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Samenvatting 
Het project De Stroomversnelling staat centraal bij het afstuderen. Dit is een samenwerking van zes 
woningcorporaties en vier landelijke bouwers, waaronder het gastbedrijf Ballast Nedam, om woningen 
van de woningcorporatie te verduurzamen. Het doel is om huurders door renovatie een comfortabele 
en betaalbare woning aan te bieden zonder lastenverhogingen.  
 
Het gastbedrijf is bezig met het ontwikkelen van een duurzaam en innovatief product voor de renovatie 
van deze woningen, ook wel de iQrenovatie genoemd. Ballast Nedam stelt zich ten doel om de woning 
in één dag wind- en waterdicht te maken (Bergh, 2014). Dit betekent dat wanneer men de woning 
openstelt aan weersinvloeden ze op het einde van de dag weer dicht moet zijn. Met behulp van 
interviews en observaties is het uitvoeringsproces van de schilrenovatie onderzocht. Zo is in kaart 
gebracht waar verbeteringen mogelijk zijn die kunnen leiden tot een efficiëntere uitvoering. Om de 
samenhang tussen de gevonden knelpunten weer te geven is gebruikgemaakt van meerdere 
analysetechnieken. De problemen die zijn geconstateerd tijdens het participerend observeren kunnen 
worden herleid tot de volgende probleemstelling:  
 
“Het gewenste doel van Ballast Nedam om de gehele woning in één dag wind- en waterdicht te maken 
wordt niet behaald met de huidige uitvoeringsmethode.” 
 
Het monteren van de dakconstructie was maatgevend in het uitvoeringsproces. De overige 
werkzaamheden werden aan dit het tempo aangepast. Vandaar dat de dakconstructie in het 
afstudeerwerk centraal staat. Hieronder is de doelstelling van het afstudeerwerk omschreven. 
 
“Het doel is om een nieuwe methode voor de uitvoering van de dakconstructie te ontwikkelen waarbij 
de gehele woning in één dag wind- en waterdicht is. Hieronder behoort het slopen van het dak, het 
plaatsen van de zoldervloer, de topgevels en de dakvlakafwerking.”  
 
Bij het ontwikkelen hiervan stond de aanpak van het Methodisch Ontwerpen van H.H. Kroonenberg 
centraal. Omdat uit het vooronderzoek onvoldoende informatie over het realiseren van de 
dakconstructie was verkregen, is dat verder onderzocht. Deze analyses hebben plaatsgevonden op het 
project ‘17 woningen stroomversnelling’ te Tilburg. Bij het zoeken naar mogelijke varianten om de 
dakconstructie te optimaliseren, is onder meer gebruikgemaakt van de kennis binnen Ballast Nedam 
en externe partijen. Om specifiek te zoeken naar mogelijkheden is een programma van eisen 
opgesteld. Deze zijn vervolgens samengevoegd in één overzicht, oftewel het morfologisch overzicht. 
Hieruit zijn meerdere samenstellingen ontstaan.  
 
Om een uiteindelijke keuze te maken voor een bepaalde samenstelling zijn deze getoetst aan de 
opgestelde wensen. Uit de toetsing van de samenstellingen aan de wensen blijkt dat structuurlijn 2, 
“Snelheid en zo min mogelijk transportbewegingen naar de bouwplaats” het beste voldoet aan de 
gestelde wensen, namelijk voor 79 procent.  
 
Daarna is gezocht naar mogelijke samenstellingen van materialen en verbindingen die voldoen aan de 
gestelde eisen. Door deze te koppelen is een vernieuwde dakconstructie samengesteld. Om te kijken 
of deze voldoet aan de gestelde eisen, is onder meer door advies van deskundige, resultaten uit eerder 
onderzoek en het bouwen van een prototype een prognose gemaakt van de benodigde uitvoeringstijd. 
Hieruit kan men concluderen dat het monteren van de gevelelementen in combinatie met de 
vernieuwde dakconstructie in een tijdsbestek van één dag (7:00 uur tot 16:30 uur) haalbaar is.  
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De vernieuwde dakconstructie is een samenstelling van onderdelen die onder ideale omstandigheden 
worden geassembleerd. Hierdoor zijn de ontwikkel- en productiekosten hoger, maar wordt de 
uitvoeringstijd gereduceerd waardoor minder manuren benodigd zijn. Deze vernieuwde 
dakconstructie vraagt dus om een grote investering. Uit de kosten-batenberekening blijkt dat de 
vernieuwde dakconstructie als product circa € 505, - per woning duurder is dan het huidige concept.  
 
Om de vernieuwde dakconstructie verder door te ontwikkelen en een succes te laten worden, zijn 
enkele aanbevelingen gedaan. Zo is de vernieuwde dakconstructie geschikt voor nieuwbouwprojecten. 
In het bijzonder voor de nieuwbouwconcepten waarbij woningen in enkele dagen worden 
gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de iQwoningen van Ballast Nedam en Morgenwonen van 
Volkerwessels. Bij het ontwikkelen van de dakconstructie zijn de uitgangspunten van het project 17 
woningen Tilburg aangehouden. Dit houdt in dat er rekening gehouden is met gelijke 
overspanningsafstanden en de vorm van de dakconstructie. Om de vernieuwde dakconstructie in 
meerdere dakvormen toe te kunnen passen, moet verder onderzoek worden gedaan. Daarnaast wordt 
verwacht dat door het verder industrialiseren van het principe de kosten voor het realiseren van de 
dakelementen nog verder omlaag gaan. 
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Summary 
The De Stroomversnelling-project forms the main subject of graduation. This is a cooperation of six 
housing associations and four rural contractors (one of which is host company Ballast Nedam) that was 
set up to make housing association houses more durable. The main goal is offering renters a 
comfortable and affordable home through renovation, without an increase of expenses. 
 
To help renovate these houses, the host company is developing a durable and innovative product that 
is called iQrenovatie. Ballast Nedam wants to be able to make any house draught proof and waterproof 
in just one day (Bergh, 2014). This means that when the house is opened up and possibly affected by 
the forces of weather, it has to be closed up again by the end of the day. The execution process of shell 
renovation was researched using interviews and observations. This is how we were able to map where 
improvements that can lead to an efficient execution are possible. To state the coherence between 
the problems that were found, we used multiple analysis strategies. By looking at the problems that 
were confirmed during the participatory observation, the following statement can be made: 
 
“Ballast Nedam cannot succeed in achieving its goal, which consists of making homes draught proof 
and waterproof in one day, using the current method of execution.”  
 
Setting up the roof construction was a leading factor of the execution process. The other tasks were 
adapted to the speed of fixing the roof. This is why the roof construction is a very important aspect of 
this graduation project. Below you can read the goal of this graduation project. 
 
“Our goal is to develop a new method for the execution of the roof construction process that allows us 
to make a house draught proof and waterproof in just one day. This includes the demolition of the roof, 
the setting of the attic floor, the gables and the roof finishing.” 
 
The Methodisch Ontwerpen-approach of H.H. Kroonenberg was very important during this developing 
process. Because earlier research had not led to sufficient information about realizing the roof 
construction, more research was done. These analyses were done at the ‘17 woningen 
stroomversnelling’-project in Tilburg. While looking for different ways to optimize the roof 
construction, knowledge was used from both Ballast Nedam and external parties. These were put 
together in one overview, the morphological summary. This lead to multiple compositions. 
 
To make a final choice for a specific composition, the compositions were compared to the 
requirements. From this we learned that structure line 2, “Pace and as few as possible transport 
movements to the building site”, was the most suitable with 79 per cent, regarding our requirements. 
 
Afterwards we looked for possible compositions of both materials and links that suit the requirements. 
By connecting these, a renewed roof construction was composed. To see if this would meet the 
requirements, we used professional advice, results from earlier research and a prototype to create a 
prognosis of the execution time needed. We can conclude that setting the facade elements combined 
with the renewed roof construction can be done in just one day (7:00 am to 4:30 pm). 
 
The renewed roof construction is a composition of components that are put together under ideal 
circumstances. This will increase the costs of development and production, but will decrease the 
execution time which means less man hours will be necessary. This renewed roof construction needs 
a big investment. The costs- and benefits calculation shows us that a renewed roof construction, as a 
product, costs around € 505, - more for every single house than the concept that is currently used.  
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To further develop the renewed roof construction and let it become a success, some recommendations 
were made. For example, the renewed roof construction is suitable for new housing projects. 
Especially for housing concepts that achieve the construction of houses in just a few days. Examples of 
this are Ballast Nedam’s iQwoningen and Volkerwessels’ Morgenwonen. While developing the roof 
construction we took the fundamental ideas of the 17 woningen-project in Tilburg on board. This 
means that we took equal span distances and the shape of the roof construction into account. To be 
able to use the renewed roof construction for multiple types of roofs, more research is necessary. 
Furthermore, we expect that further industrializing of the concept will lower the costs of realizing the 
roof components even more.  
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1. Inleiding 
Bij het zoeken naar een interessant en uitdagend onderwerp voor het afstuderen kwamen meerdere 
onderwerpen aan bod. Enkele daarvan sprongen eruit, namelijk het duurzaamheidsaspect en de 
aanstaande renovatie van de huidige woningvoorraad. Deze twee onderwerpen worden 
samengevoegd in één project, namelijk het project De Stroomversnelling.  

1.1 Aanleiding 

Als gevolg van het teruglopende aantal nieuwbouwopdrachten en stimulerende maatregelen van de 
overheid voor het energetisch verbeteren van de woningvoorraad, richt de bouw- en installatiesector 
zich meer op de aanpak van bestaande gebouwen. Bovendien is het energieaspect een actueel item 
en een dagelijks item in de krant of het nieuws: 

 Klimaatverandering komt door ons (Telegraaf, 2014)  
 Gezin uit Tuvalu eerste klimaatvluchtelingen ter wereld (Lindhout, 2014) 
 Smelten gletsjers Antarctica niet meer te stoppen: zeespiegel stijgt ruim meter (Calmhout, 

2013) 

Wereldwijd is men bezig om op allerlei gebieden te verduurzamen. Energiebesparing in de gebouwde 
omgeving is hiervan een voorbeeld. Het verduurzamen kan ook ingegeven worden vanuit de wens van 
de samenleving om de woonlasten te verlagen of Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele 
brandstoffen uit het buitenland. Fossiele brandstoffen zijn ten slotte schaars. Zij komen bovendien 
vaak uit gebieden die politiek en bestuurlijk een risico voor Nederland vormen. Daarbovenop wordt 
verwacht dat de energieprijzen zullen stijgen omdat de BRIC- (Brazilië, Rusland, India en China) landen 
opkomen (Woondiensten, 2014). Om te voorkomen dat de wereldwijde temperatuur verder stijgt en 
de aarde verder uitgeput raakt, zullen maatregelen genomen moeten worden. De energielasten zullen 
anders de betaalbaarheid ervan voor de bewoners in gevaar brengen. 
 
Daarom zijn er regels opgesteld om het energieverbruik van de huishoudens in Nederland omlaag te 
brengen. Als gevolg van de stijgende energieprijs zullen de maandlasten stijgen van bewoners van een 
huurwoning die veel energie verbruikt. In januari 2013 was een huishouden per maand gemiddeld 200 
euro kwijt aan gas en elektriciteit. In vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen 
als de prijzen van andere goederen en diensten (Sprong, 2012).  
 
In Nederland zijn woningen verantwoordelijk voor een vijfde deel van het totale energieverbruik 
(Janssens, 2013). Nederland had in 2012 een woningvoorraad van circa 7,3 miljoen woningen, zoals 
weergegeven in afbeelding 1 (CBS, 2013). Deze zijn onder te verdelen in verschillende sectors zoals: 
koopwoning, sociale verhuurder en particuliere verhuurder. Hieruit blijkt dat het gros van de woningen 
in bezit is van de particulieren (circa 56%), de sociale verhuurder (woningcorporaties circa 31%) en 
overige (circa 12%).  

 

 
In juni 2012 is een convenant energiebesparing huursector getekend door minister Spies van 
Binnenlandse Zaken. In het convenant stellen de woningcorporaties zich tot doel om hun 
woningvoorraad in de periode tot 2020 flink te verduurzamen. Het doel is dat alle corporatiewoningen 
in 2020 gemiddeld energielabel B hebben en ten minste een gemiddelde energie-index1 van 1,25 
(Ministerie, 2012).  
 

Regio Onderwerp 2012 Percentage 
Nederland Totale woningvoorraad 7.266.295  

Aantal eigen woningen 4.083.808 56% 
In bezit van woningcorporatie 2.236.587 30,8% 
In bezit overige verhuurders 893.776 12,3% 
Eigendom onbekend 52.124 0,7% 

Afbeelding 1 Overzicht woningvoorraad Nederland 
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De woningcorporaties bezitten een hoog percentage woningen die zijn gebouwd in de jaren 50, 60 en 
70 (CBS, 2013). In 2008 is het energielabel ingesteld. Dit houdt in dat de woningen getoetst worden op 
energieverbruik. Hieronder is een inventarisatie van het aantal woningen per label weergegeven. In 
afbeelding 2 is te zien dat het gros van de woningen een energielabel heeft van label C of lager. 
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de woningen uit de woningvoorraad van het bouwjaar 60, 
70 en 80 het slechtst scoren op het gebied van de energielabels2 (CBS, 2013). Dit komt doordat deze 
woningen vaak niet geïsoleerd en luchtdicht gebouwd zijn, geen rendabele warmteopwekinstallatie 
hebben en last hebben van vocht en tocht. Vandaar dat de focus ligt op deze specifieke doelgroep. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 De Stroomversnelling 

Zes woningcorporaties (Portaal, Lefier, Woonwaard, Stadlander en Tiwos) zijn gezamenlijk in overleg 
gegaan om deze woningen aan te pakken en ze duurzamer te maken. De betreffende samenwerking 
wordt ook wel de “Stroomversnelling” genoemd. Buiten de zes woningcorporaties bestaat het team 
van de Stroomversnelling uit vier landelijke bouwbedrijven (BAM, Ballast Nedam, Dura Vermeer, 
Volkerwessels). Het doel is om huurders via renovatie een comfortabele en betaalbare woning aan te 
bieden. Een woning die net zoveel energie opwerkt als verbruikt, ook wel een Nul Op de Meter woning 
(NOM-woning) genoemd. Landelijk worden in 2015 en 2016 ongeveer 1000 woningen gerenoveerd en 
in de jaren daarna 11.000. De Stroomversnelling hoopt en verwacht - door het erbij betrekken van 
andere corporaties - in totaal 111.000 woningen op dezelfde wijze energieneutraal te renoveren 
(Stroomversnelling, Stroomversnelling in het kort, 2013). De vier bouwbedrijven zijn alle op zoek om 
op een snelle, goedkope en kwalitatieve goede wijze deze woningen te renoveren.  
 
Er zijn drie vraagstrategieën voor corporaties die allemaal in de ‘bouwstroom’-gedachte passen, te 
weten uitvoering in projecten (de traditionele benadering waarbij 70% verplichte deelname moet 
veranderen in 100% draagvlak als streefdoel), uitvoering bij mutatie en uitvoering op basis van 
klantvraag. Bij de laatste twee komen we op het niveau van de ‘serie van N=1’. Dit betekent dat er 
renovatieoplossingen moeten zijn die geschikt zijn om voor één woning uit te voeren. Hierbij is het van 
belang dat zo’n oplossing universeel is en dus met behulp van een kleine aanpassing op meerdere 
typen woningen toepasbaar. (Stroomversnelling, Het principe van de stroomversnelling, 2013). 
 
De bouw moet fors investeren in innovatie en de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken. De 
industriële aanpak vraagt niet alleen om slimme innovaties, maar ook om de bouw van concrete 
renovatiefabrieken.  
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Om die slag te maken is het nodig dat er met bedrijven harde afspraken over aantallen worden 
gemaakt. Schaal is essentieel om de vicieuze cirkel van schaal en innovatiepotentie te doorbreken 
(CorporatieNL, 2013). 
 
Ballast Nedam heeft tot dusverre vier prototypen woningen gerealiseerd. Deze woningen waren de 
eerste aanraking met het realiseren van een NOM-woning. Bij het realiseren van deze woning zijn al 
enkele kinderziektes verholpen. Deze woningen varieerde allemaal qua opbouw en afmetingen en 
installatieconcept. Het is de bedoeling dat de constructie en het installatiesysteem van de woning 
zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd, zodat het geheel uiteindelijk een plug-en-playsysteem 
vormt. In de toekomst is het de bedoeling dat men nog alleen maar de afwerking hoeft te kiezen. Dit 
alles moet ervoor zorgen dat de realisatie van de woningen zo snel mogelijk uitgevoerd wordt. Ballast 
Nedam stelt zich als doel om de woning in één dag wind- en waterdicht te maken(Bergh, 2014). Om 
deze woningen te renoveren heeft Ballast Nedam een nieuw product op de markt gezet, namelijk de 
IQrenovatie. Hieronder valt de nieuwe schilrenovatie in combinatie met een installatieconcept. 

1.2.1 Ontwikkelprocessen binnen de iQrenovatie 

Het proces van de iQrenovatie bestaat uit twee stromen, namelijk de productontwikkeling en de 
projectontwikkeling. Deze stromen zijn vergelijkbaar met het ontwikkelingsprincipe in de autobranche. 
In de productontwikkeling wordt het product (gevels, dak en installaties) ontworpen, gedimensioneerd 
en vervolgens geoptimaliseerd. Wanneer projecten in uitvoering gezet worden, komt het product in 
de projectontwikkelingscyclus terecht. Het product wordt zodoende aangepast aan de benodigde 
situatie en vervolgens in productie genomen. Hieronder zijn in afbeelding 3 de stromen aan de hand 
van een schema verder uitgewerkt.  
 
De bedoeling is om het afstuderen te richten op de realisatie van een stroomversnellingsproject. Dit 

houdt in dat het proces na productie tot aan de oplevering geobserveerd is. Bij het renoveren van de 
woningen biedt Ballast Nedam behalve een schilrenovatie, ook een binnenrenovatie aan. In dit 
afstudeerwerk zal enkel en alleen gekeken worden naar de schilrenovatie. Dit heeft ermee te maken 
dat Ballast Nedam ervoor wil zorgen dat de schilrenovatie in één dag wordt gerealiseerd.  
 
 
 
 
 

Afbeelding 3; Ontwikkelprocessen binnen de iQrenovatie 
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1.2.2 Uitvoeringsproces 

Het uitvoeringsproces van de prototypewoning in Tilburg wordt als nulmeting aangehouden. Dit 
project was bij de start van het afstuderen het meest recent gerealiseerde project. De informatie over 
het uitvoeringsproces is vergaard met behulp van interviews en observaties. De realisatie van dit 
project heeft plaatsgevonden in juli 2014 en is uitgevoerd door Bouwborg Eindhoven. Om het 
uitvoeringstechnische proces van de realisatie te achterhalen, zijn interviews gehouden met de 
procesmanager, projectleider, uitvoerder en twee uitvoerende werknemers. Het uitvoeringsproces is 
op te delen in twee fasen, namelijk in de schilrenovatie en de binnenrenovatie. Deze fasen hebben 
gelijktijdig plaatsgevonden, maar er zal alleen gekeken worden naar de schilrenovatie. 
 
Naast dit betreffende project zijn nog drie prototypewoningen gerealiseerd. Op deze wijze is het 
mogelijk om te achterhalen waar de knelpunten zitten in het uitvoeringsproces. De stappen van het 
uitvoeringsproces zijn weergegeven in een SADT-schema, zie afbeelding 4.  

 
1.   Boren bodembron 
De woningen worden afgekoppeld van het gas en verwarmd met behulp van een ventilatiesysteem. 
Voor de start van het uitvoeringsproces wordt een bodembron geboord. Hiermee wordt aardwarmte 
gebruikt voor het opwarmen van de ventilatielucht. Voor het project is gebruikgemaakt van een 
gesloten bronsysteem. Dit houdt in dat het water circuleert tussen de warmtewisselaar en het diepste 
punt van de bron. Voor het maken van een dergelijke bron is veel materieel benodigd, met als gevolg 
dat de gehele straat afgesloten wordt. 
 
2.   Plaatsen gevelelementen 
Vóór het plaatsen van de gevelelementen is eerst een hoeklijn gemonteerd tegen de bestaande 
buitengevel. Hierop komt het nieuwe gevelelement te staan. Deze hoeklijn wordt onder 
maaiveldniveau gemonteerd. Daarom dient men eerst een sleuf te graven langs de bestaande gevel. 
De gevelelementen zijn in de fabriek geassembleerd. In de elementen is het benodigde leidingwerk al 
verwerkt. Tevens zijn deze elementen voorzien van steenstrips, kozijnen en beglazing. Deze elementen 
worden op bokken naar de bouwplaats getransporteerd, waarna ze met behulp van een kraan op de 
juiste positie worden geplaatst. 
 
3a. Slopen dakconstructie 
Na het plaatsen van de gevelelementen wordt het bestaande dak verwijderd. Bij dit project wordt de 
gehele dakconstructie verwijderd en een nieuwe zolder geplaatst. Met behulp van een verreiker wordt 
het vrijkomende puin afgevoerd in een puincontainer.  

Afbeelding 4; Schematische weergave van het uitvoeringsproces 
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Het sloopwerk is uitgevoerd door een slopersbedrijf, dat het proces van het verwijderen heeft verzorgd 
tot aan het afvoeren van het vrijkomende puin. Doordat het dak verwijderd was, werd deze helemaal 
blootgesteld aan weersinvloeden. 
 

3b. Afwerken dagkanten kozijnen 

Omdat de bestaande kozijnen zijn verwijderd moeten rondom de nieuwe kozijnen de dagkanten 
afgewerkt worden. Het afwerken van de ramen neemt veel tijd in beslag doordat men de onderdelen 
niet geprefabriceerd aangeleverd kreeg. Alle onderdelen worden op volle lengtes besteld en moeten 
in het werk op maat gemaakt worden, wat zeer bewerkelijk is. Dit geldt ook voor de afwerking van de 
vensterbanken. 
 

4. Plaatsen dakconstructie 

De dakconstructie bestaat uit houtskeletbouwvloerdelen, topgevels en geprofileerde dakplaten. 
Vooraf wordt de bovenzijde van de buitenmuren egaal gemaakt. Hierop komen de vloerdelen te liggen. 
De zoldervloer wordt overspannen van voorgevel naar achtergevel en bestaat uit twee delen. In de 
zoldervloerdelen is het leidingwerk al verwerkt. Vervolgens worden de topgevels, de stalen gordingen 
en de geprofileerde dakplaten geplaatst. Het monteren van een dergelijke dakconstructie is zeer 
arbeidsintensief. 
 
5a. Inwerking stellen installatie  
Het monteren van de installatie op zolder bestaat onder ander uit het boren van de dakdoorvoeren, 
het aansluiten van de leidingen vanuit de bron naar de gevel, de installatie-unit en het monteren van 
de zonnepanelen. De installatie-unit wordt in de fabriek al op de zoldervloer geplaatst, waarna deze 
mee vervoerd wordt naar de bouwplaats. Deze unit bestaat uit een boilervat, een omvormer, een 
warmtepomp en de ventilatie-unit.  
 
5b. Afwerking buitenzijde 
Nadat de gevel en de dakconstructie zijn geplaatst, is het mogelijk om de buitenzijde af te werken. 
Hieronder wordt het monteren van de goten, hemelwaterafvoeren en het afwerken van de nok 
verstaan. Het monteren van deze onderdelen gebeurt gelijktijdig met het inwerkingstellen van de 
installatie. 
 
In afbeelding 5 is de bestaande en de nieuwe situatie weergegeven. 
 

Afbeelding 5 De oude (links, identieke woning in de straat) en de nieuwe situatie (rechts) 
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1.2.3 Benodigde uitvoeringstijden 

Van het project in Tilburg is met behulp van interviews achterhaald hoelang de benodigde 
uitvoeringstijd was. Deze gegevens zijn vergeleken met de vooraf geplande uitvoeringstijd en een 
overzicht hiervan is weergegeven in afbeelding 6. Hieruit kan opgemaakt worden dat het project twee 
dagen later gereed was dan gepland. Een van de oorzaken hiervan was het monteren van de 
gevelconstructie. Hiervoor heeft men een halve dag langer nodig gehad dan gepland. Ook is zichtbaar 
dat het monteren van de dakconstructie een halve dag langer heeft geduurd dan gepland. Daardoor 
zijn werkzaamheden op een ander moment in de week gerealiseerd. Zo is men twee dagen later gestart 
met het monteren van de afwerking van de kozijnen. De langere benodigde uitvoeringstijd resulteert 
uiteindelijk in hogere uitvoeringskosten.  

In afbeelding 7 hieronder zijn de overschrijdingen in tijd omgezet in de extra kosten. Uit dit overzicht 
blijkt onder andere dat het monteren van de dakconstructie een onderdeel is waarvoor veel tijd 
benodigd is. Hieruit kan onder andere worden opgemaakt dat het monteren van de beugels, de 
gevelconstructie, de dakconstructie en de kozijnafwerkingen een overschrijding in tijd en kosten met 
zich mee brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6 De benodigde uitvoeringstijd vergeleken met de geplande tijd 
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Bronboring tbv warmtepomp 8 8 0 0% 1 0 € 0,00

Sloopwerkzaamheden 8 8 0 0% 5 0 € 0,00

Graafwerkzaamheden 8 8 0 0% 1 0 € 0,00

Monteren beugels tbv gevel 8 16 8 100% 2 16 € 560,00

Steiger plaatsen 8 8 0 0% 2 0 € 0,00

Plaatsen gevelelementen 4 8 4 100% 4 16 € 560,00

Monteren zoldervloer en 

topgevel
4 8 4 100% 4 16 € 560,00

Monteren dakconstructie 4 8 4 100% 2 8 € 280,00

Aftimmeren dagkanten kozijnen 16 24 8 50% 2 16 € 560,00

Aanbrengen goten 8 8 0 0% 2 0 € 0,00

Monteren zonnepanelen 8 8 0 0% 2 0 € 0,00

Huur steiger 7d 20d  13d 54%

28 72 € 2.520,00

Tilburg

Afbeelding 7; Overzicht in de extra kosten bij het monteren van de dakconstructie 
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Afbeelding 8 Porras-analyse 

1.2.4 Porras-analyse 

Bij het analyseren van de projecten zijn meerdere knelpunten gebleken. Verschillende methoden zijn gebruikt om de samenhang tussen de verschillende 
knelpunten te ontdekken. Zo is onder ander gebruik gemaakt van de KJ-methode en de oorzaak-gevolganalyse. In totaal zijn 90 knelpunten gevonden; om 
deze in een porras-analyse weer te gegeven zijn ze geclusterd tot circa 30 knelpunten, deze zijn weergegeven in afbeelding 8. Hieruit kan opgemaakt worden 
dat er zes hoofdoorzaken zijn die resulteren in vijf hoofdgevolgen. 
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1.3  Probleemstelling 
De problemen die zijn geconstateerd tijdens het participerend observeren kunnen als volgt worden 
beschreven: 
 
“Het gewenste doel van Ballast Nedam om de gehele woning in één dag wind- en waterdicht te maken 
wordt niet behaald met de huidige uitvoeringsmethode” 
 
In de realisatiefase van de IQrenovatie worden constructieonderdelen in het werk geassembleerd. Dit 
geldt voornamelijk voor het realiseren van de gevelconstructie, de dagkantafwerkingen van de 
kozijnen en de dakconstructie. Deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de grootte van de bouwlocatie. Dit resulteert in meer logistiek verkeer, 
opslag- en werkruimte en uitvoeringstijd tijdens de realisatie. Voor de start van de werkzaamheden 
worden wijzigingen gemaakt in het uitvoeringsconcept, met als gevolg dat er onvoldoende kennis 
aanwezig is bij de vaklieden van de uitvoering. Zodoende worden onder andere detailleringen niet 
conform tekening gemaakt, wat leidt tot lagere kwaliteit. Bovendien worden producten niet goed 
ingekocht en zijn onderaannemers niet tijdig aanwezig, waardoor werkzaamheden worden 
verschoven. Bij de realisatie van de prototypen hebben zich onveilige situaties voorgedaan. Al met al 
leidt dit tot meer overlast voor de huurders, veiligheidsrisico’s, verlaagde kwaliteit, hogere 
bouwkosten en een langere bouwtijd. 
 
Van belang is om de bewoners zo min mogelijk overlast te laten ervaren tijdens de uitvoering. Het 
afstudeerwerk draagt bij aan een werkmethode die door het gastbedrijf toegepast kan worden bij 
toekomstige projecten gelijkwaardig aan het project van de stroomversnelling. Het is namelijk 
belangrijk dat de succesfactoren (lage kostprijs, strakke planning en minimale overlast) van het 
concept optimaal worden behaald, want die bepalen of het concept zal slagen of falen. 

1.4 Afbakenen 
Het is belangrijk om nadruk te leggen op de onderdelen waar verbeterpunten mogelijk zijn. Ballast 
Nedam stelt als doel om de schilrenovatie in één dag te realiseren (Bergh, 2014). Dit betekent dat de 
gevel- en dakconstructie binnen één dag gereed moet zijn. Er wordt namelijk verwacht dat wanneer 
de woning blootgesteld wordt aan weersinvloeden, ze op het einde van de dag weer dicht is. Hierdoor 
wordt namelijk de overlast voor de huurders geminimaliseerd. Tot op heden duurde de 
werkzaamheden van de gevel- en het dakconstructie van de woning gemiddeld vijf werkdagen. Dit 
houdt in dat het vier dagen sneller moet. 

1.4.1 Afbakening constateringen hoofdoorzaken  
Hieronder zal worden beargumenteerd welke hoofdoorzaken wél en welke niet meegenomen worden 
in het afstudeerwerk. 
 
Het niet nakomen van de veiligheidsregels 
Tijdens de uitvoering werden de veiligheidsmaatregelen niet nageleefd. Dit betekent dat men 
bijvoorbeeld geen helm droeg, onder lasten van de kraan doorliep en dat men niet aangelijnd was bij 
werkzaamheden op het dak. Dit zal in de toekomst moeten verbeteren om ongevallen te voorkomen. 
Bij Ballast Nedam is onderzoek gaande om de woningen te renoveren zonder gebruik te maken van 
een steiger. Het aspect veiligheid zal worden meegenomen in het optimaliseren van het 
uitvoeringsproces.  
 
Beperkte bouwplaatsruimte 
De inrichting van de bouwplaats varieert per project, waardoor het per project de vraag is waar men 
spullen kan lossen en opslaan. Omdat werkzaamheden plaatsvinden op de openbare weg, moeten die 
worden gemarkeerd en afgezet. Dit moet vooraf goed geregeld worden, zodat het tijdens de uitvoering 
geen problemen oplevert. Dit onderdeel zal worden betrokken in het afstudeerwerk. 
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Het in het werk assembleren van constructieonderdelen 
Het assembleren van constructieonderdelen in het werk is een belangrijk probleem in het 
uitvoeringsproces. Uit eerder onderzoek blijkt dat de onderdelen (gevel, dak en kozijnafwerkingen) die 
in het werk assembleren meer tijd vergen dan oorspronkelijk gepland. Dit onderdeel wordt 
meegenomen in het afstudeerwerk. 
 
Wijzigen van het uitvoeringsconcept in een laat stadium van de voorbereiding 
Wanneer het project grootschalig wordt aanpakt ontstaat repetitie, waardoor steeds meer kennis 
ontstaat bij de vaklieden over de uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor neemt de kans af dat 
detailleringen niet juist worden gemaakt. Dit leidt ertoe dat de kwaliteit van het product wordt 
verhoogd. Omdat dit automatisch door repetitie ontstaat, wordt dit niet meegenomen in het verdere 
afstudeerwerk. 
 
Onduidelijk wie wat moet inkopen 
Het is nog onduidelijk wie welke onderdelen moet inkopen. Ook zijn de exacte productspecificaties 
nog niet duidelijk. Producten worden daardoor niet juist ingekocht. Doordat de ontwikkeling van de 
iQrenovatie zich nog in de prototypingfase bevindt, liggen de uitgangspunten voor afwerkingen en 
materiaalgebruik nog niet vast. Zodoende komt het vaker voor dat veranderingen plaatsvinden in het 
ontwerp, wat leidt tot onduidelijkheid bij de degene die de producten moet inkopen. Wanneer de 
uitgangspunten en het materiaalgebruik vastliggen, zal ook duidelijkheid ontstaan bij degene die de 
producten inkopen. Verwacht wordt dat deze uitgangspunten duidelijk zullen worden bij repetitie, 
daarom wordt dit onderdeel niet in de afbakening opgenomen. 
 
Weersinvloeden. 
De weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de uitvoering. Het verloop van de realisatie 
van schilrenovatie van de iQrenovatie is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het kan namelijk 
voorkomen dat bij slecht weer werkzaamheden opgeschoven moeten worden. Wanneer dit 
voorkomen kan worden, zal het risico van vertraging verminderen. Het aspect weersafhankelijk 
bouwen wordt daarom meegenomen in het verdere afstudeerwerk.  

1.4.2 Afbakening constateringen binnen de uit te voeren activiteiten 
De schilrenovatie bestaat uit drie hoofdactiviteiten, namelijk het plaatsen van 1. de gevelconstructie, 
2. de dakconstructie en 3. de kozijnafwerkingen. Om het overzicht te bewaren wordt een afbakening 
gemaakt binnen deze activiteiten.  
 
Kozijnafwerkingen 
De aansluiting tussen de oude en nieuwe gevel kan ter plaatse van de kozijnen variëren. Bij het 
afwerken zijn de hoogte-, diepte- en lengtemaat altijd variabel. De kozijnafwerkingen dienen te allen 
tijde in het werk gemonteerd te worden. De kozijnafwerkingen hebben geen invloed op het in één dag 
wind- en waterdicht maken van de woning, omdat de elementen met kozijn en beglazing worden 
geplaatst. Daarom zal dit onderdeel niet worden meegenomen in het afstudeerwerk. 
 
Dakconstructie 
Het monteren van de dakelementen is een arbeidsintensief proces omdat het bestaat uit veel losse 
elementen die op de bouwplaats geassembleerd moeten worden.  
Namelijk uit: het slopen van het dak, het monteren van de beugels voor bevestigen van de zoldervloer 
en het plaatsen van de zoldervloerelementen, topgevels en dakplaten. Hiervoor dienen onderdelen 
opgeslagen en bewerkt te worden. Bij het monteren van het dak zijn veiligheid en het 
weersomstandigheden belangrijke aspecten. Het monteren van het dak is maatgevend in het 
uitvoeringsproces van de schilrenovatie. De overige werkzaamheden worden aangepast aan dit tempo. 
Vandaar dat de dakconstructie in het afstudeerwerk centraal staat. 
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Gevelconstructie 
Het plaatsen van de gevelconstructie bestaat uit het monteren van de beugels en de gevelelementen; 
dit gebeurde bij de vorige projecten nagenoeg conform planning. Afbeelding 7 laat echter zien dat het 
monteren van de beugels een hoge overschrijding heeft. De ontwikkeling bij Ballast Nedam op het 
gebied van de bevestiging van de beugels zijn volop gaande, zo wordt geëxperimenteerd met droge 
bevestigingsmiddelen. Daarnaast wordt de nastelbaarheid van de beugels onderzocht door dhr. L. 
Ursem, student aan de Technische Universiteit van Eindhoven. De montage van de gevelconstructie 
zal niet worden meegenomen in het afstudeerwerk. De gevelconstructie heeft echter invloed op het 
monteren van de dakconstructie, zo dient de gevelconstructie als oplegconstructie voor de 
zoldervloerelementen. Wanneer deze gevelelementen niet goed geplaatst worden, kan dit namelijk 
als gevolg hebben dat de zoldervloer niet op de juiste hoogte ligt. 
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In afbeelding 9 is de afbakening visueel weergegeven. Hieruit blijkt dat de focus van het afstudeerwerk ligt op de dakconstructie. Hierbij worden de gekleurde knelpunten meegenomen in de ontwikkeling van de vernieuwde dakconstructie. 
Dit schema is weergegeven in bijlage I 
 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9 Afbakening porras-analyse 
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1.5 Doelstelling 
Het doel van het afstudeerwerk is als volgt omschreven: 
 
“Het doel is om een nieuwe methode voor de uitvoering van de dakconstructie te ontwikkelen waarbij 
de gehele woning in één dag wind- en waterdicht is. Hieronder behoort onder andere het slopen van 
het dak, het plaatsen van de zoldervloer, topgevels en de dakvlakafwerking.”  

1.6  Werkwijze  

Bij het ontwikkelen van de nieuwe dakconstructie zal de aanpak van het Methodisch Ontwerpen van 
dhr. H.H. Kroonenberg centraal staan. Met behulp van deze aanpak is het mogelijk om op een 
gestructureerde wijze het gewenste doel te bereiken. Deze methode bestaat uit vier fasen, namelijk: 
het vooronderzoek, de probleemdefiniëringsfase, werkwijze bepalende fase en de vormgevingsfasen, 
zie afbeelding 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Afbeelding 10 Methodisch ontwerpen 
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Probleemdefiniërende fase 
Bij de probleemdefiniëring wordt specifiek gekeken naar de dakconstructie. Nagegaan wordt uit welke 
onderdelen de dakconstructie is opgebouwd. Van ieder onderdeel worden de benodigde arbeid, 
kosten, gewicht, veiligheid en de aansluitingen tussen de dakonderdelen geanalyseerd. Door deze 
informatie is duidelijk welke eisen en kenmerken er gesteld worden aan de huidige constructie. Deze 
informatie maakt het mogelijk om de functie van de vernieuwde dakconstructie te bepalen. 
 
Werkwijze bepalende fase 
Nadat de informatie over ieder onderdeel van de dakconstructie bekend is, wordt duidelijk welke 
onderdelen niet naar behoren verlopen en dus voor vertraging zorgen in het uitvoeringsproces. Het is 
vervolgens mogelijk om voor deze onderdelen andere werkwijzen te zoeken die wel voldoen aan de 
gestelde eisen. Door het aanbrengen van een ordening kunnen vaak minder voor de hand liggende 
bruikbare toepassingen of mogelijkheden gevonden worden. Door deze te verzamelen en te koppelen 
ontstaat een volledig overzicht van mogelijke werkwijzen per onderdeel. Deze mogelijke werkwijzen 
kunnen vervolgens in een morfologisch overzicht worden weergegeven.  
 
De werkwijzen in het morfologisch overzicht kunnen worden gekoppeld aan elkaar. De keuze voor de 
koppeling wordt gebaseerd op uitgangspunten, bijvoorbeeld kosten, snelheid of arbeid. Voor de 
uiteindelijke keuze worden de uitgangspunten getoetst aan de gestelde wensen. Het resultaat van de 
werkwijze bepalende fase is een conceptoplossing die als structuur voor het technische ontwerp wordt 
gepresenteerd. 
 
Vormgevende fase 

Het resultaat van de vormgevende fase is de uiteindelijke vorm van de ontworpen dakconstructie. De 
vormgeving is het combineren van bekende materialen die in de handel verkrijgbaar zijn en 
innovatieve verbindingen. Bij de vormgeving wordt gestreefd naar een optimale afstemming van vorm, 
werkwijze, materiaal, fabricage en kosten. 

1.7  Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt gekeken naar de aanleiding van het afstudeerwerk. Hierin wordt voornamelijk 
ingegaan op de achtergrond van het project de Stroomversnelling en de verkregen gegevens uit het 
participerend observeren. De gevonden knelpunten zijn weergegeven in meerdere analyseschema’s 
waar uiteindelijk uit geconcludeerd wordt welk probleemstelling van toepassing is. Tevens is het 
gewenste doel geformuleerd.  
 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 het probleem verder geanalyseerd. Hierbij is specifiek gekeken naar 
aspecten als uitvoeringstijd, manuren en veiligheid. Bij het analyseren van het proces is gekeken naar 
het project ‘17 woningen Tilburg’. Hiervan is het gehele proces van het slopen tot aan het monteren 
van de nieuwe dakconstructie onderzocht. Hieruit kan vervolgens worden opgemaakt welke 
onderdelen van het uitvoeringsproces verbeterd moeten worden. 
 
Wanneer bekend is welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn, is het mogelijk om specifiek te 
kijken naar mogelijke werkwijzen, zoals weergegeven in hoofdstuk 3. Hiervoor moet echter een 
programma van eisen opgesteld worden waaraan de mogelijke werkwijzen aan dienen te voldoen. 
Daarnaast staat vermeld welke wensen er zijn op het gebeid van de dakconstructie. De gevonden 
werkwijzen worden ieder getoetst aan de opgestelde wensen. Door deze werkwijze samen te stellen 
ontstaan bepaalde structuurlijnen. Deze samenstellingen worden getoetst aan de wensen. Hieruit kan 
vervolgens opgemaakt worden welke het beste voldoet. 

In hoofdstuk 4 wordt duidelijk welke structuurlijn het beste voldoet aan de gestelde wensen. Nu het 
concept duidelijk is, wordt het aangekleed met bepaalde materialisaties en verbindingen.  
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Hierdoor wordt het duidelijk op welke wijze de aansluitingen tussen de onderlinge aansluitingen 
tussen de onderdelen van de dakconstructie gemaakt moeten worden. Daarnaast zijn enkele 
deelplannen opgenomen, dit is belangrijke informatie voor het opstellen van een draaiboek de 
vernieuwde dakconstructie. 

Het hulpmiddel dat ontwikkeld wordt, is een draaiboek waarin in hoofdstuk 5 staat beschreven hoe 
men de vernieuwde dakconstructie moet monteren. Het draaiboek is bedoeld voor de arbeiders die 
de constructie moeten plaatsen. In dit betreffende draaiboek komen onderdelen uit de verschillende 
deelplannen te staan, betreffende aspecten als arbeid, materieel, transport en maatvoering. Bij dit 
draaiboek staat een vernieuwd SADT (structured analysis and design technique) schema centraal. 
Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op de benodigde constructiviteit, bouwfysische eisen, benodigde 
uitvoeringstijd en de kosten. 

In hoofdstuk 6 staan de belangrijkste onderdelen van het draaiboek vermeld. Het gehele draaiboek is 
te vinden in de bijlage. 

Uiteindelijk wordt in een evaluatie beschreven of de vernieuwde dakconstructie voldoet aan de 
gestelde doelstelling. Daarnaast worden enkele aanbevelingen gedaan om de dakconstructie te 
optimaliseren. 

 

  



Het ontwikkelen van een modulaire dakconstructie voor de iQrenovatie 25 

2. Onderzoeken van de bestaande situatie 
In de probleemdefiniëring wordt de realisatie van de dakconstructie nader onderzocht. Dit wordt 
gedaan door het analyseren van het project ”17 woningen Le Sage ten Broekstraat te Tilburg”. Dit is 
het eerste project voor Ballast Nedam waar de woningen seriematig worden getransformeerd in NOM-
woningen. Het project bestaat uit 17 woningen, waarvan de eerste 11 zijn geanalyseerd. De 
onderdelen die onderzocht worden, zijn de sloopwerkzaamheden van het dak, het maken van de 
oplegconstructie, het leggen van de vloerelementen, het plaatsen van de dakconstructie en het 
plaatsen van de dakplaten en installaties, in bijlage II is het uitvoeringsproces gevisualiseerd. 

2.1  Sloopwerkzaamheden 

De sloopwerkzaamheden van het dak bestaan onder andere uit het verwijderen en afvoeren van de 
schoorsteen, dakpannen, dakbeschot en gordingen. Bij het slopen maakt men gebruik van een 
verreiker met een speciale bak waar men het puin in kan werpen. Deze verplaatst het puin vervolgens 
in de container. Het komt in enkele gevallen voor dat de verreiker de woning niet kan bereiken, in deze 
gevallen moet men slopen met behulp van een puinbak die in de kraan hangt. 
 
Bij het slopen van het dak zijn vijf vaklieden benodigd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een 
onderaannemer. Per woning is bijgehouden hoelang men doet over de sloopwerkzaamheden. Het 
slopen van het dak begint om zeven uur ‘s ochtends. Dat dient zo snel mogelijk, nauwkeurig en veilig 
uitgevoerd te worden. In afbeelding 11 zijn de resultaten uit de analyse weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.2 Materialen 

Bij het slopen van het dak komt veel afval vrij. Dit geldt voornamelijk voor het verwijderen van de 
goten en hemelwaterafvoeren, dakpannen, dakbeschot en gordingen. Het bestaande dakvlak heeft 
een oppervlakte van circa (4m1 x 5,7m1) x 2 zijde= 45,6m2. Het vrijkomende puin wordt in gescheiden 
afvalcontainers afgevoerd. Het dakbeschot bestaat uit planken waarop tengels en panlatten zijn 
aangebracht, zie afbeelding 12. Daarnaast moet men een gemetselde scheidingsmuur verwijderen. Dit 
gebeurt pas na het slopen van de gordingen.  
 
Bij de bouw van de woning zijn op de zoldervloer geen beplatingen aangebracht, waardoor die niet 
beloopbaar is. Enkele bewoners hebben echter zelf beplating aangebracht en die moeten worden 
verwijderd omdat de ruimte tussen de bestaande balklaag en de nieuwe zoldervloer zo minimaal 
mogelijk moet zijn.  
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Verder zitten in het bestaande dakvlak meerdere dakdoorvoeren. Dit is voor de afvoer van de centrale 
verwarming en de ontluchting van het riool door het dak naar buiten. Deze leidingen moeten worden 
afgekoppeld en verplaatst. Het afkoppelen van deze gebeurt voor het slopen van de dakconstructie. 
 
Tijdens het slopen worden geen voorzieningen getroffen die voorkomen dat het dak droog blijft tijdens 
de werkzaamheden. Wanneer het te hard waait of regent, kunnen de sloopwerkzaamheden niet 
uitgevoerd worden. Dit heeft te maken met de veiligheid en de kans op schade aan de bestaande 
woning. Daarnaast zorgt dit voor stagnatie van het uitvoeringsproces. Wanneer het regent wordt 
gebruikgemaakt van een zeil dat over het dak gespannen wordt. In afbeelding 12 is het slopen van de 
dakconstructie met enkele impressies weergegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de werkzaamheden langer dan drie uur duren, is het verplicht om een collectieve valbeveiliging 
toe te passen. Om dit te bewerkstellingen is een steiger aan de voor- en achterzijde geplaatst. Door 
het toepassen van de verreiker hoeven de vaklieden niet het puin te verplaatsen. Hierdoor wordt de 
kans dat er puin naar beneden valt gereduceerd. 

2.2  Oplegconstructies 

De zoldervloer bestaat uit drie delen die overspannen van topgevel naar topgevel, en moet de krachten 
afdragen naar de fundatie. Dit gebeurt aan één zijde met een oplegging op de nieuwe gevelelementen 
en aan de andere zijde op stalen liggers. Voornamelijk de montage van deze stalen liggers is vrij 
arbeidsintensief. Men dient twee stalen liggers te plaatsen voor de oplegging van deze zoldervloeren. 
Deze dienen opgelegd te worden in de bestaande topgevels van de woningen. Hiervoor wordt aan één 
zijde een verticale sleuf gemaakt en aan de ander zijde een horizontale sleuf in de bestaande topgevel 
gemaakt. De posities van de stalen liggers zijn vooraf afgetekend door een vakman van Ballast Nedam 
waarna de sloper de sleuven maakt.  
 
Het monteren van de oplegconstructie gebeurt door eigen personeel van Ballast Nedam. Om te 
voorkomen dat men door het bestaande plafond zakt, plaatst men underlaymentbeplating op de 
plafonddragers. In afbeelding 13 zijn de tijden weergegeven van het slopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 12 Slopen van de dakconstructie 
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Het monteren van de oplegconstructie gebeurt na het slopen van het dak omdat dan zichtbaar is op 
welke hoogte de zoldervloerdelen geplaatst moeten worden. De vaklieden die dit uitvoeren vormen 
het “beugelteam”; zij verzorgen de montage van beugels en de maatvoeringen.  
 
De HEA-liggers hebben een lengte van 5,58m1. Onder de balk is een plaat gelast, hierop komt de 
zoldervloer te liggen. Deze liggers wegen circa 36,2 kg/m1 x 5,58m1 = 202kg. (Smitstaal, 2015). Het 
maken van deze sleuf gebeurt met behulp van een haakse slijper met afzuiging. Nadat deze is 
uitgekapt, wordt het puin met behulp van een verreiker afgevoerd. Hierna kan men de balken in de 
sleuf leggen. Het leggen van de balk gebeurt met behulp van de kraan, hierbij zijn vier vaklieden 
benodigd om dit te begeleiden, zie afbeelding 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De hoogte van de gevelelementen is maatgevend voor de hoogte van de zoldervloer en dus ook voor 
de positie van de HEA-liggers. Deze hoogte wordt uitgezet met behulp van een horizontale laser die 
gepositioneerd staat op de nieuwe gevelelementen. Daarna bepaalt men de hartmaten van de HEA-
liggers door te meten vanaf de voorzijde van het gevelelement. De maat tussen het voorste en het 
achterste element kan variëren. Daardoor is de positie van de HEA-ligger niet altijd het zelfde.  

2.3 Zoldervloer 

De zoldervloer bestaat uit drie afzonderlijke houten vloerdelen. De vloerdelen worden geplaatst door 
een kraan op de oplegging van de HEA-liggers en de nieuwe voor- en achtergevel van de woning gelegd. 
In de vloer is het leidingwerk van de luchtverwarming al verwerkt en is daarnaast voorzien van 
steenwolisolatie. De vloerdelen zijn aan de bovenzijde afgewerkt met een OSB-beplating en de 
onderzijde met een gewapende folie.  

Afbeelding 14; Het leggen van de HEA liggers  
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Voor het plaatsen van de vloerdelen zijn vier vaklieden nodig in verband met het aanpikken en het 
positioneren van de vloerdelen. In totaal zijn voor het monteren van de vloerelementen zeven hijsen 
(driemaal vloerdelen op de grond positioneren, driemaal hijsen vloerdelen naar zolderdek, éénmaal 
het lossen van de bok van de vrachtwagen) benodigd. De arbeid voor het leggen van de zoldervloeren 
is in afbeelding 15 weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Materialen 

Om te voorkomen dat de elementen nat worden tijdens transport worden ze vooraf geseald in een 
waterkerende folie. Tijdens het plaatsen van de vloerdelen is de woning nog geheel open voor 
weersinvloeden. Wanneer het tijdens het plaatsen van de vloerdelen gaat regenen, wordt het dak 
afgedekt met zeilen. 
 
De vloerdelen worden op de hoekpunten gehesen. Bij het hijsen wordt er op toegezien dat er geen 
mensen onder de last van de kraan door lopen. De vloerdelen worden gekoppeld aan de 
gevelelementen, dit gebeurt door de vloerelementen over de draadeinden bovenop de 
gevelelementen te laten zaken, zie afbeelding 16. Het is niet mogelijk om de positie van de 
vloerelementen na te stellen, omdat de koppelingen tussen de ventilatieleidingen in de gevel en in de 
vloer exact boven elkaar moeten zitten. Wanneer dit niet het geval is, functioneert, voldoet de woning 
niet aan de nul-op-de-meter-eis. 
 
De aansluiting tussen de vloerdelen en bestaande topgevel moet gevuld worden met steenwol om 
geluidoverdracht en brandoverslag te voorkomen. Iedere zoldervloer wordt op vier plaatsen met 
bathoeken bevestigd aan de bestaande topgevel. 

 

Afbeelding 16 Het plaatsen van een zoldervloerelement 
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2.4 Dakconstructie 

De dakconstructie bestaat uit twee topgevels, twee muurplaten en vijf gordingen. De topgevels 
worden met een vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd. Om te voorkomen dat de 
elementen nat worden tijdens transport worden deze vooraf geseald in een waterkerende folie. Op de 
bouwplaats aangekomen worden ze met behulp van een kraan van de vrachtwagen af gehesen en op 
de stoep geplaatst. Boven op de topgevel zijn twee hijsvoorzieningen gemaakt. Bij het hijsen wordt 
vermeden dat men over mensen heen draait met de last. 
 
Om de juiste positie van de topgevel te bepalen wordt vooraf een aanslag op het vloerelement 
gemaakt, de positie daarvan wordt overgenomen van de naastgelegen topgevel. Als het element 
eenmaal staat, wordt het afgeschoord naar de nieuwe zoldervloer. Hierbij wordt gecontroleerd of het 
element waterpas staat. Vervolgens worden de muurplaten tegen de topgevel geplaatst. Deze worden 
op juiste lengte aangeleverd op de bouwplaat en één voor één naar het dakvlak gehesen. De 
muurplaten worden op meerdere punten vastgeschroefd op de zoldervloer. De muurplaten dienen als 
aanslag voor het positioneren van de andere topgevel. De topgevel wordt met de voorzijde van de 
eerder geplaatste topgevel gelijk gehouden.  
 
Bij het monteren van de dakconstructie zijn drie vaklieden betrokken die deel uitmaken van het 
montageteam. Voor het monteren van de dakconstructie zijn circa dertien (zeven gordingen, twee 
topgevels, gootophanging voor- en achtergevel, plus twee keer lossen van elementen van de 
vrachtwagen en het positioneren van de topgevels) hijsen benodigd. In afbeelding 17 zijn de tijden van 
de werkzaamheden weergegeven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De topgevel-elementen bestaan uit een houtenskelet dat aan de ene zijde is afgewerkt met een 18mm 
dikke OSB-plaat en aan de andere met een 15mm dikke gipsplaat. Tussen deze twee beplatingen zit 
isolatie. De hijsvoorzieningen van de topgevels zitten verwerkt in de constructie. De topgevel wordt in 
een later stadium gekoppeld met de zoldervloer.  
 
Vervolgens worden met behulp van de kraan de gordingen een voor een in de gordingdragers gelegd, 
waarna ze met schroefspijkers worden vastgezet. De gordingen aan de voorzijde hebben een afmeting 
van circa 171x71mm en de gordingen aan de achterzijde van 220x71. De laatstgenoemde zijn zwaarder 
gedimensioneerd omdat de krachten op het achterdak hoger zijn; die zijn in afbeelding 18 
weergegeven. Tijdens het slopen van de dakconstructie worden de topgevels op de bouwplaats 
voorbereid; zo worden de gordingdragers en benodigde luchtdichtingsbanden gemonteerd op de 
topgevels.  
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2.5 Dakplaten 

Wanneer de dakconstructie gereed is, kunnen de dakplaten gemonteerd worden. Het achterste 
dakvlak heeft een hellinghoek van 30 graden en het voorste dak een van 60 graden. Bij dit project is 
gekozen voor geïsoleerde sandwichpanelen. Deze worden met behulp van een vrachtwagen naar de 
bouwplaats getransporteerd. De platen hebben een breedte van 1000mm, wat inhoudt dat circa twaalf 
dakplaten benodigd zijn per woning. Na de montage van de dakplaten dienen de nok en de aansluiting 
ter plaatse van de goten nog afgewerkt te worden. In de dakplaten zijn al voorzieningen gemaakt voor 
de doorvoer van de benodigde leidingen. 
 
Eerst worden de dakplaten aan de voorzijde gemonteerd, waarna wordt overgestapt naar het 
achterste dakvlak, zie afbeelding 20. De tijden in afbeelding 19 bevatten onder andere het monteren 
van de dakplaten en het afwerken ervan. Voor het monteren van de dakplaten zijn drie personen 
nodig. Van hen is er één aanpikkelateur en twee zijn vaklieden op het dak. Onderdelen die aandacht 
vergen bij het monteren zijn het positioneren en het fixeren van de dakplaten. Voor het monteren van 
de dakplaten zijn circa veertien (monteren dakplaten plus tweemaal hijsen lossen van de vrachtwagen) 
hijsen benodigd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dakplaten worden gehesen met behulp van vacuüm-hijsvoorzieningen. Deze worden op de 
dakplaten gezet, waarna ze vervolgens worden opgehesen. Voor het bevestigen van de dakplaten zijn 
dakschroeven benodigd; deze schroeft men door de dakplaten in de muurplaten en in de gordingen.  

Afbeelding 18 Dakconstructie gereed 

210

330

225

185

225

175 175 185 185

145 145

0

50

100

150

200

250

300

350

59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39

M
In

u
te

n

Huisnummer

Monteren en afwerken dakplaten (3 vaklieden)

Afbeelding 19 Monteren dakconstructie 



Het ontwikkelen van een modulaire dakconstructie voor de iQrenovatie 31 

De dakplaten aan de voorzijde hebben een lengte van circa. 4,5m1 en van het achterste dakvlak zijn de 
platen ongeveer 6,5m1 lang. De dakplaten overlappen de woning ter plaatse van de woning scheidende 
wand. Belangrijk bij het plaatsen van de dakplaten is dat deze onderling goed aansluiten met het oog 
op de luchtdichting. 
 
Vanwege de gladde cachering van de dakplaten is het dakvlak bij nat weer niet beloopbaar. Hierdoor 
moet men hulpmiddelen gebruiken om op het dak te kunnen en mogen werken. Het hijsen van de 
dakplaten mag alleen plaatsvinden bij een windkracht lager dan acht Beaufort. De dakplaten vangen 
namelijk veel wind wanneer ze in de lucht hangen. Het hijsmechanische voldoet aan de gestelde 
hijsnormen voor het hijsen van lasten. Bovendien wordt een extra beveiligingsband om de dakplaten 
gedaan die ervoor zorgt dat de dakplaat gezekerd is wanneer het hijsmechanische loslaat. Om de 
woning is een steiger plaatst die dient als collectieve valbeveiliging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De profilering van de dakplaat zit ook in de volgende naaste dakplaat. Aan de bovenzijde komen de 
platen vlak op elkaar te liggen. Om te zorgen dat de naad tussen de dakplaten goed komt te liggen 
wordt vooraf de breedtemaat van de dakplaten afgetekend op de gordingen. Hierdoor wordt 
voorkomen dat men de dakplaten scheef gaat monteren. De luchtdichting tussen de dakplaten wordt 
gewaarborgd door luchtdichtingsbanden tussen de aansluitingen van de dakplaten te plaatsen. Ook 
het aspect brandcompartimentering is een belangrijk onderwerp. Hiervoor is door een gecertificeerd 
bedrijf advies gegeven. 
 
Het luchtdicht monteren van de dakplaten levert enkele problemen op. Zo is het niet eenvoudig om 
de dakplaten goed luchtdicht te krijgen bij de aansluiting op de topgevels. Dit komt door de vlakheid 
van de dakplaten, de positionering van de topgevels en de indrukbaarheid van de 
luchtdichtingsbanden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 21; positioneren dakplaten 

Afbeelding 20 Het monteren van de dakplaten 
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Hierdoor kan het voorkomen dat de luchtdichting niet voldoet aan de gestelde eisen van de 
luchtdichting, zie afbeelding 21. 

2.6 Installaties onderdelen 

Sommige installatieonderdelen zitten al deels verwerkt in de gevel- en vloerelementen. Vóór het 
plaatsen van de nokgording wordt de installatie-unit op de zoldervloer gehesen. Op deze unit zitten 
meerdere onderdelen bevestigd die ervoor zorgen dat de woning nul op de meter wordt behaald. Het 
installeren van de installatie is niet in de analyse opgenomen. 
 
Het hijsen en positioneren van de installatie-unit gebeurt door twee vaklieden van Ballast Nedam. Het 
verder monteren en in werking stellen van de installatie gebeurt door vaklieden van een 
onderaannemer, zie afbeelding 22. 

 
Afbeelding 22 Plaatsen installatieonderdelen 

 
De leidingen van de broninstallatie worden vervolgens vanaf de bron door de gevel naar de zoldervloer 
getrokken (afbeelding 23). Het andere leidingwerk wordt met de vrachtwagen naar de bouwplaats 
getransporteerd. Het is vooraf gebundeld en wordt in één hijs op zolder gepositioneerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het dakvlak dienen nog meerdere leidingen doorgevoerd te worden, bijvoorbeeld: de ontluchting 
van het riool, de doorvoer van leidingen naar de meterkast, de doorvoer van leidingen naar de keuken. 
Verder zijn er in de zoldervloer luiken gemaakt waardoor diverse luiken waar leidingen doorgevoerd 
kunnen worden.  
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Zowel het pakket met leidingen als de installatie-unit is geseald in een doorzichtige folie. Hierdoor zijn 
de onderdelen beschermd tegen weersinvloeden. Wanneer de windkracht hoger is dan acht Beaufort, 
mogen geen hijsen uitgevoerd worden. De installatie-unit is gebouwd op een frame dat op de 
hoekpunten gehesen kan worden. Hierdoor kan men de unit veilig hijsen. Hierbij wordt erop toegezien 
dat de last niet over vaklieden of omwonenden wordt gehesen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende leidingen moeten vanaf maaiveld naar het zolderniveau doorgevoerd worden. Hierbij 
gaat het om de doorvoer van de ontluchting van het riool en warm- en koudwaterleidingen. De 
waterleidingen worden naar de installatie-unit gebracht door de installateur. Daarnaast gaat een 
elektraleiding vanuit de meterkast door de nieuwe gevel naar de zolder. Deze elektraleiding zorgt 
ervoor dat de elektra die opgewekt wordt door de zonnepanelen, op het energienet terechtkomt.  
 
Zoals in afbeelding 24 te zien is, blijkt dat het leidingverloop van de ventilatieleidingen ook verwerkt 
zit in de zoldervloer. De uitmonding van de ventilatieleidingen valt exact boven die van de nieuwe 
gevel. De gehele ventilatie-installatie van de woning is in afbeelding 25 weergegeven. Met groen zijn 
de toevoerleidingen en met roze de afvoerleidingen weergegeven. Zoals zichtbaar is, gaan deze 
leidingen door de vloer naar de gevel. De betreffende bronleidingen bevinden zich aan de voorzijde 
van de woning; ze zijn met rood weergegeven. Dit gehele leidingwerk is benodigd om de woning nul 
op de meter te krijgen. Deze toevoer- en afvoerleidingen hebben een diameter variërend van 80mm, 
125mm tot 200mm. De installatie-unit dient aan de voorzijde van de woning gepositioneerd te worden, 
dit vanwege de positie van de bronleiding. De unit heeft een afmeting van circa 2000mm bij 800mm 
en heeft een hoogte van 1500mm.  

Afbeelding 24 Leidingverloop zoldervloer 
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Afbeelding 25; Installaties op zolder 
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2.7 Overzicht tijden montage dakconstructie 

Het monteren van de dakconstructie is in voorgaande paragrafen specifiek omschreven en 
weergegeven. Voor ieder onderdeel is gekeken hoe men de onderdelen monteert en hoelang men 
doet over de werkzaamheden. In afbeelding 26 zijn vijf onderdelen weergegeven. Het is duidelijk 
zichtbaar dat voor ieder onderdeel “leertijd” nodig is. In de voorgaande paragrafen waren zes 
onderdelen weergegeven. Het onderdeel installatie is toegevoegd aan het onderdeel monteren 
topgevels en gordingen. Dit is gedaan omdat deze activiteit relatief weinig tijd in beslag neemt. In 
bijlage III zijn alle tijden weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per onderdeel is duidelijk weergegeven dat er vooruitgang wordt geboekt. Dit heeft onder andere te 
maken met de aanvankelijke onwetendheid van de vaklieden. Voor hen was het de eerste keer dat ze 
een NOM-renovatie deden. Door de herhaling leert men handigheden om de dakconstructie snel te 
positioneren. Uit de gegevens kan opgemaakt worden dat de opbouw van de dakconstructie in 
vergelijking met het afbreken van de bestaande dakconstructie veel tijd in beslag neemt. Het slopen 
van het dak en het monteren van de dakconstructie gaan in een vrij rap tempo.  
 

  

Afbeelding 26 Tijden montage dakconstructie 
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In afbeelding 27 is duidelijk zichtbaar hoe de voortgang verloopt. Zo is onder ander te zien dat bij de 
eerste woning (nummer 59) circa 1,8 dagen nodig waren om de gehele dakconstructie te realiseren. 
Gaandeweg de realisatie van de 11 woningen is te zien dat deze terugloopt naar uiteindelijk 1 dag per 
woning. Dit houdt een tijdwinst in van circa 80 procent. 
 
Onderdeel Huisnummer 

59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 

Slopen dakconstructie  180 150 165 105 90 90 90 105 100 90 90 

Monteren oplegconstructie 120 90 90 105 105 120 105 106 105 90 90 

Monteren zoldervloeren  180 90 180 90 80 90 90 75 70 75 75 

Monteren topgevels en gordingen 
 

195 160 115 105 90 95 125 110 105 105 100 

Monteren dakplaten  210 330 225 185 225 175 175 185 185 145 145 

Totaal aantal minuten 885 820 775 590 590 570 585 581 565 505 500 

Aantal dagen 1,8 1,7 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 

 
Onderdeel Huisnummer 

59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 

Slopen dakconstructie (vijf vaklieden) 15 12,5 13,75 8,75 7,5 7,5 7,5 8,75 8,3 7,5 7,5 

Monteren oplegconstructie (drie vaklieden) 6 4,5 4,5 5,25 5,25 6 5,25 5,25 5,25 4,5 4,5 

Monteren zoldervloeren (drie vaklieden) 9 4,5 9 4,5 4 4,5 4,5 3,75 3,5 3,75 3,75 

Monteren topgevels en gordingen 
(drie vaklieden) 

9,75 8 5,75 5,25 4,5 4,75 6,25 5,5 5,25 5,25 5 

Monteren dakplaten (drie vaklieden) 10,5 16,5 11,25 9,25 11,3 8,75 8,75 9,25 9,25 7,25 7,25 

Aantal manuren 50,3 46 44,3 33 32,6 31,5 32,3 33,5 31,6 28,3 28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 27 Overzicht vooruitgang montagetijden 
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Bij het monteren van de dakconstructie is de kraanbezetting een belangrijk aspect. Uit de analyse blijkt 
dat voor het monteren van de gehele dakconstructie circa veertig hijsen benodigd zijn.  

Onderdeel Aantal hijsen 

Oplegconstructie 3 stuks 
Vloerelementen 7 stuks 
Dakconstructie 13 stuks 
Dakplaten 14 stuks 
Installaties 3 stuks 

 +/- 40 hijsen 
 

Bij iedere hijs moet een aanpikkelateur een element aanpikken en afpikken. Voor het aanpikken, hijsen 
en afpikken is circa vier minuten nodig. Dit zou neerkomen op een tijdsbestek van 160 minuten (40 x 
4min). Hierdoor is de kraan continu nodig voor het plaatsen van de dakconstructie en kunnen geen 
andere werkzaamheden plaatsvinden waar de kraan voor benodigd is. Kijkende naar mogelijkheden 
om de benodigde tijd voor het monteren van het dak te reduceren, is het kraanbezettingsaspect 
interessant. 
 
Conclusie 
Door middel van het onderzoeken van de bestaande situatie is geanalyseerd hoeveel uitvoeringstijd 
en manuren benodigd zijn om de gehele constructie te maken. Zo is namelijk zichtbaar dat bij 
nagenoeg ieder onderdeel van de dakconstructie tijdsvermindering plaatsvindt door de herhaling van 
de werkzaamheden. De conclusie is dat de gehele schilrenovatie met de huidige uitvoeringsmethode 
niet in één dag gerealiseerd wordt. Zo is voor het plaatsen van de dakconstructie al circa een gehele 
werkbare dag benodigd. Daarnaast is geanalyseerd dat circa veertig hijsen nodig zijn om alle 
dakonderdelen naar het dakniveau te transporteren. De onderdelen van de dakconstructie zijn op te 
delen in het verwijderen en opbouwen van de dakconstructie. Zo blijkt dat het gros van de 
uitvoeringstijd benodigd is voor het opbouwen van de dakconstructie. Dit is het onderdeel waar de 
meeste tijdwinst te behalen is. Vandaar dat de focus ligt bij het ontwikkelen van een nieuwe 
dakmethode waarbij het mogelijk is het dak in een kort tijdsbestek te plaatsen met zo min mogelijk 
hijsbewegingen. 
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3. Het inventariseren van de mogelijke werkwijzen 
Om het doel te behalen om de schilrenovatie in één dag te realiseren, moet de huidige 
uitvoeringsmethode van de dakconstructie worden verbeterd. De dakconstructie is op te delen in zes 
onderdelen, zoals hieronder weergegeven. Hiervan worden “het slopen van de dakconstructie” en “het 
plaatsen van de installatie” buiten beschouwing gelaten omdat uit het voorafgaand onderzoek blijkt 
dat het slopen van de dakconstructie relatief snel uitgevoerd wordt, dit geldt ook voor het plaatsen 
van de installatie.  

 Het slopen van de dakconstructie 
 Het leggen van de zoldervloer 
 Het plaatsen van topgevels 
 Het monteren van de dakconstructie 
 Het monteren van de dakvlakafwerking 
 Het plaatsen van de installatie 

 

Door alle varianten te verzamelen en te koppelen, ontstaat een volledig overzicht van de mogelijke 
werkwijzen. Het resultaat van de werkwijze bepalende fase is een conceptoplossing die als de structuur 
van het technische ontwerp wordt gepresenteerd. Door het aanbrengen van een ordening, kunnen 
vaak minder voor de hand liggende bruikbare toepassingen of mogelijkheden gevonden worden 

3.1 Programma van eisen 

Om het dak dusdanig te renoveren is gespecificeerd omschreven aan welke eisen de verbeterde 
constructie moet voldoen, zodat gezocht kan worden naar gedegen mogelijkheden om het dak te 
realiseren. Hieronder is de doelstelling van het afstudeerwerk geformuleerd. 
 
“Het doel is om een nieuwe methode voor de uitvoering van de dakconstructie te ontwikkelen waarbij 
de gehele woning in één dag wind- en waterdicht is. Hieronder behoort onder andere het slopen van 
het dak, het plaatsen van de zoldervloer, topgevels en de dakvlakafwerking.”  
 
De uitgangssituatie van het afstudeerwerk is hieronder geformuleerd. 

 Er is uitgegaan van een gelijkwaardige constructieve staat van de woning als bij de woning van 
het project ‘17 woningen aan de Le Sage ten Broekstaat’, namelijk: 

 Uitgaande van een beukmaat van 5500mm 
 Uitgaande van een diepte van 7000mm 
 Uitgaande van kalkzandstenen constructieve wanden 

 Uitgaande van de volgende uitvoeringstijden: 
 Het verwijderen van de kozijnen duurt circa 0,5 uur. 
 Het plaatsen van vier gevelelementen duurt circa 2 uur. 
 Het slopen van de dakconstructie duurt circa 1,5 uur. 

 Uitgaande van standaardwerktijden van 7:00 tot 16:30. 
 Uitgaande van het leveren van de onderdelen “just in time”. 
 Uitgaande van een bouwplaats die bereikbaar is met een vrachtwagen. 
 Uitgaande van een bouwvolgorde waarbij eerst de wanden worden geplaatst. 
 Uitgaande van een bouwvolgorde waarbij de woningen een voor een worden afgewerkt. 
 Uitgaande van een situatie waarbij de hoeklijnen al gemonteerd zijn en dergelijke, en 

leidingwerk op zolder al aangepast is. 
 De vorm van de dakconstructie wordt gelijkwaardig als die bij de woning van het project 17 

woningen aan de Le Sage ten Broekstaat. (voorste dakvlak 60 graden en achterste dakvlak 30 
graden). 

 Uitgaande van een tussenwoning 
 Uitgaande van het installatieconcept dat toegepast is bij het project 17 woningen, Le Sage ten 

Broekstraat. 
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 Uitgaande van droge verbindingen tussen de elementen. 
Naast deze uitgangssituatie zijn specifiekere eisen opgesteld waaraan de verbeterde methode dient te 
voldoen, namelijk: 

 De gehele dakconstructie dient een totale Rc-waarde van 7 te hebben. 
 Uitgaande van een dakvlak waar zonnepanelen op gemonteerd zitten. 
 De onderdelen moeten met een geconditioneerde vrachtwagencombinatie vervoerd kunnen 

worden (een maximale breedte van 2,6m1 en lengte van 16m1 en hoogte van 4m1). 
 De elementen moeten met verticaal transport verplaatsbaar zijn. 
 De woningen dienen te voldoen aan de eisen op het gebied van brandwerendheid (30min) en 

geluidwerendheid (<47dB) die gesteld worden aan woningscheidende wanden.  
 In de zoldervloer dient een sparing te zitten. Dit in verband met de bereikbaarheid van de 

zolder. 
 Binnen één dag de gehele woning weer-, wind- en waterdicht. De werkzaamheden dienen 

plaats te vinden onder standaardwerkuren (7:00 t/m 16:30). 
 
Buiten deze eisen zijn enkele wensen opgesteld waar de varianten op worden getoetst. Ze zijn 
hieronder weergegeven. 

 De totale kosten (materiaal en arbeid) van de vernieuwde methode dienen zo laag mogelijk te 
zijn. 

 Zo min mogelijk manuren benodigd bij het realiseren van de methode. 
 Zo min mogelijk aantal hijsbewegingen. 
 De tijd dat het dak blootgesteld wordt aan weersinvloeden dient zo kort mogelijk te zijn. 
 Zo min mogelijk bewerkingen en aanpassingen aan het element maken in het werk. 
 Zoveel mogelijk leidingwerk al geïntegreerd in de elementen. 
 Zo efficiënt mogelijk te transporteerbaar.  
 Zoveel mogelijk toepasbaar bij andere dakhellingen. 
 Zoveel mogelijk gebruikmaken van standaardverbindingen  

 

3.2 Het inventariseren van de mogelijke werkwijzen  

Bij het zoeken naar mogelijke varianten is onder ander gebruikgemaakt van de kennis binnen Ballast 
Nedam. Daarnaast is contact opgenomen met vier dakplaatleveranciers en zijn relevante websites 
geraadpleegd. Er is gezocht naar traditionele, semi- en volledig geprefabriceerde dakconstructies, en 
deze oplossingen zijn samengevoegd in bijlage IV. Hierbij is de toe te passen materialisatie buiten 
beschouwing gelaten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van de materialen en de manuren. Bij 
het berekenen van de benodigde uitvoeringstijden van de varianten is rekening houden met een 
montageteam van drie à vier personen. Tevens is bekeken of de geleverde onderdelen nog in het werk 
aangepast of bewerkt moeten worden. 

3.2.1 Vloerelementen 

Het is mogelijk om de vloerconstructie in kleine of grote bouwdelen te monteren op de bouwplaats. 
Deze keuze heeft gevolgen voor de keuze van de kraan, het aantal hijsbewegingen en de 
bouwsnelheid. Er is van uitgegaan dat de oplegconstructie voor de zoldervloer al aanwezig is. De tijd 
voor het monteren van de oplegconstructie wordt meegenomen in de uitvoeringstijden van de 
montage van de zoldervloer. Uit voorafgaand onderzoek blijkt dat hiervoor circa anderhalf uur 
benodigd is. 
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Het is mogelijk om de dakconstructie traditioneel te realiseren. Bij het monteren hiervan moeten 
gordingen toegepast worden die dienen als oplegging van de vloerafdekking. Het is tevens mogelijk 
om de vloer op te delen in losse vloerdelen en die te laten overspannen van de voorzijde naar de 
achterzijde of van bouwmuur naar bouwmuur. Daarnaast kan ook de gehele zoldervloer als één 
element gehesen worden en is het mogelijk om deze vloerdelen samen te stellen met de andere 
constructieve onderdelen. Dit kan bijvoorbeeld met de gevelconstructie of met de dakplaten (zie 
afbeelding 28). 

3.2.2 Topgevels 

Ieder concept dient te zijn voorzien van een topgevel. Deze wand moet voldoen aan specifieke eisen 
op het gebied van brand- en geluidwerendheid. Er is gekeken naar mogelijke principes, waarbij geen 
rekening is gehouden met mogelijke materialen. Hierdoor is het nog niet mogelijk om de varianten te 
toetsen op de eisen van de brand- en geluidswering. Doordat het dak wordt verhoogd ontstaat er een 
ruimte tussen het nieuwe dak en de bestaande topgevel. Deze ruimte moet opgevuld worden. De 
topgevelelementen kunnen op de bestaande bouwmuur of ervoor geplaatst worden. Het is tevens 
mogelijk om maar één topgevel toe te passen. Doordat deze van twee dakvlakken de krachten moet 
afdragen, is het nodig om deze zwaarder te dimensioneren. Ook kan men besluiten deze prefab of in 
losse onderdelen toe te passen, zie afbeelding 29.  

 

 
 

 
 

Afbeelding 28 Varianten vloerelementen 

Afbeelding 29 Varianten topgevels 
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3.2.3 Dakconstructie 

De dakconstructie moet ervoor zorgen dat de krachten die op de dakafwerking komen, worden 
afgedragen naar de oplegging. In het huidige concept is gebruikgemaakt van een gordingenconstructie. 
De dakconstructie kan met behulp van een gordingenkap of een sporenconstructie worden uitgevoerd. 
Naast deze losse onderdelen is het mogelijk de constructie te integreren in de dakvlakafwerking. 
Voorbeelden hiervan zijn een scharnierkap of een prefabdriehoek (combinatie van zoldervloer en 
dakplaten) zoldervloer (afbeelding 30). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.2.4 Dakvlakafwerking 

Bij het huidige proces past men een geprofileerde dakplaatconstructie toe waar vervolgens 
zonnepanelen op gemonteerd worden. Uitgegaan wordt van een situatie waarbij zonnepanelen op het 
dakvlak komen te liggen. Om niet afhankelijk te zijn van één type afwerkingen, is het wenselijk dat 
meerdere soorten dakvlakafwerkingen gemonteerd kunnen worden. Ook is het van belang dat de 
benodigde RC-isolatiewaarde worden behaald. In het huidige concept zaten de leidingen nog niet 
verwerkt in de dakconstructie. Wanneer dit wel het geval zou zijn, hebben de installateurs minder tijd 
nodig om hun leidingen te verwerken. Het is mogelijk om de dakplaten in losse onderdelen of in 
samengestelde onderdelen te monteren (afbeelding 31). 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afbeelding 30 Varianten dakconstructie 

Afbeelding 31 Varianten dakvlakafwerkingen 
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3.3 Het samenvoegen van de mogelijke werkwijzen  

De varianten van de dakconstructie worden samengevoegd in één schema, ook wel een morfologisch 
overzicht genoemd, dit is toegevoegd in afbeelding 32. Het morfologisch schema is een werkvorm 
waarbij ons vermogen tot intuïtieve besluitvorming wordt gebruikt. De werkwijzen in het morfologisch 
overzicht kunnen aan elkaar worden gekoppeld. De keuze voor de koppeling wordt gebaseerd op 
uitgangspunten, voorbeelden hiervan zijn kosten, snelheid en arbeid. Hierdoor ontstaat een 
totaaloverzicht van alle mogelijkheden. Door verschillende deeloplossingen te combineren, ontstaat 
een aantal concepten. De voordelen van het toepassen van een dergelijk schema is dat 
gebruikgemaakt wordt van brede kennis en creativiteit en out-of-the-box denken, en de prijs-
kwaliteitverhouding wordt beter (Kroonenberg). 
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3.3.1 Morfologisch overzicht 

Hieronder is het morfologisch overzicht met de mogelijke varianten weergegeven. In het overzicht zijn vier structuurlijnen weergegeven, deze zijn gebaseerd op bepaalde thema’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuurlijn 1  “Snelheid en zo min mogelijk hijsbewegingen” 
Structuurlijn 2  “Snelheid en zo min mogelijk transport naar de bouwplaats” 

Structuurlijn 3  “Losse onderdelen en lage kosten” 
Structuurlijn 4  “Opvangen van maattoleranties”  

Afbeelding 32 Morfologisch overzicht 
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3.3.2 Structuurlijnen 

Met behulp van een morfologisch schema is het mogelijk om een nieuwe dakconstructie te 
ontwikkelen. Iedere structuurlijn heeft een andere kleur en staat voor een bepaald thema. Zo is ervoor 
gekozen om vier thema’s op te stellen, hieruit vloeien mogelijke combinaties voort. 

Structuurlijnen 1 “Snelheid en zo min mogelijk hijsbewegingen” 

Deze structuurlijn is een combinatie van variant 1H, 2D, 3D en 4D, zie afbeelding 33. Het thema van deze 
structuurlijn is om de constructie te plaatsen met zo min mogelijk hijsbewegingen. Met deze 
structuurlijn zijn namelijk maar drie hijsbewegingen benodigd. Doordat deze als een driehoek wordt 
getransporteerd, kunnen alle installaties al in de fabriek worden verwerkt en aangesloten. Het is niet 
mogelijk om ze in één keer te transporteren over de weg. Dit heeft te maken met de maximale 
afmetingen die met een geconditioneerd transport vervoerd mogen worden over de Nederlandse 
wegen. De hoogte van de prefabdakconstructie is circa 3800mm (dakplaten 200mm + topgevel 
3301mm + vloerdeel 290mm). Wanneer ze op een standaardoplegger (900mm+wegdek) wordt 
getransporteerd, zou ze qua hoogte niet voldoen aan de eisen, die is namelijk vastgesteld op een 
maximaal vier meter. Voor het transport van een dergelijke constructie dient men een dieplader (circa 
400mm + wegdek) te gebruiken. Maar omdat slechts één deel van de dakconstructie op een 
vrachtwagen getransporteerd kan worden, zullen twee vrachten nodig zijn. Hierdoor zijn er hogere 
transportkosten verbonden aan deze oplossing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De krachten van de dakconstructie kunnen niet volledig afgedragen worden op de nieuwe gevels. 
Daarom dient vooraf een oplegconstructie geplaatst te worden, waardoor de krachten zich kunnen 
verplaatsen naar de bouwmuren of naar de voor- en achtergevel. Wanneer de oplegconstructie 
gemonteerd is, kan men de topgevel positioneren. Zoals te zien is, wordt er maar één topgevel 
geplaatst. Deze zal geen constructieve, maar alleen een brand- en geluidswerende functie hebben.  
 
Omdat de dakconstructie in haar uiteindelijke vorm wordt geplaatst, is het mogelijk om haar al te 
voorzien van de dakafwerking. In de meeste situaties gaat het om een afwerking met zonnepanelen.  
Door die al in de fabriek te monteren heeft de installateur minder tijd nodig voor het in werking stellen 
van de installatie. 

Afbeelding 33 Structuurlijn 1 
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Dit resulteert in een kortere doorlooptijd per woning en in minder overlast voor de bewoner. Nadat 
de dakconstructiedelen zijn gemonteerd, dienen de verticale naden tussen de dakconstructie 
afgewerkt te worden. 
 
De gehele uitvoeringstijd van de constructie is naar verwachting circa twee uur (monteren 
dakconstructie en afwerking). Hierdoor is de dakconstructie circa viereneenhalf uur open voor 
weersinvloeden (namelijk anderhalf uur tijdens het slopen van het dak, een uur voor het monteren 
van een oplegconstructie en twee uur voor het monteren van de dakconstructie). 

Structuurlijnen 2 “Snelheid en zo min mogelijk transport naar de bouwplaats” 

De volgende structuurlijn kan snel gemonteerd worden en is bovendien eenvoudig transporteerbaar. 
Deze structuurlijn is een samenstelling van de volgende varianten: 1H, 2B, 3E en 4E (afbeelding 34). Zoals 
te zien is, bestaat deze structuurlijn uit uitklapbare dakelementen die verbonden zijn aan een 
vloerdeel. Deze constructie scharniert ter plaatse van de muurplaten. Doordat de dakelementen op 
elkaar liggen, dient men één muurplaat hoger te positioneren, hierdoor ontstaat een soort knieschot. 
De krachten van de muurplaten worden naar de oplegconstructie afgedragen, om zich vervolgens te 
verspreiden naar de bouwmuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doordat de dakelementen op elkaar liggen, kunnen ze efficiënt worden getransporteerd. Dit houdt in 
dat zowel de breedte, de lengte als de hoogte van de gehele dakconstructie voldoet aan de gestelde 
transporteisen. De gehele dakconstructie heeft een dikte van circa 1 meter, hierdoor is het mogelijk 
om twee van zulke dakconstructiedelen op elkaar te transporteren. Nadat de gehele dakconstructie is 
geplaatst, kunnen de twee topgevelelementen gepositioneerd worden. Deze dienen naadloos 
aangesloten te worden op de dakconstructie. Doordat ze geen constructieve functie hebben, hoeft 
deze enkel en alleen te voldoen aan de eisen voor brand- en geluidwerendheid. 
 

De dakconstructie wordt in de fabriek onder geconditioneerde omstandigheden geassembleerd. 
Daardoor kunnen onder andere het leidingwerk van de installatie al verwerkt zijn in de dakelementen. 
Hierdoor wordt de benodigde tijd voor het installeren van de installatie gereduceerd.  
 

Afbeelding 34 Structuurlijn 2 
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Structuurlijnen 3 “Losse onderdelen en lage kosten” 

Een andere mogelijkheid is om de huidige dakconstructie te optimaliseren. Op afbeelding 35 in 
paragraaf 2.7 zijn de tijden van de huidige uitvoeringsmethode weergegeven. Hieruit blijkt dat het 
monteren van de dakelementen zeer veel tijd in beslag neemt. Door dit deel te optimaliseren wordt 
relatief veel tijd gewonnen. Deze methode is een samenstelling van de varianten 1C, 2B, 3C en 4A 
(afbeelding 35).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opbouw van de vloer- en topgevelelementen is gelijk aan die van de huidige methode. Bij deze 
methode hoeven geen gordingen maar wel muurplaten gemonteerd te worden. De scharnierkap 
bestaat uit dakelementen die bij de nok aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer deze worden gehesen, 
komen de dakplaten onder de juiste helling te hangen. Doordat de gehele constructie uit meerdere 
onderdelen bestaat, zijn ook meerdere vrachten en hijsbewegingen nodig om de dakconstructie te 
realiseren. Dit heeft ook gevolgen voor de benodigde uitvoeringstijd. Deze wordt namelijk geschat op 
circa vier uur. 
  
 
  

Afbeelding 35 Structuurlijn 3 
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Structuurlijnen 4 “Opvangen maattoleranties” 

Het laatste thema is het traditioneel realiseren van de dakconstructie. Dit houdt in dat alle onderdelen 
in het werk gemonteerd worden. Dit is een combinatie van de varianten 1A, 2E, 3A en 4B (afbeelding 
36). Deze onderdelen dienen met vrachtwagens naar de bouwplaats getransporteerd en opgeslagen 
te worden. Door alles in losse onderdelen te monteren is het eenvoudiger om eventuele 
maattoleranties op te vangen. Dit kan voordelig zijn wanneer in de bestaande toestand veel 
afwijkingen zitten. 
 
Het leidingwerk van de ventilatie is nog niet geïntegreerd in de elementen; deze dienen in het werk 
gemonteerd te worden. Met deze optie is het mogelijk om alle naden exact op elkaar te laten 
aansluiten. Behalve de zoldervloer worden ook zowel de topgevels als de gordingen in het werk 
traditioneel gemonteerd. Daardoor is het mogelijk om het leidingwerk te integreren in de topgevels, 
zodat ze uit het zicht blijven. Nadat de topgevels geplaatst zijn, kunnen de dakplaten gemonteerd 
worden. 
 

 

 

  

Afbeelding 36 Structuurlijn 4 
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3.4 Toetsing van structuurlijnen aan wensen 

Om erachter te komen welke wensen het belangrijkste gevonden worden is een matrix opgesteld. In 
deze matrix krijgt iedere wens een bepaalde wegingsfactor. Deze zijn ingevuld in samenspraak met de 
belanghebbenden, namelijk de directeur, twee projectleiders en één werkvoorbereider. In afbeelding 
37 zijn de resultaten in een matrix weergegeven. In de matrix worden de wensen met elkaar 
vergeleken en bepaald welke het belangrijkst gevonden wordt, hierbij wordt een 1 gegeven aan de 
belangrijkste en een 0 aan de andere. Door al deze punten op te tellen ontstaat een wegingsfactor: 
hoe hoger dit cijfer is hoe belangrijker de wens gevonden wordt. Alle beoordelingen zijn in de bijlage 
VI toegevoegd. 
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1. De totale kosten (materiaal en arbeid) van de vernieuwde 
methode dienen zo laag mogelijk te zijn. 1 2 2 2 3 3 3 2 18 4,5 

2. Zo min mogelijk manuren benodigd bij het realiseren van 
de methode 

2 1 3 1 2 2 2 2 15 3,75 

3. Zo min mogelijk hijsbewegingen 
2 1 1 0 0 2 2 1 9 2,25 

4. De tijd dat het dak blootgesteld wordt aan weersinvloeden 
dient zo kort mogelijk te zijn. 

2 3 4 1 3 4 2 3 22 5,5 

5. Zo min mogelijk bewerkingen of aanpassingen aan het 
element maken in het werk. 

1 2 4 1 1 4 3 3 19 4,75 

6. Zo efficiënt mogelijk te transporteren 
1 2 2 0 0 1 0 1 7 1,75 

7. Zo veel mogelijk toepasbaar bij andere dakhellingen 
1 2 2 2 1 4 1 2 15 3,75 

8. Zoveel mogelijk gebruikmaken van standaardverbindingen  
2 2 3 1 1 3 2 1 15 3,75 

 
Afbeelding 37 Optelling aantal gegeven punten voor het opstellen van de wegingsfactor 

 
Door al de gegevens van de onderdelen van de structuurlijnen op te tellen ontstaat een totaaloverzicht 
van in hoeverre de structuurlijnen voldoen aan de gestelde wensen. Op basis van dit overzicht is het 
uiteindelijk mogelijk om waarderingen te geven per structuurlijn. Hieruit moet vervolgens blijken 
welke structuurlijn het beste voldoet aan de gestelde wensen. In bijlage V zijn alle gegevens 
betreffende de toetsing aan de wensen weergegeven. De kosten van de onderdelen zijn telkens in 
overleg met een adviseur opgesteld. 
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In afbeelding 38 zijn alle structuurlijnen afzonderlijk getoetst aan de wensen en daaruit zijn meerdere 
gegevens uit voortgekomen. Dit is gedaan om te achterhalen welke het beste voldoet. Op basis van 
deze gegevens zijn per structuurlijn punten gegeven (van 1 t/m 4). Een 1 geeft aan dat de structuurlijn 
het minste voldoet en een 4 dat deze het beste voldoet aan de gestelde wens. Deze punten worden 
vermenigvuldigd met de eerder bepaalde wegingsfactor. Hierdoor ontstaat een overzicht van het 
aantal punten dat een structuurlijn haalt per wens. Door uiteindelijk alle punten op te tellen ontstaat 
een totaalscore. 
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Punt  Tot Punt  Tot Punt  Tot Punt  Tot 

1. De totale kosten (materiaal en arbeid) van de vernieuwde 
methode dienen zo laag mogelijk te zijn 

4,5 2 9 3 13,5 4 18 1 4,5 

2. Zo min mogelijk manuren benodigd bij het realiseren van 
de methode 

3,8 4 15 3 11,3 2 7,5 1 3,75 

3. Zo min mogelijk aantal hijsbewegingen 
2,3 4 9 3 6,75 2 4,5 1 2,25 

4. De tijd dat het dak blootgesteld wordt aan weersinvloeden 
dient zo kort mogelijk te zijn 

5,5 4 22 4 22 2 11 1 5,5 

5. Zo min mogelijk bewerkingen of aanpassingen aan het 
element maken in het werk 

4,8 4 19 4 19 2 9,5 1 4,75 

6. Zo efficiënt mogelijk te transporteren 
1,8 1 1,75 4 7 3 5,25 1 1,75 

7. Zo veel mogelijk toepasbaar bij andere dakhellingen 
3,8 2 7,5 2 7,5 3 11,3 4 15 

8. Zo veel mogelijk gebruikmaken van 
standaardverbindingen  

3,8 2 7,5 2 7,5 3 11,3 4 15 

Totale aantal punten per variant   90,75 94,5 78,25 52,5 

  76% 79% 65% 44% 
Afbeelding 39 Onderbouwing keuze 

Geschatte kosten 

Geschatte manuren

Geschatte uitvoeringstijd *

Geschatte benodigde hijsen *

Dak open voor weersinvloeden

Leidingwerk al geintegreerd in element

Transporteerbaar op vrachtwagen

Toepasbaar onder andere dakhellingen

Gebruikmaken van standaard verbindingen

Meerdere dakwerkingen mogelijk

Totaal overzicht

Structuurlijn 1 Structuurlijn 2 Structuurlijn 3 Structuurlijn 4

5,35 5,35 6,60 21,10

7,00 12,00 16,00 49,00

10.909,88€                        10.717,38€                        10.234,88€                        10.955,40€                        

18,75 20,25 23,25 71,50

Transporteerbaar (hoogte kritiek)Transporteerbaar Transporteerbaar Transporteerbaar

Toepasbaar Toepasbaar Toepasbaar Toepasbaar

6,35 6,35 7,10 30,94

Geintegreerd Geintegreerd Niet geintegreerd Niet geintegreerd

Speciale verbindingen Speciale verbindingen Standaard verbindingen Standaard verbindingen

Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk

Afbeelding 38 Totaaloverzicht toetsing structuurlijnen aan wensen 
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Conclusie 
Uit het schema op afbeelding 39 blijkt dat structuurlijn 2 “snelheid en zo min mogelijk transport naar 
de bouwplaats” het beste voldoet aan de gestelde wensen, namelijk voor circa 79 procent. De methode 
zorgt ervoor dat het dak in een snel tempo wind- en waterdicht is. Daarnaast zit al het leidingwerk al 
in het dakvlak verwerkt. In hoofdstuk 4 zal het principe verder uitgewerkt worden. Hierbij wordt onder 
andere gekeken naar type materialisaties en verbindingen tussen de losse onderdelen. Om te 
beoordelen of deze methode daadwerkelijk een goede optie is, is er een schaalmodel (1:5) gemaakt. 
Op deze wijze kan het beste ervaren worden of het principe werkt. Hierdoor is in één oogopslag te zien 
is waar moeilijkheden zitten, zie afbeelding 40. Uit het bouwen van dit schaalmodel kan geconcludeerd 
worden dat het de dakconstructie in een rap tempo opengeklapt kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Afbeelding 40 Schaalmodel 1:5 testen 
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4. Ontwerpen dakconstructie 
De gekozen dakconstructie wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Dit geldt voornamelijk voor de 
keuze voor de materialisatie, constructiviteit en het type verbindingen. Deze onderdelen zullen verder 
toegelicht en beschreven worden.  

4.1 Onderbouwing materiaalkeuze 

De keuzes voor de typen materialen dienen te voldoen aan het programma van eisen dat in paragraaf 
3.1 staat beschreven. De onderdelen waarvoor een keuze gemaakt moet worden, zijn de 
vloerelementen, dakelementen en topgevels. Deze materiaalkeuze is onder andere afhankelijk van de 
constructieve en bouwfysische eisen.  

4.1.1 Vloerelement 

De vloerelementen kunnen in meerdere materialen worden uitgevoerd. Zo is het onder andere 
mogelijk om ze in beton, hout, kunststof of in staal te maken.  
 
Variant A: hout 

Het voordeel van het uitvoeren van de vloerconstructie in hout is dat het goed bewerkbaar en 
eenvoudig te bevestigen is aan andere onderdelen. Het nadeel van hout is de overspanningslengte. De 
standaardlengte van de houten balken gaat tot zes meter. (Jongeneel, 2015) Dit houdt in dat wanneer 
de overspanning langer is, het hout samengesteld wordt, wat consequenties heeft voor de kosten. De 
kosten per strekkende meter verdubbelen namelijk en de levertijd wordt langer. Daarnaast is het van 
belang dat de constructie zo nauwkeurig mogelijk wordt gemaakt. Hout is een werkend product: het 
reageert op temperatuurstijgingen.  

Variant B: beton 

Het is mogelijk om de zoldervloer in een betonconstructie uit te voeren. Zo is het mogelijk om zowel 
een massieve vloer als een betonnenliggervloer te maken. Een massieve constructie is zeer nadelig 
omdat de bestaande fundaties de krachten moeten kunnen afdragen. De eigenschappen zijn te 
vergelijken met de opties van de andere typen materialen. Zoals te zien is in afbeelding 42 is het 
gewicht van een dergelijke vloer relatief hoger dan dat van de andere opties. Daarnaast is het niet 
eenvoudig om verbindingen te maken met andere materialen. Hierdoor zijn er al snel natte 
verbindingen nodig. (VBI, 2015)  
 
Variant C: kunststof 

Tegenwoordig is het mogelijk om kunststof liggers te maken. Deze kunnen in vergelijking met staal een 
hogere belasting aan. Daarnaast zijn ze minder zwaar dan de stalen liggers. Dit heeft als gevolg dat 
minder gewicht afgedragen hoeft te worden naar de fundatie. Het is een vrij nieuwe manier om 
constructies te maken, voornamelijk toegepast in de chemische sector. De liggers zijn namelijk 
bestendig tegen chemische stoffen. Het nadeel van deze constructie is dat ze relatief duur is in 
vergelijking met de andere mogelijkheden en dat verbindingen met andere onderdelen moeilijk te 
maken zijn. In de constructie kan niet geschroefd of gelast worden. De enige bevestiging is door 
elementen vast te bouten aan de liggers. (Vinkkunststoffen, 2015) 
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Variant D: staal 

Ook is het mogelijk om de vloerconstructie op te bouwen uit stalen liggers. Deze constructie is relatief 
een zwaardere dan een houten of kunststof constructie. Maar omdat deze sterker is dan de houten en 
betonconstructie, is het mogelijk om de hoogte van de constructie te reduceren. Het is mogelijk om 
stalen onderdelen te verbinden met bouten en moeren of om de onderdelen aan elkaar te lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit afbeelding 42 kan worden opgemaakt dat de vloerconstructie het beste uitgevoerd kan worden in 
hout. Hout is in vergelijking met de andere opties het goedkoopst en het lichtste van gewicht, in bijlage 
VII is de onderbouwing weergegeven. Dit geldt wanneer de overspanning 7 meter is. Wanneer ze 
langer wordt, zullen de prijzen van de houten liggers verdubbelen, omdat de houten liggers dan 
gelamineerd moeten worden. Wanneer deze prijzen stijgen, zal dit als gevolg hebben dat beton 
goedkoper worden. Deze betonnen balken hebben echter ook een beperking qua afmetingen. Ook al 
verdubbelen de kosten voor het toepassen van hout, dan blijven de kosten lager dan die van de 
uitvoering in staal. Bovendien is het een product dat eenvoudig te verbinden is met andere materialen. 

4.1.2 Dakelementen 

De gehele dakconstructie moet een Rc-waarde van 7 m2K/W hebben. De isolerende schil kan in zowel 
in de zoldervloer als in de dakelementen geïsoleerd gesitueerd worden. Zo zijn er drie opties mogelijk, 
namelijk:  

 de isolatieschil volledig in de zoldervloer leggen en de dakelementen niet isoleren 
 de isolatieschil volledig in de dakelementen leggen en de zoldervloer niet isoleren 
 de isolatieschil verdelen tussen de dakelementen en de zoldervloer 

Omdat op de zolder de installatie-unit is gepositioneerd, dient deze ruimte goed geïsoleerd te zijn. 
Daarnaast is het van belang dat het geluidsoverdracht naar de onderliggende ruimtes zo laag mogelijk 
is. Door het toepassen van de isolatie in de zoldervloer kan deze meedoen in de isolatieschil. 

De zoldervloer moet voldoen aan een geluidswerendheid van circa 40 dB. Door de zoldervloer te 
isoleren met 100mm steenwol (λ=0,035 Rc=2.8 W/mK) voldoet deze hieraan. Dit zou theoretisch 
inhouden dat voor de dakplaten een Rc-waarde van circa 4,2 W/mK benodigd is om aan de gestelde 

Afbeelding 41; Mogelijke materialen voor de vloerconstructie 

Afbeelding 42 Kosten varianten materialisatie vloerelementen 
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doelstelling te voldoen. Voor het concept wordt een sporenconstructie in plaats van een 
gordingenconstructie toegepast. Aan de voorzijde (dakvlak 60 graden) is het een 
enkelveldoverspanning van circa 3300mm en aan de achterzijde (dakvlak 30 graden) van circa 5500mm 

Uit het advies van de constructeur blijkt dat voor deze overspanning een enkelschalige dakplaat nodig 
is met een ribhoogte van circa 200mm, deze dakplaat heeft een Rc-waarde van 5.0 W/mK (Unilin, 
2015). De dakplaten zijn voorzien van PIR-isolatie.  

4.1.3 Topgevel 

Uit voortgaand onderzoek is geconstateerd dat de variant waarbij de topgevel bestaat uit één deel, 
zowel prijstechnisch als uitvoeringstechnisch het beste voldoet aan de stelde eisen. Tevens dient deze 
wand te voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van brand- en geluidswerendheid.  
 

 De woningen dienen te voldoen aan de eisen op het gebied van brandwerendheid (30min) en 
geluidswerendheid (<47dB) die gesteld worden aan de topgevels.  

 De elementen en aansluitingen dienen te voldoen aan de luchtdichtheidsklasse 1 basis (qv10 - 1 
liter/s.m2). 

 
In vergelijking met de opbouw van de topgevels uit het project 17 woningen Tilburg maken deze 
elementen geen deel uit van de constructieve afdracht. Hierdoor is het mogelijk om het skelet van 
deze topgevel slanker uit te voeren, zie afbeelding 43. Aspecten die een rol spelen bij het maken van 
een keuze zijn de kosten, de bevestiging en het gewicht. Naast de opbouw van het frame dienen 
materialen gekozen te worden die brandwerend en geluidswerend zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variant A: hout 
De vloerconstructie wordt in hout uitgevoerd, zo is het ook mogelijk om de topgevel daarin uit te 
voeren. Het toepassen van een houten frame heeft als voordeel dat men onderdelen als leidingwerk 
eenvoudig kan bevestigen. Bovendien is het een relatief goedkoop en licht product.  
 
Variant B: aluminium 
Het frame van de topgevel kan eveneens bestaan uit aluminium C-profielen, ook wel 
metalstudprofielen genoemd. Deze zijn verhoudingsgewijs lichter dan een vergelijkbare houten ligger. 
De kosten en de bewerkingsintensiviteit zijn daarentegen hoger dan die van een vergelijkbare houten 
ligger. Om stabiliteit van de wand te kunnen garanderen dient de achterwand van de topgevel voorzien 
te worden van beplating.  
 
 
 
 

A B

C 

C 

Afbeelding 43; varianten topgevel 
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Variant C: beton 
Het is ook mogelijk om de wand uit te voeren in beton. Het voordeel hiervan is dat de wand een massief 
geheel is dat daardoor goed voldoet aan de gestelde bouwfysische eisen. Zo’n uitvoering heeft 
gevolgen voor de constructieve afdracht van de krachten. Zo is deze constructie circa acht keer zo 
zwaar als de houten en aluminium constructie. Om onderdelen te bevestigen aan de wand dient men 
in de wand te boren. 

 

Uit afbeelding 44 blijkt dat op het gebied van kosten hout het beste voldoet, gevolgd door variant 
aluminium en vervolgens beton. Gezien de hoge kosten en het grote gewicht valt variant C, beton, af. 
(In bijlage VIII is de onderbouwing hiervan weergegeven.) Het is constructief voordeliger om het frame 
in hout uit te voeren, dus het uitvoeren in hout wordt meegenomen in het ontwerp. 

4.2 Afdracht van de krachten 

Voordat gekeken wordt naar mogelijke verbindingen, moet duidelijk zijn hoe de dakconstructie haar 
krachten afdraagt naar de fundatie.  
 
Er zijn enkele varianten weergegeven hoe de krachten afgedragen kunnen worden naar de fundatie 
(afbeelding 45). Uit de berekening van de constructeur blijkt dat op de voor- en op de achterzijde van 
de dakconstructie een krachtsafdracht plaatsvindt van circa 15kN. Het advies van de constructeur is 
om deze krachten op de bestaande gevels af te dragen, deze wanden zijn daar ook voor bestemd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 45 Mogelijke werkwijze voor de afdracht van de krachten. 

A B 

D C 

Kosten benodigde onderdelen 792,00€       3 862,00€       2 1.380,00€    1

Het gewicht van de constuctie 394,08 2 374,08 3 3080 1

Het bevestigen van onderdelen aan de wand 3 1 2

Totaalscore 8 6 4

Variant A Variant B Variant C

Afbeelding 44 Overzicht beoordeling materialisatie topgevel 
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Variant A: afdracht op bestaande voor- en achtergevel 
Het is mogelijk om de krachten van de vloerconstructie af te dragen op de bestaande binnenmuren. 
Het nadeel van deze mogelijkheid is dat de bovenzijde van de binnenmuren vlak gemaakt moet worden 
en dat er rekening gehouden moet worden met de posities van de raamsparingen. 
 
Variant B: afdracht op nieuwe voor- en achtergevel 
De vloerdelen kunnen ook op de nieuwe gevels komen te liggen. Hierdoor worden alle krachten van 
het dak en van de vloer afgedragen op de nieuwe gevels. Uit constructief oogpunt dient hiervoor de 
nieuwe gevelconstructie verstevigd te worden. Hierdoor zijn de kosten van de nieuwe gevelconstructie 
een stuk hoger, de gevelelementen moeten namelijk dubbel zo zwaar worden gedimensioneerd. 
Hierdoor zijn meer materiaal en productietijd benodigd (Fuchs, 2015). 
 
Variant C: afdracht op de bouwmuren 
Door de bestaande topgevels te verwijderen kunnen de dakelementen de krachten op de bestaande 
bouwmuren afdragen. Dit is constructief de beste manier. Hierdoor ontstaat echter een nieuw 
probleem. De gordingen van de naastgelegen woning die in de bestaande topgevels zijn gemetseld, 
zouden met behulp van een hulpconstructie opgevangen moeten worden. De materiaalkosten en de 
benodigde uren voor het monteren zijn in de overwegingen voor de keuze meegenomen. De vloeren 
overspannen van voor- naar achtergevel: in dat geval dient een secondaire constructie gemaakt te 
worden die de krachten van de voor- en achtergevel verplaatst naar de bouwmuren.  
 
Variant D: afdracht op een externe constructie 
Daarnaast is het mogelijk om de constructie buiten de bestaande woning te plaatsen. Hierdoor is de 
gehele nieuwe schil onafhankelijk van de bestaande situatie. Bij deze variant dient vooraf een 
afzonderlijke fundatie gemaakt te worden waar naderhand een stalen skelet op wordt gemonteerd.  
De nieuwe gevels en de dakconstructie kunnen dan aan dit skelet bevestigd worden. Bij deze 
constructie is veel staal benodigd; dit heeft gevolgen voor de kosten, uitvoeringstijd, veiligheid en 
overlast. 
 
In afbeelding 46 is zichtbaar welke kosten en uitvoeringstijd er zijn voor het realiseren van de 
varianten. Aan ieder onderdeel zijn punten gegeven, van 1 t/m 4. Hierbij is een 4 het beste en een 1 
het slechtst.  
 

 

Hieruit blijkt dat variant A zowel financieel als in het voorkomen van overlast voor de bewoners het 
beste voldoet. Bij deze variant wordt de bestaande voor- en achtergevel gebruikt om de krachten van 
de dakconstructie op af te dragen. In bijlage IX is hiervan de onderbouwing weergegeven. 

  

Kosten benodigde onderdelen 522,40€       4 875,40€       3 1.125,02€    2 4.770,60€    1

Benodigde uitvoeringstijd (uren) 1,5 3 1 4 4,25 2 20 1

Beste constructieve oplossing 3 1 4 3

Benodigde overlast voor de bewoner 4 4 2 2

Totaalscore 14 12 10 7

Variant A Variant B Variant C Variant D

Afbeelding 46 Overzicht varianten voor de afdracht van de krachten 
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4.3 Verbindingen tussen de primaire onderdelen 

De aansluitingen tussen de onderdelen moeten voldoen aan de constructieve en bouwfysische eisen 
die gesteld zijn in het programma van eisen.  

4.3.1 Draaiende deelmuurplaat voorzijde 

Vanwege de vorm van de dakconstructie dienen de scharnierpunten van de dakelementen aan de 
voorzijde dicht op de vloer te worden geplaatst. Door het toepassen van scharnieren is het mogelijk 
de dakplaat te laten roteren. Het is echter belangrijk dat wanneer de dakplaten in de juiste positie 
liggen, ze worden gefixeerd, zodat voorkomen wordt dat de dakplaten gaan verschuiven. Hieronder 
zijn in afbeelding 47 enkele varianten weergegeven.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant A: schuine muurplaat 

De dakelementen kunnen met behulp van een horizontale balk aan elkaar bevestigd worden. Door 
deze scharnierend te bevestigen aan de muurplaat kan deze roteren. De muurplaat is op twee plaatsen 
onderbroken, zodat men vanuit de binnenzijde de vloer kan koppelen aan de nieuwe gevelconstructie. 
De horizontale bevestigingsbalk is met behulp van scharnieren gekoppeld aan de muurplaat. Deze 
constructie kan exact 60 graden roteren en om te voorkomen dat die verder doordraait, wringt de 
dakplaat zich op de muurplaat. De muurplaat dient hiertoe diagonaal doorgezaagd te worden.  
 

Variant B: scharnierende bevestigingsbalk onder dakplaten 

Net als bij variant A zijn de dakelementen met behulp van een horizontale balk bevestigd aan elkaar. 
Om te voorkomen dat de dakelementen gaan afzakken is besloten een steun te maken onder de 
bevestigingsbalk. Deze valt, doordat hij 60 graden is geroteerd, op zijn plek. De muurplaat is over de 
gehele lengte aan één zijde 60 graden afgeschuind. Wanneer de dakplaat 60 graden geroteerd is, kan 
die bevestigd worden aan de onderliggende constructie. Door deze vervolgens te bevestigen is de 
aansluiting definitief gefixeerd. 
 

Variant C: scharnierende sporenconstructie onder dakplaten 

Een variant op de voorgaande mogelijkheden is om in plaats van een horizontale bevestigingsbalk, 
verticale bevestigingsbalken te bevestigen. Deze kan gecombineerd worden met een muurplaat die 
net als variant A diagonaal afgeschuind is. Door de bevestigingsbalken verticaal te plaatsen, blijven ze 
ook in het zicht. Door ze aan de onderzijde te verjongen, valt die tijdens het roteren vast tegen de 
muurplaat. 
 

Wanneer de dakconstructie is geplaatst, is het wenselijk dat er zo min mogelijk extra werkzaamheden 
gedaan moeten worden. Variant C valt daarom af, want hierbij moet de binnenzijde van de dakplaten 
nog worden afgewerkt.  
 
 

A B C 

Afbeelding 47 Mogelijkheden voor de draaiende deelmuurplaat voorzijde 
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Daarnaast is het arbeidsintensiever om deze constructie te assembleren in de fabriek en is er meer 
materiaal benodigd, hierdoor blijven variant A en B over. Deze zijn nagenoeg identiek, alleen het type 
muurplaat is anders. Voor het diagonaal zagen is speciaal zaaggereedschap nodig, maar bij de 
afschuining onder 60 graden niet. Vandaar dat de keuze is om variant B verder mee te nemen in het 
afstudeerwerk. 

4.3.2 Draaiende deelmuurplaat achterzijde 

Aan de achterzijde zit het scharnierpunt hoger dan aan de voorzijde doordat de achterste dakplaat op 
de voorste ligt. Daarom moet de muurplaat ook worden verhoogd. Deze wordt net als de voorste 
dakplaat scharnierend bevestigd. De afdracht van de krachten gebeurt met behulp van een 
driehoekige houten constructie. Deze zit exact boven de gordingen gepositioneerd. Hierdoor kunnen 
de krachten van de dakconstructie rechtstreeks worden afgedragen op de gordingen. In afbeelding 48 
zijn enkele voorbeelden weergegeven.  
 
 

Variant A: directe bevestiging aan dakplaten 

Hierbij wordt gebruikgemaakt van een constructie waarbij de scharnierende verbinding rechtstreeks 
op de dakplaten wordt aangebracht. Door de verbinding op deze wijze te maken hoeft er geen 
horizontale bevestigingsbalk bevestigd te worden. Zowel bij het openklappen als wanneer het 
dakelement in de definitieve positie gepositioneerd is, zorgen de scharnierende onderdelen ervoor dat 
de dakconstructie op zijn plaats blijft.  
 
Variant B: scharnierende sporenconstructie onder dakplaten 
De dakconstructie kan ook met behulp van verticale bevestigingsbalken aan elkaar gekoppeld worden. 
Het scharnierpunt kan hierdoor daaraan bevestigd worden. Doordat aan de onderzijde van de dakplaat 
verticale balken bevestigd zijn, moeten die nog afgewerkt worden. De bevestigingsbalken zijn 
bevestigd onder de dakplaat, waardoor de doorloophoogte op zolder wordt verlaagd.  
 
Variant C: scharnierende bevestigingsbalk onder dakplaten 
Door de dakelementen te koppelen met behulp van een horizontale balk, en die vervolgens 
scharnierend te verbinden aan de onderliggende constructie, kan de constructie de krachten afdragen 
op de onderliggende constructie. Doordat deze balk 30 graden roteert, valt hij in een slot. Hierdoor 
wordt voorkomen dat de dakelementen gaan afschuiven.  
 
Wanneer de dakconstructie is geplaatst, is het wenselijk dat er zo min mogelijk extra werkzaamheden 
verricht moeten worden. Daarom valt variant B af, want hierbij moet de binnenzijde van de dakplaten 
nog worden afgewerkt. Bovendien is het arbeidsintensiever om deze constructie te maken en is meer 
materiaal benodigd. De varianten A en C blijven daarom over. Ze zijn, afgezien van de bevestiging met 
de dakplaten, nagenoeg identiek.  

Afbeelding 48 Scharnierende verbinding muurplaat achterzijde 

A B C 
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Bij variant C zit een horizontale bevestigingsbalk die ervoor zorgt dat de constructie bij het losraken 
van de scharnieren niet verder zal afschuiven. Dit is bij variant A niet het geval, vandaar dat de keuze 
is gevallen op variant C. 

4.3.3 Nokaansluiting 

Uitgegaan wordt van de situatie waarbij het voorste dakvlak een helling heeft van 60 graden en het 
achterste een van 30 graden. Hierdoor is de hoek bij aansluiting van de nok 90 graden. Daardoor is het 
mogelijk om de dakconstructies op elkaar te leggen of om ze beide af te schuinen, zie afbeelding 49. 
Wanneer de dakconstructie op haar uiteindelijke plaats gepositioneerd staat, dienen deze twee platen 
aan elkaar gekoppeld te worden. Belangrijk hierbij is dat deze aansluiting goed luchtdicht wordt 
aangebracht, omdat ter plaatse van de nok zich de meeste warme lucht verzamelt. Hieronder zijn in 
afbeelding 49 enkele varianten weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

Variant A: lange op de korte dakplaat 

Door de achterste dakplaat op de voorste te leggen wordt voorkomen dat wanneer de voorste 
dakplaat gefixeerd is, de achterste omlaag kan zakken. Ze kunnen bij de nok definitief gekoppeld 
worden. Dit kan onder andere gebeuren met behulp van stalen bevestigingshoeken. 

Variant B: korte op de lange dakplaat 

Deze optie is een spiegeling van variant A. Hierbij is de voorste dakplaat op de achterste 
gepositioneerd. De uiteindelijke bevestiging van de nok kan op identieke wijze plaatsvinden. Om te 
voorkomen dat de achterste dakplaat omlaag zakt, moet tijdens het hijsen op de voorste een aanslag 
gemaakt worden. 

Variant C: bovenzijde afschuinen 

Het is tevens mogelijk om beide dakplaten aan de bovenzijde af te schuinen. Door dit te doen houden 
de dakplaten elkaar in evenwicht. Hierbij maakt het niet uit welk dakplaat boven of onder ligt. Het is 
mogelijk om dit op beide wijzen te realiseren.  

Op het gebied van constructiviteit en veiligheid zijn varianten A en C de beste opties. Bij het realiseren 
van de oplossing voor de dakconstructie wordt rekening gehouden met de uitgangsituatie van het 
project Tilburg. Hierbij wordt een ongelijkzijdig dakvlak toegepast, wanneer dit gelijkzijdig zou zijn, zijn 
varianten A en B namelijk niet meer mogelijk en blijft optie C over. Optie A is constructief de beste en 
veiligste optie doordat de achterste dakplaat op de voorste ligt, waardoor het niet mogelijk is dat ze 
omlaag valt. 

4.3.4 Aansluiting tussen de dakplaten onderling 

Er komen twee verschillende aansluitingen tussen de dakplaten voor, namelijk tussen de dakplaten in 
het element en tussen de onderlinge elementen. Bij de keuze spelen de waterdichtheid en de 
luchtdichtheid een belangrijke rol. In afbeelding 50 zijn enkele varianten weergegeven. 
 
 

A B C 

Afbeelding 49 Nokoplossing  

lange korte lange korte lange korte 
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Variant A: naadafwerking aan de bovenzijde 

De aansluiting tussen de dakplaten onderling kan op meerdere manieren gemaakt worden. Zo kunnen 
de dakplaten aan de bovenzijde afgedicht worden. De naad tussen de dakplaten dient dan vooraf 
afgepurd te worden. Dit moet gedaan worden om te voorkomen er geen thermische lekken ontstaan. 
Daarnaast dienen de luchtdichting en de waterdichting te zijn gewaarborgd. Bij deze variant wordt de 
bovenzijde afgedicht met een luchtdichtingstape die tevens waterdicht is. 
 
Variant B: standaard detail 1 

Voor de aansluiting tussen de dakplaten onderling zijn meerdere standaardaansluitingen mogelijk. 
Variant B is hiervan een voorbeeld. Door aan iedere dakplaat, verspringend een randbalk met een 
luchtdichtingstape aan te brengen, kan de luchtdichting worden gewaarborgd. Bij het plaatsen kunnen 
de dakelementen op deze wijze over elkaar heen vallen. 

Variant C: standaard detail 2 

Deze aansluiting is ook een standaardaansluitingsdetail. Hierbij wordt zowel aan de bovenzijde als aan 
de onderzijde van de dakplaat een luchtdichting gemaakt. Hierbij is een veer-groefverbinding gebruikt. 
Door deze zowel aan de boven- als aan de onderzijde te monteren wordt de luchtdichting 
gewaarborgd. Omdat de dakelementen opengeklapt geplaatst worden, dient het volgende 
dakelement ernaast geplaatst en vervolgens naar elkaar toe getrokken te worden. Anders is het niet 
mogelijk om deze aansluiting te maken. 

Variant D: verjongen dakplaten variant op standaarddetail 1 

Deze optie is een aanpassing op variant B. Hierbij wordt geen randbalk gecreëerd aan de dakplaat, 
maar wordt de dakplaat zelf verjongd. Hierdoor ontstaat een verspringing tussen de dakplaten. Door 
in deze aansluiting nog een luchtdichtingsband aan te brengen voldoet deze aan de gestelde 
luchtdichtingseisen. 

Het moet mogelijk zijn om enkele maatafwijkingen op te vangen, hierdoor valt optie A af. Wanneer 
gekeken wordt naar de montage van deze varianten is het eenvoudigste om de dakelementen met zo 
min mogelijk handelingen op de juiste positie te plaatsen.  

A B 

C D 
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Hierdoor hebben de opties C en D de voorkeur. Optie C is een goede oplossing, maar geeft 
uitvoeringstechnisch een probleem, namelijk om de aansluiting tussen de dakelementen goed te 
krijgen. Van alle opties is optie D de beste, want er hoeven relatief weinig aanpassingen aan de 
dakplaat gemaakt te worden. Bovendien zijn de dakelementen op deze wijze vrij eenvoudig te 
plaatsen. 

4.3.5 Aansluiting tussen de dakplaten ter plaatse van woningscheiding 

De dakplaten moeten ter plaatse van de topgevel doorlopen tot aan de naastgelegen woning. Dit kan 
op meerdere manieren gebeuren, maar alle oplossingen dienen te voldoen aan de eisen op het gebied 
van brandwerendheid (30min) en geluidswerendheid (<47dB). Hieronder is in afbeelding 51 een SBR-
detail weergegeven van een standaardaansluiting ter plaatse van de bestaande topgevel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ook zijn de overige oplossingen bekeken. Afgezien van de bouwfysische eisen, dient de constructie 
financieel haalbaar te zijn. Dit houdt in dat wordt gestreefd naar zo min mogelijk handelingen, om de 
dakconstructie zo snel mogelijk te kunnen realiseren.  
 
Om te voorkomen dat in deze naad waterlekkages kunnen ontstaan, dienen ze worden dicht gepurd. 
Het is mogelijk om de pasplaat als een scharnierkap of als losse platen aan te leveren. Het maken van 
een scharnierkap voor een dergelijke constructie is arbeidsintensief. Verwacht wordt dat de benodigde 
uitvoeringstijd niet veel korter zal zijn dan het plaatsen van twee losse pasplaten. In afbeelding 52 zijn 
enkele mogelijkheden weergegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 51 Standaarddetail woningscheidende wand 

A

C 

B 
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Variant A: verjongde pasplaat 

Variant A is een identieke aansluiting als die van variant D in paragraaf 4.3.4. Hierbij wordt ook een 
verjonging aangebracht in de dakelementen. Deze verjonging kan aan beide zijden identiek gemaakt 
worden. De aansluiting op de naastgelegen woning kan op deze wijze lucht- en waterdicht worden 
aangebracht. Belangrijk is dat de brandwerendheid van deze constructie voldoet aan de eisen die 
gesteld worden. De naad die kan ontstaan tussen de dakelementen (circa 7,4mm per zijde) kan worden 
opgevangen door de verjonging die in de pasplaat gemaakt is. 

Variant B: pasplaat 

Het is mogelijk om een standaarddakplaat zonder verjonging te plaatsen. Doordat de afstand tussen 
de dakelementen kan variëren ontstaat er een naad. Hierdoor kan de naad tussen de pasplaat en het 
dakelement groot worden. Wanneer de naad te groot is, is het niet mogelijk hem luchtdicht af te 
werken.  
 
Variant C: in het werk maken 

Buiten het plaatsen van prefabdakelementen kunnen ze ook in het werk afgewerkt worden. Op deze 
wijze worden de woningscheidende wanden van nieuwbouwwoningen afgewerkt, zie afbeelding 51. 
Hierbij wordt gebruikgemaakt van een thermische en brandwerende isolatie. Het verschil tussen de 
situatie op afbeelding 52 en de uitgangssituatie is de afstand tussen de dakelementen. Hierdoor dient 
nog een onderplaat aangebracht te worden om te voorkomen dat de isolatie omlaag zakt. Tevens 
wordt het dak geïsoleerd met een Rc-waarde van 7 in plaats van 4,5. Om te voorkomen dat ter plekke 
van deze naad een temperatuurlek ontstaat, dient hij goed geïsoleerd te worden. 
 
Variant D: isoleren aan de bovenzijde 

De vorige varianten zijn allemaal gepositioneerd tussen de dakelementen. Het is ook mogelijk om de 
scheiding te monteren op de dakplaat, maar hier is niet veel ruimte. De oorzaak daarvan is dat op de 
dakplaten een bevestigingsrail wordt gemonteerd voor de zonnepanelen, die een hoogte heeft van 
circa 50mm. Daarbij komt nog de ruimte die zich bevindt tussen de hoogte van de ribben en de 
bovenzijde van de dakplaat (circa 30 mm). Dit houdt in dat de hoogte van de isolatie zo’n 80mm kan 
zijn. Conform het standaarddetail is voor de brandwerendheid en de isolerende waarde Rc= 4,5 een 
dikte van 40mm + 50mm noodzakelijk. Dit houdt in dat voor een isolatiewaarde van Rc = 7 ongeveer 
het dubbele nodig is, dus 180mm.  
 

C D 

Afbeelding 52 Varianten van oplossingen voor dakaansluitingen woningscheidende wand 
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Uit het overzicht op afbeelding 53 blijkt dat variant A de beste oplossing is. Deze is echter wel duurder 
dan variant B en C, maar het verschil is minimaal. Belangrijk voordeel van variant A ten opzicht van de 
overige opties is dat deze een vrij korte uitvoeringstijd heeft en een variant is op een 
standaarddakaansluiting. 

4.3.6 Aansluiting topgevel op dakconstructie 

De topgevel wordt geplaatst wanneer beide dakelementen op de nieuwe gevelelementen staan. Deze 
kan zowel naast als in het dakelement geplaatst worden. Op het gebied van kosten zijn de varianten 
gelijkwaardig, daarom blijft dit aspect in de beoordeling buiten beschouwing. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant A: bevestiging naast het dakelement 

De topgevel kan naast het dakelement geplaatst worden. Dit heeft als voordeel dat de afstand tot aan 
de bestaande woningscheidende muur wordt verkleind tot circa 160mm, waarna deze sparing 
eenvoudig opgevuld kan worden met steenwol. Wanneer deze naast het dakelement geplaatst wordt 
kan deze dienen als oplegging voor de pasplaat, zie afbeelding 54. Door op de oplegging van de 
topgevel twee draadeindes te plaatsen en in de topgevel op dezelfde positie gaten te maken, kan hij 
over de draadeinden geplaatst worden. Vervolgens wordt de topgevel met behulp van schroeven 
bevestigd aan het dakelement. 

 

 

A

C 

B

C 

Afbeelding 54; mogelijke bevestigingen van de topgevel aan de constructie 

Kosten benodigde onderdelen 565,00€       1 535,00€       3 562,98€        2

Benodigde uitvoeringstijd (uren) 1 3 1,5 2 2,5 1

Zo min mogelijk handelingen 3 2 1

Bouwfysische beste oplossing 2 1 3

Totaalscore 9 8 7

Variant A Variant B Variant C

Afbeelding 53 Beoordeling aansluiting tussen dakplaten 
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Variant B: bevestiging in het dakelement 

Het is mogelijk om de topgevel te monteren in het dakelement, zie afbeelding 54. Hierbij moet de 
afmeting van de topgevel exact kloppen met de sparing van het dakelement. Door deze in het element 
te plaatsen, kunnen de muurplaten niet helemaal doorlopen tot aan de rand van de vloer. Bij het 
plaatsen van de topgevel op deze wijze, dient een speciale hijsvoorziening gemaakt te worden. Hij zal 
namelijk excentrisch ten opzichte van z’n zwaartepunt worden gehesen.  
 

Wanneer gekeken wordt naar aspecten als snelheid, zo min mogelijk arbeid en het opvangen van 
maatonnauwkeurigheden, voldoet variant A, de topgevel naast het dakelement plaatsen, het beste. 
Daarnaast kan deze een aanslag vormen voor het plaatsen van de pasplaat ter plaatse van de 
bestaande topgevel. 

4.4 Integratie van de installaties 

De uitgangspunten van de eigenschappen van de installatie zijn gelijkwaardig aan het project van de 
17 woningen Tilburg. De onderdelen die aandacht nodig hebben zijn voornamelijk: de aansluitingen 
van de luchtdoorvoerpunten van de zoldervloer naar de nieuwe gevel en de doorvoer van de 
bronleiding naar de nieuwe gevel naar de zoldervloer. De overige doorvoeren van leidingwerk kunnen 
op dezelfde wijze worden gemonteerd. De gaten van de doorvoeren kunnen vooraf al gezaagd zijn in 
de dakelementen. Voor de doorvoer van de bronleiding is een luik gemaakt waardoor men de leidingen 
naar binnen kan laten zakken. De onderdelen die betrekking hebben op de installaties zijn de 
ventilatieleidingen, de installatie-unit, de warmtepompleiding, de waterleidingen, de dakdoorvoeren 
van de riolering, wtw en de zonnepanelen. Per onderdeel is specificiek bekeken hoe het geïntegreerd 
kan worden in het concept. 

Ventilatieleidingen 
Zoals zichtbaar is op afbeelding 55, lopen de ventilatieleidingen via de vloerdelen naar nieuwe gevels. 
Doordat de vloerdelen nu van voor- naar achtergevel overspannen, kunnen de leidingen eenvoudig 
van het punt waar ze de zoldervloer in gaan, naar de nieuwe gevel verplaatsen. Het moeilijke 
onderdeel voor de ventilatieleidingen is de aansluiting ervan op de nieuwe gevel. In de huidige situatie 
dienen de leidingopeningen van het vloerelement exact op die van het gevelelement gepositioneerd 
te worden, wat werd gezien als kritiek punt. Ze dienen namelijk vlekkeloos in elkaar over te lopen, 
anders kunnen onevenheden ontstaan, wat onder andere als gevolg kan hebben dat de aansluitingen 
niet geheel luchtdicht zijn. Daarom is het van belang dat de koppeling van het leidingwerk in de 
zoldervloer en de nieuwe gevel maatafwijkingen kan opvangen. Om hiervoor een oplossing te 
bedenken dient duidelijk te zijn welke maatafwijkingen zich voor kunnen doen bij het positioneren van 
de dakconstructie. (Zie paragraaf 5.3.3.) 

Door deze leidingen onafhankelijk van de maatafwijking in elkaar te laten overlopen is een vergaarbak 
gemaakt in het bovenste gevelelement.  

Afbeelding 55 Aansluiting ventilatieleidingen nieuwe gevel en zoldervloer 
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Door vooraf een maatnauwkeurigheidsberekening te maken is gebleken dat de afwijking in de breedte 
van het element zo’n 15mm is en in de diepte 9,5mm. De posities van de ventilatieleidingen blijven 
gelijk, zoals ze in het huidige ontwerp zijn aangegeven.  

Installatie-unit 
De installatie-unit werd in het huidige proces nog op de zoldervloer gehesen. Doordat het dakelement 
op straatniveau wordt opengeklapt, is het mogelijk om de unit al voortijdig op z’n plek te zetten, zie 
afbeelding 56. De unit kan met behulp van een verreiker in het dakelement worden geplaatst. 
Daarnaast kunnen de benodigde beugels voor het leidingwerk al tegen de onderzijde van de dakplaten 
worden gemonteerd. Omdat de installatie-unit voor het hijsen al in het dakelement wordt geplaatst, 
moet hij aan de vloer worden bevestigd, om te voorkomen dat hij gaat schuiven tijdens het hijsen. De 
unit heeft een gewicht van circa 500 kg, dit is meegenomen in de constructieve berekening. Het gehele 
leidingwerk voor het afmonteren van de installatie-unit kan in het tweede dakelement worden gelegd. 
Vanuit de installatie-unit kunnen de leidingen richting de doorvoeren in de zoldervloer worden 
gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronleiding 
De bronleiding wordt vanaf de steiger door de sparing in het gevelelement omlaag gezakt, zie 
afbeelding 57. In de huidige situatie gebeurt dit nadat de nieuwe zoldervloer ligt. In de nieuwe situatie 
kan men deze aanbrengen als de nieuwe gevelelementen staan. Vervolgens wordt het nieuwe 
dakelement op de oplegconstructie geplaatst. In de zoldervloer van het dakelement zit een luik. 
Hierdoor kan de leiding gekoppeld worden met de leiding die naar de installatie-unit gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 57 Bronleiding in nieuwe gevel 

Afbeelding 56 Installatie-unit plaatsen in dakelement 
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Waterleiding 
De installatie-unit dient gekoppeld te worden aan het bestaande waternet. Hiervoor dient men een 
waterleiding naar de zolder te maken. Deze zal ook door de nieuwe zoldervloer gaan. Hiervoor is in de 
zoldervloer een luik voorzien waar doorheen de leidingen doorgevoerd kunnen worden.  

Dakdoorvoeren 
De dakdoorvoeren kunnen tussen de ribben van de dakplaat geboord worden. De afstand tussen de 
ribben is voor iedere dakconstructie weer identiek. Dit komt doordat de dakplaten niet doorlopen over 
de woningscheidingswanden. Hierdoor is het eenvoudiger om alle installatieonderdelen al vooraf te 
prefabriceren. Dit geldt onder andere voor de doorvoeren van de riolering en de luchtaanzuiging onder 
de zonnepanelen. Ze zijn weergegeven in afbeelding 58. 

 

  

Afbeelding 58 Dakdoorvoeren in het dakelement 
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5 Uitwerking product en proces 
Om te bepalen hoe de vernieuwde dakconstructie gemonteerd moet worden zijn meerdere plannen 
opgesteld, dit betreft onderdelen zoals: materiaal, bouwplaatsinrichting, montage, logistiek, 
uitvoeringstijd en kosten. Deze informatie wordt gebruikt voor de invulling van het draaiboek. 

5.1 Benodigde materialen 

Het materiaalplan geeft een omschrijving van de belangrijkste materiaalkeuzes in het 
uitvoeringsconcept. Omdat dit niet een standaardoplossing is, vraagt het om extra aandacht. De 
opbouw van het element en de onderlinge aansluitingen zullen in dit plan besproken worden. 

5.1.1 Het dakelement 

De dakconstructie bestaat uit twee dakelementen en twee topgevels. Het dakelement bestaat uit een 
zoldervloer die met behulp van muurplaten verbonden is aan twee dakplaten. De vloerconstructie is 
opgebouwd uit houten gordingen (69x269mm) die 400mm hart op hart zijn gemonteerd. Hierop is een 
18mm dikke underlaymentbeplating aangebracht en aan de onderzijde zit een gewapende folie. 
Tussen de gordingen zit 100mm dikke steenwolisolatie. Deze moet voorkomen dat het geluid van de 
zolder zich verplaatst naar de onderliggende ruimtes. 
Tevens zit het leidingwerk van de ventilatieleidingen al verwerkt in de zoldervloer. Dit vloerelement 
heeft een lengte van 7 meter en een breedte van 2,44 meter. Daarnaast is in de zoldervloer een 
zoldertrap gemaakt en zijn er meerdere sparingen voor het doorvoeren van leidingen, zie afbeelding 
59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het zoldervloerelement is een oplegging gemaakt voor de topgevels. Dit is een balk van 
70x50mm die tegen de gording van de vloer is opgeschroefd. Onder deze balk is nog een 
underlaymentplaat bevestigd van 130mm breed. Hierop komt isolatie te liggen die de naad tussen de 
woningen moet afdichten. Op de balk zijn een luchtdichtingsband en draadeinden bevestigd. Ze dienen 
voor de positionering van de topgevel, zie afbeelding 60. 

Op dit vloerelement worden aan de voor- en achterzijde twee muurplaten aangebracht, deze variëren 
in hoogte. Besloten is om dit met standaardhoutafmetingen te maken. Het maken van deze constructie 
is nog vrij arbeidsintensief. Zoals zichtbaar is, worden de krachten met behulp van vijf steunpunten 
afgedragen naar de vloerdelen, die zijn gepositioneerd onder een hoek van 30 graden. Het 
scharnierende deel wordt aan de deze muurplaat bevestigd en daarna kan de muurplaat aan de 
voorzijde worden geplaatst.  

 

Underlayment 18mm  

Gordingen 69x269 

Steenwol 100mm 

Ventilatieleidingen 

Gewapende folie 
Afbeelding 59 Materialen vloerelement 
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Deze kan ook volgens afbeelding 61 gemaakt en gemonteerd worden. Deze muurplaat bestaat uit een 
houten balk met een afmeting van 69x196mm die aan één zijde onder 60 graden is afgeschuind. De 
plaat wordt met behulp van lange schroeven bevestigd aan de onderliggende gordingen, waarna 
vervolgens de draaiende delen bevestigd worden. Het geheel wordt met behulp van drie 
scharnierende delen bevestigd aan de muurplaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De constructieve ribben zijn in de dakconstructie verwerkt, zie afbeelding 62. De onderzijde is geheel 
afgewerkt met een witte 18mm dikke OSB-plaat. Hierdoor hoeft er geen afwerking meer plaats te 
vinden. De dakplaat is gevuld met PIR-isolatie en heeft een dikte van circa 194mm. De ribben hebben 
een hoogte van 208mm. Aan de onderplaat van de dakconstructie kan het benodigde leidingwerk 
gemonteerd worden. Om de dakplaten bij elkaar te houden is aan de voor- en achterzijde van de 
onderplaat een balk bevestigd.  

 

 

 

Muurplaat achterzijde 

Muurplaat voorzijde 

Afbeelding 61 Muurplaten op de dakconstructie 

Oplegging topgevel 

Luchtdichtingsband 

Draadeinde 

Afbeelding 60 Oplegging topgevel naast de zoldervloer 

Trapgat 
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5.1.2 De oplegconstructie  

De zoldervloer draagt de krachten via een oplegconstructie af naar de binnenmuur. Deze 
oplegconstructie is gemaakt van houten liggers die een afmeting hebben van 49x97mm (afbeelding 
63). De oplegconstructie heeft een breedte van 4,88 meter (2 x de breedte van een dakelement). In 
het maatvoeringsplan staat beschreven hoe ze wordt gemaatvoerd en gepositioneerd. 

5.1.3 De topgevel 

De topgevels zijn nodig om de dakelementen dicht te zetten. Hiervoor is een linkse en rechtse topgevel 
nodig (afbeelding 64). De topgevels worden over de draadeinden op de oplegbalk gehesen, de afstand 
is altijd hetzelfde. De topgevelelementen zijn opgebouwd uit een houten frame van balken van 
50x70mm met daarop aan de dakelementzijde een 12mm dikke gipsplaat en aan de andere zijde een 
9mm dikke OSB-plaat. Tussen het frame wordt steenwolisolatie geplaatst. Deze isolatie zorgt ervoor 
dat de topgevel voldoet aan de geluidswerende eis. Daarnaast is op de topgevel een 
luchtdichtingsband aangebracht, deze wordt ingedrukt wanneer de topgevel naar het dakelement 
wordt getrokken. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dakplaat achterzijde 

Dakplaat voorzijde 

Hijsbevestigingen 

Afbeelding 62 Dakplaten op de zoldervloer 

Verjonging dakplaat 

Afbeelding 63 Oplegconstructie zolderelement 

Afbeelding 64 Opbouw topgevel 

Gipsplaten 

Luchtdichtingsband

d 
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5.1.4 Pasplaten 

De pasplaten worden geplaatst ter plaatse van de bestaande topgevel. Deze overbrugt de afstand 
tussen de twee dakelementen. Deze platen zijn van hetzelfde materiaal als de andere dakplaten 
gemaakt en hebben dezelfde dikte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals te zien is op afbeelding 65 zijn deze verjongd aan de zijkanten en vallen ze over de verjonging die 
gemaakt is in het dakelement. Met behulp van een passingsberekening is bekeken op welke maat deze 
plaat moet zijn.  

5.1.5  Constructieve sterkte  

Om te voorkomen dat de dakconstructie en de overige onderdelen te licht worden gedimensioneerd, 
is er een constructieve berekening gemaakt; ze is in bijlage XII toegevoegd. In deze berekening worden 
de krachten afgedragen op de bestaande voor- en achtergevel. De volgende zaken zijn hierin 
meegenomen: de constructieve berekening van het dakelement, de benodigde ligger op de bestaande 
gevel en de breedte van het benodigde metselwerk. De belasting op de bestaande fundatie is niet 
meegenomen. De eerste prototypewoning die men heeft gerealiseerd in Tilburg had dezelfde 
overspanningsrichting. Hierbij werden ook de bestaande voor- en achtergevel belast. Uit deze 
berekening blijkt dat de bestaande fundatie deze krachten moet kunnen afdragen. Bij de berekening 
van de constructie is rekening gehouden met de volgende situatie.  

Uitgangspunten 

 

Luchtdichtingsband 

Afbeelding 65 Pasplaten 

Afbeelding 66 Geometrie dakelement 
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Vloerconstructie 
De vloerconstructie is opgebouwd uit houten gordingen met een afmeting van 69x269mm met een 
lengte van 7000mm uitgaande van een hardboard ligging van 400mm, zie afbeelding 66. In de 
berekening zijn enkel en alleen deze liggers meegenomen.  

In de praktijk ligt op deze liggers nog een underlaymentbeplating van 18mm. Deze doet mee in de 
afdracht van de krachten en voorkomt dat de gordingen gaan kippen en hun stabiliteit verliezen. De 
krachten van de vloerconstructie worden aan de voor- en achterzijde afgedragen naar de bestaande 
voor- en achtergevel. Met dit berekeningsprogramma is het niet mogelijk om de bovenplaat mee te 
berekenen.  

Dakconstructie 
Voor de dakconstructie wordt gebruikgemaakt van dakplaten die voor een scharnierkap gebruikt 
worden. Dit zijn dakplaten waarbij ribben verwerkt zijn in de dakplaten die bevestigd zijn op een 
onderbeplating. De openingen tussen de ribben wordt opgevuld met PIR-isolatie. Deze ribben worden 
meegenomen in de berekening. Net als bij de vloerconstructie geldt dat de onderbeplating van de 
dakplaat niet mee berekend kan worden. Voor de ribben is een afmeting aangehouden van 
57x198mm, in werkelijkheid is dit een afmeting van 38x198mm. Maar vanwege het niet meerekenen 
van de onderplaat is ter compensatie een zwaardere ribafmeting aangenomen.  

Deze ribben zitten op een hart-op-hart afstand van 400mm gepositioneerd. In de berekening is de 
muurplaat aan de achterzijde meegenomen. Hiervoor is afmeting van 69x196 meegenomen. De ribben 
zijn exact boven de houten gordingen gepositioneerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 67 Opgelegde belasting dakconstructie 

Afbeelding 68 Permanente belasting dakconstructie en vloerconstructie 
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Belastingen 
De permanente, opgelegde en veranderlijke belasting is meegenomen in de berekening. Onder de 
veranderlijke belasting valt onder andere de sneeuw- en windbelasting. In afbeelding 67 en 68 zijn de 
permanente en de opgelegde belastingen weergegeven.  

Uit de berekening komt het volgende resultaat, zie afbeelding 69. Hieruit blijkt dat op de voorzijde (K1) 
een belasting komt van 5,25kN (over een breedte van 400mm) en aan de achterzijde (K4) een van 
4,69kN (over een breedte van 400mm).  

De gehele constructie is middels de berekening getoetst op de doorbuiging, stabiliteit en de 
doorsnede. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten. 

EXTREME UNITY CHECK 
 Label Toetsing Combinatie Artikel UC max 
 S1 Doorbuiging Ka.C.8 NEN-EN1995#7.2|NEN-EN1990#A1.4.3(4) 0,37 
 S2 Doorbuiging Ka.C.14 NEN-EN1995#7.2|NEN-EN1990#A1.4.3(4) 1,14 
 S3 Stabiliteit Fu.C.1 NEN-EN1995-1-1#6.3.2 (6.23) 0,32 
 S4 Doorbuiging Ka.C.6 NEN-EN1995#7.2|NEN-EN1990#A1.4.3(4) 1,05 
 S5 Doorsnede Fu.C.9 NEN-EN1995-1-1#6.2.3 (6.17) 0,15 
 S6 Doorsnede Fu.C.9 NEN-EN1995-1-1#6.2.4 (6.19) 0,11 
 
Uit de berekening blijkt dat S2 (het achterste dakvlak) een doorbuiging heeft, omdat de onderplaat 
niet is meegenomen in de berekening. De doorbuiging die zal plaatsvinden is voor de permanente 
belasting circa 10,7mm en voor de bijkomende belasting 4,3mm. Door deze op te tellen is de totale 
doorbuiging circa 15mm. De gestelde eis voor een dergelijk situatie is 0,004 x de overspanning = 
0,004*7000= 28mm. Dit houdt in dat de doorbuiging acceptabel is (15mm < 28mm). 

Daarnaast blijkt dat S4 (de houten gordingen) net als S2 een doorbuiging heeft. Deze doorbuiging 
ontstaat door zijn eigen gewicht (10mm) en door de veranderlijke belasting (12.7mm). Dit zorgt samen 
voor een doorbuiging van 22,7mm. Voor deze houten gording gelden de dezelfde eisen op het gebied 
van doorbuiging, namelijk 0,004 x de overspanning = 0,004 x 7000 = 28mm. Dit houdt in dat de 
doorbuiging van de gordingen acceptabel is (22,7mm < 28mm). Verwacht wordt dat wanneer de 
underlaymentbeplating mee wordt geteld, deze doorbuiging deels wordt verminderd. Hieruit kan 
vervolgens geconcludeerd worden dat de afmetingen van de gekozen constructieonderdelen voldoen.  

In afbeelding 70 is zichtbaar dat de dakelementen op een houtenligger worden geplaatst. Deze komt 
op de bestaande binnenmuren aan voor- en achtergevel te liggen. Met behulp van deze ligger gaan de 
krachten via de binnenmuren naar de bestaande fundatie. Voor de berekening van deze ligger is een 
gelijkwaardige IPE-ligger aangehouden. Deze berekening kon namelijk niet met hout gemaakt worden.  

Afbeelding 69 Oplegreactie omhullende 
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Zoals in afbeelding 70 te zien is, wordt ervan uitgegaan van dat de ligger op drie opleggingen komt te 
liggen. In de praktijk wordt de bovenste laag metselwerk verwijderd. Bij het verwijderen wordt de 
bovenste laag zo vlak mogelijk gemaakt. Om te zorgen dat de balk toch recht blijft liggen, wordt hij op 
drie punten ondersteund. De opleggingen ter plaatse van stramien A en C zijn gepositioneerd op de 
bouwmuren, en oplegging op stramien ligt op de binnenmuur. Op de balk komt permanente belasting 
en een veranderlijke belasting. Deze zijn hieronder in afbeelding 71 en 72 weergegeven. Bij de 
aannamen is uitgegaan van een IPE 180-ligger. 

Deze belastingen komen van de dakelementen af en worden uitgesmeerd over de ligger en vervolgens 
doorberekend. Hieruit blijkt dat de meeste belasting op oplegpunt K2 komt te zitten, namelijk 46 kN 
(afbeelding 73).  

 

 

 

Afbeelding 73 Permanenten belasting  

Afbeelding 70 Geomitrie 

Afbeelding 71 Veranderlijke belasting  

Afbeelding 72; Belastingen op de binnenmuren 
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De belasting van de ligger dient overgedragen te worden naar de binnenmuren. Om te berekenen hoe 
breed het benodigd metselwerk dient te zijn, is een berekening gemaakt. Voor het berekenen ervan is 
rekening gehouden met de situatie van het project 17 woningen in Tilburg. Hier was de binnengevel 
opgebouwd uit kalkzandsteen metselstenen.  

De berekening gaat uit van een maximale belasting van 59kN per strekkende meter metselwerk. De 
belasting op het metselwerk bedraagt 46kN, wat inhoudt dat om deze krachten af te dragen een 
penantbreedte benodigd is van 780mm ( 1000mm / 780mm x 46kN =59kN).  

5.1.6 Bouwfysische onderbouwing 

Een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen van een vernieuwde dakconstructie wordt gevormd door 
de bouwfysische aspecten. Zo zijn er eisen gesteld waaraan deze moeten voldoen; ze staan vermeld in 
het Bouwbesluit voor bestaande bouw. De aspecten die hierbij een rol spelen zijn de thermische, 
geluids-, brand- en luchtdichtingseisen.  

Thermische eisen 

In het programma van eisen staat vermeld dat de dakconstructie moet voldoen aan de eis van een Rc 
= 7 m2K/W. Om de dikte van het benodigde dakpakket te reduceren, wordt de zoldervloer ook 
geïsoleerd. De dakplaat die benodigd is voor de constructiviteit heeft een dikte van 198mm nodig. 
Deze dakplaat is voorzien van 156mm PIR-isolatie, wat gelijk staat aan een isolatiewaarde van Rc = 5 
m2K/W. Hieronder is de Rc-berekening weergegeven van de dakconstructie. 

 

 

 

7 = 0,04 + 5 + 0,13 + X 

7 = 5,17+X 

X = 1,83 m2K/W 

 

Dit betekent dat de zoldervloer een isolatiewaarde van Rc=1,83 m2K/W moet hebben. Voor de isolatie 
in de zoldervloer wordt steenwol gebruikt. Om te berekenen hoe dik deze isolatie moet zijn, is de 
lambdawaarde nodig, deze is 0,035. De berekening hiervoor is: 
 

 
 
 

waarbij: 
R = warmteweerstand in m2 K/W  (1,83m2K/W) 
d = dikte van het materiaal in m (onbekend) 
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K; vaak wordt λreken genomen (0,035) 
 
D = 1,83 x 0,035  
D = 0,064m = 64mm 
 
Belangrijk hierbij is dat de vlizotrap tevens met een Rc-waarde van 1,83 m2K/W wordt geïsoleerd. 

Brandwerende eisen 

Aan de topgevel wordt een eis gesteld dat deze 30 minuten brandwerend is. Hiervoor zijn meerdere 
producten mogelijk om toe te passen. Hiervoor is een gipsplaat de meest voorkomende oplossing. 
Hiervoor dient het frame van de topgevel aan één zijde bekleed te worden met 15mm dikke gipsplaten. 

Rc = Ri+ Rcdak + Re + Rcvloer 

 

De formule is R = d / λ  
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Geluidswerende eisen 

De topgevel heeft onder andere een geluidswerende functie. De eis die in het programma van eisen 
gesteld wordt, is hieronder weergegeven. 
 

 De woningen dienen te voldoen aan de eisen op het gebied van geluidwerendheid (47dB) die 
gesteld worden aan topgevels.  

 
Om aan deze eis te voldoen dient gekeken te worden naar mogelijke producten die deze 
geluidwerendheid kunnen waarborgen. De topgevel heeft een dikte van circa 100mm en kan geheel 
dicht gezet worden met isolatiemateriaal.  
Steenwolproducent Rockwool heeft hiervoor een product, namelijk de Bouwplaat 210, dat een 
geluidisolatie heeft van 53 dB (Rockwool, 2015). Door het toepassen van deze isolatie voldoet de 
topgevel aan de gestelde eisen uit het programma van eisen.  
Om de brandwerendheid van de wand te garanderen wordt een gipsplaat tegen de wand bevestigd. 
Deze heeft een dikte van 12,5mm. Dit product helpt mee in de geluidswerende functie.  
 

Vloerelement 

Om te voorkomen dat er geluidsoverdracht tussen de zolder en de kamers op de 1e verdieping 
plaatsvindt, dient men de vloerelementen te isoleren. De geluidseis die gesteld wordt vanuit het 
Bouwbesluit is een geluidisolatie van 40 dB, maar in de afspraken die gemaakt zijn binnen de 
Stroomversnelling wordt een geluidisolatie aangenomen van 30 dB. Voor het concept van de nieuwe 
dakconstructie wordt de reglementen uit het Bouwbesluit aangehouden, namelijk de 40dB. 
 
Op de zoldervloer komt een installatie-unit te staan en doordat hier meerdere draaiende onderdelen 
zoals pompen en ventilatoren in verwerkt zijn, kunnen trillingen ontstaat. Deze trillingen worden door 
de zoldervloer afgegeven aan de bestaande voor- en achtergevel. Om aan deze geluidseis te voldoen 
wordt in de zoldervloer isolatie aangebracht. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van dezelfde isolatie die 
in de topgevelelementen geplaatst wordt, namelijk de bouwplaat 210, met een geluidsisolatie van 53 
dB (Rockwool, 2015). 

Luchtdichting 

Bij NOM-woningen is het van belang dat ze voldoen aan de gestelde luchtdichtingseis. Wanneer dit 
niet het geval is, ontstaan er ongewenste luchtlekken waardoor warme lucht kan ontsnappen en er 
uiteindelijk meer energie nodig is om de woning te verwarmen.  
 
Om aan deze luchtdichtingseis te voldoen dienen berekeningen gemaakt te worden. In bijlage XIII zijn 
alle detailleringen met de benodigde luchtdichtingsbanden weergegeven. 
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5.2 Bouwplaatsinrichting 

Doordat de woningen in een kort tijdsbestek worden gerenoveerd, verplaatst de bouwplaats zich 
continu. In afbeelding 74 is het terreinplan weergegeven. Zoals zichtbaar is, staat om de vier woningen 
een steiger geplaatst. Deze onderdelen kunnen eenvoudig met behulp van een kraan overgeplaatst 
worden naar de volgende woningen. Aan het begin van de dag worden eerst de gevelelementen 
geplaatst. Deze elementen worden aangeleverd op een opslagbok. Op deze bok staan ook de 
benodigde topgevels. De bokken worden voor de start van de werkzaamheden op de bouwplaats 
geleverd en op straat gezet. Voor het hijsen van de elementen is gebruikgemaakt van een mobiele 
kraan. Deze staat gepositioneerd in de straat en verplaatst zich met de bouwstroom mee. In het 
transportplan staat hierover meer beschreven. De vrachtwagen die de dakelementen aflevert, staat 
tevens in de straat gepositioneerd en moet in het bereik staan van de mobiele kraan. Tijdens de 
sloopwerkzaamheden staat een puincontainer in de straat. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, 
wordt hij afgevoerd. De gehele straat is tijdens de werkzaamheden afgesloten. 

plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Montage van de dakconstructie 

Het montageplan beschrijft hoe de maatvoering en de montage van het dakelement gedaan moet 
worden.  

5.3.1 Positioneren montageframe 

Voor het uitzetten van referentiepunten of lijnen, wordt gebruikgemaakt van een Total Station met 
geheugen. Voor de start van de werkzaamheden wordt het hele woonblok in 3D ingemeten. Meten 
met een Total Station begint meestal met het opstellen van het instrument op een bekende stand- 
plaats waarna de kijker wordt gericht op een bekende oriëntatie. Deze punten worden bepaald bij het 
inmeten van het gebouw. Wanneer deze op de juiste positie staat, is het mogelijk om op de kopgevel 
de positie van de hoogte van de oplegconstructie te markeren. 

 

 

 

Opslagbok gevelelementen 

Mobiele kraan 

Steiger 

Vrachtwagen 

Afbeelding 74 Terreinplan 

Positie puincontainer 
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Vervolgens is het mogelijk om het montageframe tegen de kopgevel te bevestigen, zie afbeelding 75. 
Hiervoor worden twee gaten in een baksteen geboord. Vervolgens wordt het frame tegen de gevel 
gehouden en vastgeschroefd met HUS-ankers. Hierbij wordt met behulp van een libel het 
montageframe waterpas gezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de horizontale roterende laser is gepositioneerd is het mogelijk om de hoogte van de bovenzijde 
van de oplegconstructie over te halen met een meethulpmiddel. Hierop is de ontvanger van de laser 
bevestigd. Nadat deze hoogte is bepaald, is het mogelijk om te kijken of de oplegconstructie op de 
juiste hoogte ligt, zie afbeelding 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de bovenzijde van de binnenmuur vlak is gemaakt, is het mogelijk om de oplegconstructie te 
plaatsen. Deze wordt op de binnenmuur gelegd; vervolgens wordt gekeken of deze op de juiste hoogte 
ligt. Dit gebeurt met behulp van een horizontale roterende laser die aan de kopgevel van het woonblok 
zit bevestigd. Wanneer hij te laag ligt, worden vulblokken gebruikt om hem op de juiste hoogte te 
leggen. Door een waterpas op de oplegconstructie te leggen, kan bekeken worden of de 
oplegconstructie waterpas ligt. Bij horizontaal roterende laser wordt uitgegaan van een 
nauwkeurigheid van 1,5mm op 30 meter.   

Oplegconstructie Nieuwe gevel 

Afbeelding 76 Hoogte overnemen naar oplegconstructie 

Markering bovenzijde oplegconstructie 
Afbeelding 75 Positioneren montageframe 
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5.3.2 Stellen aanslagen  

Nadat de verticaal roterende laser goed is gepositioneerd, is het mogelijk om de aanslagen over de 
draadeinden te plaatsen en ze met behulp van een schroef te bevestigen aan het gevelelement 
(afbeelding 77). Met behulp van een meethulpmiddel is het mogelijk om de juiste positie van de 
aanslag te bepalen. Op dit hulpmiddel zit de ontvanger van de verticaal roterende laser bevestigd. Het 
is mogelijk om dit door één persoon uit te laten voeren. 
  

 
De ontvanger van de verticaal roterende laser zit bevestigd op het meethulpmiddel. Door dit op de 
juiste positie te houden en de bout tegen het hulpmiddel aan te draaien, wordt de juiste positie van 
het dakelement bepaald, zie afbeelding 78. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 78 Stellen aanslagen 

Afbeelding 77 Stellen aanslagen dakelement 
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5.3.3 Bevestigen dakelement aan het gevelelement 

De dakelementen vallen over de draadeinden die bovenop de gevelelementen zitten. Ze worden 
vervolgens tegen de aanslagen geplaatst. In de onderste balk van het gevelelement zitten gaten waar  
de draadeinden doorheen zakken (afbeelding 79). 
 

Nadat een dakelement op de juiste positie is geplaatst, worden vanuit de binnenzijde ervan de moeren 
op de draadeinden gedraaid, zie afbeelding 80. Hierdoor zit het dakelement gekoppeld aan het 
gevelelement. De krachten van de dakconstructie worden afgedragen naar de oplegconstructie. 
 

Afbeelding 79 Montage dakelement 

Afbeelding 80 Montage dakelement 
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De gaten in de balken waar de draadeinden overheen zakken, moeten groot genoeg zijn. Om dit te 
berekenen is een passingsberekening gemaakt. Daarnaast is de hoogtepositie van het gevelelement 
bepalend voor de aansluiting. Het dakelement draagt z’n krachten af op de oplegconstructie, maar 
wordt tevens bevestigd aan het gevelelement (afbeelding 81).  
 

 

Wanneer dit bekend is, is het mogelijk om te kijken of deze afwijking opgenomen kan worden. In de 
nu volgende lijst is de berekening te zien van de maximaal voorkomende afwijking in diepte- en 
hoogterichting die opgelost moet worden. 
 

Afwijking X-richting (eigen aanname) 

Stellen nokken op hoeklijn ± 1 mm 

Kromming onderste gevelelement (grootste) ± 5 mm 

Dikte onderste element ± 3 mm 

Positioneren onderste gevelelement met waterpas ± 3 mm 

Kromming bovenste gevelelement (grootste) ± 5 mm 

Dikte bovenste gevelelement ± 3 mm 

Positioneren bovenste gevelelement met waterpas ± 3 mm 

Positie van de draadeinden ± 2 mm 

 

Dit resulteert in een maximale afwijking van √12 + 52 + 32 + 32 + 52 + 32 + 32 + 22 ≅ 9,5mm in 
diepterichting. Deze afwijking moet op te vangen zijn in de sparing in het dakelement.  
 

Afwijking Z-richting (eigen aanname) 

Hoogte hoeklijn ± 3 mm 

Hoogte onderste gevelelement ± 4 mm 

Hoogte bovenste gevelelement ± 4 mm 

 
De gevelelementen worden geplaatst op een hoeklijn. De hoogte daarvan wordt bepaald met een 
roterende laser; deze heeft een afwijking van 3mm op 30m. Daarnaast kunnen de hoogtes van het 
onderste en bovenste gevelelement afwijken. Dit resulteert in een maximale afwijking van 

√32+42 + 42 +≅ 6,5mm. Dit houdt in dat de luchtdichtingsband ter plaatse van de luchtventilatie 
deze speling moet kunnen opvangen. 

Afbeelding 81 Maatafwijking in de diepte- en hoogterichting 

Z 

X 
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De positionering van het dakelement in de breedte (Y-as) gebeurt door een markering die in het 
midden van het gevelelement is aangebracht. Deze markering moet exact tussen twee dakelementen 
zitten. Deze positie is vooraf te bepalen doordat het gehele woonblok 3D wordt ingemeten, zodat het 
mogelijk is te achterhalen waar afwijkingen zitten. Afhankelijk van deze gegevens wordt de positie van 
het dakelement aangeduid. 

5.3.4 Positioneren topgevel  

Aan de zijkant van het dakelement is een balk bevestigd als fundatie van de topgevel. Op deze balk zijn 
twee draadeinden en een luchtdichtingsband bevestigd. Door deze over de draadeinden te laten 
zakken wordt de topgevel op de juiste plaats gepositioneerd en aan de onderzijde ook tegen het 
dakelement aangedrukt. Hierdoor wordt de luchtdichtingsband ingedrukt en voldoet deze aan het 
gestelde advies voor de luchtdichting. 
 
De topgevel is aan de onderzijde op de juiste positie gepositioneerd omdat hij over de draadeinden 
heen valt en dus gedwongen gepositioneerd wordt. Vervolgens moet de topgevel gefixeerd worden 
met behulp van lijmklemmen die de topgevel naar het dakelement toe trekken. Op de topgevel zijn 
namelijk omegahoeken bevestigd waarachter een lijmklem kan worden gehaakt. Door die aan te 
trekken wordt de luchtdichtingsband ingedrukt. Nadat de gevel op de juiste positie staat, is het 
mogelijk hem te fixeren. Dit gebeurt door schroeven door de balk, die aan het dakelement bevestigd 
zit, naar te topgevel te schroeven, zie afbeelding 82. 
  

 

5.3.5 Plaatsen pasplaat 

Voordat varianten worden bepaald is achterhaald hoe groot de afstand tussen de dakplaten (V1 en V2) 
is. Om dit te berekenen wordt gebruikgemaakt van de passingsberekening van ir. Peter A.J. van Hoof. 
(Maatbeheersing theorie P.A.J. van Hoof) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De basisregel voor het 
samenstellen van onafhankelijke 
stochastische variabelen 
 
V1= L – K – V2 
V1 = V2 
2V=L– K  
V= 0,5L – 0,5 K  
 
O2V= (0,5)2O2L + (0,5)2O2K 
O2v= 0,25O2l + 0,25O2k 

Afbeelding 82; Plaatsen topgevel 



Het ontwikkelen van een modulaire dakconstructie voor de iQrenovatie 81 

Deze berekening gaat over de naden v1 en v2. De positie van het dakelement is onder andere 
afhankelijk van de positie van het gevelelement. Vooraf worden de woningen digitaal ingemeten 
waardoor achterhaald kan worden hoe de bestaande situatie is. Zo worden de afwijkingen in kaart 
gebracht en meegenomen in de berekening voor de positionering van de nieuwe gevelelementen. 
Voor het berekenen hoe groot de afwijking van V1 en V2 is, is de volgende berekening benodigd, O2v= 
0,25O2l + 0,25O2k 
 

Afwijking hoogterichting (eigen aanname) 

Kromming over de lengte dakelement ± 10 mm 

Roterende laser ± 3 mm 

Aanslag dakelement ± 3 mm 

 

Dit resulteert in een maximale afwijking van √102+32 + 32 +≅ 10,8mm. Dit is per dakelement; de 
afwijking van het eerder geplaatste dakelement is identiek aan die van de te plaatsen dakelement. 

Hieruit komt het volgende resultaat √10,82 + 10,82 +≅ 15,2mm. Deze afwijking wordt verdeeld over 
twee naden. Dit houdt in dat aan iedere zijde van de tussenplaat er rekening mee gehouden kan 
worden dat er een naad nodig is van minimaal 7,6mm.  

5.4 Transport 

Dit transportplan hoort bij het uitvoeringsplan voor het monteren van de vernieuwde dakconstructie. 
In dit transportplan zijn alle transportgerelateerde onderdelen voor het draaiboek van het plaatsen 
van een prefabgevelelement uitgewerkt.  
 

Transport naar de bouwplaats 

De onderdelen zijn opgeslagen op een oplegger en met een vrachtwagen vervoerd naar de 
bouwplaats. Dit betreft de volgende onderdelen: twee dakelementen, twee pasplaten, twee 
oplegconstructies en een installatie-unit. Doordat slechts één vrachtwagen benodigd is om de 
materialen op de bouwplaats te krijgen, wordt voorkomen dat de straat en de omgeving overlast 
ondervinden. Om te vermijden dat de onderdelen op de vrachtwagen beschadigd raken tijdens 
transport is een zeil over de dakelementen geplaatst, zie afbeelding 83.  

 

 

 

 

 
 
 

Afbeelding 83 Transport naar de bouwplaats 
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Als de vrachtwagen aankomt op de bouwplaats is het mogelijk om het zeil omhoog te hijsen. Voor het 
hijsen is een kraan nodig, zie afbeelding 83. Dit principe wordt niet verder uitgewerkt en moet in nader 
onderzoek onderzocht worden. Op afbeelding 84 is de indeling van de vrachtwagen weergegeven. Het 
frame waarop de dakelementen liggen, kan met behulp van een kraan van de vrachtwagen worden 
gehaald. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport op de bouwplaats 

De te gebruiken materialen worden aan de hand van een aantal eigenschappen geclassificeerd. Dit zijn 
de materiaalgegevens waarmee rekening gehouden moet worden bij de keuze van de 
transportmiddelen. 
 

Eigenschappen Dakelement Pasplaat Oplegconstructie Installatie unit 

Afmetingen (mm) 7000x2440x840  5400x1000x200 5400x100x180 2000x800x1750 

Gewicht (kg) 1750 100 60 500 

Vorm Plaat Plaat Plaat Blok 

Hoeveelheid 2 2 2 1 

Tijd Op afroep Op afroep Op afroep Op afroep 

 
De gevelelementen wegen namelijk circa 1000kg. Bij het hijsen van het eerste dakelement is de 
installatie-unit al gepositioneerd in het dakelement. Hierdoor is de hijslast van deze combinatie 
maatgevend voor de keuze van de kraan. De afstand waar de kraan gepositioneerd staat, varieert per 
dag. Hierdoor is het niet mogelijk om een keuze te maken voor het type kraan. Echter kan gesteld 
worden dat deze minimaal 2250kg moet kunnen hijsen vanaf een nader te bepalen afstand. De 
benodigde bevestigingsmaterialen worden met de vrachtwagen afgeleverd op de bouwplaats. In 
afbeelding 85 is het transportschema weergegeven van het plaatsen van de dakconstructie. 
  

Eerste dakelement 

Tweede dakelement 

Pasplaten 

Installatie-unit 

Afbeelding 84 indeling op de vrachtwagen 
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Opslag fabrieksterrein

Laden vrachtwagen

Vervoer naar bouwplaats

Openklappen eerste 
dakelement

Bevestigen eerste 
dakelement

Hijsen  eerste dakelement

Monteren  eerste 
dakelement

Openklappen tweede 
dakelement

Bevestigen tweede 
dakelement

Hijsen  tweede dakelement

Monteren  tweede 
dakelement

Heftruck

Vrachtwagen

Verreiker

Mobiele kraan

Verreiker

Mobiele kraan

 
Afbeelding 85 Transportschema’s dakelement 

5.5 Veiligheid 

In het veiligheidsplan worden de arbeidsomstandigheden tijdens de uitvoering van het bouwwerk en 
het toezicht daarop beschreven. Het plan zal zich beperken tot de risicoanalyse voor het realiseren van 
de dakconstructie en de daarvoor te nemen maatregelen. De risicoanalyse is in afbeelding 86 
weergegeven.  
 

Klasse A Taak gebonden risico's 

Klasse B Risico's door aanwezigheid 

Klasse C Gezondheidsrisico's  

Klasse D Risico's door nalatigheid 

 

 

Risicoanalyse monteren dakconstructie
Knelpunten Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

Tijdens het slopen het 

voorkomen dat er stenen naar 

onder vallen

Doordat de zoldervloer niet 

beloopbaar is kan het voorkomen 

dat men door het plafond stapt

Bij het slopen komt veel stof vrij 

dit kan lijden tot 

gezondheidsrisico's 

De kabels waaraan de 

dakplaten omhoog worden 

getrokken kunnen knappen

Er bevinden zich draaiende delen

Om de dakconstructie te 

bevestigen is een traplader 

benodigd om bij de nokconstructie 

te komen.

De kabels waaraan de 

oplegconstructie omhoog 

worden getrokken kunnen 

knappen

Doordat de zoldervloer niet 

beloopbaar is kan het voorkomen 

dat men door het plafond stapt

Men kan bij het plaatsen met de 

vingers bekneld raken tussen de 

elementen

De kabels waaraan de 

dakelementen omhoog worden 

getrokken kunnen knappen

Om in het dakelement te komen 

moet men over de bestaande 

zoldervloer lopen

Men kan bij het plaatsen met de 

vingers bekneld raken tussen de 

elementen

De kabels waaraan de topgevels 

omhoog worden getrokken 

kunnen knappen

Men kan bij het plaatsen met de 

vingers bekneld raken tussen de 

elementen

De kabels waaraan de pasplaten 

omhoog worden getrokken 

kunnen knappen

Het voorste dakvlak is 60 graden 

hierdoor is deze niet beloopbaar

Men kan bij het plaatsen met de 

vingers bekneld raken tussen de 

elementen
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Per onderdeel wordt bekeken welke oplossingen er zijn om de risico’s te reduceren. Voor het 
recuderen van deze risico’s is de informatie van de KAM begeleider van Ballast Nedam ingeschakeld. 
Hierbij is informatie vergaard voor de wijze waarop deze risico’s geelimineerd kunnen worden. 

Slopen dakconstructie 

Om te voorkomen dat de men door het bestaande plafond zakt, dient men beplating op plafonddragers 
te leggen. Daarnaast voorkomt dit dat er stenen door het plafond vallen. Bij het slopen komt veel stof 
vrij, wat kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Om dit te voorkomen moeten de vaklieden stofmaskers 
dragen. Tijdens het slopen van de dakconstructie is het van belang dat de bewoners van de woning 
zich niet daarin bevinden. De slopers moeten een helm dragen. 

Openklappen dakelement 

Tijdens het fixeren van de dakconstructie moet de hijsbalk nog onder de onderste dakplaat zitten. Dit 
is ter beveiliging van de vakmannen die de bathoeken ter plaatse van de nok moeten monteren. Om 
bij de nok te komen is een trapladder benodigd. Verder is het belangrijk dat eerst aan beide zijden van 
de dakconstructie een bathoek is geplaatst voordat men zich onder de dakconstructie bevindt. Ook 
kan het voorkomen dat de kraan de onderste dakplaat te ver doortrekt. Wanneer dit gebeurt, valt de 
bovenste plaat naar beneden. Om dit te voorkomen zijn er kabels aan de onderste dakplaat en het 
vloerelement bevestigd. Dit voorkomt dat men de dakplaat te ver openklapt. 

Plaatsen dakelement, topgevels, pasplaten 

Tijdens het hijsen mag zich niemand onder de lasten van de kraan bevinden. Om ongevallen te 
voorkomen is het tevens van belang dat de bewoners uit de woning zijn. Bij het bevestigen van de 
pasplaat ter plaatse van de nok moet men een veiligheidsharnas dragen (zie afbeelding 87).  

Afbeelding 87 Veiligheidsharnas 

Risicoanalyse monteren dakconstructie
Knelpunten Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

Tijdens het slopen het 

voorkomen dat er stenen naar 

onder vallen

Doordat de zoldervloer niet 

beloopbaar is kan het voorkomen 

dat men door het plafond stapt

Bij het slopen komt veel stof vrij 

dit kan lijden tot 

gezondheidsrisico's 

De kabels waaraan de 

dakplaten omhoog worden 

getrokken kunnen knappen

Er bevinden zich draaiende delen

Om de dakconstructie te 

bevestigen is een traplader 

benodigd om bij de nokconstructie 

te komen.

De kabels waaraan de 

oplegconstructie omhoog 

worden getrokken kunnen 

knappen

Doordat de zoldervloer niet 

beloopbaar is kan het voorkomen 

dat men door het plafond stapt

Men kan bij het plaatsen met de 

vingers bekneld raken tussen de 

elementen

De kabels waaraan de 

dakelementen omhoog worden 

getrokken kunnen knappen

Om in het dakelement te komen 

moet men over de bestaande 

zoldervloer lopen

Men kan bij het plaatsen met de 

vingers bekneld raken tussen de 

elementen

De kabels waaraan de topgevels 

omhoog worden getrokken 

kunnen knappen

Men kan bij het plaatsen met de 

vingers bekneld raken tussen de 

elementen

De kabels waaraan de pasplaten 

omhoog worden getrokken 

kunnen knappen

Het voorste dakvlak is 60 graden 

hierdoor is deze niet beloopbaar

Men kan bij het plaatsen met de 

vingers bekneld raken tussen de 

elementen
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Afbeelding 86 Risicoanalyse per onderdeel 
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5.6 Benodigde uitvoeringstijd 

Het doel van Ballast Nedam is om de schilrenovatie in één dag te monteren. Hieronder wordt het 
plaatsen van de gevel- en dakconstructie verstaan. Het monteren van de gevelelementen gebeurt in 
een tijdsbestek van een half uur per element. Dit houdt in dat men twee uur bezig is met het plaatsen 
en één uur met het verwijderen van de bestaande kozijnen. Voornamelijk het monteren van de 
dakconstructie zorgt ervoor dat het doel van één dag niet wordt behaald. In het huidige project deed 
men uiteindelijk één dag over het monteren van de dakconstructie. Dit houdt in dat een winst behaald 
moet worden van circa drie uur.  
 
Om de benodigde uitklaptijd te berekenen is een dakelement een op een nagebouwd. De betreffende 
onderdelen zijn conform de constructieve berekening uitgewerkt. Door het bouwen van een prototype 
is het mogelijk om technische problemen te analyseren en te verbeteren. Daarnaast is op deze wijze 
achterhaald hoelang het duurt voordat een dergelijke constructie is opengeklapt. Helaas is het niet 
mogelijk dit prototype uit te proberen op een echte woning. In bijlage XIV is een kort verslag 
toegevoegd. De montagetijd van de dakconstructie is niet getest maar vastgesteld op basis van 
gegevens uit eerder onderzoek en adviezen van medewerkers van Ballast Nedam.  
 
1a Verwijderen dakconstructie 
Het verwijderen van de dakconstructie is in voorafgaand onderzoek nader onderzocht. Deze gegevens 
zijn meegenomen in de berekening van de benodigde uitvoeringstijd. 
 
1b Openklappen dakconstructie 
Door de constructie een op een na te bouwen is het mogelijk om de tijden voor het openklappen van 
de dakconstructie te achterhalen. Hierbij is het openklappen en het bevestigen van een dakelement 
getest. 
 
2a Plaatsen oplegconstructie  
Het plaatsen van de oplegconstructie is identiek aan de huidige situatie. Hierbij worden twee stalen 
balken in de bouwmuren gemonteerd en moeten twee sleuven gemaakt worden. In de nieuwe situatie 
moet de bovenzijde van de binnenmuur vlak gemaakt worden. Hierop komen de oplegconstructies te 
liggen. 
 
2b Stellen aanslagen dakconstructie 
De tijden voor het stellen van de aanslagen zijn gebaseerd op aannamen. Deze werkzaamheden zijn 
niet leidend in de uitvoeringstijd. De tijden zijn doorgesproken met ervaringsdeskundigen. 
 
3 Plaatsen dakelementen 
Het plaatsen van de dakelementen is nagenoeg identiek met het plaatsen van de zoldervloerdelen. 
Deze worden namelijk ook op vier punten gehesen en over draadeinden geplaatst. Deze gegevens zijn 
meegenomen in het opstellen van de benodigde uitvoeringstijd. 
 
4 Plaatsen topgevel 
Het aanpikken en het hijsen van de topgevel is gelijk aan de huidige situatie, maar het positioneren en 
fixeren is anders. Bij het positioneren zakt de topgevel over de draadeinden.  
 
5a Plaatsen pasplaat 
Het plaatsen en bevestigen van de pasplaat is te vergelijken met het plaatsen van een normale 
dakplaat. Voor het plaatsen van de pasplaat zijn de tijden uit het voorafgaand onderzoek 
aangehouden. Echter is deze niet leidend in de benodigde uitvoeringstijd. 
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5b Waterdicht afdichten topgevel t.p.v. oud dak 
Voor het waterdicht afdichten van de topgevel is een aanname gebruikt. Deze montagewijze is alleen 
te testen door de topgevel op werkelijke grootte na te bouwen en meerdere keren te toetsen. 

 

*(Deze onderdelen gebeuren gelijktijdig met andere werkzaamheden, maar zijn niet maatgevend voor de uitvoeringstijd.) 

Uit afbeelding 88 kan geconcludeerd worden dat het monteren van de nieuwe dakconstructie in 
combinatie met de montage van de gevelelementen in één dag kan geschieden. Dit houdt in dat men 
om 7:00 uur start met de werkzaamheden en om 16:00 uur gereed is. In bijlage XV zijn de 
uitvoeringstijden verder uitgesplitst en onderbouwd. 

5.7  Benodigde kosten 

De vernieuwde dakconstructie is een samenstelling van onderdelen die onder ideale omstandigheden 
zijn geassembleerd. Hierdoor zijn de ontwikkel- en productiekosten hoger, maar wordt de 
uitvoeringstijd gereduceerd waardoor minder manuren nodig zijn. Deze vernieuwde dakconstructie 
vraagt dus om een grote investering. Om een vergelijking te maken met de huidige werkwijze is een 
kosten-batenberekening gemaakt. Zowel de huidige kosten als de kosten voor de vernieuwde 
dakconstructie mogen in dit rapport niet gepubliceerd worden; ze zijn weergegeven in bijlage XVI.  

Kosten 
De extra kosten die deze methode met zich meebrengt, zijn op te delen in de kosten voor de productie 
en voor materialen. Zo dient voor de vernieuwde dakconstructie zwaarder geconstrueerd te worden 
omdat de zoldervloeren een grotere overspanning maken. Daarom dient men grotere gordingen in de 
vloer toe te passen. De dakplaten in de huidige dakconstructie zijn niet zelfdragend; ze dragen hun 
krachten af op de gordingen. In de vernieuwde dakconstructie zijn de dakplaten wel zelfdragend. Dit 
wil zeggen dat er geen onderliggende constructie nodig is en dat de investeringskosten van deze 
dakplaten hoger zijn. Daarnaast zijn de muurplaten zwaarder uitgevoerd dan bij de huidige constructie.  

 

Onderdeel Aantal Eenh Vakl. m/u Bron 

1a Verwijderen dakconstructie 90 min 5 7,50 Voortgaand onderzoek 

1b Prepareren dakconstructie 35 min 1 0,88 Testen       

2a Plaatsen oplegconstructie 82 min 2 2,60 Voortgaand onderzoek 

2b Stellen aanslagen dakconstructie 40 min 1 0,80 Aannamen       

3 Plaatsen dakelementen 66 min 3 3,30 Voortgaand onderzoek 

4 Plaatsen topgevel 42 min 3 2,10 Voortgaand onderzoek 

5a Plaatsen pasplaat 34 min 3 1,70 Voortgaand onderzoek 

5b Waterdicht afdichten topgevel t.p.v. oud dak 40 min 2 1,33 Aannamen       

Totaal aantal minuten 349 min   20,21   

Planning uitvoering 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00

Verwijderen kozijnen

Plaatsen gevelelementen

1a Slopen dakconstructie 1a

1b Openklappen dakelement 1b

2a Plaatsen oplegconstructie 2a

2b Stellen aanslagen dakelementen 2b

3. Plaatsen dakelement 3

4. Plaatsen topgevels 4

5a Plaatsen pasplaten 5a

5b Waterdicht afdichten topgevel 5b

9:30 14:30

Afbeelding 88 Benodigde uitvoeringstijd nieuwe dakconstructie 
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Uit de berekening op afbeelding 89 blijkt dat de vernieuwde dakconstructie circa € 505, - per woning 
duurder uitvalt dan het huidige concept. Hierbij is tevens zichtbaar dat maar circa tweederde van de 
benodigde manuren nodig is om de constructie te monteren.  

Baten 
De baten worden behaald door een snellere uitvoeringstijd, die een besparing oplevert in de 
tijdgebonden Algemene Bouwplaats Kosten (ABK=5%). Het geprefabriceerd aanleveren van de 
dakconstructie zorgt ervoor dat de woning in één dag gereed is in plaats van anderhalve dag. Dit 
resulteert in een besparing van een halve dag. Daarnaast is bijvoorbeeld door een snellere montage 
minder lang een steiger nodig. Wanneer gekeken wordt naar een fictief project van 50 woningen (circa 
€ 70.000, - per woning) zou het met de huidige methode circa 75 dagen kosten om het te realiseren. 
Daarentegen is met de nieuwe methode maar circa 50 dagen benodigd. Dit resulteert in een voordeel 
van 25 dagen, hierdoor wordt de post van de ABK lager. De ABK bedraagt circa 5% van de gehele 
bouwsom, dit is grofweg 50 woningen x € 70.000, - kosten x 5% = € 175.000, - (Per dag is dit circa € 
2330, -). Door 25 dagen eerder op te leveren is dat een besparing van 25dagen x €2330,- besparing per 
dag =€ 58.333, -. besparing door 25 dagen eerder op te leveren. 

Uit de bovenstaande berekeningen blijkt dat de productiekosten van de vernieuwde dakconstructie 
hoger zijn, maar dat in de uitvoering tijdwinst behaald wordt. De extra productiekosten wegen niet op 
tegen het voordeel dat behaald wordt door het eerder opleveren, namelijk -€ 505,58 per woning + € 
2330, - besparing ABK = € 1825, - totale besparing per woning.  

Afbeelding 89 Vergelijking oude en nieuwe dakconstructie 

Oud Aantal manuren Nieuw Aantal manuren

1a Verwijderen dakconstructie 7,50 7,50

1b Prepareren dakconstructie 0,00 0,88

2a Plaatsen oplegconstructie 4,72 2,58

2b Stellen aanslagen dakconstructie 0,00 0,80

3 Plaatsen dakelementen 13,63 3,26

4 Plaatsen topgevel 5,28 2,13

5a Plaatsen pasplaat 0,00 1,68

5b Waterdicht afdichten topgevel t.p.v. oud dak 0,00 1,38

31,13 20,21 -505,58€             Totale kosten (inclusief uren)

Vergelijking oude en nieuwe situatie
Huidige renovatie wijze dak Vernieuwde renovatie wijze dak

Verschil €
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6 Draaiboek 
Nu bekend is hoe het product van de vernieuwde dakconstructie is opgebouwd, is het mogelijk om te 
kijken hoe deze gemonteerd moet worden. Het doel van het draaiboek is om het de vaklieden duidelijk 
te maken hoe de constructie gemonteerd moet worden. Per activiteit is schematisch weergegeven 
welke materialen en materieel er benodigd is. Daarnaast is aangegeven hoeveel vaklieden benodigd 
zijn voor het realiseren. De verwachte uitvoeringstijden van de activiteiten is in een planning 
weergegeven. Het is belangrijk dat de dakconstructie conform de informatie uit het draaiboek 
gerealiseerd worden. Daardoor is per deelplan kort de belangrijke onderdelen beschreven. 

6.1 Beschrijving proces 

Het totaaloverzicht van al de benodigde werkzaamheden voor het monteren van de vernieuwde 
dakconstructie ziet u in afbeelding 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitvoeringsproces bestaat uit acht hoofdactiviteiten. Eerst vinden de sloopwerkzaamheden plaats, 
gelijktijdig daarmee is het mogelijk om de dakconstructie die op de vrachtwagen geleverd wordt, open 
te klappen. Nadat het dak is gesloopt, worden de oplegconstructie en de stelaanslagen voor de 
dakelementen gemonteerd en afgesteld. Nadat deze juist gepositioneerd zijn, kan men de 
dakelementen hijsen. De vernieuwde dakconstructie bestaat uit twee losse dakelementen, die 
luchtdicht op elkaar worden aangesloten. De opening tussen de woningen, ter plaatse van de 
bestaande topgevels, worden dichtgezet met geprefabriceerde houten topgevels die voldoen aan de 
gestelde eisen voor de brand- en geluidswering. Tussen de dakelementen is een open ruimte en om 
deze te vullen worden pasplaten geplaatst. Deze worden tevens meegeleverd met de vrachtwagen. 
Om de aansluiting tussen het nieuwe dakelement en de naastgelegen woning wind- en waterdicht te 
maken, wordt gebruikgemaakt van een zeil dat eenvoudig aan de nieuwe topgevel bevestigd kan 
worden. Met behulp van een verstevigingsbalk die op het bestaande dak ligt, wordt voorkomen dat 
het zeil gaat opwaaien. Het gehele SADT schema is weergegeven in bijlage X. Op de volgende pagina’s 
zijn enkele belangrijke onderdelen uit het draaiboek weergegeven. Het gehele draaiboek is terug te 
vinden in bijlage XI. 

  

Monteren 
dakconstructie

Openklappen 
dakelementen

Slopen 
dakconstructie

Plaatsen 
oplegconstructie

Stellen aanslagen 
dakconstructie

Plaatsen 
dakelementen

Plaatsen topgevels

Plaatsen pasplaten

Waterdicht 
afdichten topgevel

1a

1b

2a

2b

3 4

5a

5b

Afbeelding 90 SADT-schema vernieuwde dakconstructie 
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7 Evaluatie 
Door het analyseren van de bestaande dakconstructie is in kaart gebracht welke onderdelen verbeterd 
moeten worden om het gewenste doel van Ballast Nedam te behalen. 
 
“Het doel is om een nieuwe methode voor de uitvoering van de dakconstructie te ontwikkelen waarbij 
de gehele woning in één dag wind- en waterdicht is. Hieronder behoort onder andere het slopen van 
het dak, het plaatsen van de zoldervloer, topgevels en de dakvlakafwerking.”  
 
Aan het te ontwikkelen product zijn de volgende eisen gesteld: 
 

 De gehele dakconstructie dient een totale Rc-waarde van 7 W/mK te hebben. 
 Uitgaande dakvlak waar zonnepanelen op gemonteerd kunnen worden. 
 De onderdelen dienen met een geconditioneerde vrachtwagencombinatie getransporteerd te kunnen 

worden (een maximale breedte van 2,6m1 en lengte van 16m1 en hoogte van 4m1) 
 De elementen moeten met verticaal transport verplaatsbaar zijn. 
 De woningen dienen te voldoen aan de eisen op het gebied van brandwerendheid (30min) en 

geluidwerendheid (<47dB) die gesteld worden aan woningscheidende wanden.  
 In de zoldervloer dient een sparing te zitten. Dit in verband met de bereikbaarheid van de zolder. 
 Binnen één dag de gehele woning weer wind- en waterdicht. De werkzaamheden dienen plaats te 

vinden onder standaardwerkuren (7:00 t/m 16:30). 
 

- De gehele dakconstructie dient een totale Rc-waarde van 7 W/mK te hebben. 
De geïsoleerde schil is gelegd ter plaatse van de vloerconstructie en de dakvlakafwerking. Zo 
heeft de vloerconstructie een rc waarde van 1,83 W/mK en de dakvlakafwerking van 5,17 
W/mK. Dit resulteert in een totaal waarde van 7 W/mK.  
 

- Uitgaande dakvlak waar zonnepanelen op gemonteerd kunnen worden.  
Op de dakvlakafwerking van de dakconstructie is het mogelijk om zonnepanelen te monteren. 
Het is mogelijk om deze in de fabriek al te monteren maar voor de bereikbaar van de nok is 
verstandiger om deze later te monteren. 

 
- De onderdelen dienen met een geconditioneerde vrachtwagen combinatie getransporteerd te 

worden. 
Doordat de dakelementen op elkaar liggen, kunnen ze efficiënt worden getransporteerd. Dit 
houdt in dat zowel de breedte, lengte als de hoogte van de gehele dakconstructie voldoet aan 
de gestelde transporteisen.  
 

- De woningen dienen te voldoen aan de eisen op het gebied van brandwerendheid en 
geluidwerendheid 
De elementen die hierbij van toepassing zijn, zijn de zoldervloer en de woningscheidende 
wanden. Deze zijn allen voorzien van de benodigde brandwerende en geluidswerende 
materialen. Zo is de zoldervloer voorzien van 64mm steenwol isolatie en de woningscheidende 
topgevel van 70mm steenwol. Voor de brandwerendheid is de afwerking van de topgevels 
afgewerkt met 12mm dikke gipsplaten. 
 

- In de zoldervloer dient een sparing te zitten. Dit in verband met de bereikbaarheid van de zolder. 
In de vernieuwde dakconstructie is sparing gemaakt voor de toegang van de zolder. De sparing 
zit op exact dezelfde plaats als bij het oorspronkelijke woning. De constructie in de vloer is 
hierop aangepast. 
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- Binnen één dag de gehele woning weer wind- en waterdicht. De werkzaamheden dienen 
plaats te vinden onder standaard werkuren. 
Om te kijken of deze voldoet aan de gestelde eisen is onder andere door: 1. het bouwen van 
een prototype, 2. resultaten uit eerder onderzoek en 3. advies van deskundigen, een 
prognose voor de benodigde uitvoeringstijd opgesteld. Hieruit kan men concluderen dat het 
monteren van de gevelelementen in combinatie met de vernieuwde dakconstructie in een 
tijdsbestek van één dag (7:00 uur tot 16:00 uur) haalbaar moet kunnen zijn.  
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Aanbeveling 

Om de vernieuwde dakconstructie door te ontwikkelen en een succes te laten worden, zijn enkele 
aanbevelingen gedaan. Dit geldt voor zowel het ontwikkelen van het product als het verbeteren van 
het proces. 
 

De vernieuwde dakconstructie is toepasbaar voor nieuwbouwprojecten. Bij nieuwbouwprojecten is 
het mogelijk om de onderconstructie nauwkeuriger te maken dan bij de renovatie. Daarnaast is het 
mogelijk om verschillende dakvlakafwerkingen op de dakplaten te monteren. Ook zijn er meerdere 
nieuwbouwconcepten op de markt waarmee het mogelijk is om woningen in enkele dagen te 
realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de iQwoningen van Ballast Nedam en Morgenwonen van 
Volkerwessels.  
 

Bij de vernieuwde dakconstructie zitten de zonnepanelen nog niet bevestigd op de dakplaten. Ze 
kunnen vooraf al bevestigd zitten op de dakelementen. Doordat de dakelementen in de diepterichting 
niet altijd even nauwkeurig geplaatst worden, kan het voorkomen dat ze niet naadloos op elkaar 
aansluiten. Om dit te voorkomen moet verder gekeken worden naar de mogelijkheid voor het 
nastellen van de zonnepanelen.  
 

Bij het ontwikkelen van de dakconstructie zijn de uitgangspunten van het project 17 woningen Tilburg 
aangehouden. Dit houdt in dat er rekening gehouden is met gelijke overspanningsafstanden en de 
vorm van de dakconstructie. Om de vernieuwde dakconstructie in meerdere soorten dakvormen toe 
te passen, moet verder onderzoek worden gedaan. Aspecten waarnaar gekeken moet worden, zijn: 

 De maximale overspanningsrichtingen 
 De maximale breedte van een dakelement 
 De afdracht van krachten naar de onderliggende constructie 
 Mogelijke vormen van trapsparingen in de zoldervloer 
 Het reduceren van de kosten van de dakplaten  
 Het efficiënt transporteren van de dakelementen naar de bouwplaats. 

 
In dit afstudeerwerk is slechts één dakelement één op één nagemaakt. Hierbij is getest of de 
constructie werkt en hoelang het duurt om haar open te klappen. Om te kijken of de vernieuwde 
dakconstructie concurrerend kan zijn met andere dakconcepten is het nodig om deze dakconstructie 
in z’n geheel te testen. Zo kan men de benodigde uitvoeringstijden meten. Daarnaast wordt verwacht 
dat door het verder industrialiseren van het principe de kosten voor het realiseren van de 
dakelementen omlaag gaan. 
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