kantelen en naar binnen halen. De 
werkzaamheden kunnen dan op de verdiepingsvloer uitgevoerd worden. Als een 
paneel vervangen moet worden dan zal deze volgens variant C6.1 neergelaten 
moeten worden.  

Er zijn een aantal glasliften die geschikt zijn, bijvoorbeeld de Glasslift 500 (VMH B.V., 2013). 
Deze heeft een gewaarborgde capaciteit tot 500 kg en dus geschikt voor alle 
gevelelementen. Een groot voordeel van deze variant is dat er geen ingewikkelde 
hijsbeugel nodig is om het element vanaf buiten te hijsen. Doordat het element vanaf de 
vloer iets naar buiten wordt gelaten kunnen hier heel simpele eenvoudige hijshaken aan 
bevestigd worden. Of in het geval van de tweede variant hoeft het element niet eens naar 
beneden toe en kan het op de verdiepingsvloer neergezet worden. Een nadeel is dat de 
glaslift op de vloer moet komen. Deze is echter net iets te groot om met de lift te kunnen 
en zal deels gedemonteerd moeten worden.  

 
C7 Lier 

 
 

Door op de verdieping een lier te 
plaatsen, sterk genoeg om een 
element te kunnen dragen, is het 
mogelijk om het gevelpaneel te laten 
zakken tot het maaiveld. De 
draadeinden die het element in 
hoogterichting fixeren zijn bij de 
bouw gebruikt om hijsogen op de 
schroeven. Door hier twee hijsogen 
op te schroeven en met behulp van 
de lier het element vast te pakken 
hangt het stabiel. Door de overige 
bevestiging punten los te maken, het 
element zachtjes van de gevel af te 
duwen en de lier te laten vieren 
komt het element los.  

• C7.1 Volledig laten zakken 
naar beneden. Zodra het 
element los komt van de gevel kan het helemaal naar beneden gelaten worden 
door de lier af te rollen. Er moet wel bescherming aan de zijkanten van het 
element aangebracht worden zodat deze niet tegen de gevel schuurt. Dit zouden 
bijvoorbeeld wieltjes kunnen zijn die erop geklemd worden.  

• C7.2 Stukje laten zakken en hijs-ogen aankoppelen. Als het element een klein 
stukje gezakt is, en los hangt van de gevel, kan de lier losgekoppeld worden en het 
element “overgepakt” worden door een kraan. 

De lieren zullen met een beugel op de verdiepingsvloer bevestigd moeten worden. Het is 
mogelijk om één of meerdere lieren te plaatsen en er zijn veel verschillende type lieren 
geschikt. De ontwikkelkosten van deze methodiek zijn zeer laag en ook de kosten van het 
materieel zijn laag. Doordat het element vanaf binnen wordt verwijderd zijn er geen 
ingewikkelde hijsconstructies benodigd. Een nadeel is dat het element goed begeleid moet 
worden aan de buitenzijde om schade aan het paneel en andere panelen te voorkomen. 

 
De ondergenoemde varianten Cx.1, Cx.2 en Cx.3 zullen gebruikt worden in combinatie met de varianten C1, C2, 
C3, C4 en C5. Met deze techniek zullen de panelen vastgepakt worden waarna ze, met behulp van het 
betreffende hijsmaterieel, gehesen worden.  
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Figuur 8.12: Glaszuiger GVI 6+6 

 Cx.1 Glaszuiger 

 
 

Een glaszuiger moet 
minimaal een capaciteit van 
500 kilogram hebben en 
daarbij voldoende veilig. 
Door diverse zuignappen op 
het element vacuüm te laten 
zuigen kan het element 
getild worden. De 
aluminium buitenbeplating 
is daarvoor geschikt. De GVI 
6+6 (figuur 8.12) is een 
glaszuiger met een 
capaciteit van 1000 kilogram 
en kan aangepast worden 
zodat ook de V-vormige elementen vastgepakt kunnen worden. Naast deze glaszuiger zijn 
er nog andere types die toegepast kunnen worden. Een groot voordeel van een glaszuiger 
is dat deze toegepast kan worden op alle elementen en snel en eenvoudig vanaf de 
buitenkant aangekoppeld kan worden.  

 
 Cx.2 Klemmen 

 
 

Rondom het gevelpaneel zit een stalen U-profiel die dragend is. Door tussen de elementen 
L-vormige stalen beugeltjes te klemmen kan het element vastgepakt worden. Er moeten 
veel beugeltjes gebruikt worden om het paneel te kunnen dragen. Gezien de beperkte 
dikte die de beugels kunnen hebben. Door een groot frame te maken met daaraan de 
beugeltjes, waarmee het element vastgepakt wordt, en een contragewicht kan het element 
eenvoudig gehesen worden. Een voordeel is dat ondanks het een speciaal te ontwikkelen 
hulpmiddel is, de kosten laag blijven door de eenvoud. Een nadeel is dat er een of twee 
manbakken bij aanwezig moeten zijn voor het vastklemmen. Het vastklemmen van de 
beugeltjes aan het element moet secuur uitgevoerd worden. 

 
 Cx.3 Glas verwijderen 

 
 

Door het verwijderen van het glas via de 
binnenkant kan er aan de buitenzijde heel 
eenvoudig een hijsbeugel gekoppeld worden 
door twee “armen” door de raamopeningen te 
steken. Deze beugel is uniek en zal speciaal voor 
dit project ontwikkeld moeten worden. Echter 
deze beugel heeft geen bewegende delen en is 
zeer eenvoudiger. De genoemde eenvoud is het 
grote voordeel. Doordat er geen bewegende 
delen aanwezig zijn, is er geen begeleiding vanaf 
buiten benodigd. Een groot nadeel is het feit dat 
deze methodiek alleen geschikt is voor panelen 
met ramen. Daarnaast is het ingewikkeld om het 
paneel rechtstandig van de gevel te liften 
doordat het zwaartepunt zich niet in het midden 
van het element bevind.  

 
8.2.4 Varianten deelactiviteit D: element afdichten 

Het afdichten van het element bestaat uit het aanbrengen van een rubber of een kit. Deze werkzaamheden zijn 
redelijk eenvoudig wanneer eenvoudig toegang verkregen kan worden aan de buitenzijde van het element. 
Varianten voor het bereiken van het element, deelactiviteit A, zijn in paragraaf 8.2.1 behandeld. Deze varianten 
zijn ook toepasvaar voor het afdichten van het element. Hierbij moet opgemerkt worden dat voor deelactiviteit A 
en D niet twee verschillende varianten toegepast worden om overbodige kosten te voorkomen. Door dit 
uitgangspunt zal deelactiviteit D niet opgenomen worden tijdens het maken van keuzes.   

Figuur 8.13: Concept glas verwijderen 
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8.2.5 Morfologisch overzicht 
Per deelactiviteit worden de varianten gerangschikt waardoor een overzichtelijke weergave ontstaat. De 
ontwerpmethode die hiervoor gebruikt wordt is een morfologisch overzicht (figuur 8.14). Het morfologisch 
overzicht vormt de basis voor het onderzoeken van alle mogelijke oplossingen om zodoende aan de doelstelling 
uit paragraaf 7.2 te voldoen. 
 

Deelactiviteit A:  Deelactiviteit B: Deelactiviteit C:  
Element bereiken Asbest saneren Paneel renoveren of vervangen 

  
A1 Hijskraan 

 
B1 Hijskooi 

  
C1 Hijskraan 

  
Cx.1 Glaszuiger 

  
A2 Glazenwasinstallatie 

  
B2 Hefsteiger 

  
C2 Glazenwasinstallatie 

  
Cx.2 Klemmen 

 
A3 Hefsteiger 

 
B3 Hangsteiger 

 
C3 Projectkraan 

 
Cx.3 Glas verwijderen 

 
A4 Hangsteiger 

 
B4 Hijsloods 

 
C4 Minikraan 

 

 
A5 Projectkraan 

 
B5 Negeren RK 3 

 
C5 Hijsloods 

 

 
A6 Hijsloods 

 

 
C6 Glaslift 

 

 
A7 Minikraan 

 

 
C7 Lier 

 

  Figuur 8.14: Morfologisch overzicht 
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8.3 Structuurlijnen 
 

8.3.1 Overzicht 
In de vorige paragraaf zijn alle opgestelde varianten per deelactiviteit geordend in een overzicht. Door het 
combineren van deze varianten ontstaan conceptuele procesbeschrijvingen voor mogelijke methodieken om te 
kunnen voldoen aan de doelstelling. Dit combineren gebeurt door het tekenen van structuurlijnen in het 
morfologisch overzicht (figuur 8.15). 
 

 Deelactiviteit A:  Deelactiviteit B: Deelactiviteit C:  
 Element bereiken Asbest saneren Paneel renoveren of vervangen 
 

  
A1 Hijskraan 

 
B1 Hijskooi 

  
C1 Hijskraan 

  
Cx.1 Glaszuiger 

 

  
A2 Glazenwasinstallatie 

  
B2 Hefsteiger 

  
C2 Glazenwasinstallatie 

  
Cx.2 Klemmen 

 

 
A3 Hefsteiger 

 
B3 Hangsteiger 

 
C3 Projectkraan 

 
Cx.3 Glas verwijderen 

 

 
A4 Hangsteiger 

 
B4 Hijsloods 

 
C4 Minikraan 

 

 

 
A5 Projectkraan 

 
B5 Negeren RK 3 

 
C5 Hijsloods 

 

 

 
A6 Hijsloods 

 

 
C6 Glaslift 

 

 

 
A7 Minikraan 

 

 
C7 Lier 

 

Figuur 8.15: Morfologisch overzicht inclusief structuurlijnen 
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In de vorige paragraaf zijn alle opgestelde varianten per deelactiviteit geordend in een overzicht. Door het 
combineren van deze varianten ontstaan conceptuele procesbeschrijvingen voor mogelijke methodieken om te 
kunnen voldoen aan de doelstelling. Dit combineren gebeurt door het tekenen van structuurlijnen in het 
morfologisch overzicht (figuur 8.15). 
 
In globaal opzicht wordt het verloop van iedere individuele structuurlijn bepaald door de gekozen variant bij 
deelactiviteit A. Het is wenselijk om materieel dat gebruikt wordt zo optimaal mogelijk te benutten. Dit gebruik 
houdt in dat het materieel indien mogelijk voor meerdere deelactiviteit gebruikt wordt, waardoor sommige 
varianten niet aan elkaar worden gekoppeld en het aantal structuurlijnen beperkt blijft. Hierop worden echter 
wel enkele uitzonderingen gemaakt. Als uit de omschrijving per variant, paragraaf 8.2, is gebleken dat varianten 
bepaalde voordelen hebben kan besloten worden om deze alsnog te combineren. Een voorbeeld hiervan is het 
gebruik van de glazenwasinstallatie omdat deze sowieso aanwezig is.  
 
Twee varianten zijn niet opgenomen in de structuurlijnen omdat bij het beschrijven van die varianten is gebleken 
dat deze niet mogelijk zijn, of niet toegestaan zijn. Het negeren van risicoklasse 3, variant B5, is verboden en zal 
niet opgenomen worden. Variant Cx.3, het tillen van de elementen door een beugel door de raamopening te 
steken zal niet opgenomen worden omdat deze slechts toepasbaar is op één type gevelpaneel.  
 
Indien een variant Cx1 of Cx.2 gekozen moet worden zal deze keuze in een later stadium gemaakt worden. In 
paragraaf 8.2.4 is gebleken bij het beschrijven van deze varianten dat beide toepasbaar zijn. Om het aantal 
structuurlijnen te beperken wordt deze keuze niet opgenomen in de structuurlijnen en later behandeld.  
 

8.3.2 Structuurlijnen toelichten 
De opgestelde structuurlijnen uit figuur 8.15 worden kort toegelicht. De reeds gehanteerde logo’s representeren 
de gekozen variant. Iedere structuurlijn wordt kort omschreven aan de hand van het geven van een globale 
procesbeschrijving en noemen van mogelijke voor- en nadelen.  
 
Structuurlijn 1 – Hijskraan met hijskooi 

  
A1 Hijskraan 

 
B1 Hijskooi 

  
C1 Hijskraan 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Door het hijsen van een manbak aan een torenkraan kan men de buitenzijde van de gevelpanelen 
bereiken. Deze kraan vervult tevens een centrale rol bij de andere deelactiviteiten. Het saneren van 
asbest wordt volbracht door een hijskooi aan de kraan. Deze hijskooi vervult de functie als 
containment. Als de asbest gesaneerd is wordt met behulp van een glaszuiger of door middel van 
klemmen het paneel getild. Nadelen aan deze structuurlijn is het gebruik van de hijskooi, hierbij is de 
aansluiting van de containment op de gevel complex. Een groot voordeel is dat de kraan 
multifunctioneel ingezet kan worden voor verschillende deelactiviteiten.  
 
Structuurlijn 2 – Glazenwasinstallatie met hijskooi 

  
A2 Glazenwasinstallatie 

 
B1 Hijskooi 

  
A2 Glazenwasinstallatie 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

De glazenwasinstallatie vervult bij structuurlijn de hijsfunctie. Met behulp van de glazenwasinstallatie 
kunnen alle panelen eenvoudig bereikt worden. Door aan de glazenwasinstallatie een hijskooi, 
glaszuiger of klemmen te koppelen kunnen de andere deelactiviteiten volbracht worden. Het grote 
voordeel aan deze structuurlijn is het reeds beschikbaar zijn van de glazenwasinstallatie. Een nadeel is 
dat deze aangepast moet worden om veilig alle deelactiviteiten te kunnen volbrengen. 
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Structuurlijn 3 – Glazenwasinstallatie met hefsteiger 

  
A2 Glazenwasinstallatie 

  
B2 Hefsteiger 

  
A2 Glazenwasinstallatie 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Evenals bij structuurlijn 2 wordt de glazenwasinstallatie gebruikt voor de hijswerkzaamheden. De 
variant gekozen voor asbestsanering is echter verschillend. Doormiddel van een hefsteiger aan de 
buitenzijde van de gevel kan er een containment gecreëerd worden. Voordelen zijn dat de 
glazenwasinstallatie beschikbaar is en een hefsteiger een zeer goede werkomgeving bied voor het 
maken van een containment. Een nadeel is dat de hefsteiger slechts voor één deelactiviteit opgebouwd 
moet worden.  
 
Structuurlijn 4 – Glazenwasinstallatie met hangsteiger 

  
A2 Glazenwasinstallatie 

 
B3 Hangsteiger 

  
A2 Glazenwasinstallatie 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Structuurlijn 4 is, net als structuurlijn 3, gebaseerd op structuurlijn 2. De glazenwasinstallatie wordt 
gebruikt om het element te bereiken en om werkzaamheden mee te verrichten. Maar in tegenstelling 
tot structuurlijn 3 wordt een hangsteiger toegepast die gehesen wordt door de glazenwasinstallatie om 
asbest de kunnen saneren. Het voordeel is wederom dat het materieel voor verticale verplaatsing 
aanwezig is.  
 
Structuurlijn 5 – Hefsteiger met glazenwasinstallatie 

 
A3 Hefsteiger 

  
B2 Hefsteiger 

  
C2 Glazenwasinstallatie 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Deze structuurlijn is gebaseerd op een hefsteiger. Met behulp van de hefsteiger worden de panelen 
bereikbaar gemaakt aan de buitenzijde en kan het asbest in een containment verwijderd worden. Voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden, oftewel het kunnen hijsen van een gevelelement wordt de 
glazenwasinstallatie gebruikt. De hefsteiger geeft veel vrijheid om te werken op hoogte, het is echter 
wel zo dat deze vaak verplaatst moet worden, of er veel materieel toegepast moet worden.  
 
Structuurlijn 6 – Hefsteiger met minikraan 

 
A3 Hefsteiger 

  
B2 Hefsteiger 

 
C4 Minikraan 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Structuurlijn 6 komt in grote delen overeen met structuurlijn 5. Echter wordt ditmaal een minikraan op 
het dak geplaatst om gevelpanelen te kunnen hijsen. Het voordeel hiervan is dat de glazenwasinstallatie 
ter beschikking blijft voor andere functies. Een hefsteiger heeft namelijk maar een beperkte 
klimsnelheid waardoor materiaal, materieel en arbeid sneller met de glazenwasinstallatie naar de plaats 
van verwerking gebracht kunnen worden. 
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Structuurlijn 7 – Hefsteiger met glaslift 

 
A3 Hefsteiger 

  
B2 Hefsteiger 

 
C6 Glaslift 

 

Evenals structuurlijn 6 wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de hefsteiger. Verschillend aan de 
vorige structuurlijn is dat dit maal de panelen vanaf de verdiepingsvloer worden verwijderd. Aan de 
binnenzijde wordt de glaslift gekoppeld. Het grote nadeel is dat de glaslift niet toegepast kan worden 
op twee type panelen waardoor niet aan alle gevelpanelen werkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden.  
 
Structuurlijn 8 – Hefsteiger met lier 

 
A3 Hefsteiger 

  
B2 Hefsteiger 

 
C7 Lier 

 

Structuurlijn 8 is identiek aan nummer 7 met als enige verschil dat lieren gebruikt worden om het 
paneel vanaf binnen te kunnen verwijderen. Deze variant heeft als voordeel dat de werkzaamheden 
vanaf binnen kunnen plaatsvinden en tevens aan alle panelen.  
 
Structuurlijn 9 – Hangsteiger met glazenwasinstallatie 

 
A4 Hangsteiger 

 
B3 Hangsteiger 

  
C2 Glazenwasinstallatie 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

De basis voor structuurlijn 9 wordt gevormd door een hangsteiger. Met deze hangsteiger kunnen de 
panelen bereikbaar gemaakt worden en is er voldoende ruimte om met een containment asbest te 
saneren. De glazenwasinstallatie op het dak zal gebruikt worden voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden aan het paneel. Een nadeel aan de hangsteiger is dat deze meer beïnvloed wordt door 
de wind dan bijvoorbeeld een hefsteiger. Een voordeel is dat deze snel te plaatsen en verplaatsen is en 
veel bewegingsvrijheid geeft. 
 
Structuurlijn 10 – Hangsteiger met minikraan 

 
A4 Hangsteiger 

 
B3 Hangsteiger 

 
C4 Minikraan 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

De basis is wederom de handsteiger, identiek aan structuurlijn 9. Een minikraan op het dak zorgt voor 
het uit kunnen voeren van de werkzaamheden aan de gevelpanelen. Het voordeel is hierbij dat de 
glazenwasinstallatie beschikbaar blijft. 
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Structuurlijn 11 – Hangsteiger met glaslift 

 
A4 Hangsteiger 

 
B3 Hangsteiger 

 
C6 Glaslift 

 

Structuurlijn 11 is eveneens gebaseerd op de hangsteiger. De werkzaamheden aan het paneel worden 
nu vanaf de binnenzijde mogelijk gemaakt door het gebruik van de glaslift. Een reeds genoemd 
voordeel is dat het hijsen van het paneel eenvoudiger verloopt, maar een nadeel is dat niet alle panelen 
te verwijderen zijn met de glaslift.  
 
Structuurlijn 12 – Hangsteiger met lier 

 
A4 Hangsteiger 

 
B3 Hangsteiger 

 
C7 Lier 

 

Het principe van structuurlijn is identiek aan structuurlijn 11. De hangsteiger wordt gebruikt om het 
paneel bereikbaar te maken en asbest te kunnen saneren. Werkzaamheden aan het paneel zelf worden 
vanaf de binnenzijde uitgevoerd. Verschil is echter dat dit door een lier mogelijk wordt gemaakt. Het 
grote voordeel is dat het toepasbaar is over de hele gevel. 
 
Structuurlijn 13 – Projectkraan met hijskooi 

 
A5 Projectkraan 

 
B1 Hijskooi 

 
C3 Projectkraan 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Voor structuurlijn 13 zal een projectkraan ontwikkeld dienen te worden. Door voor op het dak een 
uniek hulpmiddel te ontwikkelen dat aansluit bij het project kunnen over de hele gevel 
hijswerkzaamheden plaats vinden. Door het toepassen van een hijskooi kan asbest gesaneerd worden. 
Werkzaamheden aan de gevelelementen zelf gebeuren ook door de projectkraan zelf. Een nadeel is dat 
de kraan speciaal voor dit project ontwikkeld moet worden. Een voordeel is dat deze aan te passen is 
naar eigen wens.  
 
Structuurlijn 14 – Projectkraan met hangsteiger 

 
A5 Projectkraan 

 
B3 Hangsteiger 

 
C3 Projectkraan 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Structuurlijn 14 is gebaseerd op structuurlijn 13. Een projectkraan vormt de basis. Verschillend met 
structuurlijn 13 is dat er geen hijskooi gebruikt wordt als containment maar een hangsteiger waarop 
meer ruimte beschikbaar is. Dit is tevens het voordeel.  
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Structuurlijn 15 – Projectkraan met hangsteiger en lier 

 
A5 Projectkraan 

 
B3 Hangsteiger 

 
C7 Lier 

 

Structuurlijn 15 is gebaseerd op structuurlijn 13. Een projectkraan vormt de basis. Met behulp van de 
projectkraan kan een hangsteiger gebruikt worden om de panelen te bereiken en asbest te saneren. De 
werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden door het paneel met behulp van een lier te verwijderen en 
eventueel over te pakken door de projectkraan. 
 
Structuurlijn 16 - Hijsloods 

 
A6 Hijsloods 

 
B4 Hijsloods 

 
C5 Hijsloods 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Het principe van structuurlijn 16 is niet te vergelijken met andere lijnen. Voor deze methodiek wordt 
een hijsloods speciaal ontworpen waarmee alle werkzaamheden (element bereiken, asbest saneren en 
werkzaamheden aan het element) mee uitgevoerd kunnen worden. Het grote nadeel zijn de hoge 
kosten die verbonden zijn aan de hijsloods. Het voordeel is dat het renoveren onder ideale 
omstandigheden kan plaatsvinden.  
 
Structuurlijn 17 – Minikraan met hijskooi 

 
A7 Minikraan 

 
B1 Hijskooi 

 
C4 Minikraan 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

De laatste twee structuurlijnen zijn gebaseerd op het plaatsen van een of meerdere minikranen op het 
dak. Hiermee kan een manbak over de gevel verplaatst worden. Daarbij kan een hijskooi gehesen 
worden waarmee asbest gesaneerd kan worden. De minikraan kan eveneens gebruikt worden om 
elementen te kunnen hijsen en te verwijderen. Een nadeel is het kunnen plaatsen van de minikraan op 
het dak, of de dakbelasting niet de capaciteit overschrijd. Een voordeel is dat er enkel 
gestandaardiseerd materieel voor benodigd is.  
 
Structuurlijn 18 – Minikraan met hangsteiger 

 
A7 Minikraan 

 
B3 Hangsteiger 

 
C4 Minikraan 

          
Cx.1 Glaszuiger             /    Cx.2 Klemmen 

Deze methodiek is gelijk aan structuurlijn 17, maar verschillend op het gebied van asbestsanering. 
Hiervoor wordt een hangsteiger gebruikt die met de minikraan gehesen kan worden. De flexibiliteit van 
de minikraan blijft dan behouden. 
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8.4 Scenario’s 
 
Uit (voor)onderzoek is gebleken dat enkele belangrijke beslissingen nog niet genomen zijn, of kunnen worden. 
Hierdoor ontstaan onduidelijkheden over de omvang van de renovatie en met betrekking tot het aspect asbest. 
Omdat deze onduidelijkheden de toe te passen werkwijze in grote mate beïnvloeden worden scenario’s 
opgesteld die bestaan uit de mogelijke uitkomsten van de onduidelijkheden (schematisering in figuur 8.x). In 
paragraaf 8.5 wordt de best passende werkmethode gegeven per scenario.  
 
De omvang van de renovatie nog deels onduidelijk is. Het uitgangspunt is het vervangen of renoveren van een 
tiental elementen, geschat op 25. Dit uitgangspunt kan worden bijgesteld tot het vervangen of renoveren van alle 
gevelpanelen of tot het vervangen van het hele gevelpakket. Het vervangen van het hele gevelpakket houdt in 
dat de panelen destructief verwijderd mogen worden waardoor verwijdering eenvoudiger wordt. 
 
Tevens met betrekking tot het aspect asbest is nog enige onduidelijkheid aanwezig. De wet stelt dat de gevel aan 
de buitenzijde met behulp van een containment gesaneerd dient te worden omdat er asbest met een risicoklasse 
3 aanwezig is. In paragraaf 4.5 wordt genoemd dat de risicoclassificatie mogelijk terug geschaald mag worden van 
klasse 3 naar 2. Dit zou betekenen dat er minder maatregelen getroffen hoeven te worden bij het saneren. Om 
vast te stellen of er terug geschaald mag worden moeten drie panelen in containment gesaneerd worden waarbij 
metingen uitgevoerd worden. Indien deze metingen onder de grenswaardes blijven mag de risicoklasse verlaagd 
worden. Indien niet geprobeerd wordt om terug te schalen zullen alle panelen waaraan werkzaamheden 
uitgevoerd worden in een containment moeten worden gesaneerd. Indien er wel testmetingen uitgevoerd 
worden, moet in het slechtste geval ook alle werkzaamheden in een containment plaatsvinden, maar is er wel 
een kans dat dat vermeden kan worden. Het uitvoeren van testmetingen om mogelijk terug te mogen schalen 
naar risicoklasse 2 is daarom een uitgangspunt. 
 

 
 
 
Bij scenario I, II en III is het na het uitvoeren van drie testpanelen in een containment mogelijk om de overige 
panelen te saneren zonder containment. Echter voordat de resultaten van de testpanelen bekend zijn, is het niet 
mogelijk om vast te stellen dat er terug geschaald mag worden. In het geval van scenario IV, V en VI moeten de 
overige panelen eveneens in een containment verwijderd worden. 
 
Bij scenario I en IV zullen er naar schatting 25 panelen worden gerenoveerd, dit is voorlopige verwachting. Bij 
scenario II, III, V en VI zal de hele gevel gerenoveerd worden waarbij in het geval van scenario III en VI de panelen 
destructief verwijderd mogen worden. Als besloten wordt dat meer dan 25 gevelpanelen gerenoveerd gaan 
worden, zou een grote investering, in bijvoorbeeld een renovatiemethodiek, beter gegrond zijn.  

Figuur 8.16: Schematisering mogelijke scenario’s 
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8.5 Structuurlijnen beoordelen 
 

8.5.1 Criteria 
Het beoordelen van de verschillende structuurlijnen wordt gedaan aan de hand van de opgestelde eisen en 
wensen. Deze eisen en wensen zijn samengevat in figuur 7.1 uit paragraaf 7.3.7. 
 
De eisen worden met behulp van de nominale meetschaal beoordeeld. Aan eisen kan wel of niet worden voldaan 
waardoor twee antwoordmogelijkheden ontstaan. Als er binnen de nominale meetschaal maar twee 
antwoordmogelijkheden zijn wordt deze ook wel binair genoemd: “1” staat voor het voldoen aan de eis en “0” 
staat voor het niet voldoen aan de eis. De eisen die als beoordelingscriteria worden gebruikt zijn weergegeven in 
figuur 8.17. 
 

Categorie Eis Meetschaal 

Opdracht Toepasbaar op alle mogelijke panelen: vorm binair 

 Toepasbaar op alle mogelijke panelen: gewicht binair 

 Toepasbaar op alle mogelijke panelen: afmeting binair 

 Toepasbaar op alle mogelijke panelen: locatie binair 

Visuele overlast Voldoen aan redelijke eisen van welstand 
(armoedige materialen, opdringerige reclame en 
felle kleuren) 

binair 

Trillingsoverlast 
 

Voldoen aan streefwaardes voor trilling uit richtlijn 
B van Stichting Bouwresearch 

binair 

Geluidsoverlast Maximaal 60db(A) tussen 7u en 19u binair 

 Vrachtwagens maximaal 80 db(A) binair 

Stankoverlast 
 

Max 2% ernstige hinder binair 

 Max 12% gehinderde binair 

Stofoverlast Mac-waardes niet overschrijden binair 

Verkeeroverlast 
 

Vluchtwegen bereikbaar houden binair 

Randvoorwaarden transport Externe aanvoerbeperking: breedte en hoogte binair 

 Externe aanvoerbeperking: gewicht binair 

 Interne transportbeperking: afmeting binair 

 Interne transportbeperking: gewicht binair 

 Interne transportbeperking: locatie binair 

Asbest Geschikt voor alle type panelen  binair 

 
 
 
Enkele wensen worden binair beoordeeld omdat het een wens betreft waaraan wel of niet voldaan kan worden. 
In de lijst met wensen (figuur 8.18) zijn bijvoorbeeld drie wensen opgenomen die betrekking hebben op het 
informeren van gebruikers van het gebouw. Dit is voor iedere variant mogelijk en daardoor binair te beoordelen. 
Uiteindelijk zal aan bijna iedere wens voldaan kunnen worden. De benodigde hoeveelheid tijd en geld voor het 
voldoen aan de wens verschilt per wens. Omdat de hoeveelheid benodigde tijd en geld verschilt worden de 
wensen ordinaal beoordeeld. Indien de ordinale meetschaal toegepast wordt is de volgorde van de 
antwoordmogelijkheden duidelijk, de verhoudingen tussen de antwoordmogelijkheden worden niet gedefinieerd. 
Er zijn vijf antwoorden mogelijk: “- -”, “-”, “- +”, “+” en “+ +”. 
 

Figuur 8.17: Overzicht eisen als beoordelingscriteria 
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Categorie Wens Meetschaal 

Visuele overlast Minimaal contact tussen gebruiker en bezoeker en 
visueel overlast 

ordinaal 

Trillingsoverlast Afdelingen informeren over werkzaamheden binair 

Geluidsoverlast Verdiepingen direct boven of onder 
werkzaamheden informeren 

binair 

 Rekening houden met rusttijden binair 

Stankoverlast 
 

Alle mogelijke gebruikers informeren van 
werkzaamheden 

binair 

Stofoverlast Stofverspreiding voorkomen binair 

Verkeeroverlast Geen gebruik van personenlift door bouwers binair 

 Alle functies op verdieping bereikbaar blijven voor 
iedereen 

ordinaal 

 Belangrijke routes niet belemmeren ordinaal 

 Vluchtwegen bereikbaar houden ordinaal 

Randvoorwaarden transport Gebouwprocessen worden niet verstoord ordinaal 

 Extra kosten door aanvoerbeperkingen ordinaal 

Randvoorwaarden 
bouwlocatie 

Voldoet aan bereikbaarheid (dicht bij gebouw) ordinaal 

Asbest Asbest sanering is veilig ordinaal 

 
 

8.5.2 Beoordeling 
Hierin staan de genoemde eisen en wensen onder elkaar met daarnaast 18 kolommen waarin de beoordeling 
staat per structuurlijn per criteria. De wensen die ordinaal beoordeeld worden hebben een lichtblauwe kleur 
gekregen. 
 
In de vorige paragraaf (8.4) zijn zes scenario’s opgesteld. Aangezien nog niet duidelijk is welk scenario doorlopen 
wordt, zal per scenario de best aansluitende structuurlijn gekozen worden aan de hand van de bovengenoemde 
beoordeling. De keuze voor een bepaalde structuurlijn voor een scenario wordt gebaseerd op de tabel uit bijlage 
P. Doordat de weging per criteria per scenario verschilt zijn er verschillende uitkomsten mogelijk. Daarom zijn er 
zes kolommen opgenomen met daarin de weging per scenario. Onderaan de tabel staat de totaalbeoordeling 
uitgesplitst per scenario. Per scenario en per structuurlijn is vastgesteld hoe vaak er wel en niet voldaan wordt 
aan de eisen en wensen die binair beoordeeld zijn. Daaraan is de score van de ordinaal beoordeelde wensen 
toegevoegd. Deze is berekend door de weging per scenario te vermenigvuldigen met de bijbehorende 
beoordeling en alle scores bij elkaar op te tellen. Hoe hoger de score, des te beter de structuurlijn past bij het 
scenario. 
 
Omdat deze berekening niet mogelijk was met “- -”, “-”, “- +”, “+” en “+ +” zijn deze tekens vervangen door “1”, 
“2”, “3”, “4” en “5”. Deze nummers komen overeen met plusjes en minnen.  
 
 

8.6 Conclusie 
 
De keuze voor een structuurlijn per scenario zal gebaseerd worden op de tabel in bijlage P. De totalen uit de 
bijlage zijn tevens weergegeven in figuur 8.19. Het voldoen aan de eisen zal bepalen of een structuurlijn gekozen 
kan worden. Indien het hokje van een structuurlijn rood gekleurd is, voldoet deze niet aan de eisen en zal daarom 
per direct afvallen. De licht- en donkergroene vierkantjes voldoen wel aan de eisen, hieruit zal een keuze gemaakt 
moeten worden op basis van de score op de ordinale criteria en logisch redeneren. In deze paragraaf zal de keuze 
per scenario worden toegelicht. 
 

Figuur 8.18: Overzicht wensen als beoordelingscriteria 
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Legenda 

  Rood: voldoet niet aan de eisen;  

  Licht groen: voldoet wel aan de eisen, heeft een lage ordinale score;   

  Donker groen: voldoet wel aan de eisen, heeft een hoge ordinale score. 
 
 
Keuze scenario I – 25 panelen risicoklasse 2 
Scenario I betreft het renoveren van ongeveer 25 gevelpanelen zonder de asbestmaatregelen die horen bij een 
risicoklasse 3 sanering. Hierbij zijn zeven structuurlijnen die voldoen aan de eisen en mogelijk zijn. Structuurlijn 1, 
het gebruik van een torenkraan, heeft weinig punten, dit is te verklaren aangezien het toepassen van een 
torenkraan erg complex is en een grote investering daarmee gepaard gaat die niet benut wordt met slechts 25 
herhalingen. De structuurlijnen 13, 14, 15 en 16 zullen ook niet gekozen worden wegens de hoge 
investeringskosten voor de benodigde projectkraan of hijsloods. 
 
Geadviseerd wordt om structuurlijn 8 of 12 verder uit te werken. Deze structuurlijnen bestaan uit een hang- of 
hefsteiger gecombineerd met een lier. Deze varianten hebben een hoge score en lage investeringskosten. 
 
Keuze scenario II – hele gevel risicoklasse 2 
Het tweede scenario betreft het renoveren van de hele gevel zonder de asbestmaatregelen die horen bij een 
risicoklasse 3 sanering. Hierbij zijn wederom zeven structuurlijnen die voldoen aan alle eisen. Om de zelfde reden 
als bij de overweging van scenario I valt structuurlijn 1 af. Structuurlijn 8 valt af doordat de te gebruiken 
hefsteiger erg vaak verplaatst zal moeten worden en er daardoor een lagere score heeft dan andere opties. De 
structuurlijnen 13 en 14 vallen af omdat bij beide aan één wens niet voldaan wordt en het verwijderen vanaf 
binnen eenvoudiger zal zijn. De keuze is niet op structuurlijn 16 gevallen wegens de hoge investeringskosten voor 
een hijsloods waarbij het voordeel, het eenvoudig kunnen saneren in een containment, niet tot zijn recht komt.  
 
De keuze is gevallen op structuurlijnen 12 en 15, renoveren met behulp van een hangsteiger. Als bij structuurlijn 
12 de keuze voor een projectkraan wordt gemaakt om de hangsteiger te dragen, komt die optie exact overeen 
met structuurlijn 15. Bij beide opties wordt een lier gebruikt om het paneel te kunnen verwijderen.  
 
Keuze scenario III – heel gevelpakket risicoklasse 2 
Bij scenario III wordt de hele gevel vervangen waardoor het destructief verwijderen van gevelpanelen mogelijk is. 
Net als bij scenario I en II wordt het asbest gesaneerd middels een risicoklasse 2 sanering. Evenals bij scenario I en 
II valt structuurlijn 1 af omdat het plaatsen van een kraan complex is en er daardoor een lage score aan die optie 
wordt toegekend. De keuze valt niet op structuurlijn 8, 12 of 15 omdat destructief verwijderen eenvoudiger en 

Figuur 8.19: Conclusie beoordelingstabel bijlage P 
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sneller kan vanaf de buitenzijde (het gebruik van klemmen in plaats van een lier). De keuze valt tevens niet op 
structuurlijn 13, omdat het gebruik van een hijskooi minder bewegingsruimte biedt dan een handsteiger en 
daardoor de score lager is dan andere opties. Het gebruik van de hijsloods biedt, net als bij de voorgaande twee 
scenario’s, niet een bruikbaar voordeel. 
 
Structuurlijn 14 wordt aanbevolen omdat deze verreweg de hoogste score en werktempo heeft, door het gebruik 
van een projectkraan in combinatie met een hangsteiger en het kunnen klemmen van de panelen.  
 
Keuze scenario IV – 25 panelen risicoklasse 3 
Scenario IV is het niet mogelijk om in risicoklasse terug te schalen en zullen ongeveer 25 panelen gerenoveerd 
moeten worden. Er zijn slechts vier opties die voldoen aan alle eisen. Dit zijn er minder dan bij scenario I, II en III 
omdat er nu meer maatregelen getroffen dienen te worden om de asbest te mogen saneren. Doordat er slechts 
25 panelen gerenoveerd moeten worden zijn hoge investeringskosten niet gewenst en vallen structuurlijnen 13, 
14, 15 en 16 af. 
 
De keuze valt op structuurlijn 8 of 12, het renoveren van de gevel met behulp van een hang- of hefsteiger waarbij 
de gevelpanelen met behulp van een lier worden verwijderd. Deze opties hebben een goede score en voldoen 
aan alle eisen en wensen zonder hoge investeringskosten.  
 
Keuze scenario V – hele gevel  risicoklasse 3 
Het vijfde scenario betreft het renoveren van de hele gevel met een risicoklasse 3 asbestsanering. Er zijn vier 
structuurlijnen mogelijk.  
 
De keuze wordt gemaakt voor structuurlijn 16. Omdat de hele gevel met veel maatregelen, als gevolg van de 
hoge risicoklasse voor de asbestsanering, gerenoveerd dient te worden, worden de voordelen die een hijsloods 
biedt volledig benut. Structuurlijn 16 heeft dan ook de hoogste score met betrekking tot het saneren van asbest.  
 
Keuze scenario VI – heel gevelpakket risicoklasse 3 
Het laatste scenario gaat over het vervangen van de hele gevel met een risicoklasse 3 asbestsanering. Er zijn net 
als bij scenario IV en V slechts vier structuurlijnen die voldoen aan alle eisen.  
 
De keuze valt evenals bij scenario V op structuurlijn 16, met de zelfde onderbouwing. Een hijsloods biedt veel 
voordelen die benut worden door grote repetitie en vele maatregelen voor de asbestsanering.  
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Figuur 9.1: Koppeling tussen hefsteigermast en kolom draagconstructie 

9. ONTWERP 
 
 
 

9.1 Inleiding 
 
In paragraaf 8.6 is geconcludeerd welke werkwijze aanbevolen worden voor de verschillende scenario’s. Dit 
hoofdstuk heeft als doel het verder uitwerken van deze globale methodieken. In paragraaf 9.2 zullen de zes 
structuurlijnen die horen bij de scenario’s globaal uitgewerkt worden. Hiervoor wordt een SADT schema 
opgesteld waarbij een toelichting gegeven wordt. Tevens zullen er 3D visualisaties gemaakt worden om een 
indruk te geven van de methodiek.  
 
In paragraaf 9.3 zal het scenario dat hoogstwaarschijnlijk zal gaan plaatsvinden uitgewerkt worden tot een 
gedetailleerd draaiboek. In dit draaiboek wordt alle informatie benodigd voor implementatie verzameld, 
gebundeld en overzichtelijk weergegeven.  
 
 

9.2 Globale uitwerking 
 

9.2.1 Scenario I – 25 panelen risicoklasse 2 
Vastgesteld is dat structuurlijnen 8 en 12 verder uitgewerkt moeten worden om een definitief advies te kunnen 
geven. Omdat het verschil hier zit in de vorm van het bereikbaar maken van de gevel aan de buitenzijde wordt 
slechts één variant uitgewerkt. Het verschil in methodiek tussen een hef- en hangsteiger is zeer klein, en de keuze 
zal gebaseerd worden op kosten.  
 

   
 
De geschetste werkwijze in 
structuurlijn 8 wordt 
weergegeven in bijlage Q1 door 
middel van SADT. Aan de 
buitenzijde van de gevel wordt 
een hefsteiger opgebouwd, 
waarvoor een verstevigde 
ondergrond benodigd is. Deze 
versteviging kan verkregen 
worden door het leggen van 
stelcomplaten. Onder de 
activiteit opbouwen vallen ook de 
koppelingen tussen het gebouw 
en de mast van de hefsteiger. 
Afhankelijk van het type 
hefsteiger moeten deze ongeveer 
om de 12 meter aangebracht 
worden. De koppeling is mogelijk 
door een raam tijdelijk te 
verwijderen en daar de koppeling 
te maken met de achterliggende 
kolommen (figuur 9.1). 
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Figuur 9.2: Lier ten behoeve van verwijderen en plaatsen gevelelementen 

Het saneren van het asbest mag 
plaatsvinden als er maatgerelen 
volgens risicoklasse 2 worden 
getroffen. Dit houdt in dat er een 
containment aan de binnenzijde 
opgebouwd dient te worden, evenals 
een douche en sluis voor materiaal, 
materieel en personen. Als de 
werklieden speciale kleding aan 
hebben getrokken kunnen ze het 
asbesthoudende materiaal 
verwijderen en in speciale zakken 
afvoeren via de sluis. Als de 
werkzaamheden afgerond zijn moet 
de ruimte volledig gereinigd worden 
en vrijgegeven worden. Als het 
asbest verwijderd is, kunnen de 
panelen verwijderd worden. Bij de 
type C panelen is het echter zo dat 
de panelen reeds verwijderd moeten 
worden voordat alle asbest gesaneerd kan worden. Hierdoor zal het grootste deel van de asbest gesaneerd 
worden waarna het paneel verwijderd wordt en de laatste asbestkoorden gesaneerd kunnen worden en de 
ruimte asbest vrij gegeven kan orden. 
 
Voor het verwijderen van de panelen moet een deel van de dekvloer verwijderd worden terplaats van de 
bevestigingsbeugels van de gevelpanelen. Aan de draadeinden worden speciale hijsogen bevestigd waarna het 
paneel aan de lier gehangen kan worden (figuur 9.2). Als goed gekoppeld is, kan de bevestiging van het paneel 
losgemaakt worden en kan het paneel neergelaten worden waarna het gerenoveerd of vervangen kan worden. 
Het gerenoveerde of nieuwe paneel zal in omgekeerde volgorde geplaatst worden.  
 
Tot slot moeten de naden tussen de elementen afgedicht worden door het aanbrengen van kit vanaf de 
hefsteiger.  
 

9.2.2 Scenario II – hele gevel risicoklasse 2 
Vastgesteld is dat structuurlijnen 12 en 15 verder uitgewerkt moeten worden om een definitief advies te kunnen 
geven. Indien bij structuurlijn 12 een projectkraan op het dak gebruikt wordt om een hangsteiger mee te kunen 
plaatsen zijn beide varianten identiek aan elkaar. Om die reden zal structuurlijn 12, gebruik van een hangsteiger 
aan een projectkraan en een lier, uitgewerkt worden.  
 

   
 
De geschetste werkwijze in structuurlijn 12 wordt weergegeven in bijlage Q2 door middel van SADT. Op het dak 
zal een projectkraan rondom de hele gevel opgebouwd worden (figuur 9.3). Gelijktijdig zal een lier op de 
veridepingsvloer opgebouwd worden.  
 
Het saneren van het asbest mag plaatsvinden als er maatgerelen volgens risicoklasse 2 worden getroffen. De 
werkwijze is gelijk aan de werkwijze beschreven in de vorige paragraaf (9.2.1). Er zal aan de binnenzijde een 
containment opgebouwd moeten worden met alle genoemde extra maatrelen.  
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Figuur 9.3: Projectkraan 

Ook het verwijderen van de panelen 
verloopt volgens de zelfde methode 
zoals beschreven in de vorige paragraaf. 
Het verschil hierbij is dat de hangsteiger 
makkelijker te verplaatsen is, maar er 
wel een grotere investering benodigd is. 
Doordat bij scenario II de hele gevel 
gerenoveerd moet worden levert dit 
een voordeel op.  

 
Tot slot moeten de naden tussen de 
elementen afgedicht worden door het 
aanbrengen van kit vanaf de 
hangsteiger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.3 Scenario III – heel gevelpakket risicoklasse 2 
Vastgesteld is dat structuurlijn 14 verder uitgewerkt moeten worden om een definitief advies te kunnen geven. 
Evenals bij de globaal uitgewerkte methodiek in paragraaf 9.2.2 bij scenario II wordt er gebruik gemaakt van een 
projectkraan en hangsteiger. Verschillend is echter dat de elementen destructief verwijderd mogen worden en 
daardoor een hijsbeugel of glaszuiger gebruikt kan worden om de elementen te verwijderen en plaatsen.  
 

     
 
De geschetste werkwijze in structuurlijn 12 wordt weergegeven in bijlage Q3 door middel van SADT. Op het dak 
zal een projectkraan rondom de hele gevel opgebouwd worden (figuur 9.3). Het saneren van het asbest mag 
plaatsvinden als er maatregelen volgens risicoklasse 2 worden getroffen. De werkwijze is gelijk aan de werkwijze 
beschreven in paragraaf 9.2.1. Aan de binnenzijde zal een containment opgebouwd moeten worden met alle 
genoemde extra maatrelen.  
 
Het verwijderen van de elementen gebeurt volgens een andere methodiek als bij voorgaande twee werkwijzen. 
Er zullen klemmen gebruikt worden om het paneel te verwijderen. Het paneel kan en mag beschadigen bij het 
uitvoeren van deze werkzaamheden omdat deze panelen vervangen worden. Het terugplaatsen van nieuwe 
elementen zal gebeuren met behulp van een glaszuiger.  
 
Tot slot moeten de naden tussen de elementen afgedicht worden door het aanbrengen van kit vanaf de 
hangsteiger.  
 

9.2.4 Scenario IV – 25 panelen risicoklasse 3 
Vastgesteld is dat structuurlijnen 8 en 12 verder uitgewerkt moeten worden om een definitief advies te kunnen 
geven. Omdat het verschil hier zit in de vorm van het bereikbaar maken van de gevel aan de buitenzijde wordt 
slechts één variant uitgewerkt. Het verschil in methodiek tussen een hef- en hangsteiger is zeer klein, aangezien 
er een project bekend is waarbij een hefsteiger gebruikt is (renovatie in Teruneuzen door Alimak Hek) zal 
structuurlijn 8 verder uitgewerkt worden.  



a�a�a�a�a�a�a�a�

 

92  Gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus MC, Pascal Holleman - Ontwerp 

 

Figuur 9.4: Containment buitenzijde gevel op een hefsteiger 

   
 
De geschetste werkwijze in structuurlijn 8 wordt weergegeven in bijlage Q4 door middel van SADT en is in grote 
lijnen gelijk aan de geschetste werkwijze bij scenario I. 
  
Het verschil tussen scenario I en 
IV zijn de maatregelen die 
getroffen moeten worden om 
asbest te mogen saneren. Het 
saneren moet plaats 
plaatsvinden volgens 
risicoklasse 3. Dit houdt in dat 
er een containment aan de 
binnenzijde en aan de 
buitenzijde opgebouwd dient te 
worden (figuur 9.4), evenals een 
douche en sluis voor materiaal, 
materieel en personen. Als de 
werklieden speciale kleding aan 
hebben getrokken kunnen ze 
het asbesthoudende materiaal 
verwijderen en in speciale 
zakken afvoeren via de sluis. Als 
de werkzaamheden afgerond 
zijn moet de ruimte volledig 
gereinigd worden en 
vrijgegeven worden. Als het 
asbest verwijderd is, kunnen de panelen verwijderd worden. Bij de type C panelen is het echter zo dat de panelen 
reeds verwijderd moeten worden voordat alle asbest gesaneerd kan worden. Hierdoor zal het grootste deel van 
de asbest gesaneerd worden waarna het paneel verwijderd wordt en de laatste asbestkoorden gesaneerd kunnen 
worden en de ruimte asbest vrij gegeven kan worden.  
 
Het verwijderen van de panelen verloopt volgens de reeds genoemde methode bij scenario I en II. Als een deel 
van de dekvloer verwijderd is kunnen de hijshaken van de lier bevestigd worden en het paneel neer gelaten. Het 
monteren van het gerenoveerde of vervangen paneel verloopt in omgekeerde volgorde. Tot slot moeten de 
naden tussen de elementen afgedicht worden door het aanbrengen van kit vanaf de hefsteiger. 
 

9.2.5 Scenario V – hele gevel risicoklasse 3 
Vastgesteld is dat structuurlijn 16, het gebruik van een hijsloods, verder uitgewerkt moeten worden om een 
definitief advies te kunnen geven.  
 

       
 
De geschetste werkwijze wordt weergegeven in bijlage Q5 door middel van SADT. Het opbouwen van de hijsloods 
is een grote activiteit die bij de eerder behandelde activiteiten niet plaats hoeft te vinden. De hijsloods (figuur 
9.5) heeft diverse functies zoals het bereikbaar maken van de werkplek, het kunnen plaatsen van een 
containment, mogleijkheden tot verticaal transport en geconditioneerd kunnen werken.  
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Figuur 9.5: Hijsloods 

Net als beschreven bij scenario IV 
moeten er maatregelen volgens een 
risicoklasse 3 sanering getroffen 
worden. Dit houdt, zoals genoemd, in 
dat er een containment aan de 
binnenzijde en aan de buitenzijde 
opgebouwd dient te worden, evenals 
een douche en sluis voor materiaal, 
materieel en personen. Doordat een 
hijsloods toegepast wordt, zal een 
deel van deze loods in containment 
gebracht moeten worden. Als de 
werkzaamheden afgerond zijn moet 
de ruimte volledig gereinigd worden 
en vrijgegeven.   

 
Voor de werkzaamheden wordt een 
deel van de dekvloer verwijderd. Het 
element wordt aan de buitenzijde 

met zuignappen vastgepakt waarna aan de binnenzijde de bevestiging losgemaakt wordt. Met behulp van de 
kraan in de hijsloods kan het element dan verwijderd worden en neergelaten zodat deze vervangen of 
gerenoveerd kan worden. Het monteren van het gerenoveerde of vervangen paneel verloopt in omgekeerde 
volgorde.  
 
Tot slot moeten de naden tussen de elementen afgedicht worden door het aanbrengen van kit vanaf de steiger in 
de hijsloods.  
 

9.2.6 Scenario VI – heel gevelpakket risicoklasse 3 
Net als in het geval van scenario V is vastgesteld is dat structuurlijn 16, het gebruik van een hijsloods, verder 
uitgewerkt moeten worden om een definitief advies te kunnen geven.  
 

       
 
De geschetste werkwijze wordt weergegeven in bijlage Q6 door middel van SADT. Deze werkwijze is op het 
verwijderen van de panelen identiek aan scenario V. Doordat de panelen vervangen worden mogen deze 
destructief verwijderd worden en zullen er klemmen aan de buitenzijde op het paneel geplaatst mogen worden 
zodat het verwijderern van de panelen sneller kan verlopen.    
 
Voor de werkzaamheden wordt een deel van de dekvloer verwijderd. Het element wordt aan de buitenzijde met 
zuignappen vastgepakt waarna aan de binnenzijde de bevestiging losgemaakt wordt. Met behulp van de kraan in 
de hijsloods kan het element dan verwijderd worden en neergelaten zodat deze vervangen of gerenoveerd kan 
worden. Het monteren van het gerenoveerde of vervangen paneel verloopt in omgekeerde volgorde.  
 
 

9.3 Gedetailleerde uitwerking 
 

9.3.1 Keuze scenario 
Één van de hierboven globaal uitgewerkte scenario’s zal gedetailleerd uitgewerkt worden. Deze keuze is gemaakt 
in overeenstemming met het Erasmus MC. Het scenario dat het meest aansluit bij de afstudeerdoelstelling, en de 
grootste kans heeft om doorlopen te worden, is scenario IV (25 panelen renoveren met risicoklasse 3). Dit 
scenario is het relevantste en zal in deze paragraaf uitgewerkt worden.  
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9.3.2 Opzet 
De gedetailleerde uitwerking zal de vorm krijgen van een draaiboek omdat hierin alle benodigde informatie voor 
implementatie verzameld, gebundeld en overzichtelijk weergegeven kan worden. Dit draaiboek zal apart van dit 
rapport bijgevoegd worden als een los document. In het draaiboek zal een SADT schema van het renovatieproces 
overzicht bieden. Iedere deelactiviteit van dit SADT schema zal uitgewerkt worden op de volgende punten: 

• startsituatie; 
• benodigde informatie; 
• materiaal; 
• materieel; 
• arbeid; 
• beschrijving van de activiteit; 
• visualisatie; 
• planning; 
• veiligheid; 
• eind situatie. 

 
In figuur 9.6 is een impressie gegeven van twee pagina’s uit het draaiboek dat bijgevoegd is als apart document 
met de titel: “Draaiboek gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus MC: een methodiek voor het renoveren of 
vervangen van een tiental (asbesthoudende) gevelelement van het Faculteitsgebouw.”.  
 
Het draaiboek zal de werkwijze voor het vervangen van één van de 25 panelen representeren. Maar indien er 
mogelijke overlap plaatsvind met de andere 24 panelen zal dit aangegeven worden, en hoe hier mee omgegaan 
moet worden. Eveneens zullen specifieke details die van toepassing zijn op de verschillende type panelen per 
deelactiviteit aangegeven en uitgewerkt worden zodat de methode toepasbaar is op alle type panelen.  
 

 
 
Gevelpanelen aan de noordgevel van het gebouw op de achtste verdieping zullen in dit draaiboek uitgewerkt 
worden. De oriëntatie van de gevel waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd beïnvloed de werkzaamheden 
niet en is gelijk voor alle vier de oriëntaties. De verdieping, en daarmee de hoogte waarop gewerkt moet worden, 

Figuur 9.6: Voorbeeldpagina/ impressie draaiboek 
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beïnvloed de werkzaamheden eveneens niet, aangezien er sowieso op hoogte gewerkt moet worden. Voor 
werkzaamheden op de 5e, 8e of 24e verdieping moeten gelijke maatregelen getroffen worden. Aangezien op de 
achtste en negende verdieping aan de noordgevel diverse ruimtes leeg staan, kunnen eventuele proeven 
uitgevoerd worden. De verdieping boven de verdieping waarop werkzaamheden plaats vinden moet eveneens 
leegstaan omdat de gevelpanelen ook bevestigingspunten hebben op die verdieping.  
 

9.3.3 Samenvatting methodiek 
De methodiek die uitgewerkt is in het draaiboek bestaat uit vier deelactiviteiten die in het SADT diagram in figuur 
9.7 weergegeven zijn. Alle activiteiten uit dit schema zijn in dit draaiboek achtereenvolgens uitgewerkt aan de 
hand van de bovengenoemde opzet.  
 

 
 
 
 
Het bereiken van het gevelelement wordt gedaan met een hefsteiger die modulair en zelfklimmend opgebouwd 
kan worden en aan te passen is naar de vorm van het gebouw. Gelijktijdig hieraan zal er een lierconstructie 
opgebouwd worden waarmee uiteindelijk de gevelpanelen verwijderd kunnen worden. Dit wordt nog toegelicht. 
 

   

Figuur 9.7: SADT-schema uitgewerkte methodiek in het draaiboek 

Figuur 9.8: Paneel bereiken met behulp van de hefsteiger Figuur 9.9: Containment op de hefsteiger 
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Zodra het paneel bereikbaar is gemaakt aan de buitenkant zal het asbest gesaneerd worden. Aan de binnenzijde 
zal een traditioneel containment opgebouwd worden gemaakt van een houten hulpframe met folie daarover 
gespannen. Tevens zal de decontaminatie-unit en de onderdrukmachine aan de binnenzijde geplaatst worden. 
Op de hefsteiger zal een stevige containment gemaakt worden van een aluminium frame met kunststof 
beplating. Als de maatregelen getroffen zijn wordt het asbest aan de binnenkant van de gevel verwijderd. Daarna 
zal het paneel verwijderd worden door met behulp van een lier het paneel te lichten  en op een bok op de 
hefsteiger te plaatsen. Als het paneel verwijderd is kan het asbest aan de buitenzijde en in de naden verwijderd 
worden.  
 

   
 
 
Het paneel staat op de bok op de hefsteiger en kan daarmee getransporteerd worden naar het maaiveld om daar 
het paneel te wisselen voor een nieuw paneel of deze af te voeren om te renoveren. Als het nieuwe of 
gerenoveerde paneel teruggeplaatst is op de bok zal de hefsteiger weer omhoog worden gebracht en kan het 
paneel met behulp van de lier gemonteerd worden.  
 
Tot slot zullen alle ruiten teruggeplaatst worden en in alle naden aan de buitenzijde kit aangebracht worden om 
de waterdichtheid van de gevel te garanderen. Als alle werkzaamheden afgerond zijn kan het materieel 
afgebroken of verplaatst worden.  
  
 

9.4 Conclusie 
 
In het vorige hoofdstuk zijn zes scenario’s geschetst die alle zes globaal uitgewerkt zijn. Het scenario dat het 
meest aansluit bij de afstudeerdoelstelling, en de grootste kans heeft om doorlopen te worden, is scenario IV (25 
panelen renoveren met risicoklasse 3). Dit scenario is het relevantste en is gedetailleerd uitgewerkt.  
 
De gedetailleerde uitwerking heeft de vorm gekregen van een draaiboek omdat hierin alle benodigde informatie 
voor implementatie verzameld, gebundeld en overzichtelijk weergegeven kan worden. Dit draaiboek is apart van 
dit rapport bijgevoegd. 
 
De methodiek bestaat uit het doorlopen van vier deelactiviteiten, dit zijn achtereenvolgens: element bereiken, 
asbest saneren, werkzaamheden uitvoeren en afdichten element. Het bereiken van de buitenzijde van het 
gevelpaneel is mogelijk door het plaatsen van een zelfklimmende hefsteiger. Hierop kan ten behoeve van de 
asbestsanering een containment gebouwd worden zodat aan alle eisen voldaan wordt. Zodra het asbest aan de 
binnenzijde van de gevel verwijderd is kan het paneel met behulp van een lierconstructie op de hefsteiger 
geplaatst worden waarna de asbest aan de buitenzijde en in de naden verwijderd kan worden. Zodra het paneel 
naar maaiveldniveau getransporteerd is, en vervangen of gerenoveerd, kan het paneel weer gemonteerd worden 
met behulp van dezelfde lierconstructie. Tot slot zullen de naden rondom het gevelpaneel gekit worden om een 
goede waterdichtheid te garanderen.   
 
  

Figuur 9.10: Verwijderd paneel op de hefsteiger (in het 
containment  op de hefsteiger) 

Figuur 9.11: Lierconstructie 
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10. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
 
 

10.1 Inleiding 
 
Met dit hoofdstuk wordt de eindrapportage afgerond. Om de kwaliteit van de ontwikkelde methodiek vast te 
stellen wordt het draaiboek in paragraaf 10.2 getoetst. Aan de hand van deze toetsing kan de conclusie getrokken 
worden (paragraaf 10.3). In deze conclusie wordt genoemd of de methodiek de vereiste kwaliteit heeft en de 
opmerkingen die uit de toetsing voortgekomen zijn zullen genoemd worden en indien mogelijk aangepast. De 
laatste paragraaf bestaat uit een aanbeveling gericht naar het Erasmus MC, de toekomstige gebruiker van de 
methodiek.  
 
 

10.2 Toetsing 
 

10.2.1 Methode 
Om de kwaliteit van het resultaat, oftewel het draaiboek, vast te stellen wordt het draaiboek getoetst. De 
toetsing vind plaats aan de hand van drie punten: 

• toetsen aan de doelstelling; 
• toetsen aan het programma van eisen; 
• toetsen op haalbaarheid. 

Het toetsen aan de doelstelling wordt gedaan door te controleren of het draaiboek voldoet aan alle aspecten die 
in de doelstelling uit hoofdstuk 7 genoemd zijn. Aanvullend daarop wordt het draaiboek getoetst aan het 
programma van eisen. In figuur 7.1 is een overzicht opgesteld met alle eisen en wensen waaraan het project 
moet voldoen, per eis of wens zal er bij de toetsing kort worden toegelicht hoe er met de eis of wens omgegaan 
wordt en of er aan voldaan wordt. De haalbaarheid wordt getoetst door de vier deelactiviteiten uit het draaiboek 
voor te leggen aan specialisten. Per deelactiviteit zijn er één of twee experts uitgenodigd om het 
faculteitsgebouw te komen bekijken. Na het bezichtigen van het gebouw wordt het draaiboek aan ze 
overhandigd en zullen ze zonder toelichten het draaiboek doornemen. Gedurende en na het doornemen krijgen 
ze de gelegenheid om vragen en of opmerkingen te plaatsen bij de methodiek. Deze opmerkingen en vragen 
kunnen belangrijke informatie bevatten die toegevoegd of gewijzigd moet worden in het draaiboek.  
 
De resultaten van de toetsing worden in de komende sub-paragraven achtereenvolgens besproken.  
 

10.2.2 Toetsen aan de doelstelling 
Op alle aspecten die genoemd zijn in de doelstelling wordt kort gereageerd. Onderstaand is de doelstelling 
herhaald waarna achter ieder aspect met dik- en schuingedrukte letters een opmerking geplaatst is.  
 
“Het ontwikkelen van een methodiek voor het renoveren of vervangen van een tiental gevelelementen van het 
faculteitsgebouw van het Erasmus MC te Rotterdam, waarbij: 

• de methodiek toepasbaar is op alle mogelijke gevelelementen; (de methodiek is toepasbaar op alle 
mogelijke gevelelementen, zowel in de hoogte als in breedte verspreid over de gevel) 

• er tijdens de uitvoering geen veiligheidsrisico’s ontstaan door asbestsanering; (door het toepassen van 
containments en het saneren volgens de richtlijnen zullen er geen veiligheidsrisico’s ontstaan) 

• geen overlast ontstaat door de beperkte schuifruimte waardoor de patiënten, bezoekers of de 
medewerkers belemmerd worden; (transport verloopt via de gevel en bouwers verplaatsen zich met de 
goederenlift)  

• het plan gevormd wordt binnen de gestelde randvoorwaarden zoals de beperkte hoogte van de 
aanvoerroute, het gebrek aan de mogelijkheid voor een materiaalbuffer en de zeer beperkte omvang 
van de bouwplaats; (de aanvoer verloopt binnen de aanvoerbeperkingen en er is nauwelijks een 
bouwplaats benodigd) 



a�a�a�a�a�a�a�a�

 

98  Gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus MC, Pascal Holleman - Conclusie en aanbevelingen 

 

• materiaal, materieel en arbeid op een zo eenvoudige wijze mogelijk naar de verwerkingsplek 
getransporteerd kan worden; (de hefsteiger heeft een transporterende functie en een functie om 
werkzaamheden mogelijk te maken, intern kan de goederenlift gebruikt worden zonder aanpassingen) 

• zodat de benodigde renovatietijd zo kort mogelijk wordt gehouden en de kans op budgetoverschrijding 
zo klein mogelijk.” 

 
10.2.3 Toetsen aan het programma van eisen 

In figuur 10.1 zijn alle eisen genoemd met daarnaast of de eis voldoet met een korte onderbouwing. De wensen 
zijn verwerkt in figuur 10.2.  
 
 

Categorie  Eis Voldoet (ja, nee, onbekend) 
Opdracht 
 

Toepasbaar op alle mogelijke type panelen Ja, de verwijderingsmethode is aangepast 
op alle type panelen 

 Toepasbaar over de hele gevel Ja, de hefsteiger heeft een maximale 
hoogte van meer dan 120 meter en kan 
rondom opgebouwd worden 

Visuele overlast Voldoen aan redelijke eisen van welstand 
(armoedige materialen, opdringerige 
reclame en felle kleuren) 

Ja, er is niet veel materiaal en materieel 
benodigd en de werkruimte kan goed 
afgeschermd worden 

Trillingsoverlast 
 

Voldoen aan streefwaardes voor trilling uit 
richtlijn B van Stichting Bouwresearch 

Onbekend, te verwachten is dat de 
streefwaardes niet worden overschreden 

Geluidsoverlast Maximaal 60db(A) tussen 7u en 19u Ja, werkzaamheden die meer geluid 
kunnen produceren worden uitgesteld of 
gezocht naar alternatieven 

 Vrachtwagens maximaal 80 db(A) Onbekend, te verwachten is dat de 
waarde niet wordt overschreden 

Stankoverlast 
 

Max 2% ernstige hinder en max 12% 
gehinderde 

Onbekend, te verwachten is dat de 
waardes niet worden overschreden 

Stofoverlast Mac-waardes niet overschrijden Onbekend, te verwachten is dat de 
waardes niet worden overschreden 

Verkeeroverlast 
 

Vluchtwegen bereikbaar houden Ja, de benodigde ruimte is beperkt en 
buiten wordt er niets belemmerd, per 
verdieping moeten de gangen vrij houden 

Randvoorwaarden 
transport 

Voldoet aan afmetingen extern en intern 
transport 

Ja, mogelijk door materieel van de grote 
vrachtwagen op een aanhanger te zetten 

 Voldoet aan vloercapaciteit extern en intern 
transport 

Ja, hefsteiger wordt in delen aangevoerd, 
gewicht gespreid, hulpmiddel op de 
verdieping is lichtgewicht  

 Voldoet aan bereikbaarheid Ja, bereikbaarheid is eenvoudig 
Asbest Asbest sanering mogelijk en veilig Ja, er wordt door de containments 

voldaan aan alle eisen 
 Geschikt voor alle type panelen Ja, containment kan aangepast worden 

aan alle type panelen 
Kosten Kosten zo laag mogelijk houden Ja 
Planning Renovatieduur optimaliseren voor de kosten Ja 

 
 
 

Categorie  Wens Voldoet (ja, nee, onbekend) 
Visuele overlast Minimaal contact tussen gebruiker en 

bezoeker en visueel overlast 
Ja, er is slechts een klein werkgebied 
mogelijk dat goed af te schermen is 

Trillingsoverlast 
 

Afdelingen informeren over werkzaamheden Ja, vooraf melden is zeer goed mogelijk 

Figuur 10.1: Toetsing van de eisen uit het Programma van eisen 
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Geluidsoverlast Verdiepingen direct boven of onder 
werkzaamheden informeren 

Ja, vooraf melden is zeer goed mogelijk 

 Rekening houden met rusttijden Ja, vooraf rusttijden bepalen en 
aanpassen in het plan is goed mogelijk 

Stankoverlast 
 

Alle mogelijke gebruikers informeren van 
werkzaamheden 

Ja, vooraf melden is zeer goed mogelijk 

Stofoverlast Stofverspreiding voorkomen Ja, doordat de werkzaamheden in 
containment plaatsvinden is 
stofverspreiding uitgesloten 

Verkeeroverlast Geen gebruik van personenlift door bouwers Ja, bouwers kunnen gebruik maken van de 
goederenlift 

 Alle functies op verdieping bereikbaar blijven 
voor iedereen 

Nee, als er slechts een paar panelen 
vervangen worden zullen er delen van de 
gang afgesloten moeten worden 

 Belangrijke routes niet belemmeren Ja, extern kan het gebouw bereikt worden 
zonder routes te belemmeren.  
Nee, intern zullen er delen van de gang 
afgesloten moeten worden 

Randvoorwaarden 
transport 

Gebouwprocessen worden niet verstoord Ja, transport verloopt rustig en vooral 
buiten het gebouw 

Randvoorwaarden 
bouwlocatie 

Voldoet aan bereikbaarheid (dicht bij 
gebouw) 

Ja, weinig ruimte benodigd en deze is 
aanwezig in het park 

 
 

10.2.4 Toetsen op haalbaarheid 
In de onderstaande paragraaf zijn per activiteit specialisten genoemd die het draaiboek bekeken hebben. Daarbij 
zijn de gemaakte opmerkingen opgenoemd.  
 
Element bereiken 
Het draaiboek is voorgelegd aan de accountmanager van  Alimak Hek. Hij had het volgende te melden: de ruimte 
tussen het gebouw en de omliggende gebouwen is krap, maar een hefsteiger past er zeker tussen. Het is niet 
eenvoudig, maar zeer goed mogelijk. De prijs voor de steiger zal hoger zijn dan gemiddeld aangezien er 
handmatig opgebouwd moet worden en er niet met een kraan grote reeds gekoppelde mastdelen gemonteerd 
kunnen worden.  
Asbest saneren 
Om de methodiek voor het saneren van asbest te toetsen is het draaiboek voorgelegd aan twee projectmanagers 
bij Search Ingenieursbureau en een projectleider bij LSB-BAZ. Search Ingenieursbureau stelden dat het draaiboek 
zeer gedetailleerd uitgewerkt is, gedetailleerder dan dat Search Ingenieurs bureau doorgaans doet. De methodiek 
vergt nauwelijks verdere uitwerking voor deze toegepast kan worden. LSB-BAZ noemde dat de methodiek goed 
uitgedacht is. Hij stelde echter voor om toch nog een keer contact te hebben met een hogere asbest veiligheid 
deskundige om theoretisch te onderbouwen dat een containment aan de buitenzijde meer veiligheidsrisico’s met 
zich meebrengt dan het saneren zonder containment. Gekeken naar de uitgewerkte methodiek zag hij geen 
betere alternatieven en zou de methodiek zo uit kunnen voeren. Kortom, er zijn geen grote opmerkingen 
gemaakt om de methodiek werkbaar te maken, hierdoor zijn er geen aanpassingen of aanvullingen benodigd.  
Paneel renoveren of vervangen 
Een van de projectmanagers van Search Ingenieursbureau is gespecialiseerd in sloop en renovatie. Er werd door 
hem een uitgesproken dat deze methodiek goed uitgewerkt is en toepasbaar. Na het doornemen van het 
draaiboek werden enkele alternatieven werkmethodes  voorgesteld, zoals: het naar binnen halen van het paneel 
met een speciaal ontworpen beugel. Na hierover gespard te hebben kwam hij tot de conclusie dat dat in 
combinatie met het saneren van asbest niet mogelijk is. Ook voor het renoveren of vervangen van het paneel is 
de methodiek in het draaiboek goedgekeurd.  
Afdichten element 
Het aanbrengen van de ruiten en een afdichtingslaag kit tussen de randen is een dergelijk eenvoudige activiteit 
waarbij geen knelpunten te verwachten zijn. Deze activiteit zal daarom niet getoetst worden.  
 

Figuur 10.2: Toetsing van de wensen uit het Programma van eisen 
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10.3 Conclusie 
In paragraaf 10.2.2 en 10.2.3 is de methodiek getoetst aan de doelstelling en het programma van eisen. Hieruit is 
geconcludeerd dat de methodiek theoretisch voldoet aan alle genoemde aspecten uit de doelstelling en alle eisen 
uit het programma van eisen.  De praktische haalbaarheid is vervolgens getoetst door de methode aan 
specialisten voor te leggen. Alle vier de specialisten noemde het draaiboek zeer gedetailleerd en goed 
toepasbaar. Met deze toetsing is het aannemelijk dat de uitgewerkte methodiek de vereiste kwaliteit bezit en er 
geen bijstellingen benodigd zijn. 
 
 

10.4 Aanbeveling 
 
Het draaiboek met de methodiek voor de gevelrenovatie is getoetst en er is geconcludeerd dat het een goed 
haalbare methodiek is. Echter, het toetsen heeft theoretisch plaatsgevonden en de beste manier van toetsen is 
het daadwerkelijk uitvoeren van het plan. Het Erasmus MC staat open voor het uitvoeren van een “pilot”, enkele 
panelen renoveren volgens de opgestelde uitwerking. Deze “pilot” heeft twee doelen: allereerst het toetsen van 
de methodiek en controleren of dit praktisch haalbaar is. En ten tweede het leveren van informatie waardoor het 
mogelijk wordt het definitieve te doorlopen scenario vast te stellen. De aanbeveling is dan ook om dit draaiboek 
in de vorm van een pilot uit te voeren. 
 
De voorlopige aannames en uitgangspunten met betrekking tot de pilot: 

• omvang: zes representatieve panelen, drie maal type A en drie maal type C. Paneel type B is 
vergelijkbaar met type A. Hoekpanelen (type D) zijn dusdanig klein, licht een eenvoudig bevestigd dat 
deze geen probleem zullen opleveren. 

• locatie: vanaf de vijfde verdieping zijn de panelen representatief voor de hele hoogbouw. De panelen 
aan de zuid-westgevel verkeren in de slechtste conditie. Als het mogelijk is om deze te renoveren 
moeten panelen in een betere staat ook succesvol te renoveren zijn. De gebruikers van verdieping 8 en 9 
verhuizen naar het nieuwbouwproject van het Erasmus MC. Hierdoor komen veel ruimtes leeg te staan 
en worden er geen gebouwprocessen verstoort tijdens de pilot.   

• wanneer: vanaf 13 mei komen de verdiepingen leeg te staan. 
 
Gedurende de pilot moeten de exacte specificaties van de gevelpanelen vastgesteld worden. Er zijn enkele kleine 
tegenstrijdigheden met betrekking tot de dikte van de beplating en daarmee het exacte gewicht van het paneel.  
 
Het uitvoeren van de pilot moet onder gunstige omstandigheden gebeuren omdat het onbekend is hoe het 
containment op weersinvloeden reageert. Er moet onderzocht worden of het containment sterk en stabiel 
genoeg is om zonder secundaire hulpmiddelen een veilige werkplaats te bieden. Daarnaast moet de afweging 
gemaakt worden of deze extra maatregelen de efficiëntie waarmee gerenoveerd wordt negatief beïnvloedt.   
 
Als de pilot afgerond is moet er een aanvullend onderzoek gedaan worden naar de staat van de verschillende 
gevelpanelen. Er moet vast gesteld worden welke panelen vervangen of gerenoveerd moeten worden en aan 
welke panelen geen werkzaamheden vereist zijn. Daarbij moet de levensduur van de verschillende panelen 
vastgesteld worden. 
 
Uiteindelijk zal bekend zijn hoe de panelen te renoveren of vervangen zijn (en welke kosten daarmee gepaard 
gaan) en welke panelen wanneer gerenoveerd of vervangen moet worden. Na het verkrijgen van deze gegevens 
kan het Erasmus MC bepalen wat er met de gevel gaat gebeuren.  
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NAWOORD 
 
 
 
Middels dit hoofdstuk wil ik terugblikken op mijn afstudeeronderzoek. 
 
Half september 2012 ben ik van start gegaan met mijn vooronderzoek bij het Erasmus MC, het project 
Participerend Observeren. Na het afronden van deze fase ben ik op 14 januari 2013 begonnen met het 
onderzoeken van de door mij opgestelde taken. De start was erg soepel aangezien ik mijn eigen opdracht had 
gecreëerd tijdens het vooronderzoek. Door een hoge productiviteit kon ik op 8 mei 2013 mijn tussencolloquium 
geven en de onderzoeksfase afronden.  
 
Echter, vóór het volledig afronden van het onderzoek was ik reeds gestart met de ontwerpfase op 25 maart 2013. 
Gedurende het (voor)onderzoek was het voor mij niet toegestaan om in oplossingen te denken zodat ik een 
breed blikveld kon behouden. Vanaf de start van de ontwerpfase mocht mijn denkwijze veranderen in creatief en 
oplossingsgericht zoeken naar varianten. Het eindelijk mogen denken in oplossingen had een zeer positieve 
invloed op mijn productiviteit. Aangezien ik wist waar ik naar toe wilde, en niet meer afhankelijk was van 
gesprekken, informatie of interviews, kon ik het tempo verhogen. Er kwam veel plezier terug in het afstuderen. 
Na het maken van een keuze voor een specifieke variant, heb ik veel tijd kunnen steken in het gedetailleerd en 
visueel uitwerken van de door mij vastgestelde variant.  
 
Gedurende de ontwerpfase is duidelijk geworden dat het Erasmus MC een “pilot” wil uitvoeren om zo vast te 
kunnen stellen wat er uiteindelijk exact met de gevel van het faculteitsgebouw moet en gaat gebeuren. Jan 
Senhorst zag potentie in het door mij opgestelde plan en heeft mij gevraagd om, parallel aan het uitwerken van 
het plan, met diverse adviseurs in gesprek te gaan om na te vragen wat zij te bieden hebben. Vanuit verschillende 
hoeken heb ik veel bevestiging gekregen dat mijn plan daadwerkelijk uitvoerbaar is en heb daarom al enkele 
(vrijblijvende) offertes aan mogen vragen. Het voelt als afstudeerder zeer goed dat het Erasmus MC bezig is om 
de realisering van de door mij ontwikkelde methodiek te bekijken.  
 
Ik kijk terug op een leerzaam, relevant en leuk project waar ik met heel veel plezier aan gewerkt hebben. Met als 
resultaat dit eindrapport en het bijbehorende draaiboek voor de gevelrenovatie dat ik beide met trots in kan 
leveren. Ik wil graag afsluiten met een favoriete en toepasselijke quote van mij:  
 

I love it when a plan comes together (John “Hannibal” Smith) 
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Apart bijgevoegd: 

• Draaiboek gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus MC: een methodiek voor het renoveren of 
vervangen van een tiental (asbesthoudende) gevelelement van het Faculteitsgebouw. 
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Figuur A.2: foto vanaf punt A-2-EE27Figuur A.1: foto vanaf punt A-1-EE27 Figuur A.3: foto vanaf punt A-3-EE27
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Figuur A.5: foto vanaf punt A-5-EE27Figuur A.4: foto vanaf punt A-4-EE27 Figuur A.6: foto vanaf punt A-6-EE27
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Figuur A.7: Overzicht dak zuid- en westgevel
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Bijlage B – Oorzaak-gevolg diagram vooronderzoek 
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Bijlage C – Lijst met constateringen TNO rapport 
 
 
 

• Ter hoogte van de 22e verdieping is een kraan tegen de hoek van de gevel gebotst waarna deze 
provisorisch bedekt zijn met een aluminium plaat. 

 
• Er ontstaan lekkages gedurende storm waarbij op de zuid west hoek de meeste lekkages ontstaan. 

 
• Enkele kleine ruitjes zijn gebarsten. 

 
• De gevelbeplating vertoont plooivorming, de grootste plootvorming bevindt zich aan de westgevel. 

 
• De onder- en bovenzijde van de sandwichpanelen wijken structureel af waardoor er holle ruimtes 

ontstaan. 
 

• De siliconenkit aangebracht tussen de horizontale rubbers vertonen op een aantal plaatsen tekenen van 
onthechting en algengroei. 

 
• De kleine en grote aluminium kozijnen in de elementen vertonen plaatselijk putcorrosie. 

 
• Bij een tiental elementen is het buitenblad onthecht van het kernmateriaal waarbij er aanvullende 

mechanische bevestiging is aangebracht.  
 

• In het TNO rapport wordt verondersteld dat er naar schatting tien panelen vervangen moeten worden 
op de zuid- en westgevel. 

 
• Het rapport stelt dat het aan te raden is om een methodiek te ontwikkelen voor de reparatie en of 

vervanging vanaf buiten. 
 

• De waterdichtheid van de gevel dient verbeterd te worden door het integraal aanbrengen van een 
kitvoeg tussen alle gevelpanelen op basis van polyurethaan. 

 
• De luchtlekken dienen daarbij geëlimineerd te worden. 

 
• Het is de te adviseren om de beglazing te vervangen ter verbetering van de warmteweerstand. 

 
• Een kanttekening die gemaakt werd: het is slechts beperkt mogelijk de staat van de gevelankers te 

beoordelen. Er wordt verwacht dat de buitenhuid van de stalen gevel ankers onthecht. De schatting 
wordt gemaakt dat er momenteel een tiental elementen gerepareerd of vervangen dient te worden.  
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Bijlage D – Bronbladen asbestinventarisatie type A RPS Advies B.V. 
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Bijlage E – Bronbladen aanvullende asbestinventarisatie type A RPS Advies B.V. 
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Bijlage F – Foto’s visueel overlast 
 

 

Puntnummer: F-1-TR01 
Omschrijving: Overgang van de 
parkeergarage naar de nieuwbouw van 
het Erasmus MC. Afzetting met felle 
contrasterende kleuren. 

 

Puntnummer: F-2-TR01 
Omschrijving: Weergave van dat wat in 
de omgeving gebruikelijk is. Dit geldt 
voor zowel TR00 als TR01. 

 

Puntnummer: F-3-TR00 
Omschrijving: Afzetting met een deels 
onafgewerkte vloer. 
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Puntnummer: F-4-TR00 
Omschrijving: Ruimte onder de 
hellingbaan gebruikt als opslag voor 
materialen. 
 

 

Puntnummer: F-5-TR00 
Omschrijving: Overgang van de 
parkeergarage naar de nieuwbouw van 
het Erasmus MC. Afzetting met felle 
contrasterende kleuren. 

 

Puntnummer: F-6-TR00 
Omschrijving: Net buiten het terrein 
een ketenpark met felle kleuren en 
reclame. 
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datum

schaal formaat

Inventarisatie belangrijkste 
routes TR01

G1
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G2
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datum

schaal formaat

Inventarisatie belangrijkste 
routes intern

G3
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datum

schaal formaat

Plattegrond Inventarisatie 
externe toegankelijkheid TR01

H
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Plattegrond Inventarisatie 
externe toegankelijkheid TR00
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Bijlage J – Foto’s inventarisatie externe toegankelijkheid 
 

 

Puntnummer: H-1-TR01 
Omschrijving: Hoofdingang van de 
parkeergarage aan de Westzeedijk 

 

Puntnummer: H-2-TR01 
Omschrijving: Steeg tussen het Be en Ce 
gebouw, gevuld met containers 

 

Puntnummer: H-3-TR01 
Omschrijving: Uitzicht vanaf de rijbaan 
van de hoofdingang richting de 
parkeergarage 
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Puntnummer: H-4-TR01 
Omschrijving: Uitzicht vanaf de rijbaan 
van de hoofdingang richting het park en 
de Westzeedijk 

 

Puntnummer: H-5-TR01 
Omschrijving: Hellingbaan vanaf 
straatniveau (niveau 1) naar 0 niveau 

 

Puntnummer: H-6-TR01 
Omschrijving: Wachtrij voor de 
slagbomen om de parkeergarage te 
verlaten 
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Puntnummer: H-7-TR01 
Omschrijving: Eenrichtingsweg langs 
het Ce gebouw 

 

Puntnummer: H-8-TR01 
Omschrijving: Erasmus MC ingang 2 
vanaf de parkeergarage 

 

Puntnummer: H-9-TR01 
Omschrijving: Doorgang naar het terras 
van het Hm gebouw en de L vleugel 
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Puntnummer: H-10-TR01 
Omschrijving: Terras van Hm gebouw 

 

Puntnummer: H-11-TR02 
Omschrijving: Parkeerplaatsen met op 
de achtergrond het Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: H-12-TR01 
Omschrijving: Doorgang naast het 
Faculteitsgebouw dat niet overdekt is 
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Puntnummer: H-13-TR01 
Omschrijving: Route langs het 
Faculteitsgebouw met de ruimte tussen 
het parkeerdek en het gebouw 

 

Puntnummer: H-14-TR01 
Omschrijving: Lange rijbaan met 
parkeerplaatsen, aan de linkerzijde het 
Faculteitsgebouw en aan de 
rechterzijde de Nieuwbouw van het 
Erasmus MC 

 

Puntnummer: H-15-TR01 
Omschrijving: Veel ruimte achter de 
hellingbaan 
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Puntnummer: H-16-TR01 
Omschrijving: Parkeerdek 1, rijen 
parkeervakken 

 

Puntnummer: H-17-TR01 
Omschrijving: Doorgang tussen het Be 
en Bd gebouw, belemmerd door diverse 
voorzieningen 

 

Puntnummer: I-18-TR00 
Omschrijving: Doorgang onder de 
hoofdingang 
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Puntnummer: I-19-TR00 
Omschrijving: Ventweg van de 
Westzeedijk 

 

Puntnummer: I-20-TR00 
Omschrijving: Parkeergarage op 0 
niveau genomen vanaf de Westzeedijk 

 

Puntnummer: I-21-TR00 
Omschrijving: Straatbeeld Westzeedijk 

 
  



a�a�a�a�a�a�a�a�

 

146  Gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus MC, Pascal Holleman - Bijlagen 

 

 

 

Puntnummer: I-22-TR00 
Omschrijving: Doorgang tussen het Aa 
en Bd gebouw, waarbij diverse objecten 
vrije doorgang belemmeren 

 

Puntnummer: I-23-TR00 
Omschrijving: Poort naar het 
Thoraxcentrum (gebouw Bd) 

 

Puntnummer: I-24-TR00 
Omschrijving: Onderdoorgang van het 
Thoraxcentrum naar het 0 niveau van 
de parkeergarage 
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Puntnummer: I-25-TR00 
Omschrijving: Parkeerplaats voor het 
Thoraxcentrum gebruikt door enkele 
aannemers 

 

Puntnummer: I-26-TR00 
Omschrijving: Onderdoorgang van het 
Thoraxcentrum 

 

Puntnummer: I-27-TR00 
Omschrijving: Rijbaan richting de 
spoedeisend hulp 
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Puntnummer: I-28-TR00 
Omschrijving: Faculteitsgebouw gezien 
vanaf de onderdoorgang van het Thorax 
centrum 

 

Puntnummer: I-29-TR00 
Omschrijving: rijbaan langs het 
Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: I-30-TR00 
Omschrijving: onderdoorgang van het 
Thoraxcentrum 
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Puntnummer: I-31-TR00 
Omschrijving: rijbaan langs de voet van 
het Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: I-32-TR00 
Omschrijving: halverwege de rijbaan 
langs de voet van het Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: I-33-TR00 
Omschrijving: goedereningang 
Faculteitsgebouw 
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Puntnummer: I-34-TR00 
Omschrijving: opening van de 
parkeerlaag aan de parkzijde 

 

Puntnummer: I-35-TR00 
Omschrijving: doorgang tussen kolom 
en rijbaan vanaf de parkzijde 

 

Puntnummer: I-36-TR00 
Omschrijving: parkeerplaatsen gezien 
vanaf de hellingbaan 
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Puntnummer: I-37-TR00 
Omschrijving: parkeerplaatsen langs de 
hellingbaan 

 

Puntnummer: I-38-TR00 
Omschrijving: rijbaan langs de 
achterzijde van het Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: I-39-TR00 
Omschrijving: hellingbaan om vanaf de 
hoofdingang op het 0 niveau te komen 
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Bijlage M – Informatie knelpunten externe toegankelijkheid 
 

 

Puntnummer: K-1-TR01 
Doorgangbreedte: 6,599 m 
Vrije hoogte: 2,664 m 
Omschrijving: de afstand van de vloer 
tot aan het plafond is over de hele 
verdieping gelijk, de verschillen zijn 
verwaarloosbaar 

 

Puntnummer: K-2-TR01 
Doorgangbreedte: 2,623 m 
Vrije hoogte: - 
Omschrijving: Grootste afstand van 
balustrade tot aan de gevel 

 

Puntnummer: K-3-TR01 
Doorgangbreedte: 1,626 m 
Vrije hoogte: - 
Omschrijving: Kleinste afstand van 
balustrade tot aan de gevel 
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Puntnummer: K-4-TR01 
Doorgangbreedte: 6,647 m 
Vrije hoogte: 2,676 m 
Omschrijving: - 

 

Puntnummer: K-5-TR01 
Doorgangbreedte: 4,137 m 
Vrije hoogte: 2,310 m 
Omschrijving: Afstand van de 
achterkant van de auto’s tot aan de 
muur varieert veel. Dit is de kleinste 
afstand op de dag van meten. De 
bewegwijzering hangt op 2,310 meter 
hoogte, maar is demontabel en 
eenvoudig tijdelijk te verwijderen. 

 

Puntnummer: K-6-TR01 
Doorgangbreedte: 3,284 m 
Vrije hoogte: 2,676 m 
Omschrijving: Afstand om langs de 
hellingbaan te kunnen rijden 
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Puntnummer: K-7-TR01 
Doorgangbreedte: 2,614 m 
Vrije hoogte: 2,676 m 
Omschrijving: Breedte om de 
hellingbaan af te kunnen 

 

Puntnummer: K-8-TR01 
Doorgangbreedte: 2,697 m 
Vrije hoogte: 2,676 m 
Omschrijving: Breedte om de 
hellingbaan af te kunnen 

 

Puntnummer: K-9-TR01 
Doorgangbreedte: 3,237 m 
Vrije hoogte: 2,676 m 
Omschrijving: Afstand om langs de 
hellingbaan te kunnen rijden 
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Puntnummer: K-10-TR01 
Doorgangbreedte: - 
Vrije hoogte: 2,440 m  
Omschrijving: Kleinste afstand van de 
vloer tot aan het plafond gemeten bij de 
ingang van de parkeergarage 

 

Puntnummer: K-11-TR01 
Doorgangbreedte: 3,046 m (stoeprand 
tot stoeprand is 2,317 m) 
Vrije hoogte: - 
Omschrijving: Afstand tussen de paal 
van de slagboom en de balustrade 

 

Puntnummer: K-12-TR01 
Doorgangbreedte: 3,075 m (stoeprand 
tot stoeprand is 2,310 m) 
Vrije hoogte: - 
Omschrijving: Afstand tussen twee 
slagbomen 
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Puntnummer: K-13-TR01 
Doorgangbreedte: - 
Vrije hoogte: 2,660 m 
Omschrijving: Minimale hoogte van het 
plafond boven de inrit 

 

Puntnummer: K-14-TR01 
Doorgangbreedte: 3,710 m 
Vrije hoogte: 2,622 m 
Omschrijving: Smalste deel van de 
rijbaan achter het Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: L-15-TR00 
Doorgangbreedte: 5,844 m 
Vrije hoogte: 3,125 m 
Omschrijving: Ruime doorgang vanaf 
het parkeerdek naar de goedereningang 
van het Faculteitgebouw 
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Puntnummer: L-16-TR00 
Doorgangbreedte: 4,528 m 
Vrije hoogte: 2,315 m 
Omschrijving: Gevelopening richting de 
goedereningang 

 

Puntnummer: L-17-TR00 
Doorgangbreedte: 4,757 m 
Vrije hoogte: 2,914 m 
Omschrijving: Linker onderdoorgang 
van het Thorax centrum 

 

Puntnummer: L-18-TR00 
Doorgangbreedte: 4,263 m 
Vrije hoogte: 2,911 m 
Omschrijving: Rechter onderdoorgang 
van het Thorax centrum 
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Puntnummer: L-19-TR00 
Doorgangbreedte: - 
Vrije hoogte: 2,852 m 
Omschrijving: Laagste punt van het 
plafond bij de doorgang van het 
Thoraxcentrum 

 

Puntnummer: L-20-TR00 
Doorgangbreedte: - 
Vrije hoogte: 2,892 m 
Omschrijving: Laagste punt bij de 
opening van het Thoraxcentrum 

 

Puntnummer: L-21-TR00 
Doorgangbreedte: 6,589 m 
Vrije hoogte: 2,502 m 
Omschrijving: Grote ventilatiebuizen 
verkleinen de vrije doorgang hoogte 
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Puntnummer: L-22-TR00 
Doorgangbreedte: 4,564 m 
Vrije hoogte: - 
Omschrijving: Rijbaan breedte van ruim 
4,5 meter voldoende voor 
tweerichtingsverkeer 

 

Puntnummer: L-23-TR00 
Doorgangbreedte: 6,637 m 
Vrije hoogte: 3,442 m 
Omschrijving: Doorgang richting het 
park, momenteel afgesloten met een 
hek 

 

Puntnummer: L-24-TR00 
Doorgangbreedte: - 
Vrije hoogte: 2,730 m 
Omschrijving: Grote ventilatiebuis die 
de vrije doorgang verkleind 
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Puntnummer: L-25-TR00 
Doorgangbreedte: 3,432 m 
Vrije hoogte: 2,508 m 
Omschrijving: Lage doorgang langs de 
hellingbaan 

 

Puntnummer: L-26-TR00 
Doorgangbreedte: - 
Vrije hoogte: 2,138 m 
Omschrijving: Afrit van het 1e niveau bij 
binnenkomst naar niveau 0 met een 
zeer laag plafond 
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Bijlage N – Foto’s inventarisatie intern transport 
 

 

Puntnummer: 6.1-1-Ee10 
Omschrijving: Gang op de 10e 
verdieping van het Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: 6.1-2-Ee10 
Omschrijving: Centraal punt op de 
verdieping met zes personenliften 

 

Puntnummer: 6.1-3-Ee10 
Omschrijving: Centraal punt op de 
verdieping met zes personenliften 
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Puntnummer: 6.1-4-Ee10 
Omschrijving: Trappenhuis in het 
midden van de verdieping met twee 
korte stektrappen per verdieping 

 

Puntnummer: 6.1-5-Ee10 
Omschrijving: Gang op de 10e 
verdieping van het Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: 6.1-6-Ee10 
Omschrijving: Trappenhuis aan de kop 
van de verdieping 
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Puntnummer: 6.1-7-Ee10 
Omschrijving: Gang op de 10e 
verdieping van het Faculteitsgebouw 

 

Puntnummer: 6.1-8-Ee10 
Omschrijving: Toegangsduur naar de 
goederenliften 
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Bijlage O – Foto’s inventarisatie bouwplaats mogelijkheden 
 

 

Puntnummer: 6.9-1-TR01 
Omschrijving: Direct na binnenkomst na 
de slagbomen zijn er een tiental 
parkeerplaatsen die aan de gevel van 
het Faculteitsgebouw liggen. Voordeel is 
de korte afstand tot de openbare weg 

 

Puntnummer: 6.9-2-TR01 
Omschrijving: Niet overdekt deel van de 
parkeergarage aan de zijkant van het 
gebouw 

 

Puntnummer: 6.9-3-TR01 
Omschrijving: Doorgang naar een dak 
dat niet in gebruik is als parkeerplaats 
maar wel geschikt voor voertuigen 
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Puntnummer: 6.9-4-TR01 
Omschrijving: Leeg stuk dak met twee 
proefstukken van de Nieuwbouw die 
verwijderd kunnen worden 

 

Puntnummer: 6.9-5-TR01 
Omschrijving: gedeelte van het 
parkeerdek dat niet overdekt is 

 

Puntnummer: 6.10-6-TR00 
Omschrijving: Bouwketen aan de 
Westzeedijk zijde van het Erasmus 
terrein, momenteel al in gebruik als 
bouw- opslagplaats 
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Puntnummer: 6.10-7-TR00 
Omschrijving: Bouwketen en containers 
aan de Westzeedijk zijde van het 
Erasmus terrein, momenteel al in 
gebruik als bouw- opslagplaats 

 

Puntnummer: 6.10-8-TR00 
Omschrijving: Bouwketen en containers 
aan de Westzeedijk zijde van het 
Erasmus terrein, momenteel al in 
gebruik als bouw- opslagplaats 

 

Puntnummer: 6.10-9-TR00 
Omschrijving: Breedste stuk 
parkeergarage onder het niet overdekte 
stuk parkeerdek op de verdieping er 
boven (TR01), zie puntnummer 6.9-2-
TR01 
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Puntnummer: 6.10-10-TR00 
Omschrijving: Rijbaan na binnenkomst 
via het Thorax centrum, niet in gebruik 
voor bezoekers en komt langs de 
goederen ingang 

 

Puntnummer: 6.10-11-TR00 
Omschrijving: Doodlopende hoek met 
parkeerplaatsen 

 

Puntnummer: 6.10-12-TR00 
Omschrijving: Breedste stuk 
parkeergarage onder het niet overdekte 
stuk parkeerdek op de verdieping er 
boven (TR01), zie puntnummer 6.9-2-
TR01 
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Puntnummer: 6.10-13-TR00 
Omschrijving: Zeer brede rijbaan achter 
het gebouw langs met directe toegang 
tot de goederenlift 

 

Puntnummer: 6.10-14-TR00 
Omschrijving: Vrije ruimte aan de 
zijkant van het gebouw 

 

Puntnummer: 6.10-15-TR00 
Omschrijving: Reeds benutte vrije 
ruimte onder de hellingbaan 
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Puntnummer: 6.10-16-TR00 
Omschrijving: Lege ruimte achter de 
hellingbaan 

 

Puntnummer: 6.10-17-TR00 
Omschrijving: Opening naar de 
parkzijde met voldoende ruimte 

 

Puntnummer: 6.10-18-TR00 
Omschrijving: Parkzijde met veel open 
ruimte, de openingen op de 
achtergrond zijn aan de andere kant van 
puntnummer 6.10-17-TR01 

 
 



I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Opdracht Toepasbaar op alle mogelijke panelen: vorm binair 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Toepasbaar op alle mogelijke panelen: gewicht binair 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Toepasbaar op alle mogelijke panelen: afmeting binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Toepasbaar op alle mogelijke panelen: locatie binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Visuele overlast Voldoen aan redelijke eisen van welstand binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trillingsoverlast Voldoen aan streefwaardes voor trilling richtlijn B Stichting Bouwresearch binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Geluidsoverlast Maximaal 60db(A) tussen 7u en 19u binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vrachtwagens maximaal 80 db(A) binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stankoverlast Max 2% ernstige hinder binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Max 12% gehinderde binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stofoverlast Mac-waardes niet overschrijden binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verkeeroverlast Vluchtwegen bereikbaar houden binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Randvoorwaarden transport Externe aanvoerbeperking: hoogte en breedte binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Externe aanvoerbeperking: gewicht binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interne transportbeperking: afmeting binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interne transportbeperking: gewicht binair 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Interne transportbeperking: locatie binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asbest Geschikt voor alle type panelen binair 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

Trillingsoverlast Afdelingen informeren over werkzaamheden binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Geluidsoverlast Verdiepingen direct boven of onder werkzaamheden informeren binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rekening houden met rusttijden binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stankoverlast Alle mogelijke gebruikers informeren van werkzaamheden binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stofoverlast Stofverspreiding voorkomen binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verkeeroverlast Geen gebruik van personenlift door bouwers binair 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Alle functies op verdieping bereikbaar blijven voor iedereen ordinaal 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
Belangrijke routes niet belemmeren ordinaal 1 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2
Vluchtwegen bereikbaar houden ordinaal 5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Visuele overlast Minimaal contact tussen gebruiker en bezoeker en visueel overlast ordinaal 1 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3
Randvoorwaarden transport Gebouwprocessen worden niet verstoord ordinaal 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3

Extra kosten door aanvoerbeperkingen ordinaal 5 5 5 5 5 5 1 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Randvoorwaarden bouwlocatie Voldoet aan bereikbaarheid (dicht bij gebouw) ordinaal 1 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
Asbest Asbest sanering is veilig ordinaal 3 3 3 15 15 15 1 1 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 5 1 3

Scenario Totalen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 2 2 2 2 3 0 2 2 3 0 1 1 0 0 2 2

23 22 22 22 22 22 21 24 22 22 21 24 23 23 24 24 22 22
43 65 57 66 57 57 52 52 66 65 59 60 59 65 60 77 59 65
1 2 2 2 2 2 3 0 2 2 3 0 1 1 0 0 2 2

23 22 22 22 22 22 21 24 22 22 21 24 23 23 24 24 22 22
43 65 57 66 57 57 52 52 66 65 59 60 59 65 60 77 59 65
1 2 2 2 2 2 3 0 2 2 3 0 1 1 0 0 2 2

23 22 22 22 22 22 21 24 22 22 21 24 23 23 24 24 22 22
43 65 57 66 57 57 52 52 66 65 59 60 59 65 60 77 59 65
1 2 2 2 2 2 3 0 2 2 3 0 1 1 0 0 2 2

23 22 22 22 22 22 21 24 22 22 21 24 23 23 24 24 22 22
43 65 57 66 57 57 52 52 66 65 59 60 59 65 60 77 59 65
1 2 2 2 2 2 3 0 2 2 3 0 1 1 0 0 2 2

23 22 22 22 22 22 21 24 22 22 21 24 23 23 24 24 22 22
43 65 57 66 57 57 52 52 66 65 59 60 59 65 60 77 59 65
1 2 2 2 2 2 3 0 2 2 3 0 1 1 0 0 2 2

23 22 22 22 22 22 21 24 22 22 21 24 23 23 24 24 22 22
43 65 57 66 57 57 52 52 66 65 59 60 59 65 60 77 59 65

StructuurlijnWeging per scenario
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n

nvt
nvt
nvt
nvt

nvt

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

nvt

nvt
nvt

nvt

nvt

Categorie Naam Meetschaal

nvt
nvt

Aantal maal 1
Aantal maal 0
Score ordinale criteria's
Aantal maal 1

Aantal maal 1
Aantal maal 0
Score ordinale criteria's
Aantal maal 1

Score ordinale criteria's

Aantal maal 0
Score ordinale criteria's

W
en

se
n

Scenario VI

Scenario V

Scenario IV

Scenario III
Aantal maal 0
Score ordinale criteria's
Aantal maal 1
Aantal maal 0

nvt
nvt

nvt

Structuurlijn

nvt

nvt
nvt

Scenario II

Aantal maal 0
Aantal maal 1
Score ordinale criteria's

Scenario I

tekeningnaam bijlage

datum

schaal formaat

Beoordelingstabel 
structuurlijnen

P
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A

Element bereiken

B

Asbest Saneren

C

Paneel renoveren 
of vervangen

D

Afdichten element

A.1

Hefsteiger 
opbouwen

A.2

Lier opbouwen

A.3

Hefsteiger op 
hoogte brengen

D.1

Hefsteiger op 
hoogte brengen

D.2

Kit aanbrengen

B.1

Maatregelen 
treffen

B.2

Asbesthoudend 
materiaal 

verwijderen

B.3

Asbesthoudend 
materiaal 
afvoeren

B.4

Containment 
vrijgeven

B.1.1

Containment 
binnenzijde 

opzetten

B.1.2

Douche plaatsen

B.1.3

Sluis plaatsen

B.1.3

Speciale kleding 
aantrekken

B.4.1

Werkgebied 
reinigen

B.4.2

Controle 
werkgebied

B.4.3

Douchen 
werknemers

B.4.4

Afbreken 
containment, 

douche en sluis

C.1

Element 
verwijderen

C.2

Element laten 
zakken

C.3

Element 
renoveren/
vervangen

C.4

Element hijsen

C.5

Element 
(her)monteren

C.1.1

Dekvloer 
verwijderen

C.1.2

Hijshaken lier 
aankoppelen

C.1.3

Losmaken 
bevestiging

C.4.1

Aankoppelen 
hijshaken

C.4.2

Element hijsen

C.5.1

Globaal 
positioneren

C.5.2

Definief 
bevestigen

Structuurlijn 8: hefsteiger met lier

tekeningnaam bijlage nummer

datum

schaal formaat

SADT globale uitwerking 
Scenario I: 25 panelen 
risicoklasse 2

Q1
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A

Element bereiken

B

Asbest Saneren

C

Paneel renoveren 
of vervangen

D

Afdichten element

A.1

Projectkraan 
opbouwen (incl 

hangsteiger)

A.2

Lier opbouwen

A.3

Hangsteiger op 
hoogte brengen

D.1

Hangsteiger op 
hoogte brengen

D.2

Kit aanbrengen

B.1

Maatregelen 
treffen

B.2

Asbesthoudend 
materiaal 

verwijderen

B.3

Asbesthoudend 
materiaal 
afvoeren

B.4

Containment 
vrijgeven

B.1.1

Containment 
binnenzijde 

opzetten

B.1.2

Douche plaatsen

B.1.3

Sluis plaatsen

B.1.3

Speciale kleding 
aantrekken

B.4.1

Werkgebied 
reinigen

B.4.2

Controle 
werkgebied

B.4.3

Douchen 
werknemers

B.4.4

Afbreken 
containment, 

douche en sluis

C.1

Element 
verwijderen

C.2

Element laten 
zakken

C.3

Element 
renoveren/
vervangen

C.4

Element hijsen

C.5

Element 
(her)monteren

C.1.1

Dekvloer 
verwijderen

C.1.2

Hijshaken lier 
aankoppelen

C.1.3

Losmaken 
bevestiging

C.4.1

Aankoppelen 
hijshaken

C.4.2

Element hijsen

C.5.1

Globaal 
positioneren

C.5.2

Definief 
bevestigen

Structuurlijn 12: hangsteiger met lier

tekeningnaam bijlage nummer

datum

schaal formaat

SADT globale uitwerking 
Scenario II: hele gevel 
risicoklasse 2

Q2
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A

Element bereiken

B

Asbest Saneren

C

Paneel renoveren 
of vervangen

D

Afdichten element

A.1

Projectkraan 
opbouwen (incl 

hangsteiger)

A.2

Hangsteiger op 
hoogte brengen

D.1

Hangsteiger op 
hoogte brengen

D.2

Kit aanbrengen

B.1

Maatregelen 
treffen

B.2

Asbesthoudend 
materiaal 

verwijderen

B.3

Asbesthoudend 
materiaal 
afvoeren

B.4

Containment 
vrijgeven

B.1.1

Containment 
binnenzijde 

opzetten

B.1.2

Douche plaatsen

B.1.3

Sluis plaatsen

B.1.3

Speciale kleding 
aantrekken

B.4.1

Werkgebied 
reinigen

B.4.2

Controle 
werkgebied

B.4.3

Douchen 
werknemers

B.4.4

Afbreken 
containment, 

douche en sluis

C.1

Element 
verwijderen

C.2

Element laten 
zakken

C.3

Element 
vervangen

C.4

Element hijsen

C.5

Element 
(her)monteren

C.1.1

Dekvloer 
verwijderen

C.1.2

Klemmen 
gevelpaneel 

koppelen

C.1.3

Losmaken 
bevestiging

C.4.1

Aankoppelen 
zuignappen

C.4.2

Element hijsen

C.5.1

Globaal 
positioneren

C.5.2

Definief 
bevestigen

Structuurlijn 14: projectkraan met hangsteiger

tekeningnaam bijlage nummer

datum

schaal formaat

SADT globale uitwerking 
Scenario III: heel gevelpakket 
risicoklasse 2

Q3
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A

Element bereiken

B

Asbest Saneren

C

Paneel renoveren 
of vervangen

D

Afdichten element

A.1

Hefsteiger 
opbouwen

A.2

Lier opbouwen

A.3

Hefsteiger op 
hoogte brengen

D.1

Hefsteiger op 
hoogte brengen

D.2

Kit aanbrengen

B.1

Maatregelen 
treffen

B.2

Asbesthoudend 
materiaal 

verwijderen

B.3

Asbesthoudend 
materiaal 
afvoeren

B.4

Containment 
vrijgeven

B.4.1

Werkgebied 
reinigen

B.4.2

Controle 
werkgebied

B.4.3

Douchen 
werknemers

B.4.4

Afbreken 
containment, 

douche en sluis

C.1

Element 
verwijderen

C.2

Element laten 
zakken

C.3

Element 
renoveren/
vervangen

C.4

Element hijsen

C.5

Element 
(her)monteren

C.1.1

Dekvloer 
verwijderen

C.1.2

Hijshaken lier 
aankoppelen

C.1.3

Losmaken 
bevestiging

C.4.1

Aankoppelen 
hijshaken

C.4.2

Element hijsen

C.5.1

Globaal 
positioneren

C.5.2

Definief 
bevestigen

B.1.1

Containment 
binnenzijde 

opzetten

B.1.2

Containment 
buitenzijde 
opzetten

B.1.3

Douche plaatsen

B.1.4

Sluis plaatsen

B.1.5

Speciale kleding 
aantrekken

Structuurlijn 8: hefsteiger met lier

tekeningnaam bijlage nummer

datum

schaal formaat

SADT globale uitwerking 
Scenario IV: 25 panelen 
risicoklasse 3

Q4
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A

Element bereiken

B

Asbest Saneren

C

Paneel renoveren 
of vervangen

D

Afdichten element

A.1

Hijsloods 
opbouwen

A.2

Hijsloods op 
hoogte brengen

D.1

Hijsloods op 
hoogte brengen

D.2

Kit aanbrengen

B.1

Maatregelen 
treffen

B.2

Asbesthoudend 
materiaal 

verwijderen

B.3

Asbesthoudend 
materiaal 
afvoeren

B.4

Containment 
vrijgeven

B.4.1

Werkgebied 
reinigen

B.4.2

Controle 
werkgebied

B.4.3

Douchen 
werknemers

B.4.4

Afbreken 
containment, 

douche en sluis

C.1

Element 
verwijderen

C.2

Element laten 
zakken

C.3

Element 
renoveren/
vervangen

C.4

Element hijsen

C.5

Element 
(her)monteren

C.1.1

Dekvloer 
verwijderen

C.1.2

Zuignappen 
aankoppelen

C.1.3

Losmaken 
bevestiging

C.4.1

Aankoppelen 
zuignappen

C.4.2

Element hijsen

C.5.1

Globaal 
positioneren

C.5.2

Definief 
bevestigen

B.1.1

Containment 
binnenzijde 

opzetten

B.1.2

Containment 
buitenzijde 
opzetten

B.1.3

Douche plaatsen

B.1.4

Sluis plaatsen

B.1.5

Speciale kleding 
aantrekken

Structuurlijn 16: hijsloods

tekeningnaam bijlage nummer

datum

schaal formaat

SADT globale uitwerking 
Scenario V: hele gevel
risicoklasse 3

Q5
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Structuurlijn 16: hijsloods

A

Element bereiken

B

Asbest Saneren

C

Paneel renoveren 
of vervangen

D

Afdichten element

A.1

Hijsloods 
opbouwen

A.2

Hijsloods op 
hoogte brengen

D.1

Hijsloods op 
hoogte brengen

D.2

Kit aanbrengen

B.1

Maatregelen 
treffen

B.2

Asbesthoudend 
materiaal 

verwijderen

B.3

Asbesthoudend 
materiaal 
afvoeren

B.4

Containment 
vrijgeven

B.4.1

Werkgebied 
reinigen

B.4.2

Controle 
werkgebied

B.4.3

Douchen 
werknemers

B.4.4

Afbreken 
containment, 

douche en sluis

C.1

Element 
verwijderen

C.2

Element laten 
zakken

C.3

Element 
vervangen

C.4

Element hijsen

C.5

Element 
(her)monteren

C.1.1

Dekvloer 
verwijderen

C.1.2

Klemmen 
aankoppelen

C.1.3

Losmaken 
bevestiging

C.4.1

Aankoppelen 
zuignappen

C.4.2

Element hijsen

C.5.1

Globaal 
positioneren

C.5.2

Definief 
bevestigen

B.1.1

Containment 
binnenzijde 

opzetten

B.1.2

Containment 
buitenzijde 
opzetten

B.1.3

Douche plaatsen

B.1.4

Sluis plaatsen

B.1.5

Speciale kleding 
aantrekken

tekeningnaam bijlage nummer

datum

schaal formaat

SADT globale uitwerking 
Scenario VI: heel gevelpakket
risicoklasse 3

Q6
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