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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport 'Positiebepaling van objecten op een tunnelbekisting' 
uitgevoerd ter afsluiting van de afstudeerrichting Construction Technology aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Een rapport dat weergeeft hoe het afstudeerproject is 
aangepakt en op welke wijze aan de doelstelling wordt voldaan. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van BAM Materieel 
Nederweert te bedanken, met in het bijzonder die medewerkers welke op enige wijze 
hebben bijgedragen aan dit afstudeerproject. 

Met plezier richt ik een speciaal woord van dank aan: 

• Dr. Ir. P.A.J. van Hoof, voor zijn enthousiaste manier van begeleiden; 

• Ir. M.M.J. Vissers, voor zijn kritische blik op mijn afstudeerwerk; 

• Ir. I. Baten, voor zijn opbouwende kritiek en waardevo111e aanmerkingen; 

• Ing. J.J.P.M. Zentjens, voor zijn vertrouwen en de mogelijkheid om binnen BAM 
Materieel af te studeren. 

• Mijn ouders, voor de mogelijkheid om optimaal te kunnen genieten van deze periode 
uit mijn leven; en 

• Mijn vriendin Jennifer, voor haar onvoorwaardel i1jke liefde en steun. 

Vol trots kijk ik terug op een geweldige studie- en studententijd. 

Eindhoven, april 2009 
R. Zwiers 
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Samenvatting 

Nieuwe ontwikkelingen in de bouw le i,den tot nieuwe eisen ten aanzien van het 
bouwproces. Ook de tunnelgietbouw heeft te maken met een veranderende markt, 
waarin vraag is naar een flexibel, projectonafhankelijk en aantrekkelijk bouwproces. 

Uit een analyse van het tunnelgietbouwproces blijkt dat de grootste drempel ten 
behoeve van een flexibel en projectonafhankelijk tunnelsysteem wordt gevormd door de 
projectgebonden programmatie van de tunnelbekisting. Deze programmatie is nodig om 
de bouwkundige en installatiegerelateerde objecten op de tunnelbekisting te bevestigen. 

Een alternatief, waarbij projectgebonden programmatiegaten worden voorkomen, is een 
modulair gatenpatroon. Een patroon van standaard programmatiegaten ter bevestiging 
van objecten op de tunnelbekisting. 

Een modulair gatenpatroon kent veel voordellen ten aanzien van de flexibiliteit en 
voorbereiding van tunnelprojecten, maar is alleen acceptabel zolang de uitvoering er 
geen hinder van ondervindt. Om het systeem uitvoeringstechnisch aantrekkelijk te 
maken is het lokaliseren van de juiste bevestigingspositie binnen het modulair 
gatenpatroon als belangrijkste voorwaarde bestempeld. Derhalve is de onderstaande 
doelstelling geformuleerd: 

Doel van het afstuderen is een methode te ontwikkelen om de bevestigingspositie van 
installatiegerelateerde objecten op een tunnelbekisting, voorzien van een modulair 
gatenpatroon, te bepalen. 

De installatiegerelateerde objecten worden door gedwongen positionering op de 
tunnelbekisting aangebracht, hetgeen betekent dat het bepalen van de 
bevestigingspositie gelijk is aan het vinden van het juiste programmatiegat. Een 
specifiek programmatiegat kan worden gevonden door te meten, een vooraf uitgezette 
codering en/of een uniek codeerstelseL 

Door middel van literatuuronderzoek zijn alle bestaande meet- en codeermethoden in 
kaart gebracht, resulterend in. een vijftal fundamentele meetmethoden en een viertal 
codeermethoden. Vanuit het literatuuronderzoek zijn met behulp van een aantal 
brainstormsessies 97 denkbare methoden gegenereerd, welke op structurele wijze zijn 
geordend tot negen conceptoplossi,ngen. 

De negen conceptoplossingen zijn beoordeeld op basis van een programma van eisen, 
welke door middel van een procesanalyse tot stand is gekomen. Een kwalitatieve 
toetsing van de negen concepten laat zien dat slechts één mogelijkheid geheel voldoet 
aan de doelstelling, namelijk 'positiebepaling door middel van een permanent, visueel 
zichtbaar codeerstelsel op de tunnellbekisting'. 

De gekozen conceptoplossing bestaat uit een combinatie van twee deeloplossingen . Ten 
eerste wordt het patroon onderverdeeld in kleinere vlakken om de hoeveelheid 
informatie op de bekisting te beperken en de methodiek effectiever te maken. Hiertoe 
wordt gebruik gemaakt van bestaande tunnelsegmenten, waardoor een 
gestandaardiseerd en flexibel systeem wordt verkregen. 

De segmenten worden voorzien van een uniek en logisch codeerstelsel, waarbij elk 
programmatiegat een eigen kenmerk krijgt. Fouten door foutief aflezen of niet zichtbare 
coderingen (obstakels) worden zo tot een minimum beperkt. 
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Samenvatting 

Vanwege de grote variatie binnen de woningbouw is het onmogelijk om alle 
voorkomende afmetingen te standaardiseren. De variabele beukbreedte wordt daarom 
aangepast door gebruik te maken van passtukken. Door middel van een inventarisatie 
van alle voorkomende passtukken, bij BAM Materieel Nederweert, is besloten de 
passtukken van 300, 600, 900 en 1200mm te standaardiseren. 

Afwijkende passtukken zorgen voor een verstoring van het modulair patroon. Door de 
scheiding van de tunnelbekisting juist te positioneren is het mogelijk het patroon in 
zoverre te standaardiseren, dat de installateur op basis van de beukbreedte zijn 
leidingwerk kan ontwerpen, zonder dat hiervoor een complete uitwerking van de 
tunnelbekisting noodzakelijk is. 

De permanente coderingen moeten voldoen aan een drietal voorwaarden: de codering 
dient duidelijk zichtbaar te zijn op het bekistingsvlak, mag geen negatieve, fysieke 
invloed hebben op het betonoppervlak en moet bestand zijn tegen het revisieproces. 

Door middel van een proefopstelling en aanvullende interviews zijn verschillende typen 
coderingen getoetst, waaruit is gebleken dat slechts één type codering toepasbaar is 
binnen het huidige tunnelgietbouwproces van BAM materieel. De codering betreft een 
verdiepte, niet-lossende codering. Doordat deze codering zich vult met beton, heeft deze 
slechts een geringe invloed op het betonoppervlak. 

Uit een financiële vergelijking blijkt dat het modu,lair gatenpatroon in de tunnelbekisting 
een jaarlijkse besparing oplevert van €300.000,- ten opzichte van het huidige 
tunnelproces. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat de 
doelstelling is behaald en het systeem financieel rendabel is. 
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1 Inleiding 

Hoe speelt een bouwbedrijf in op een veranderde markt? Nieuwe ontwikkelingen leiden 
tot nieuwe eisen ten aanzien van het bouwproces. Zo zal ook de tunnelgietbouw moeten 
veranderen om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag uit de markt. 

Dit rapport beschrijft het afstudeerproject 'Positiebepaling van objecten op een 
tunnelbekisting' uitgevoerd als eindstudie van de specialisatie Construction Technology 
behorende tot de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en doel van het afstudeerproject behandeld. 
Algemene kennis met betrekking tot het gietbouwproces, tunnelbekisting en 
installatievoorzieningen wordt als bekend verondersteld. 

1.1 Aanl·eiding 

1.1.1 Ontwikkelingen en toekomstvisie 

De Nederlandse bouwwereld is constant in beweging, waardoor bouwbedrijven zich 
continu d ienen aan te passen aan de laatste, nieuwe ontwikkelingen. Ook de 
tunnelgietbouw, een bouwmethode welke zich in het verleden ruimschoots heeft 
bewezen , heeft te maken met deze nieuwe ontwikkelingen. 

Hieronder worden enkele relevante ontwikkelingen benoemd, welke van invloed zijn op 
de tunnelgietbouw. 

• Toename van het aantal installatievoorzieningen in de woningbouw als gevolg van 
strengere eisen aan comfort en energiezuinigheid; 

• Toename van variatie binnen een bouwproject als gevolg van koperswensen; 

• Strengere eisen met betrekking tot veiligheid en arbeidsbelasting van het 
bouwplaatspersonee l'; 

• Afname van het aantal vaklieden in het bouwproces door het achterblijven van de 
instroom van nieuwe medewerkers. 

Deze ontwikkelingen vragen een flexibel, projectonafhankelijk en aantrekke tijk 
bouwsysteem. De Koninklijke BAM groep heeft als visie dat het tunnelgietbouwproces 
ook in de toekomst een leidende rol speelt in de seriematige woningbouw. 

Om in te spelen op de veranderende markt dient het tunnelgietbouwproces onder de 
loep te worden genomen. Uit een analyse van het tunnelproces blijkt dat de grootste 
drempel ten behoeve van een flexibeler en projectonafhankelijk bouwsysteem wordt 
gevor md door de projectgebonden programmatie van de tunnelbekisting. 
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1.1.2 Programmatie van de tunnelbekisting 

Door middel van een tunnelbekisting worden in één arbeidsgang zowel de wanden als de 
vloer van een woning gerealiseerd. Hierbij worden alle installatievoorzieningen 
opgenomen in de betonnen draagconstructie. 

Om het gewenste eindresultaat te bereiken dient de bekisting voor het storten te worden 
voorzien van zowel bou wkundige als installatiegerelateerde objecten. Deze objecten 
worden bevestigd middels een kruk- of pengatverbindin g~ . Ten behoeve van het 
positioneren en fixeren van deze objecten worde n in het bekistingsoppervlak 
( program ma tie )gaten aangebracht. 

Bouwkundig Installatietechnisch 
RaamsparinÇJsmallen Wandcontactdozen 
Kopschotten Centraaldozen 
Deursparingstijlen Verdeelblok 
Dorpels Elektriciteitsleidingen 
Vulkisten - Bevestigingzadels 
Trapgatsparingen - Sparingkegels 
Vloerkopschotten Waterleidingen 

Ventilatiekanalen 
Afvoerleidingen 
Sparingsmallen 

Tab. 1.1: Bouwku ndige en installatie
gerelateerde objecten, welke middels 
pmg rammatiegaten op een t unnel bekisting 
gefixeerd worden. 

Afb. 1. 1· Ten behoeve van het eindproduct 
dienen verschillende objecten op de tunnel
bekist ing aangebracht te worden. 

De bovengenoemde programmatiegaten zijn projectafhanke lrijk, hetgeen betekent dat 
deze voor elk project geboord en achteraf weer dichtgelast worden. Het toenemende 
aantal installatievoorzieningen en variatie binnen bouwprojecten, brengt een toename 
van het aantal benodigde programmatiegaten met zich mee. Uit een steekproef van 
twaalf projecten is gebleken dat er gemiddeld 1100 programmatiegaten per 
tunnelbekisting benodigd zijn. 

Tunnelwanden 64,9 
Tunneldek 73,5 

CJ) 

u~ 
eN 
::J E 
.::.c.--
$: c 
::J2 
o ro 
co El 
2,07 
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N' 
E c Q) 
ro 
El 
ro ...... 
~ 
Q) 

w 
5,84 
4,80 

N' 
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Q) 

ro 
El 
...... 

~ 
c 
ro 

(f) 

0,44 
0,62 

N' 
E c 
Q) 

Q)ro 
..c CJ) 
o~ 

-~ Q) 
c ·-
roro 
..c = (.)+-' Q) c 
~ ~ 
0,00 
0,88 

c 
Q) 

ro 
CJ) 

ëö 
ë 
ro 
ro 
ro 
ro 
ê5 
f-

542 
558 

Totaal aantal gaten/tunnel: 1100 

Tab. 1.2 : Ten behoeve van een project zijn gemiddeld 1 100 
programmatlegaten per tun nel bekist ing nodig. 
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1.1. 3 Knelpunten programmatie 

Uit een procesanalyse blijkt dat er een aantal knelpunten te onderscheiden zijn met 
betrekking tot de programmatie van de tunnelbekisting. Een toename van het aantal 
programmatiegaten brengt een evenredige toename met zich mee met betrekking tot 
onderstaande knelpunten. 

• De programmatie is duur: 
Het boren en dichtlassen van één programmatiegat ten behoeve van 
bouwkundige voorzieningen kost €9,70. 
(Bron: Wilmsen, J. Persoonlijke mededeling, 2008). 

• De programmatie is tijdrovend: 
Het boren en dichtlassen van de gaten heeft een nadelige invloed op de 
benodigde voorbereidingstijd van tunne,lproj ecten. Dit gaat ten koste van de 
flexibiliteit en de bezettingsgraad van het tunnelsysteem. 

• De programmatie is nadelig voor de kwaliteit van het betonoppervlak: 
Niet alle programmatiegaten worden bij elke stort gebruikt. Dit betekent dat er 
lege gaten ontstaan in het bekistingsvlak, waar lekkage van cementwater 
optreedt. Deze lekkages leiden tot een verminderde/ visuele kwaliteit van het 
betonoppervl,ak. 

• De programmatie is nadelig voor de kwaliteit van het bekistingsoppervlak: 
Na het dichtlassen van de programmatiegaten dient het bekistingsoppervlak 
gereviseerd te worden om een egaal oppervlak te verkrijgen. Bovendien is er 
door het lekwater sprake van cementophoping aan de binnenzijde van de 
bekisting. 

• De programmatie leidt tot onkosten: 
Vanwege wisselende koperswensen of fouten bij de programmatie, komt het voor 
dat de programmatiegaten tijdens de uitvoering moeten worden aangepast. Het 
boren van gaten/ tijdens de uitvoering van het tunnelproces, zorgt voor 
oponthoud voor de tunnelploeg (en daarmee het hele project). 

Afb. 1. 2 en 1.3 : De kn elpunten met betrekking tot de programmatie wo rden versterkt 
door het toenemende aant al ins allatievoorzi eningen en va riatie binnen een proj ect. 

11 
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1.2 Modulair tunnelsysteem 

In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat de projectgebonden programmatie 
de belangrijkste belemmering vormt tot een flexibel en projectonafhankelijk 
tunnelgietbouwproces. Om in te spelen op de veranderde markt is door BAM materieel 
de volgende wens geformuleerd: 

"Het elimineren van de projectgebonden programmatiegaten." 

1.2.1 Modulair gatenpatroon 

Een alternatief voor de projectgebonden programmatie wordt aangedragen in het 
(interne) ontwerprapport 'tunnelproces van de toekomst', namelijk een modulair 
gaten patroon. 

Een modulair gatenpatroon bestaat uit een vast raster van programmatiegaten in het 
bekistingsvlak. Door toepassing van een universeel stramien is het boren van 
projectgebonden programmatiegaten niet nodig. Wijzigingen met betrekking tot de 
positie van sparingen en installatievoorzieningen kunnen daardoor tot op het laatste 
moment worden doorgevoerd . 

1.2.2 Bevestiging objecten 

Een modulair gatenpatroon brengt met zich mee dat er een groot aantal lege gaten 
ontstaan (gaten, welke niet worden gebruikt). Uit paragraaf 1.1.3 blijkt dat deze lege 
gaten een aantal knelpunten opleveren. 

Om die reden is er gekozen voor zogenaamde 'blinde gaten ', waarbij geen cementwater 
weg kan lekken . Deze blinde gaten kunnen echter niet worden gebruikt om objecten op 
traditionele wijze te fixeren. 

De objecten worden daarom bevestigd door middel van magneetverbi,ndingen, waarbij 
de magneet wordt voorzien van een pennetje. De functie van dit pennetje is tweeledig: 

• Het opnemen van schuifkrachten ten gevolge van de stortbelasting en het 
verdichten van het beton; 

• Het gedwongen positioneren van de magneet, hetgeen de maatvoering 
vereenvoudigt. 

Gedwongen positionering betekent dat het object wordt gedwongen om een bepaalde 
positie in te nemen door gebruik te maken van vaste aanslagen (afbeelding 1.4). 

Afb 1.4 : De positionering en fixat ie van objecten 
middels magneten voo rz ien van een pennetje. 

12 
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1.2.3 Voordelen 

Hieronder wordt een overzicht van de voordelen van een modulair gatenpatroon 
gegeven. 

• Flexibel, projectonafha n keiijk bouwsysteem; 
• Gestandaardiseerde kisten en maatvoering; 
• Tijdsbesparing voorbereidingstraject; 
• Maatvoering en boren programmatiegaten vervalt; 
• Geen revisiewerkzaamheden m.b .t. programmatiegaten; 
• Verlenging levensduur van de bekisting; 
• Hogere bezettingsgraad door minder stilstand; 
• Kwaliteitsverbetering van het bekistingsoppervlak; 
• Minder kans op vertraging door foutieve programmatie. 

Uit de onderstaande financiële analyse blijkt dat het modulair gatenpatroon een 
jaarljjkse kostenbesparin9 van circa €300.000,- met zich mee kan brengen. Een 
dergelijke besparing betekent een toename van drie procent op de resultaatverwachting 
van de businessunit Gietbouwbekisting Woningbouw, BAM Materieel. 

In deze analyse is voor het aanbrengen van het modulair gatenpatroon een investering 
van €100,- per vierkante meter bekistingsvlak opgenomen. De onderstaande resultaten 
omschrijven de besparing exclusief aanvullende te nemen maatregelen. 

Huidige 
Huurkosten: tunnelbekisting 

Investering m2 € 454,00 

Bezettingsgraad % 65 

Afschrijftermijn jaar 10 

Huurprijs per dag m2 € 0,62 

Totaal: 440m2/96d € 26.188,80 

Revisiekosten: m2 € 60,50 

besparing 15% m2 

Totaal: 440m2 € 26.620,00 

Boren + dichtlassen st. € 9,70 

bouwk. gaten> 6mm 

Totaal: 1,65 sVm2 € 7.042,20 

Aanpassingen toebehoor c.q. pos 

hulpmiddelen 

Totaal: pos 

TOTAAL PER PROJECT 96d 

PER PROJECT/JAAR 240d 
TOTAAL PER JAAR (continu) 24BS (bouwstromen) 

TOTAAL PER JAAR (b.graad) 70% 

Tunnelbekisting met 
modulair gatenpatroon 

€ 554,00 

70 

10 

€ 0,71 

€ 29.990,40 

€ 51,43 

€ 22.627,00 

nvt 

€ 0,00 

Baten 

-€ 3.801,60 

€ 3.993,00 

€ 7.042,20 

€ 7.233,60 

€ 18.084,00 
€ 434.016,00 

€ 303.811,20 

Tab . 1. 3 : Totaaloverz icht van de financi ele analyse. Hieruit blij kt dat het modu lai r gatenpatroon 
een jaarl ij kse kostenbesparing kan opleveren van circa €300.000,-
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1.3 Probleemomschrijving 

De verwachte voordelen van het modulair gatenpatroon maken het interessant om dit 
innovatieve systeem nader te onderzoeken. Gevolgen van het modulair gatenpatroon 
met betrekking tot de uitvoering zijn echter nog onbekend. Met betrekking tot de 
uitvoeringstechnische eigenschappen van het modulair gatenpatroon kunnen een drietal 
hoofd za ken worden onderscheiden: 

• De optimale verdeling c.q. moduulmaat van het modulair gatenpatroon; 
• De maatvoering van de te monteren objecten op de tunnelbekisting; 
• Het positioneren en fixeren van objecten op de tunnelbekisting. 

Volgens P.C.G. Rijnbeek, bedrijfsleider BAM Materieel, komt het bij W&R-projecten 
(bijlage B.VI) regelmatig voor dat er fouten worden gemaakt bij het lokaliseren van het 
juiste programmatiegat Het is daarom reëel te veronderstellen dat het lokaliseren van 
het juiste programmatiegat, binnen een modulair gatenpatroon, problemen oplevert. 

Een tunnelbekisting ten behoeve van W&R-projecten (waarde en riant) is voorzien 
van een standaard 9atenpatroon ten behoeve van wandcontactdozen en leidingzadels. 
Het aantal programmatiegaten per tunnelwand van het W&R-gatenpatroon en het 
modulair gatenpatroon verhoudt zich als 1 staat tot 9 . 

Vanwege de complexiteit en omvang van het onderwerp is in overleg met de 
afstudeerbegeleidingscommissie besloten om het onderzoek te beperken tot de 
maatvoering van de te monteren objecten op de tunnelbekisting. Ten aanzien van de 
overige twee hoofdzaken gelden de volgende uitgangspunten: 

• Het modulair gatenpatroon heeft êèn moduulmaat van lOOmm en 
programmatiegaten met een diameter van Smm (bijlage B.VI); 

• De fixatie van de objecten vindt plaats middels magneetverbi•ndingen in 
combinatie met een pennetje (bijlage B.VII). 

1.4 Doelstelling en afbakening 

Het centrale thema binnen het afstudeerproject betreft het lokaliseren van de juiste 
bevestigingspositie van objecten binnen het modulair gatenpatroon. Naar aanleiding van 
dit onderwerp is de vo·lgende doelstelling gedefinieerd. 

"Het ontwikkelen van een methode om de bevestigingspositie van 
installatiegerelateerde objecten op een tunnelbekisting, voorzien van een 
modulair gaten patroon, te bepalen." 

Het afstudeerproject is als volgt afgebakend: 

1. Tunnelbekisting: 
In het onderzoek is uitgegaan van een standaard tunnelbekisting van het type 2500. 

2. Modulair gatenpatroon: 
Aanleiding en u•itgangspunt voor het onderzoek betreft een modulair gatenpatroon, in 
het bekistingsvlak van de tunnelbekisting, met een moduulmaat van lOOmm. 

14 
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3. Installatiegerelateerde objecten: 
Het afstudeerproject beperkt zich tot de installatiegerelateerde objecten op de 
tunnelbekisting. Deze keuze is gemaakt op basis van de volgende argumenten : 

• De ontwikkelingen laten een toename zien van het aantal programmatiegaten ten 
behoeve van installatievoorzieningen in het betoncasco; 

• De montage van installatiegerelateerde objecten ligt op het kritieke pad van het 
tu n neig ietbouwproces; 

• De installatiegerelateerde objecten zijn verantwoordelijk voor 79% van de 
programmatiegaten in het bekistingsoppervlak. 

4. In het werk: 
De methode is bedoeld om tijdens de uitvoering (vanaf de productie van het 
materieel tot en met de laatste betonstort) de positie van objecten op de 
tunnelbekisting te bepalen zonder dat de tunnelcyclus (elke dag storten) in gevaar 
komt. 

De tunnelcyclus en het tunnelproces vormen belangrijke voorwaarden voor het 
functioneren van de te ontwikkelen methodiek. Deze voorwaarden zijn verwoord in 
het programma van eisen (paragraaf 3.3). 

Inhet werk 

Modulair gatenpatroon 

Tunnelbekisting 

Afb. 1.5: Afbakening van het afstudeerproject 'Positiebepaling van objecten op een 
tunnelbekisting'. 

1.5 Opbouw rapport 

De kern van dit afstudeerrapport is opgedeeld in drie fasen, te weten: onderzoek, 
ontwerp en uitwerking. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en enkele 
aanbevel·ingen. 

In hoofdstuk 2 'Onderzoek' wordt de functie van de te ontwerpen methode beschreven. 
Vervolgens worden alle bestaande middelen en methoden om een positie te bepalen in 
kaart gebracht. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het ontwerptraject, waarbij conceptoplossingen worden 
gegenereerd ten behoeve van de positiebepaling van objecten op een tunnelbekisting. 

15 
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Deze conceptoplossingen worden beoordeeld aan de hand van een programma van 
eisen, waarmee de best toepasbare werkwijze wordt bepaald. 

In het vierde hoofdstuk wordt de gekozen conceptoplossing uitgewerkt en getoetst op 
basis van een drietal aandachtpunten en de financiële consequenties van de methodiek. 
De drie aandachtspunten volgen uit de beoordeling in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 5 volgen tot slot de conclusie en aanbevelingen met betrekking tot dit 
afstudeerproject. 

1. Inleiding 

2. Onderzoek 

3. Ontwerp 

4. Uitwerking 

5. 
Conclusie en 

aanbevelingen 

- Probleemstelling 
- Onderzoeksvragen 
- Dataverzameling 

- Ontwerpvarianten genereren 
~ - Ontwerpvarianten structureren 
- Ontwerpvarianten beoordelen 

- Uitwerking ontwerp 
- Toetsing ontwerp 

Afb . 1.6 : Opbouw van het rapport met in de 
ke rn: onderzoek, ontwer p en uitwerking . 
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2 Onderzoek 

Dit hoofdstuk g,eeft de resultaten weer van de onderzoeksfase, welke tot doel heeft a1111e 
benodigde informatie om de doelstelling te behalen in kaart te brengen. 

Ten eerste wordt de in- en uitgangstoestand van de te ontwikkelen methode in kaart 
gebracht. Vanuit deze gegevens worden de probleemstelling en onderzoeksvragen 
geformuleerd, welke door middel van literatuuronderzoek zijn beantwoord. 

2.1 Aanpak van het onderzoek 

2. 1.1 In- en uitgangstoestand 

Om de functie van de te ontwikkelen methode vast te stellen is er een in- en 
uitgangstoestand gedefinieerd. Hierbij beschrijft de ingangsteestand de situatie voordat 
de doelstelling is bereikt. De uitgangstoestand geeft de situatie weer na het vervullen 
van de functie van de methodiek. 

• Ingangsteestand: 

• Uitgangstoestand: 

De bevestigingspositie van de installatiegerelateerde 
objecten is onbekend; 

De bevestigingspositie van de installatiegerelateerde 
objecten is bekend. 

Deze gegevens zijn verwoord in de onderstaande afbeelding. 

Tunnelgietbouwproces 

(ontwerp- )positie 

1 
'Biack box' 

Positie onbekend ~ 

Een methode om de bevestigings
positie van installatiegerelateerde 

objecten op een tunnelbekisting met 
modulair gatenpatroon te bepalen 

Afb . 2.1: 

Objecten --...---""""""1~----~Îr-------' 

Magneten I 
Installateur(s) 

Tunnelbekisting 

Modulair gatenpatroon 

Hulpmiddel t.b.v. positiebepaling 

In- en uitgangstoestand van de te ontwikkelen methodiek. 

~ Positie bekend 
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2 .1. 2 Functiebepaling 

De 'black box' omvat de functie van de te ontwikkelen methodiek, namelijk: 

"De bevestigingspositie van installatiegerelateerde objecten op een tunnelbekisting, met 
modulair gatenpatroon, bepalen." 

Omdat de installatiegerelateerde objecten door middel van gedwongen positionering op 
de tunnelbekisting worden aangebracht (paragraaf 1.2.2), geldt dat het lokaliseren van 
de bijbehorende positie gelij k is aan het lokaliseren van het juiste programmatiegat. 

Er wordt daarom onderscheid gemaakt in twee deelfuncties : 

• Het programmatiegat 'vinden' 
• Het programmatiegat 'gebruiken' 

Objectpositie 
bepalen 

Afb . 2 .2 : 

= 
Programmatiegat 

'vinden' 

Probleemstelling 

Deelfuncties om de positie van een object te bepalen. 

2 .1.3 Probleemstelling 

+ Programmatiegat 
'gebruiken' 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat het onderzoeksprobleem wordt gevormd door het 
lokaliseren van het benodigde programmatiegat binnen het modulair patroon . Hiertoe is 
de volgende probleemstelling gedefinieerd: 

"Welke methoden kunnen worden toegepast om een specifiek programmatiegat 
binnen het modulair patroon te vinden?" 
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2.1.4 Werkwijzen 

Om binnen het modulair patroon een specifiek programmatiegat te vinden zijn drie 
fundamenteel verschillende werkwijzen te onderscheiden. 

1. Door middel van meten: 

Door te meten kan een positie binnen het modulair gatenpatroon achterhaald worden. 

2. Door middel van meten en (tijdelijk) coderen: 

Door de benodigde programmatiegaten vooraf te coderen kunnen deze binnen de 
tunnelcyclus worden teruggevonden. Deze coderingen zijn direct gerelateerd aan het 
betreffende object. 

Indien gewenst kan het meten ten behoeve van de coderingen buiten de tunnelcyclus 
plaats vinden. 

3. Door middel van (permanent) coderen: 

Het modulair patroon vormt een permanent coördinatenstelsel op het bekistingvlak. 
De positie van een specifiek programmatiegat kan worden gevonden door deze 
coördinaten te voorzien van unieke, uniforme coderingen. 

1) 

2) 

3) 

Meten 

Meten 
Coderen 
(tijdelijk) 

Coderen 
(permanent) 

Afb. 2.3: Mogelijkheden met betrekking 
tot het vinden van een specifiek 
programmatiegat. 

Door middel van literatuuronderzoek en een creatief ontwerpproces worden alle 
mogelijke werkwijzen bepaald. Vervolgens wordt door middel van een programma van 
eisen de best toepasbare werkwij ze bepaald en uitgewerkt (hoofdstuk 3). 
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2 .1.5 Onderzoeksvragen 

Binnen de bovengenoemde werkwijzen staan de begrippen 'meten' en 'coderen' centraal. 
Deze twee begrippen hebben geleid tot de volgende twee onderzoeksvragen. 

Onderzoeksvraag 1: 

"Welke meetmiddelen kunnen worden toegepast om de positie van een specifiek 
programmatiegat te bepalen?" 

Onderzoeksvraag 2: 

"Welke codeermiddelen kunnen worden toegepast om de positie van een specifiek 
programmatiegat te bepalen?" 

2.2 Onderzoeksvraag 1: Meetmiddelen 

Ten behoeve van onderzoeksvraag 1 is een inventariserend literatuuronderzoek verricht, 
waarbij alle mogelijke meetmethoden en middelen om een positie te bepalen in kaart zijn 
gebracht. In deze paragraaf worden de resultaten van dit onderzoek behandeld. 

Bij meten kan onderscheid gemaakt worden tussen afstand- en hoekmetingen. Deze 
kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden toegepast om een positie uit te zetten. Om 
een positie op een vlak uit te zetten kunnen een vijftal methoden worden gebruikt. 

1. Twee afstandmetingen vanuit twee rechte assen; 

2. Meerdere afstandmetingen vanuit afzonderlijke meetpunten; 

3. Een hoek- en afstandsmeting vanuit één meetpunt; 

4. Twee hoekmetingen vanuit twee afzonderlijke meetpunten; 

5. Meerdere hoekmetingen ten opzichte van afzonderlijke meetpunten. 

1. Twee 
afstandsmetingen 
vanuit twee rechte 

assen 

2. Meerdere 
afstandmetingen vanuit 

afzonderlijke 
meetpunten 

3. Een hoek- en 
afstandsmeting vanuit 

één meetpunt 

4. Twee hoekmetingen 
vanuit twee 
afzonderlijke 
meetpunten 

5. Minimaal twee 
hoekmetingen ten 

opzichte van 
afzonderlijke 
meetpunten 

Afb . 2.4 : Meetmiddelen ten behoeve van het vinden van een specifiek programmatiegat kunnen 
worden ondergebracht in vijf categorieën . 
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Onderzoek 

2.2.1 Twee afstandsmetingen vanuit twee rechte assen 

Een coördinaat kan worden uitgedrukt door middel 
van twee afstanden ten opzichte van twee rechte 
assen. Deze assen snijden elkaar in het nulpunt. 

Afb. 2.5 : De positie van een programmatiegat kan 
worden bepaald door middel van twee 

afstandsmetingen ten opzichte van twee rechte assen . 

(U'- -------.,-------, 
I 
I 

Î 
1---------------· 

Afstandmetingen kunnen worden uitgevoerd door middel van een reeks aan bestaande 
meetmiddelen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen analoge en digitale middelen. 

Analoog: 

De analoge meetmiddelen zijn voorzien van een maatverdeling, waardoor de afstand in 
één richting kan worden afgelezen. Een uitzondering hierop is het meetwiel, welke een 
afstand bepaalt aan de hand van het aantal omwentelingen van het wiel. 

Duimstok 

Meetwiel 

' 

Meetlat Rolbandmaat 

Winkelhaak 

Afb . 2 .6 : Analoge meetmiddelen ten behoeve van afstand metingen. 
Bron : www.stanleyworks.nl 

Digitaal: 

Meetband 

Digitale meetmiddelen (afbeelding 2. 7) maken gebruik van computerberekeningen. Een 
afstandlaser meet de tijd tussen uitzending en terugkaatsing van het laserlicht, waardoor 
de afgelegde afstand kan worden bepaald. 

De meer industriële toepassingen maken gebruik van computergestuurde 'robots'. 
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Afstandlaser Plotmachine Positioneerrobot 

Afb. 2.7: Digitale systemen ten behoeve van afstandmetingen. 
Bronnen: www.stanleyworks.nl; www. weckenmann.de 

2.2.2 Meerdere afstandmetingen vanuit afzonderlijke meetpunten 

Door afstandmetingen te verrichten vanu ilt 
verschillende punten, waarvan de positie bekend 
is kan een positie worden bepaald. Dit gebeurt 
door het snijpunt van de afstandsmetingen te 
bepalen. 

Afb. 2.8: De positie van een programmatiegat kan 
worden bepaald door middel vanafstandsmetingen 

vanuit afzonderlijke meetpunten. 

Boorstraat 

- 1 

Een toepassing welke gebruik gemaakt van deze methodiek is GPS (Giobal Positioning 
System). De meest bekende vorm van GPS (navigatie) is echter onvoldoende 
nauwkeurig voor toepassingen in de bouwnijverheid. Een dergelijke GPS-ontvanger zal 
een onnauwkeurigheid hebben van 10 tot 20 meter. Voor een meer nauwkeurige 
plaatsbepaling is het daarom noodzakelijk om gebruik te maken van correctiesigna llen. 

Door gebruik te maken van een extra GPS-ontvanger (basisstation), waarvan de locatie 
bekend is, kan de fout in de positieberekeningen worden bepaald en doorgestuurd 
worden naar de andere ontvanger. Deze tweede ontvanger gebruikt dit correctiesignaal 
om zijn positie te corrigeren. 

Indien een eigen referentiestation in de omgeving van de metingen wordt geplaatst, kan 
een nauwkeurigheid worden bereikt van enkele millimeters. 

2.2.3 Hoek- en afstandsmetingen vanuit één meetpunt 

Een positie kan eveneens worden bepaald door 
middel van hoek-en afstandmetingen vanuit één 
meetpunt. 

Afb. 2.9: De positie van een programmatiegat kan 
worden bepaald door midde'll van hoek- en 

afstandsmetmgen vanuit één meetpunt. 

... 
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Er zijn een aantal systemen op de markt, die in staat zijn om zowel hoek- als 
afstandmetingen te verrichten. Een theodoliet daarentegen is alleen in staat verticale en 
horizontale hoeken te meten. In de bouwnijverheid wordt een theodoliet dan ook vaak 
toegepast in combinatie met een meetband. 

Theodoliet + 
afstandsmeting 

+ 

Total station 
I 

aanwijslaser 

Proliner als 
uitzetinstrument 

Afb. 2.10: Meetmiddelen ten behoeve van hoek- en afstandsmetingen . 
Bronnen: www.sokkia .nl; www.prodim .com; www.androtec.de 

Total station: 

Robestation 20 -

"Een Total station is een elektronische theodoliet, voorzien van een elektro-optische 
afstandmeter. Met een Total station kan zowel een horizontale als verticale hoek worden 
gemeten evenals een afstand tot een bepaald object. De afstand wordt gemeten middels 
een uitgezonden laserstraal en heeft altijd betrekking op de directe afstand tussen het 
instrument en een reflector (prisma)." (Van Hoof, 2003) 

Een Total station kan worden uitgerust met motorsturing en automatische 
prismaherkenning. Met behulp van een afstandbediening zijn alle functies op afstand 
oproepbaar en kan door één medewerker worden uitgezet en opgemeten. 

Er zijn instrumenten verkrijgbaar, waarmee zonder prisma dankzij een 'zichtbaar laser' 
naar elk willekeurig oppervlak kan worden gemeten. Hierdoor kan een Total station, in 
theorie, vanuit bestaande coördinaten de uit te zetten posities bepalen en aanwijzen 
door middel van het laser. 

Prodim Proliner: 

De Prodim Proliner is een 3D-meetinstrument gebaseerd op het bepalen van 
bolcoördinaten. Het apparaat meet twee hoeken en een afstand, waardoor deze een 
positie kan bepalen. 

Recent heeft Prodim een nieuwe toepassing ontwikkeld, waarbij de Proliner kan worden 
toegepast ten behoeve van het uazetten van metingen. Het instrument kan op elke 
willekeurige plek worden opgesteld en bepaald zijn eigen positie door middel van een 
aantal metingen naar referentiepunten. 

Aan het instrument is een speciale meetpen verbonden en door middel van een 
handcomputer wordt de gebruiker naar het juiste punt gestuurd. 
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Androtec robestation: 

Een Robestation is gebaseerd op een roterend laser, waarbij een Robestation tevens in 
staat is om afstand- en hoekmetingen te verrichten. 
Het systeem bestaat uit één basisstation en minstens één ontvanger. Net als een 
roterend laser zendt Robestation een vlak van laserlicht uit. Met behulp van een 
ontvanger kunnen metingen worden verricht. 

Het Robestation kan enkel worden gebruikt om tweedimensionale coördinaten te 
bepalen. Het is mogelijk om het Robestation te 90 graden te draaien om metingen in een 
verticaal vlak te verrichten. 

Bij toepassing van één Robestation kunnen meerdere ontvangers tegelijkertijd worden 
gebruikt. 

2 .2.4 Twee hoekmetingen vanuit afzonderlijke meetpunten 

Een coördinaat kan worden bepaald door middel 
van meerdere hoekmetingen vanuit afzonderlijke 
meetpunten . Door deze metingen ontstaat een 
uniek snijpunt, hetgeen de positie van het 
coördinaat aangeeft. 

Afb. 2 .11 : De positie van een programmatiegat 
kan worden bepaald door middel van meerdere 

hoekmeti,ngen, waardoor er een sn i,jpunt kan 
worden bepaald. 

.. 
' , 

Een systeem welke gebruik maakt van de bovengenoemde methode is het Laserstation 
van Spectra Physics. Het systeem is niet meer op de markt, maar wordt 
volledigheidshalve meegenomen in het onderzoek. 

Spectra physics Laserstation 30: 

Laserstation 3D bestaat uit twee zelfnivellerende lasers en een ontvanger. De twee 
lasers zijn in staat om horizontale en verticale hoeken te meten. De ontvanger berekent 
aan de hand van die gegevens de afstand (en hoogte) tot de lasers door middel van 
triangulatie . 

De twee lasers kunnen tot 35 meter van elkaar geplaatst worden. Het ideale meetgebied 
is het gebied tussen de twee lasers en twee driehoeken loodrecht op deze lijn, met een 
hoogte gelijk aan de afstand tussen de lasers. 

Wanneer de ontvanger zich exact op de lijn tussen de twee lasers bevindt treden 
onnauwkeurige metingen op. Indien de ontvanger echter lager (of hoger) dan de lasers 
wordt gehouden is positiebepaling gewoon mogelijk. Indien een extra ontvanger wordt 
gebruikt, kunnen er gelijktijdig meerdere metingen worden verricht. 

Laserstation 3D 

Afb. 2.. 12: Spectra physics Laserstation 3D. 
Bron: www. spectrapositioning . com 
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2.2. 5 Meerdere hoekmetingen ten opzichte van 

afzonderlijke meetpunten 

Een coördinaat kan worden bepaald door gebruik 
te maken van achterwaartse insnijding. Hierbij 
worden uitsluitend hoekmetingen verricht ten 
opzichte van afzonderlijke meetpunten, waarvan 
de positie bekend is. 

Afb . 2.13: De positie van een programmatiegat 
kan worden bepaald door middel van 

achterwaartse insnijding. 

CAPSY (Computer Aided Positioning System) betreft een systeem dat gebruik maakt van 
achterwaartse insnijding. Evenals het Laserstation 3D is het systeem niet meer op de 
markt. 

Spectra physics CAPSY: 

CAPSY werkt aan de hand van een aantal unieke reflectoren en een mobiel instrument 
dat de hoeken bepaalt tussen de verschillende reflectoren. 

De reflectoren zijn voorzien van een unieke barcode. Door middel van een roterende 
laserstraal worden de reflectoren gescand en wordt de hoek tussen de reflectoren 
gemeten. Op deze manier kunnen 2D-coördinaten worden bepaald. 

Om een 2D-coördinaat te bepalen zijn minstens twee hoekmetingen nodig, hetgeen 
betekent dat er minimaal drie reflectoren nodig zijn. Wanneer één reflector wordt 
geblokkeerd kan het instrument zijn positie niet bepalen. Het wordt daarom aangeraden 
om meer dan drie reflectoren te gebruiken. 

Voordat met meten wordt begonnen moet het instrument ingeregeld worden. CAPSY 
bepaalt zijn positie aan de hand van een tweetal referentiepunten. 
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2.3 Onderzoeksvraag 2: Codeermiddelen 

Zoals is gebleken uit paragraaf 2.1 wordt er onderscheid gemaakt tussen permanent en 
tijdelijk coderen. Een permanente codering kan worden gebruikt om elke positie te 
voorzien van een unielke codering, waardoor de positie van een programmatiegat kan 
worden afgelezen. Een t'ijdelijke codering kan worden toegepast om een uitgezette 
positie vast te leggen, zodat deze in een later stadium terug te vinden is. 

Onafhankelijk van de bovenstaande onderscheiding kan er tevens onderscheid worden 
gemaakt tussen coderingen die visueel zichtbaar zijn en coderingen welke 'zichtbaar' 
moeten worden gemaakt. 

Deze vier groepen worden achtereenvolgens toegelicht. 

1. Visueel zichtbaar 
2. Elektronisch 

"zichtbaar" 

Coderen 

3. Visueel zichtbaar 
4. Elektronisch 

"zichtbaar" 

Afb . 2 .14: Codeermiddelen ten behoeve van het vinden van een specifiek programmatiegat 
ku nnen worden ondergebracht in vier categorieën. 

2.3.1 Tijdelijk coderen; visueel zichtbaar 

Wanneer een positie door middel van meten is bepaald kan deze worden voorzien van 
een tijdelijke codering. In de onderstaande afbeelding worden verschillende middelen 
weergegeven om een tijdelijke codering aan te brengen. 

Lakmarkeerstift Inkjet-pistool Labels Doppen 
... -: -~---..... ... - .... ... . ... . . -

Afb . 2 .15 : Tijdelijk, visueel zichtbare coderingen ten behoeve van het vind en van een 
specifiek programmatie9at binnen het modulair patroon . Bron: www.gima-ib.de 
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2.3.2 Tijdelijk coderen; elektronisch zichtbaar 

Door middel van lasersystemen kunnen coderingen op het bekistingsvlak worden 
geprojecteerd. Deze methode wordt voornamelijk toegepast in de prefab betonindustrie, 
waarbij betonvormen, maar ook posities voor mallen, ankers en elektradozen, worden 
weergegeven. 

Laserprojectie 

Afb . 2.16 : Het tijdelijke coderen van een specifiek programmatiegat 
door mi,ddel van laserprojectie. Bron: www.z-laser.com 

De lasers worden aangestuurd via een computer en creëren een zichtbare projectie op 
het bekistingsvlak. Door middel van een aantal referentiepunten (reflectoren) 
compenseert het laser automatisch afwijkingen in de positie van de bekisting. 

Knelpunten met betrekking tot toepassing in het tunnelproces zijn de zichtbaarheid van 
het laserlicht onder daglichtomstandigheden en de wijzigende posities van de tunnel, 
waardoor een vaste opstelling niet tot de mogel'ijkheden behoort. 

In de prefabindustrie wordt gebruikelijk gewerkt met lasers van lOmW tot maximaal 
40mW. Volgens dhr. R. Fritz van Z-laser is een laser van 40mW niet voldoende om 
zichtbare projectie te verkrijgen bij daglicht. Dit is enkel op te lossen door toepassing 
van een mobiele tentconstructie. 

2.3.3 Permanent coderen; visueel zichtbaar 

Permanent, zichtbare coderingen kunnen enkel worden aangebracht door de 
bekistingsplaat te bewerken. De codeermiddelen ten behoeve van deze groepen worden 
weergegeven in afbeelding 2.17. 

Graveren (freesbewerking): 

Met behulp van een frees kunnen coderingen in elke gewenste diepte worden 
uitgespaard. 

Laserg ra vering: 

Door middel van een laser kan de oppervlaktestructuur van het bekistingsvlak worden 
gewijzigd, waardoor een zichtbare codering ontstaat. De diepte van deze codering is 
slechts beperkt tot circa 0,2mm. 

Slagstem pel: 

Door middel van een slagstempel kan een codering in het bekistingsoppervlak worden 
geslagen. 

Uitgespaarde puntcodering : 

Wanneer een codering wordt gevormd door een aantal blinde gaatjes in een vast patroon 
te boren, zal deze naar verwachting in mindere mate aftekenen op het betonoppervlak. 
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Opgelaste codering: 

In tegenstelling tot de voorgaande methoden kan een codering ook bovenop het 
bekistingsvlak gelast worden. 

Gravering Lasergravering Slagstempel Gepulste codering Opgelaste codering 
( freesbewerking) 

0 
Afb. 2.17 : Permanent, visueel zichtbare coderingen ten behoeve van het vinden van een specifiek 
programmatiegat binnen het modulair patroon. 
Bronnen: www. vanhemelindustries.nl; www.gima-ib.de 

2.3.4 Permanent coderen; elektronisch zichtbaar 

Een positie binnen het modulair patroon kan permanent gecodeerd worden zonder dat 
deze te allen tijde zichtbaar is. In dat geval wordt er gebruik gemaakt van een 
hulpmiddel om de codering zichtbaar te maken. 

Ledverlichting: 

Door middel van (computergestuurde) ledverlichting nabij de programmatiegaten 
kunnen posities worden weergegeven. Het computersysteem schakelt de verlichting in 
ter plaatse van de benodigde programmatiegaten. 

RFID (Radio Frequency Identification): 

Met behulp van radiogolven kunnen objecten op afstand worden geïdentificeerd. Een 
RFID-systeem bestaat uit drie onderdelen, namelijk een RFID-tag, RFID-reader en een 
systeem om RFfD-data te verwerken. 

Een RFID-tag bevat een unieke code, welke door middel van radiosignalen wordt 
overgedragen op de reader. Omdat radiogolven moeite hebben om door metalen heen te 
dringen zijn metalen objecten moeilijker te identificeren met behulp van RFID. Lage 
frequenties zijn het best geschikt om door metaal heen te dringen. Hier staat tegenover 
dat de maximale leesafstand beperkt is. 

Omdat er bij een moduulmaat van lOOmm de kans bestaat dat het leesapparaat 
meerderetag's scant, is een techniek met geringe leesafstand het meest geschikt. 

Om het benodigde programmatiegat te vinden zijn er twee mogelijkheden: 

1. Een tag (programmatiegat) scannen, waardoor het coördinaat ervan bekend wordt. 

2. De ontvanger laten zoeken naar een specifiek programmatiegat (tag). De 
ontvanger kan met behulp van een geluidssignaal aangeven, wanneer het juiste 
programmatiegat is gevonden. 

Bij beide opties geldt dat, vanwege de geringe leesafstand, het zoekgebied beperkt moet 
worden door het patroon op te delen in kleinere, herkenbare vlakken. 
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3 Ontwerp 

In dit hoofdstuk worden verschillende conceptoplossingen aangedragen als mogelijke 
methoden ten behoeve van de positiebepaling van objecten op een tun nelbekisting. De 
onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 2 vormen de basis van het creatief ontwerpproces, 
waarin mogel ijke alternatieven worden ontwikkeld. 

De toegepaste ontwerpmethode bestaat uit twee fases : 

• Divergerende fase: 
Deze fase heeft als doel zoveel mogelijk 'denkbare' oplossingen (ideeën) te 
genereren. 

• Convergerende fase: 
De convergerende fase heeft als doel de resultaten uit de divergerende fase te 
structureren en terug te brengen tot mogelijke conceptoplossingen. 

Divergerende fase: 
Het genereren van 'denkbare' 
oplossingen (kwantiteit) 

'Ideeën' 

Convergerende fase: 
Het structureren van ideeën 
(kwaliteit) 

'Conceptoplossingen' 
Afb . 3.1: De fasering van de 
ontwerpmethode: divergerende en 
convergerende fase . 

Tot slot wordt aan de hand van een programma van eisen getoetst in hoeverre de 
conceptoplossingen voldoen aan de doelstelling. Op basis van deze toetsing wordt 
bepaald welke oplossing het best toepasbaar is binnen het tunnelgietbouwproces. 

Om de leesbaarheid van dit rapport te behouden wordt alleen het proces inclusief enkele 
voorbeelden omschreven. De uitwerking is opgenomen in de bijlagen van dit rapport. 
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3.1 Divergerende fase 

In de divergerende fase worden door middel van een creatief ontwerpproces zoveel 
mogelijk 'denkbare' oplossingen gegenereerd. Dit is gebeurd door vanuit de 
onderzoeksresultaten alternatieve toepassingen te bedenken en een drietal 
brainstormsessies te organiseren. 

Onderzoeks
resultaten 

Creatief proces Ideeën 

Afb . 3.2: In de divergerende fase worden door middel van 
een creatief proces ideeën gegenereerd om tot een oplossing 
t e komen. 

3.1.1 Alternatieve toepassingen onderzoeksresultaten 

In de onderzoeksfase zijn de meest voorkomende meet- en codeermiddelen in kaart 
gebracht. Deze onderzoeksresultaten zijn geanalyseerd om alternatieve toepassingen te 
genereren . Met name de meetmiddelen ten behoeve van afstandmetingen hebben geleid 
tot enkele alternatieve methoden. Deze alternatieven worden meegenomen in de 
convergerende fase. 

Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd. Een volledig overzicht is opgenomen in 
de bijlagen van dit rapport . 

• Magnetische meetlat met een aangepaste maatverdeling; 

• Modulaire maatverdeling door middel van kraslijnen in het bekistingoppervlak; 

• Geïntegreerde meetband achter doorzichtig kunststof; 

Afb. 3 .3 : 
Een meetband ge·lntegreerd in het bekistingsvlak. 

3.1.2 Resultaten brainstormsessie 

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel om binnen kort tijdsbestek een 
groot aantal (nieuwe) ideeën te genereren met betrekking tot het gestelde 
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ontwerpprobleem. Bij een brainstormsessie ligt de nadruk op kwantiteit en worden de 
geopperde ideeën niet bekritiseerd (bijlage E.XIV). 

Door middel van de brainstormsessies zijn in totaal 69 ideeën gegenereerd, welke zijn 
opgenomen in de bijlagen van dit rapport. Deze ideeën zijn meegenomen in de 
convergerende ontwerpfase. 

3.2 Convergerende fase 

In de divergerende fase zijn in totaal 97 ideeën gegenereerd. Door alle ideeën te 
structureren en te ordenen per conceptoplossing kunnen de ideeën overzichtelijk met 
elkaar worden vergeleken. 

De ordening van de ideeën gebeurt aan de hand van een drietal stappen, welke 
achtereenvolgens worden toegelicht. 

Ideeën 

Ideegroepen 

Concept
oplossingen 

Afb. 3.4: In die convergerende fase worden de resultaten uit 
de divergerende fase aan de hand van drie stappen geordend 
met als doel fundame ntele conceptoplossingen te verkrijgen. 

Stap 1: Groeperen van de verschillende ideeën 

Ten eerste zijn de geopperde ideeën getoetst aan de doelstelling en afbakening van het 
afstudeerproject (hoofdstuk 1). Een aantal ideeën bieden geen oplossing tot het vinden 
van een specifiek programmatiegat en worden niet meegenomen in de convergerende 
fase. 

Alle overgebleven ideeën zijn voorzien van een uniek nummer en vereenvoudigde 
omschrijving (afbeelding 3.5). Hierdoor wordt het eenvoudiger om de gegevens te 
ordenen. 
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Het projecteren van coördinaten of betonvormen op de bekisting Projectie van 
door middel van een laser, welke verschalend en zelfcorrigerend 52 coördinaten/betonvorm middels 
is (automatisch ijken). laser (zelfcorrigerend) . 

Afb . 3.5: Voorbeeld stap la : Varianten voorzien van een uniek nummer (52) en vereenvoudigde 
omschrijving. 

Alle ideeën zijn vervolgens geordend met behulp van de KJ-methode. Hierbij worden alle 
ideeën genoteerd op kaartjes, waardoor het mogelijk is de ideeën te rangschikken en 
zodoende een juiste ordening te vinden. Alle varianten met hetzelfde principe zijn bij 
elkaar gevoegd, waardoor twintig groepen zijn ontstaan. 

01 

04 

06 

Permanente markeringen In de vorm van 
coördinaten 

Afstandslaser welke meet tot begin kist, 
altiJd twee metingen nodig. 

Projectie van tekening op bekisting mlddeis 
beamer of laser. 

27 

30 

DIOitàle rolmaat voorzien Wlh 
lnv~rmqgell;lkhet4, werke •• 

wanneer pód1e fS bérelkt 

Projectie tekening dmv laser. 

Afb . 3.6 : Voorbeeld stap lb : De ideeën zijn geordend door middel van de KJ-methodiek . De 
verschi llende kleuren in dit fragment geven biJbehorende groepering aan . 

Stap 2: Het omschrijven van de ideegroepen 

De groepen uit de bovenstaande fase zijn stuk voor stuk geanalyseerd, waarbij alle 
ideeën binnen een groep geherformuleerd zijn tot een aantal concepten. Deze concepten 
zijn voorzien van een zogenaamde dekkaart, welke de lading van de bijbehorende groep 
omschrijft. 

Ol Pennanetite m8Ticertngen In de vorm Y8ll 
coordlnall!n 

Raster Viln lnQelcraste Ulnet! met vedlaeg Eelt -"-"•• coOniiiMI ....... op 
68 A01 de befMtinppln•t In de"_ van ., COIJtlng. perm•nente lftllr "--ngen. .I A I AtleeSbur, pet~n~~nent hulpmlddel I 

Een zlchtb .. r ruteroP de I In de belcJRIIIg• 

84 
Modulaire maatverdeling dmv krasliJnen In AO:l ~npplHt mlddet. modu .. lre 

beklstlr'IQ. lcrasQJnen. 

98 Raster VIII! knlsll)nen . 

Afb. 3. 7: Voorbeeld stap 2 : Vanuit de ideegroepen worden conèepten beschreven . 
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Stap 3: Het ordenen van de conceptomschrijvingen 

De twintig conceptomschrijvingen zijn wederom geanalyseerd door middel van de KJ
methodiek. Met behulp van deze analysetechniek is gebleken dat alle varianten 
conceptomschrijvingen kunnen worden ondergebracht in negen unieke 
conceptoplossingen. 

Deze conceptoplossingen zijn gelijk aan de categorieën in hoofdstuk 2. Hieruit is 
geconcludeerd dat de onderstaande negen concepten alle mogelijkheden om de positie 
van een specifiek programmatiegat te bepalen, ondervangen. 

Afstandsmetingen 

Meten 

Hoekmetingen 

A 1. TWee af standsmetingen vanuor twee recl'lte assen 

Twee I afstandsmetingen 

vanuit twee rechte I 
assen 

I Meerdere I 
afstandmetmgen 

vanu1t afzonderliJke 
meetpunten 

Een hoek- en 
afstandsmeting 

1 

vanuit één meetpunt 

Twee hoek me .. tingen I 
vanuit twee 

afzonderliJke 
meetpunten 

Minimaal twee 
hoekmetingen ten 

opzichte van 
afzonderlijke 
meetpunten 

Visueel zichtbaar 

Elektronis·ch 
"zichtbaar" 

Visueel ZIChtbaar 

Elektronisch 
"zichtbaar" 

Tt)delijk 

COderen 

Permanent 

,------,- - ---. ' ' .. - ,· .-
'! _.!- -_ --: ~'"' - - - - ~ -

B4. Permanent, elektronisch "zichtbare• codering (lokatiespecifiek) ) 

Afb. 3.8: De gegenereerde ideeën leiden tot de beschreven methoden uit hoofdstuk 2. Er zijn 
negen conceptoplossingen ten behoeve van de probleemstelling. 
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3.3 Programma van eisen 

Aan de hand van een programma van eisen wordt op kwalitatieve wijze beoordeeld, 
welke conceptoplossingen voldoen aan de doelstelling van het afstudeerproject. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen primaire eisen, secundaire eisen en wensen. 

• De primaire eis betreft de functie die de methodiek moet kunnen vervullen. 

• De secundaire eisen betreffen voorwaarden waaraan de methodiek in meer of 
mindere mate moet voldoen om het functioneren ervan te waarborgen. Deze 
eisen zijn maatgevend bij de beoordeling van de conceptoplossingen. 

• Tot slot is vanuit het gastbedrijf de wens geformuleerd om de 
ontwikkelingstermijn van de methodiek te beperken tot circa zes maanden in 
verband met de ontwikkeling van het 'tunnelproces van de toekomst'. 

3.3.1 Programma van eisen 

Primaire eis: 

I De methodiek dient de positie van elk uniek programmatiegat te kunnen 
bepalen 

Secundaire eisen: 

Il De methodiek dient geen nadelige invloed te hebben op de tunnelcyclus 
Il.a Het aantal handelingen wordt tot een minimum beperkt 
Il.b Het systeem biedt de mogelijkheid om gelijktijdig handelingen te verrichten 

III De methodiek dient geen nadelige invloed te hebben op het tunnelproces 
III.a De werkdruk op de medewerkers neemt niet toe 
III.b De vei ligheid/werkomstandigheden blijven gelijk of worden verbeterd 
III.c De relaties tussen de verschillende werkzaamheden wordt niet verstoord 
III.d De methodiek wordt geaccepteerd door de medewerkers 

IV De methodiek dient een lage foutgevoeligheid te hebben 
IV .a Handmatige stappen worden tot een minimum beperkt 
IV.b Een hulpmiddel dient duidelijk zichtbaar te zijn op het bekistingsoppervlak 
IV .c De methodiek kent een lage moeilijkheidsgraad 
IV.d Eenduidige informatieoverdracht 

V De methodiek dient bestand te zijn tegen procesinvloeden 
V.a De methodiek/hulpmiddel is bestand tegen het tunnelgietbouwproces 
V. b De methodiek/hulpmiddel is bestand tegen de revisie van de tunnelbekisting 
V.c De methodiek/hulpmiddel is bestand tegen weersinvloeden 

VI De methodiek dient minder te kosten dan deze oplevert 
VLa Eenmalige kosten (investering, ontwikkeling) 
VI.b Projectgebonden kosten 

Wens: 

VII De methodiek dient binnen een termijn van 6 maanden gerealiseerd te 
kunnen worden 
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3.3.2 Toelichting programma van eisen 

Eis I : Positiebepaling van elk uniek programmatiegat 

De primaire eis aan de te ontwikkelen methodiek is dat deze moet leiden tot de gewenste 
uitgangstoestand. Alle programmatiegaten binnen het modulair gatenpatroon moeten 
gebruikt kunnen worden, waardoor het mogelijk moet zijn de positie van elk uniek 
programmatiegat te bepalen. 

Eis II: Invloed tunnelcyclus 

Tunnelgietbouw is alleen rendabel indien er elke dag gestort kan worden. Vandaar dat 
geëist wordt dat de dagcyclus van het tunnelproces niet ,in gevaar mag komen. De 
benodigde tijd ten behoeve van het positioneren van installatiegerelateerde objecten op 
de tunnelbekisting dient gelijk of kleiner te zijn dan het huidige proces; 

Daar de ontwerpconcepten vele varianten kennen is het onmogelijk om een exacte 
tijdsindicatie te geven. Aan de hand van de volgende eisen wordt aannemelijk gemaakt, 
welk concept toegepast kan worden binnen de tunnelcyclus. 

• Het aantal handelingen wordt tot een minimum beperkt; 
• Het systeem biedt de moge'Hjkheid om gelijktijdig handelingen te verrichten. 

Eis lil: Invloed tunnelproces 

Het verloop van het tunnelproces wordt niet alleen beïnvloed door het aantal 
handelingen. Zaken als de werkdruk op de medewerkers hebben een grote invloed op het 
proces. Vandaar dat de volgende eisen worden meegenomen in de beoordeling van de 
verschHiende concepten. 

• De werkdruk op de medewerkers neemt niet toe; 
• De veiligheid/werkomstandigheden blijven gelijk of worden verbeterd; 
• De relaties tussen de verschillende werkzaamheden worden niet verstoord; 
• De methodiek wordt geaccepteerd door de medewerkers . 

Eis IV: Foutgevoeligheid 

Om de snelheid en kwaliteit van het tunnelproces te bevorderen dient de kans op fouten 
te worden voorkomen. Hiertoe wordt een uitspraak gedaan op basis van het volgende 
eisenpakket: 

• Handmatige stappen worden tot een minimum beperkt; 
• Een hulpmiddel dient duidelijk zichtbaar te L: ijn op het bekistingsoppervlak; 
• De methodiek kent een lage moeilijkheidsgraad; 
• Eenduidige informatieoverdracht. 

Eis V: Procesinvloeden 

Eventuele hulpmiddelen bij de positiebepaling dienen bestand te zijn tegen de invloeden 
van het tunnelproces. Hierbij spelen zaken als het storten en verdichten van het beton en 
het reinigen van het bekistingsoppervlak een rol. Verder dient een eventueel hulpmiddel 
bestand te zijn tegen de revisie van de tunnelbekisting. Het huidige revisieproces is op 
het moment ingesteld op een 100 procent stalen product, waarbij het 
bekistingsoppervlak wordt geborsteld en indien nodig gestraald. 
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De concepten worden beoordeeld op basis van de onderstaande eisen. 

• Het hulpmiddel is bestand tegen het tunnelgietbouwproces; 
• Het hulpmiddel is bestand tegen de revisie van de tunnelbekisting; 
• Het hulpmiddel is bestand tegen weersinv·loeden. 

Eis VI: Kosten versus baten: 

In de financiële analyse zijn de directe kosten en baten van een modulair gatenpatroon 
toegelicht. Hieruit is gebleken dat het modulair gatenpatroon jaarlijks een financieel 
voordeel met zich mee kan brengen van €300.000,-. De bijkomende kosten ten behoeve 
van deze methodiek mogen niet meer bedragen dan de baten. 

In de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige en tijdgebonden kosten. 
De eenmalige kosten betreffen ontwikkelings- en investeringskosten, welke kunnen 
worden afgeschreven over de levensduur van het systeem (afhankelijk van het systeem 
5 á 10 jaar). De tijdgebonden kosten zijn kosten, welke elk project terugkomen. 

Eis VII: Realisatietermijn (wens) 

Dit afstudeerproject is gerelateerd aan een intern onderzoek binnen de Koninklijke BAM 
groep. Dit onderzoek dient in juli 2009 te resulteren in een eerste prototype. Vandaar dat 
de methodiek op korte termijn gerealiseerd moet kunnen worden. 

3.4 Beoordeling conceptoplossingen 

3. 4.1 Beoordelingsmethode 

De negen conceptoplossingen uit parag,raaf 3.2 omvatten alle mogelijke methoden om de 
positie van een specifiek programmatiegat te bepalen. Op basis van het programma van 
eisen wordt beoordeeld welk van de negen concepten het best toepasbaar is ten behoeve 
van de doelstelling. 

Het doel van deze vergelijking is het op kwalitatieve wijze beoordelen van de 
verschillende conceptoplossingen. Hoofdzakelijk met betrekking tot tijd en kosten 
verschillen de onderlinge concepten te zeer om hier een eenduidig waardeoordeel aan toe 
te kennen. Een kwantitatief oordeel is daarom niet mogelijk. 

3.4.2 Beoordeling aan de hand van het programma van eisen 

In afbeelding 2. 9 is per concept aangegeven of deze voldoet aan het programma van 
eisen en zoniet, op we ~ke eisen deze niet voldoet. Het volledige overzicht van de 
beoordeling is toegevoegd aan de bijlagen van dit rapport. 

Per conceptoplossing wordt een toelichting gegeven op deze beoordeling. 
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Voldoet? Eis 

Twee afstandsmetingen vanuit twee rechte assen II, lil, 
Al NEE 

I BI EI N 11° I IV 

Meerdere aftltlàdmetfngen vanult afzondëi'UJkè meetpunteà 
A2 

fiE] 
NEE IV, V 

NEE lil, IV, 

Meerdere hoekitlettnten vanuit afz0nd8rlijke meetpunten 
A4 

0 
NEE lil, IV, V 

Meerdere hoekmetingen ten opzlchte van afzonderlijke meetpunten 
AS 

0 
NEE IV, V 

IIEIIIE1 
NEE IV, V 

Tijdelijk, elektronisch "zichtbare" codering IV, V, 
B2 

lcloiPisiTI 
NEE VI, VII 

Permanent, visueel zichtbare codering 
B3 

~ 
JA IV, V 

Permanent, elektronisch "zichtbare" codering 
B4 

0 
JA/NEE VII 

Afb . 2.9: Vereenvoudigde weergave: Beoordeling van de conceptoplossingen aan de hand van het 
programma van eisen. De letters in de witte vlakken verwijzen naar de verschill ende 
conceptomschrijvingen (stap 2). 

Al: Twee afstandsmetingen vanuit twee rechte assen 

Volgens deze conceptoplossing zijn er, om één positie te bepalen, altijd twee metingen 
nodig. Dit betekent dat er extra handelingen nodig zijn, hetgeen een negatieve invloed 
heeft op de tunnelcyclus. Door de extra handelingen neemt de werkdruk op de 
medewerkers toe, wat op zijn beurt een negatief effect heeft op de veiligheid van deze 
medewerkers. Doordat de metingen handmatig worden verricht zorgt een verhoogde 
werkdruk tevens voor een grotere kans op fouten. 

A2: Meerdere afstandsmetingen vanuit afzonderlijke meetpunten 

Het uitzetten met behulp van een meetinstrument past niet binnen het 
tunnelgietbouwproces. Het meetinstrument dient op het tunneldek geplaatst te worden, 
waardoor er een groot risico bestaat dat dit instrument schade oploopt ten gevolge van 
activiteiten in het tunnelproces. Door de moeilijkheidsgraad van dit concept is opleiding 
van de medewerkers een vereiste. 
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A3: Een hoek- en afstandsmeting vanuit één meetpunt 

Gelijk aan A2. Waarbij het meetinstrument op de hoek van het tunneldek geplaatst moet 
worden, waardoor de omloopmogelijkheid van de medewerkers wordt beperkt en er 
onveilige situaties kunnen ontstaan. 

A4: Meerdere hoekmetingen vanuit afzonderlijke meetpunten 

Gelijk aan A3. 

AS: Meerdere hoekmetingen ten opzichte van afzonderlijke meetpunten 

Gelijk aan A2. 

81: Tijdelijk, visueel zichtbare codering 

De tijdelijke coderingen dienen bestand te zijn tegen de invloeden van het tunnelproces. 
Indien alle posities vooraf worden gecodeerd is de kans op fouten tijdens de uitvoering 
groot, vanwege het grote aantal coderingen op het tunneldek. Indien de coderingen in 
fasen worden aangebracht dienen deze tevens verwijderd te kunnen worden, hetgeen in 
strijd is met de eis dat de codering bestand moet zijn tegen procesinvloeden. Daarbij is 
er gedurende het tunnelproject onvoldoende tijd beschikbaar om deze coderingen aan te 
brengen. 

82: Tijdelijk, elektronisch "zichtbare" codering 

De tijde liijke coderingen dienen duidelijk zichtbaar te zij.n op het bekistingsoppervlak. Bij 
de verschillende varianten is de mate van zichtbaarheid problematisch. De verschillende 
geautomatiseerde systemen zijn daarbij niet bestand tegen de proces- en 
weersinvloeden, zoals geëist in het p rogramma van eisen. Tot slot vormen de 
ontwikkelingstermijn en de bijbehorende kosten een groot knelpunt met betrekking tot 
de invoering van dit systeem, daar deze systemen nog niet toegepast worden. 

83: Permanent, visueel zichtbare codering 

Deze toepassing voldoet aan het programma van eisen. Aandachtpunten met betrekking 
tot dit concept betreffen de zichtbaarheid van de codering op het bekistingsoppervlak, de 
invloed op het betonoppervlak en de bestandheid tegen de revisiewerkzaamheden. 

84: Permanent, elektronisch "zichtbare" codering 

Concept B4 (RFID) kent een aantal knelpunten met betrekking tot het stalen 
bekistingsoppervlak (paragraaf 2.3.4). Deze toepassing is nog niet beschikbaar en dient 
ontwikkelt te worden, hetgeen in strijd is met de wens van BAM materieel om het 
principe binnen korte termijn te kunnen realiseren. 
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3.5 Keuze conceptoplossing 

In de voorgaande paragraaf zijn de negen conceptoplossingen met elkaar vergeleken. Uit 
deze vergelijking blijkt dat een groot aantal concepten niet voldoet aan het programma 
van eisen. De enige conceptoplossing die geheel voldoet is concept B3. 

Conceptoplossing B4 voldoet in principe aan het programma van eisen en is daarom 
veelbelovend . Echter is de stand van de techniek nog niet ver genoeg dat deze methode 
binnen korte termijn gereal i1seerd kan worden. Het verdient de aanbeveling om deze 
methode nader te onderzoeken, daar deze kansen biedt op langere termijn. 

Conceptoplossing B3 "Een permanent, visueel zichtbare codering" betreft de 
eenvoudigste oplossing van de negen conceptoplossingen . Het is niet verwonderlijk dat 
binnen een ruw proces als het tunnelgietbouwproces een eenvoudige oplossing het beste 
scoort. Concept B3 wordt meegenomen in de laatste fase van dit afstudeerproject. 
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4 Uitwerking 

In het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat conceptoplossing B3 "Een permanent, 
visueel zichtbare codering" de meeste mogelijkheden biedt met betrekking tot de 
doelstelling. 

Vanuit het programma van eisen zijn een aantal aandachtspunten benoemd, te weten: 

• De v,isuele zichtbaarheid van de codering op het bekistingsoppervlak; 
• De fysieke invloed van de codering op het betonoppervlak; en 
• De bestandheid van de coderingen tegen de revisiewerkzaamheden binnen het 

tunnel proces. 

In dit hoofdstuk wordt de gekozen conceptoplossing uitgewerkt. Door middel van een 
proefopstell'li ng en een aantal interviews is getoetst, welke wijze van coderen het meest 
geschikt is ten aanzien van de bovengenoemde aandachtpunten. Tot slot zijn de 
financiële consequenties van het systeem in kaart gebracht. 

4.1 Codeersysteem 

Ontwerpconcept B3 bestaat uit een tweetal conceptomschrijvingen: een afleesbaar, 
permanent hulpmiddel in de bekisting en het opdelen van het modulair gatenpatroon in 
duidelijk te onderscheiden vlakken. 

De uiteindelijke oplossing wordt gevormd door een combinatie van beide varianten. Door 
het modulair patroon op te delen wordt het probleemgebied beperkt tot een hanteerbaar 
bereik, waardoor de methodiek effectiever wordt. De permanente coderingen leiden 
uiteindelijk tot het kunnen terugvinden van een specifiek programmatiegat. 

In deze paragraaf wordt het systeem verder toegelicht. 

A. Afleesbaar permanent 
hulpmiddel in de bekisting 

AOl. Een afleesbaar 
coördinatenstelsel op de 

bekistingsplaat in de vorm van 
permanente coderingen 

A02. Een zichtbaar raster op de 1 

bekistingsplaat door middel van 
modulaire kraslijnen 

H. Modulair gatenpatroon 
opdelen in duidelijk te 
onderscheiden vlakken 

HOl. Het modulair patroon 
opdelen door het creëren van 

herkenningspunten 

H02. Het modulair patroon 
opdelen door middel van reeds 
bestaande herkenningspunten 

Conceptoplossing 

Concept
omschrijvingen 

Unieke ideeën 

Afb . 4 . 1 ~ Ontwerpconcept B3 bestaat uit een tweetal conceptomschrijvingen en vier· unieke 
ideeën. 
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4.1.1 Segmentering modulair patroon 

Een tunnelbekisting bestaat uit twee hoekelementen met een lengte van 2400mm. Deze 
twee hoekelementen worden gekoppeld, zodat een tunnelvormige bekisting ontstaat. 
Vanwege variatie in de beukbreedte van woni,ngen worden tussen de twee 
hoekelementen een of meerdere passtukken geplaatst. 

Om de hoeveelheid informatie op de bekisting te beperken wordt het bekistingsvlak 
opgedeeld in kleinere vlakken. Ten behoeve van deze vlakken wordt gebruik gemaakt 
van bestaande indeling van de bekisting . 

Het opdelen van het patroon heeft de volgende voordelen: 

• De hoeveelheid informatie blijft beperkt, waardoor het zoeken van een 
programmatiegat eenvoudiger wordt; 

• De tunnelsegmenten zijn gestandaardiseerd en flexibel inzetbaar; 
• Het verbreden en versmallen van de tunnelbekisting is mogelijk. 

De segmentering van de elementen is weergegeven in afbeelding 4.2. 
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Afb. 4 .2 : De segmentering van een tunhelbekisting geschiedt door middel van 
bestaande bekistingsdelen: hoekelementen en passtukkën. 
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4.1. 2 Codeerstelsel segmenten 

Elk programmatiegat binnen een segment wordt voorzien van een unieke codering. 
Doordat elk bevestigingspunt een eigen kenmerk krijgt, wordt de kans op fouten door 
foutief aflezen of niet zichtbare coderingen (obstakels) tot een minimum beperkt. 

Net als op een schaakbord worden de kolommen aangeduid door middel van een letter 
en de rijen door middel van een cijfer. Elke unieke combinatie geeft een specifieke locatie 
op de bekisting weer. 

In de onderstaande afbeelding is een fragment van het codeerstelsel weergegeven. 
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1200 

Afb. 4. 3: Een frag ment van het modulair 
gatenpatroon inclusief coderingen. 

Omdat een tunnelbekisting wordt opgebouwd uit meerdere tunnelelementen, dienen deze 
elementen gestandaardiseerd en flexibel inzetbaar te zijn. Dit houdt in dat een 
tunnelelement op elke positie en aan beide zijden van de tunnelbekisting ingezet moet 
kunnen worden. 

Om die reden worden alle segmenten voorzien van bekistingspiaten met hetzelfde 
patroon en codeerstelsel (afbeelding 4.4 ). Naast de voordelen met betrekking tot de 
standaardisatie en flexibiliteit van de bekisting heeft dit tevens voordelen met betrekking 
tot de productiekosten van het systeem. 
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Afb . 4.4: De programmatiegaten worden per segment voorzien van 
unieke coderingen in de vorm van een letter en cijfer. Door elk 
segment te voorzien van hetzelfde coördinatenstelsel wordt een 
flexibel en gestandaardiseerd systeem verkregen. 

4.1. 3 Passtukken tunneldek 

De afmetingen van de passtukken ten behoeve van het tunneldek zijn afhankelijk van de 
beukbreedte en variatie binnen het bouwproject. De mogelijkheden met betrekking tot 
de afmetingen van deze passtukken is oneindig, waardoor geen volledige standaardisatie 
mogelijk is. In deze paragraaf wordt beschreven hoe er omgegaan dient te worden met 
deze 'projectafhankelijke' passtukken. 

Standaard passtukken: 

Om de standaardisatie zover mogelijk door te voeren, worden ten behoeve van de 
passtukken dezelfde bekistingspiaten toegepast. Hierbij is de breedte van de passtukken 
variabel (afbeelding 4.5). 
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Afb. 4.5: De mogelijkheden met betrekking tot de breedte van een passtuk zijn 
oneindig. Hierdoor is een volledige standaardisatie onmogelijk. 

Uit een inventarisatie van de beschikbare passtukken binnen BAM Materieel Nederweert 
(november 2008), blijkt dat de breedtematen 300, 600, 900 en 1200mm het meeste 
voorkomen (tabel 4.1). Deze afmetingen worden gestandaardiseerd en vormen de basis 
voor de overige passtukken. 

30 
i20 
i lO 
100 
90 
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200 250 270 275 300 320 330 500 5 70 580 585 EOO 620 550 6 70 680 700 820 850 865 900 1200 1250 1500 

Tab. 4.1: De beschikbare passtukken binnen BAM Materiee'l' Nederweert. Op de horizontale as 
worden de beschikbare afmetingen weergegeven . De breedtematen 300, 600, 900 en 1200 
komen het meest voor. 

Afwijkende passtukken: 

De standaard passtukken hebben een breedte in een veelvoud van lOOmm, waardoor het 
modulair gatenpatroon evenred'ig kan worden doorgezet. Afwijkende afmetingen 
verstoren het modulair patroon, hetgeen een aantal nadelige gevolgen kan hebben: 

1. De installateur baseert het leidingwerk op een moduulmaat van lOOmm, waardoor 
afwijkingen in het patroon in een vroeg stadium bekend moeten zijn. Hiertoe is 
een eenduidige methodiek benodigd, waarmee het patroon kan worden 
vastgesteld zonder dat een complete uitwerking van de tunnelbekisting 
noodzakelijk is. 

2. Wanneer de moduulmaat bij afwijkende afmetingen groter is dan lOOmm is het 
systeem, vanwege de toelaatbare plaatsvrijheid van instanatiegerelateerde 
objecten, niet flexibel genoeg. De moduulmaat mag daarom nooit groter zijn dan 
lOOmm. 
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Het heeft de voorkeur om het aantal 'afwijkende' passtukken te beperken tot één per 
tunnefbekisting. Wanneer eenduidige afspraken worden gemaakt met betrekking tot deze 
passtukken is het mogelijk om, zonder de tunnelbekisting uit te werken, de verdeling van 
het patroon vast te stellen . 

Door de scheidingslijn, afbeelding 4.6, juist te positioneren komt de afwijkende 
moduulmaat altijd op dezelfde positie terecht. Hierdoor is het mogelijk om aan de hand 
van de beukbreedte van de woning, de i'ndeling van het patroon te bepalen. 

Indien de moduulmaat ter plaatse van de scheiding groter is dan lOOmm, moet er een 
extra rij programmatiegaten geboord worden (bv. passtuk 320mm). Deze extra rij gaten 
wordt geboord op een afstand van SOmm ten opzichte van de naastgelegen rij. Ten 
behoeve van het boren van deze gaten kan een speciale mal gemaakt worden, zodat er 
geen maatvoering noodzakelijk is. 

Verdeling mod11lair gatenpatroon 
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Afb. 4.6: Door de scheiding van het patroon ju ist te positioneren is het mogelijk de verdeling van 
het patroon t e bepalen, zonder de tunnelbekisting uit te werken. Er ontstaat maximaal één 
afwijkende m oduulmaat , welke t er plaat se van de scheiding tot uiting komt. 

Het op maat maken van de afwijkende passtukken dient te gebeuren door een standaard 
plaatafmeting in te korten. Dit heeft als voordeel dat er geen extra plaatnaad ontstaat 
(als bij verlengen) en er maximaal één rij gaten geboord dient te worden. Het 
afvalmateriaal kan worden hergebru ikt. 
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4.1.4 Positiebepaling modulair patroon 

In het tunneldraaiboek wordt de uitslag van de tunnelbekisting per stortdag opgenomen, 
waarop alle te bevestigen objecten worden weergegeven. Aan de hand van deze tekening 
kan de medewerker in eerste instantie eenvoudig het juiste segment bepalen. Binnen het 
segment is het vervolgens mogelijk om, door middel van een aantal herkenningspunten 
(centergaten e.d.), het zoekgebied te beperken (afbeelding 4.3). 

Op de tekening dient bij het te bevestigen object een codering te worden aangegeven, 
met de aanduiding van het juiste segment en programmatiegaten. De codering S2-K8 
betekent 'segment 2, programmatiegat K8'. 

4.2 Coderingen 

4.2.1 Voorwaarden coderingen 

In de inleiding van dit hoofdstuk worden een aantal aandachtpunten ten aanzien van de 
permanente coderingen genoemd. Deze aandachtspunten hebben geleid tot de 
voorwaarden in tabel 4.3. 

De coderingen mogen het functioneren van de tunnelbekisting en bijbehorende 
1 · objecten niet verhinderen. 

2. De coderingen op het beklstingsvlak moeten duidelijk zichtbaar zijn 
A IContrast met het bekistingsvlak Proefopstelling 
B I Betonsluier op het bekistingsvlak Interviews 

C I Roestvorming bekistingsvlak Interviews 

3. De coderingen mogen geen nadelige fysieke invloed hebben op het betonoppervlak 
A lAfdruk op betonoppervlak Proefopstelling 
B lAfwerking van het betonoppervlak Normen/ interviews 

4. De coderingen dienen bestand te zijn tegen Invloeden van het tunnelproces 
A I Revisie van de tunnelbekisting Proefopstel I i ng/i nterviews 

Tab. 4.2: Voorwaarden ten aanzien van de permanente coderingen. Door middel van een 
proefopstelling en interviews is getoetst in hoeverre de verschillende coderingen hieraan voldoen . 

Voorwaarde 1: 

De coderingen mogen geen belemmering vormen ten aanzien van het functioneren van 
de rest van het tunnelsysteem. 

Voorwaarde 2: 

De coderingen dienen duidelijk zichtbaar te zijn op het bekistingsoppervlak. Door middel 
van een proefopstelling is de mate van zichtbaarheid van de coderingen onderzocht. 

Gedurende het tunnelproces kan de codering minder goed zichtbaar worden doordat er 
een betonsluier of roestvorming ontstaat. Met behulp van interviews is de ernst van deze 
factoren in kaart gebracht. 
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Voorwaarde 3 : 

De coderingen mogen geen negatieve invloed hebben op het betonoppervlak. Met name 
verdikkingen en 'Uitstulpingen op het oppervlak zijn niet gewenst. Met behulp van een 
proefopstelling is de invloed op het betonoppervlak onderzocht. Naar aanleiding van deze 
resultaten is door middel van normen en interviews onderzocht in hoeverre de invloed 
van de coderingen acceptabel is. 

Voorwaarde 4: 

Bij toepassing van het modulair gatenpatroon komt een groot deel van de 
revisiewerkzaamheden te vervallen. Toch dient het bekistingsvlak geborsteld te worden 
om roestvorming op het oppervlak te verwijderen. 

Door middel van een proefopstelling is onderzocht of de coderingen bestand zijn tegen 
het revisieproces. Vervolgens is door middel van interviews onderzocht of deze 
revisiewerkzaamheden kunnen worden voorkomen. 

4.2.2 Type coderingen 

In paragraaf 2.3 zijn alle middelen, om een permanente codering in het stalen 
bekistingsoppervlak aan te brengen, in kaart gebracht. Deze coderingen kunnen worden 
onderverdeeld in drie categorieën: 

• Coderingen dieper dan het bekistingsoppervlak; 
• Coderingen gelijk met het bekistingsoppervlak; en 
• Coderingen hoger dan het bekistingsoppervlak. 

Coderingen dieper dan het bekistingsoppervlak: 

Ten behoeve van coderingen dieper dan het bekistingsoppervlak dient materiaal 
verwijderd of verdrongen te worden. Tenzij de verdiepte coderingen zich, net als de 
'blinde' programmatiegaten, vullen met betonspecie, laten deze een verdikking achter op 
het betonoppervlak. 

Afb. 4 .7: Twee typen verdiepte coderingen : een gefreesde en geboorde (punt- )codering. 
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Coderingen gelijk met het bekistingsoppervlak: 

Coderingen gelijk aan het bekistingsoppervlak hebben geen invloed op het betonnen 
eindresultaat. Tot deze coderingen behoren de in paragraaf 2.3 beschreven lasercodering 
en een gegraveerde codering, welke gevuld is met een andere metaalsoort. 

Coderingen hoger dan het bekistingsoppervlak: 

Coderingen die boven het bekistingsoppervlak uitkomen, zoals de techniek 'oplassen', 
hebben een nadelig effect met betrekking tot de aansluiting van objecten op de 
bekisting. Doordat er coderingen op het bekistingsvlak worden aangebracht, ontstaan er 
naden tussen het object en het bekistingvlak. Om zijn sterkte te behouden moet een 
magneetbevestiging volledig contact maken met het bekistingsoppervlak. 

Deze manier van coderen is derhalve niet geschikt. 

4.3 Resultaten proefopstelling 

Door middel van een proefopstelling is getoetst i'n hoeverre de verschillende coderingen 
voldoen aan de voorwaarden uit tabel 4.2. Ten behoeve van de proefopstelling zijn een 
aantal verschillende coderingen gebruikt: 

• Coderingen dieper dan het bekistingsoppervlak: 
o Gefreesde codering, lossend uitgevoerd; 
o Puntcodering, lossend uitgevoerd; 
o Puntcodering, niet-lossend uitgevoerd. 

• Coderingen gelijk met het bekistingsoppervl'ak: 
o Lasercodering; 
o Gefreesde codering gevuld met epoxy. 

Uit de eerste proefresultaten is gebleken dat de verdiepte coderingen lossend en niet
lessend kunnen worden uitgevoerd. Indien de coderingen lossend worden uitgevoerd, 
blijft er geen beton achter in de codering. De niet-lossende coderingen vullen zich met 
betonspecie. 

Afb . 4 .6 : Proefopstelling ten behoeve van het toetsen van de verschillende coderingen . 
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4.3.1 Coderingen dieper dan het bekistingsoppervlak 

Hieronder worden de resultaten ten behoeve van de drie verd iepte coder,ingen toegelicht. 

Gefreesde codering, lossend: 

Zichtbaarheld codering: 

De gefreesde codering is goed zichtbaar op 
het bekistingsoppervlak. 

Invloed betonoppervlak: 

Doordat de codering een lossende vorm 
heeft, vult deze zich niet met beton. 
Hierdoor laat de gefreesde codering een 
grove, onacceptabele afdruk achter op het 
betonoppervla k. 

Afb. 4 . 7: De gefreesde codering is goed zichtbaar op het bekistingsvlak, maar laat 
een onacceptabele afdruk achter op het betonoppervlak. 

Geboorde puntcodering, lossend: 

Zichtbaarheid codering: 

De codering is duidelijk zichtbaar op het 
bekistingsoppervlak. 

Invloed betonoppervlak: 

De ondiepe, lossende dotcodering heeft 
een onacceptabele invloed op het 
betonoppervlak. 

Afb . 4 .8 : De afdruk op het betonoppervlak van de ondiepe puntcodering is niet acceptabel. 
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Geboorde puntcodering, niet lossend: 

De puntcodering is goed zichtbaar en toepasbaar indien deze een minder grote invloed 
heeft op het betonoppervlak. Dit kan gerealiseerd worden door ervoor te zorgen dat de 
codering zich op natuurlijke wijze vult met beton. Hiertoe zijn de 'punten' dieper en niet
lossend uitgevoerd. 

Zichtbaarheid codering: 

De diepe puntcodering is goed zichtbaar op 
het stalen bekistingsvlak. Ook wanneer de 
codering is gevuld met beton. 

Invloed betonoppervlak: 

De puntcodering loopt bij de eerste keer 
storten vol met beton, welke achterblijft in 
de codering. Op het betonoppervlak is het 
reliëf zichtbaar, maar acceptabel. 

Afb. 4 .9: De diepte puntcodering is duidelij k zichtbaar en heeft een acceptabele invloed op het 
betonoppervlak (resultaat vergelijkbaar met de aftekening van de 'blinde' gaten) . 

De invloed op het betonoppervlak is te vergelijken met de aftekening van de 'blinde' 
gaten. In paragraaf 4.4 zal blijken dat deze aftekening acceptabel is. 
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4.3.2 Coderingen gelijk met het bekistingsoppervlak 

Lasercodering: 

Zichtbaarheid codering: 

De donkere lasercodering is duidelijk 
zichtbaar op het bekistingsoppervlak. 

Invloed betonoppervlak: 

1De lasercodering betreft een 
oppervlaktebehandeling en laat geen 
zichtbare afdruk achter op het 
betonoppervla k. 

Afb. 4.10: Een lasercoderi11g is duidelijk zichtbaar op de bekistingsplaat en heeft geen negatieve 
invloed op het betonoppervlak. 

Tijdens de revisie van een tunnelbekisting wordt het bekistingsvlak geborsteld om 
eventuele oneffenheden en roestvorming te verwijderen. Doordat een lasercodering 
sl'echts 0,2mm diep is, is deze niet bestand tegen deze revisiewerkzaamheden 
(afbeelding 4.11). In paragraaf 4.4 worden alternatieven besproken ten aanzien van dit 
revisie proces. 

Bestandheid tegen het revisieproces: 

Afb. 4.11 : Een lasercodering is niet bestand tegen het huidige revisieproces van BAM Materieel 
Nederweert . 
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Gefreesde codering, gevuld: 

Om te toetsen wat het resultaat zou zijn, wanneer de codering wordt ingelegd met een 
ander soort metaal, is een gefreesde codering gevuld met epoxy. De vulling van metaal 
biedt een duurzame oplossing. De resultaten zijn goed, maar de kosten van deze 
methode zullen beduidend hoger uitvallen dan de overige opties. 

Zichtbaarheid codering: Invloed betonoppervlak: 

1 De gevurde codering is goed zichtbaar op 
het bekistingsoppervlak. Hierbij is een en 
ander afhankelijk van het gebruikte 
vulmateriaaL 

Een gevulde codering laat een zeer geringe 
afdruk achter op het betonoppervlak. Dit is 
te wijten aan de manier van vullen van het 
proefstuk. 

Afb . 4.12: De gevulde codering is goed zichtbaar en laat slechts een geringe afdruk achter op het 
betonoppervlak 

4.3.3 Conclusie op basis van proefopstelling 

Uit de resultaten van de proefopstelling is gebleken dat alle coderingen voldoen aan de 
voorwaarde dat deze goed zichtbaar moeten zijn. Ten aanzien van de coderingen gelijk 
met het bekistingsoppervlak zal nader onderzoek moeten uitwijzen, in hoeverre de 
vorming van betonsluier en roest hier invloed op heeft. 

Met betrekking tot de fysieke invloed op het betonoppervlak resulteren de verdiepte 
coderingen in een onacceptabele afdruk op het betonnen oppervlak, met uitzondering 
van de niet-lossende puntcodering. Doordat deze codering zich vult met beton, is de 
aftekening op het betonoppervlak beduidend minder. De lasercodering en gevulde 
codering hebben eveneens een positief resultaat met betrekking tot het betonoppervlak. 

Uit de proef is gebleken dat de lasercodering niet bestand is tegen het revisieproces van 
BAM Materieel. In paragraaf 4.4 wordt hier verder op ingegaan. De gevulde codering 
voldoet in principe aan alle voorwaarden. Het vullen van de codering brengt echter een 
extra bewerking met zich mee, waardoor deze methode relatief duur is. 

Op basis van deze resultaten komende de lossende coderingen en de gevulde codering te 
vervallen. De lasercodering en niet-lossende coderingen worden nader onderzocht. 
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Codering dieper Codering gelijk 
Voorwaarden: dan oppervlak met oppervlak 
2. De coderingen op het bekistingsvlak moeten 

duideliik zichtbaar ziin + +1) 

A I Contrast met het bekist i ngsvla k 

3. De coderingen mogen geen nadelige, fysieke 
invloed hebben oo het betonoooervlak 

2) 
+ -

A lAfdruk op betonoppervlak 

,4. De coderingen dienen bestand te zijn tegen 
3) 

invloeden van het tunnelproces + -

A !Revisie van de tunnelbekisting 

1> Coderingen zijn goed zichtbaar. Nader onderzoek moet uitwijzen welke invloed roestvorming en de vorming van 
een betonsluier hierop heeft. 

2) De niet-lossende coderingen hebben een geringe invloed op het betonoppervlak. Nader onderzoek moet uitwijzen 
of deze invloed acceptabel is. 

3) De lasercodering is niet bestand tegen het huidige revisieproces. De gevulde codering is te duur ten opzichte van 
de overige coderingen. 

Tab. 4.3: Uit de proefopstelling is gebleken dat de verdiepte coderingen een nadelige invloed 
hebben op het betonoppervlak en de lasercodering niet bestand is tegen het revisieproces. 

4.4 Aanvullende toetsing 

4.4.1 Zichtbaarheid van de lasercodering in het tunnelproces 

Tijdens de uitvoering van een tunnelgietbouwproject ontstaat een betonsluier op het 
bekistingsvlak. Uit interviews met diverse bouwplaatsmedewerkers is gebleken dat deze 
betonsluier verdwijnt, zodra de bekisting wordt ingespoten met ontkistingsolie 
(conserveringsmidde'l). De betonsluier vormt daarom geen belemmering ten aanzien van 
de coderingen. 

Wanneer de tunnelbekisting in tussenopslag gaat, treedt roestvorming op. Hierdoor 
zullen de lasercoderingen niet meer zichtbaar zijn. Volgens H.S.G. Kuijpers van 
Gietbouwbekisting Woningbouw, is deze roestvorming echter het resultaat van 
nalatigheid van de betrokken medewerkers. 

Een voorwaarde van het tunnelproces is dat het materieel wordt schoongehouden en 
geconserveerd, om zodoende roestvorming tegen te gaan. Deze voorwaarde is 
vastgelegd in de huurvoorwaarden van BAM Materieel: 

• Algemene voorwaarden voor verhuur, art. 5, lid 1: 
De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan het gehuurde. 

• Aanvullende voorwaarden Gietbouwbekisting Woningbouw, §6, art. 11: 
De bekisting dient na afloop van het project betonvrij en ingespoten met 
conserveringsmiddel geretourneerd te worden. 

Met betrekking tot de conservering van de bekisting wordt momenteel Marginel 
conserveringsmiddel gebruikt. Wanneer deze dagelijks voor het storten en bij 
tussenopslag na de laatste stort wordt aangebracht, is de tunnelbekisting bij 
buitenopslag tot drie maanden beschermd tegen roestvorming. 

Uit het bovenstaande is geconcludeerd dat roestvorming kan worden voorkomen en 
derhalve geen probleem oplevert met betrekking tot de zichtbaarheid van de coderingen. 
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4.4.2 Aftekening van niet-/ossende coderingen 

Uit de resultaten van de proefopstelling is gebleken dat de niet-lossende coderingen een 
twijfelachtige invloed hebben op het betonopperv,lak. In deze paragraaf wordt 
aangegeven in hoeverre deze invloed acceptabel is. 

NEN6722: 

In NEN6722 zijn toleranties voor betonoppervlakken opgenomen. Met betrekking tot de 
afwijkingen als beschreven in paragraaf 4.3 stelt deze norm echter geen duidelijke eis. 
De norm geeft wel een eis voor p aatselijke afwijkingen, welke maximaal twee millimeter 
mogen bedragen (gemeten met een rei van 400mm). De aftekening van de niet-lossende 
codering voldoet ruimschoots aan deze eis. 

Blinde programmatiegaten: 

De aftekening van de niet-lossende coderingen is vergelijkbaar met de aftekening van de 
'blinde' programmatiegaten. Deze 'bl'inde' programmatiegaten zijn ten behoeve van een 
intern onderzoek van BAM materieel getoetst, waarbij het resultaat volgens G.C. Vreman 
ruimschoots voldoet aan de vereiste betonkwaliteit. 

Interviews: 

Door middel van een aantal interviews is getracht te bepalen in hoeverre de invloed van 
de coderingen acceptabel is. Hiertoe is de aftekening vergeleken met 'lege' 
programmatiegaten ten aanzien van de elektravoorzieningen bij W&R-projecten. 

W.E .P. Feijen; Resultaat van de proefopstelling valt erg mee. Een applicateur krijgt de 
Adjunct directeur opdracht om 25% van het casco 'behangklaar' te maken, het risico bestaat 

~ BAM Materieel dat dit percentage hoger komt te liggen. 

.S! J.J.P.M. Zentjens; Door- en door gaten als bij W &R-projecten tekenen sterker af dan 'blinde' 
(ll SU-manager programmatiegaten. Gevoelsmatig is de aftekening acceptabel. :::!! 

:::!! Materieeladvies 
<( M. Oosterbosch; De afwerking van het casco betreft een zeer dunne film laag; elke verdikking al 

Uitvoerder op het betonoppervlak blijft dus zichtbaar. 
Gietbouwbekisting 

J. Goede, de; De invloed van de coderingen voldoet waarschijnlijk aan de norm , maar de 
Kwaliteitsadviseur afwijking is structureel te noemen. Een uitgebreidere proef op een 
BAM Woningbouw tunnelbekisting is noodzakelijk om een goed oordeel te kunnen vormen. 

B. Veenje; Lege gaten bij W&R-projecten behoeven geen extra nabehandeling. 

~ Projectleider BAM Gevoelsmatig zal de invloed van de 'blinde' gaten geen problemen 
:J Woningbouw opleveren . 0 
J:l 
Cl B. Schuring; Lege gaten bij W&R-projecten zijn nauwelijks terug te vinden met c 
'ë Uitvoerder BAM uitzondering van de eerste stort. Hierna zijn de gaten gevuld met beton . Bij 0 
~ Woningbouw de eerste stort wordt het casco afgestoken met een steekmes . 
:::!! S. Ginkel, van; Bij W&R-projecten zijn de gebruikte 'lege' gaten zichtbaar als 'puistjes' op <( 
al Uitvoerder BAM het betonoppervlak . Het percentage ten behoeve van de afwerking van het 

Woningbouw casco komt naar verwachting hoger te liggen. 

G.C. Vreman; De aftekening van de 'blinde' programmatiegaten is acceptabel en voldoet 
adviseur BAM ruimschoots aan de vereiste beton klasse. 
Woningbouw 

Tab. 4.4: De reacties van verschillende partijen lopen sterk uiteen. Een proefopstelling op een 
tunnelbekisting kan tot meer duidelijkheid leiden. 

+I-

+ 

-

+/-

+ 

+ 

-

+ 
I 
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Het grootste deel van de geïnterviewden verwacht dat de invloed van de niet-lossende 
coderingen tot een acceptabel eindresultaat leidt. Daar het interne onderzoek van G.C. 
Vreman een uitgangspunt is geweest voor dit afstudeerproject wordt ervan uitgegaan dat 
de mate van aftekenling acceptabel is. 

4.4.3 Revisieproces van het bekistingsoppervlak versus lasercoderingen 

De huidige revisiewerkzaamheden ten behoeve van het bekistingsoppervlak bestaan uit 
het dichtlassen en vl,a'k maken van de projectgebonden programmatiegaten en het 
verwijderen van roestvorming. 

Daar er bij een modulair gatenpatroon geen sprake is van projectgebonden 
programmati'egaten, komen de werkzaamheden met betrekking tot deze gaten te 
vervallen. 

Uit paragraaf 4.4.1 blijkt dat de tunnelbekisting bij tussenopslag niet voldoende wordt 
gereinigd en geconserveerd, waardoor roestvorming optreedt. Walilneer dit beter wordt 
aangepakt kan het borstelen van het bekistingsoppervlak worden voorkomen. 

Hiernaast bestaat er een alternatief voor het borstelen van het bekistingsvlak. Bij een 
concurrent van BAM Materieel wordt de bekisting gereinigd door middel van hoge 
waterdruk. Deze techniek heeft als bijkomend voordeel dat er geen fijnstof vrij komt, 
waardoor de arbo-technische omstandigheden van de medewerkers sterk verbeteren. 
Volgens diverse partijen wordt beaamd dat het afspuiten van de bekisting geen nadelige 
invloed zal hebben op de lasercoderingen. 

4.4.4 Conclusie 

In deze paragraaf is gebleken dat zowel de niet-lossende codering als de lasercodering 
toepasbaar zijn. Met betrekking tot de lasercodering geldt dat de bekisting goed 
gereinigd en geconserveerd moet worden om roestvorming te voorkomen. Deze 
voorwaarde is reeds van toepassing op het huidige tunnelproces, waaruit blijkt dat de 
handhaving ervan niet vanzelfsprekend is. 

Uitgaande van de huidige omstandigheden en het bestaande revisieproces, dient de niet
lossende codering gekozen te worden ten behoeve van het codeerstelseL 
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4.5 Kosten modulair gatenpatroon 

De ontwikkeling van een modulair tunnelsysteem is alleen rendabel als het leidt tot een 
kostenbesparing ten opzichte van het huidige tunnelproces. In deze pagragraaf worden 
daarom de kosten en besparingen met betrekking tot het modulair systeem toegelicht. 

4. 5.1 Investeringskosten 

Een modulair gatenpatroon vraagt om een eenmalige investering ten opzichte van het 
huidige tunnelsysteem . Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de eenma Hge 
kosten ten aanzien van het modulair gatenpatroon en de eenmalige kosten ten behoeve 
van de permanente coderingen. 

• Modulair gatenpatroon: 

De investeringskosten met betrekking tot het gatenpatroon zijn door M. van de 
Bosch (BIC industries BV) vastgesteld op €43,30 per m 2 bekistingoppervlak. 

• Codeerstelsel: 

Uitgaande van gefreesde, niet-lossende coderingen (computergestuurd) met een 
letterhoogte van 20 millimeter, zijn de kosten ten behoeve van de coderingen 
vastgesteld op €100,00 per m 2 bekistingoppervlak (Bosch, 2009) . 

• Magneten: 

De magneten ten behoeve van de installatievoorzieningen kosten gemiddeld 
€60,00 per stuk (Van der Blij BV). Volgens de leverancier hebben deze magneten 
een levensduur van 10 jaar. Ten behoeve van de magneten is een verlies van 
10% per project geprognosticeerd. 

4.5.2 Besparingen 

Dankzij het modulair systeem kunnen er tevens kosten worden bespaard. In de 
kostenvergelijking zijn de volgende posten meegenomen: 

• Projectgebonden programmatie: 

Door toepassing van het modulair gatenpatroon komt de projectgebonden 
programmatie te vervallen. De kosten voor het boren en dichtlassen van één 
programmatiegat ten behoeve van de installatiegerelateerde objecten bedragen 
gemiddeld €4,20 (Bron: Wilmsen, J.H, Calculator GBW). 

• Revisie tunnelbekisting: 

Het reviseren van de tunnelbekisting omvat alle werkzaamheden, welke nodig zijn 
om de tunnelbekisting in zijn oude staat terug te brengen. Door invoering van een 
modulair gatenpatroon kan worden bespaard op het uitvlakken van het 
bekistingsoppervlak en het reinigingen van de tunnelbekisting. 

In overleg met de J.H. Wilmsen is de verwachting uitgesproken dat er 15 procent 
bespaard kan worden op de revisiekosten ten aanzien van de tunnelbekisting. 
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• Bezettingsgraad: 

Doordat de bekisting niet geprogrammeerd hoeft te worden en de revisie minder 
tijd in beslag neemt, neemt de bezettingsgraad toe. In overleg met de 
calculatieafdeling van BAM Materieel Nederweert is gerekend met een toename 
van vijf procent. 

• Afschrijftermijn: 

Doordat de programmatie komt te vervallen, de revisiewerkzaamheden afnemen 
en er minder lekwater ontstaat aan de achterzijde van de bekisting, neemt de 
levensverwachting van de tunnelbekisting theoretisch gezien toe. 

Doordat de tunnelbekisting in verband met een hogere bezettingsgraad in 
eenzelfde periode intensiever gebruikt wordt, is er in de kostenanalyse geen 
rekening gehouden met een eventuele verlenging van de levensduur van de 
bekisting. 

4. 5. 3 Kostenvergelijking 

Met behulp van de investeringskosten, bezettingsgraad en afschrijftermijn kan een 
huurprijs worden bepaald. In de onderstaande vergelijking worden de kosten en baten 
tegen elkaar opgezet, waaruit blijkt dat het modulaire tunnelsysteem een jaarlijkse 
besparing van €330.000,- met zich mee brengt (bijlage D). 

Huurkosten tunnelbekisting: 

Investering 

Bezettingsgraad 

Afschrijftermijn 

Huurprijs per dag 

Totaal: 

Revisiekosten: 

besparing 15% 

Totaal : 

Boren + dichtlassen 

install. gaten < 6mm 

Totaal : 

Magneten 
Huurprijs per dag 

Totaal: 

Magneten verlies 1 0% 

Totaal: 

TOT AAL PER PROJECT 

PER PROJt;:CT/JAAR 
TOTAAL PER JAAR (continu) 

TOTAAL PER JAAR (b.graad) 

m2 

% 

jaar 

m2 

440m2/96d 

m2 

m2 

440m2 

st. 

6,22 sUm2 

440m2 

st. 

150 sUproj 

96 d 

st. 

15 st 

96d 

240d 
24BS 

70% 

Huidige tunnelbekistingl 

€ 454 ,00 

65 

10 

€ 0,62 

€ 26.188,80 

€ 60,50 

€ 26.620,00 

€ 4,20 

€ 11.494,56 

nvt 
€ 0,00 

Tunnelbekisting met 
modulair gatenpatroon 

€ 597,00 

70• 

10 

€ 0,76 

€ 32.102,40 

€ 51,43 

€ 22.627,00 

nvt 

€ 0,00 

€ 0,08 

€ 1.152,00 

€ 38,29 

€ 574,35 

Baten 

-€ 5.913,60 

€ 3.993,00 

€ 11.494,56 

-€ 1.152,00 

-€ 574,35 

€ 7.847,61 

€ 19.619,03 
€ 470.856,60 

€ 329.599,62 

Tab. 4. 5: Totaaloverzicht van de financiële analyse. Hieruit blijkt dat een modulair tunnelsyst eem 
een jaarl ij kse kostenbesparing oplevert van ci rca €330.000,-. 
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5 Conclusie 

5.1 Conclusie 

Het doel van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een methode om de 
bevestigi ngspositie van installatiegerelateerde objécten op een tunnelbekisting, voorzien 
van een modulair gatenpatroon, te bepalen. 

De methode is ontwikkeld naar aanleiding van een onderzoek naar bestaande middelen 
om een positie te bepalen én een creatief ontwerpproces, waarbij aanvullende, denkbare 
methoden zijn gegenereerd ten aanzien van de doelstelling. Uiteindelijk is op basis van 
een programma van eisen de best toepasbare methode, voor toepassing binnen het 
tu n neig ietproces, gekozen. 

Met het permanente codeerstelsel, als beschreven en getoetst in hoofdstuk 4, is een 
methode ontwikkeld, waarmee de bevestigingspositie van installatiegerelateerde 
objecten op een modulair tunnelsysteem bepaald kunnen worden. 

De uiteindelijke methode is een methode, waarbij: 

• een gestandaardiseerd en flexibel tunnelsysteem mogelijk is; 
• de indeling van het patroon in een vroeg stadium bekend is; en 
• de investering een jaarlijkse besparing oplevert van €215.000,-. 

5.2 Aanbevelingen 

Vanwege de complexiteit van het onderwerp zijn in het beginstadium van het afstuderen 
een aantal uitgangspunten geformuleerd. Gedurende het verloop van het 
afstudeertraject zijn een aantal, nieuwe inzichten aan de orde gekomen, waaruit een 
aantal aanbevelingen volgen met betrekking tot het modulair tunnelsysteem. 

5.2.1 Het modulair gatenpatroon 

• De moduulmaat van lOOmm is gekozen op basis van flexibiliteit. Vooral ter plaatse 
van de wanden worden de meeste gaten nooit of nauwelijks gebruikt. Het verdient 
de aanbeveling om onderzoek te doen naar de indeling van het patroon. 

• Het modulair gatenpatroon is niet flexibel genoeg voor objecten als zakleidingen. Het 
gebouwontwerp dient daarom aangepast te worden aan het modulair gatenpatroon. 
Middels marktonderzoek kan worden aangetoond of dit wenselijk is. Een andere optie 
is het creëren van alternatieve, mogelijk verstelbare, bevestigingen ten behoeve van 
deze objecten (paragraaf 5.2.2). 

• Een modulair gatenpatroon ten behoeve van de installatievoorzieningen heeft weinig 
kans, wanneer de gaten ten behoeve van bouwkundige gaten nog geboord dienen te 
worden. Nader onderzoek moet uitwijzen op welke wijze de bevestiging van 
bouwkundige objecten kan worden gestandaardiseerd. 

Indien hierbij wordt uitgegaan van een modulair patroon van 'blinde' gaten, dient een 
verstelbare magneetbevestiging ontwikkeld te worden. Een andere mogelijkheid is 
het aanbrengen van een afzonderlijk patroon ten behoeve van deze objecten in 
combinatie met een verstelbare bevestigingsmogelijkheid. 
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5.2.2 De bevestiging van objecten 

• Uit een intern onderzoek van G.C. Vreman is geconcludeerd dat een natuurlijke 
vulling van de blinde programmatiegaten acceptabel is. Deze programmatiegaten zijn 
volgens Vreman eenvoudig leeg te prikken door middel van een (3mm platkops) 
schroevendraaier (bijlage B.IX). 

Uit de proefopstelling is gebleken dat het leegprikken van een volgelopen 
programmatiegat minder eenvoudig is a11s verondersteld. Daar de proefopstelling niet 
geheel te vergelijken is met de werkelijkheid, wordt aanbevolen om deze proef uit te 
voeren op een tunnelproject. 

• In verband met de sterkte van de magneet is het relatief lastig om deze te 
positioneren. Een langer pennetje (4-Smm) biedt een oplossing, maar is onmogelijk 
in verband met de diepte van de programmatiegaten. Dit onderdeel verdient nader 
onderzoek. 

• De bevestiging door middel van magneten veroorzaakt knelpunten met betrekking 
tot het lossen van de tunnelbekisting. Indien er voldoende ruimte kan worden 
gecreeërd (nieuw losmechanisme 'Tunnelproces van de toekomst) en de bekisting 
met magneten zou tegen de betonconstructie slaan, zijn beschadigingen aan de 
tunnelbekisting niet uitgesloten. Magneten kunnen beter gefixeerd worden in de 
wandcontactdoos, bijvoorbeeld door middel van een draaibeweging. Dit dient verder 
uitgewerkt te worden. 

• Indien de positie van een object niet aangepast kan worden aan het modulair 
gatenpatroon, dienen er ten behoeve van deze objecten verstelbare bevestigingen te 
worden ontwikkeld. 

• De elektraleidingen in de wand moeten op alternatieve wijze worden bevestigd. Het 
uitgangspunt dat dit kan geschieden door middel van een stalen staaf in de leiding 
komt te vervallen, daar de leidingen meestal met een bocht in de vloer verdwijnen. 
De bevestiging van deze leidingen met magneten is mogelijk, maar vraagt veel 
afwerking van het betonoppervlak. Derhalve dient onderzoek gedaan te worden naar 
bevestigingsmiddelen ten behoeve van de leidingen in combinatie met de blinde 
programmatiegaten. 

5.2.3 De positiebepaling van een specifiek programmatiegat 

• Een lasercodering biedt mogelijkheden, maar is niet bestand tegen het huidige 
revisieproces. Uit paragraaf 4.4 blijkt dat de roestvorming op het bekistingsvlak 
grotendeels te wijten is aan nalatigheid van de betrokken medewerkers. Striktere 
naleving van de huurvoorwaarden kan grote voordelen bieden ten opzichte van de 
revisie. 

Volgens A. Kuijpers worden de bekistingen bij Konosch gereinigd door middel van 
hoge waterdruk. Dit heeft volgens Technifor BV geen nadelige ,invloed op de 
lasercoderingen. In verband met fijnstof is het aan te raden om het (revisie)proces 
onder de loep te nemen. 

• Het verdient de aanbeveling om de informatie ten behoeve van de positiebepal ing 
visueel weer te geven op een tekening. Een lijst met coderingen is foutgevoelig. 
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• Niet alleen BAM materieel, maar ook de installateurs dienen het voorbereidingsproces 
aan te passen aan het codeerstelseL Veel installateurs hebben een programma in 
gebruik, waarbij de tekening van de installateur over die van de tunnel wordt gelegd 
en de maatvoering automatisch wordt gegenereerd. 

Door onderzoek te doen bij alle betrokken partijen (ontwikkeling, ontwerp, 
werkvoorbereiding en uitvoering) kunnen de mogelijkheden voor implementatie van 
het modulair tunnelsysteem in kaart worden gebracht. 

5.2.4 Relatie met bouwkundige voorzieningen 

• Een modulair gatenpatroon biedt tevens mogelijkheden ten aanzien van de 
bouwkundige objecten op een tunnelbekisting. Doordat de positievrijheid van 
deze objecten zeer gering is, zullen verstelbare bevestigingsvoorzieningen 
moeten worden ontwikkeld. 

Indien geen oplossing wordt gevonden ten aanzien van de bouwkundige objecten 
en deze alsnog geprogrammeerd moeten worden, is een modulair gatenpatroon 
ten behoeve van de installatiegerelateerde voorzieningen niet zinvol. Er moet 
gestreefd worden naar een complete oplossing ten aanzien van alle objecten. 

De methode van positiebepaling zoals omschreven in dit rapport kan tevens 
worden toegepast ten aanzien van de bouwkundige voorzieningen. Een patroon 
voor bouwkundige voorzien ingen hoeft echter niet hetzelfde te zijn als het 
modula i'l' patroon voor installatievoorzieningen. 

61 



~ Conclusie en aanbevelingen 
~~~----

62 



~ Literatuurlijst 
~11-------

Literatuurlijst 

Literatuur en rapporten: 

BAM Materieel (2009) Materieel handboek. 
Lelystad, BAM Materieel bv. 

Elling, R, Andeweg, B, Jong, J. de & Swankhuisen, C. (1999) Rapportagetechniek. 
Groningen, Wolters-Noordhoff. 

Hoof, P.A.J. van (2003) Maatregelen, naar een betere maatbeheersing via een moderne 
aanpak van maatvoering en maatcontrole. Rotterdam, Bouwlokalen. 

Kaizer, T.A. W. (2007) Magneetverbinding ten behoeve van elektrische 
installatievoorzieningen tunnelgietbouwproces. Nederweert, BAM Materieel bv. 

NEN (2002) 6722: Voorschriften Beton-Uitvoering. 
Delft, Nederlands Normalisatie-instituut 

Siers, F.J. (2004) Methodisch ontwerpen. Volgens H.H. van de Kroonenberg. 
Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff. 

Spectra Precision lasers. (2008) Laserstation and Laserstation 30. 
Raunheim, Trimbie 

Vissers, M.M.J. (2006) Reader: Kwalitatieve analysetechnieken. 
Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven 

Vos, L.B.C, de & Schouten, J.N.T.M (1991) US Patent: computer aided positioning 
system and method. 

VOBN (2003) Gietbouwnieuws 2: Flexibele stalen wandbekisting met magneten. 
Gietbouwcentrum 

VOBN (2006) Gietbouwnieuws4: Heijmans gebruikt nieuwe bevestigingsmagneet. 
Gietbouwcentrum 

Vreman, G.C. (2006). Analyserapport: Tunnelproces van de toekomst. 
Breda, BAM Woningbouw bv. 

Vreman, G.C. (2006). Ontwerprapport: Tunnelproces van de toekomst. 
Breda, BAM Woningbouw bv. 

Interviews: 

Bosch, M. van den (2009) Persoonlijke mededeling. 
Eindhoven, BIC industries 

Feijen, W.E.P. (2009) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel, bv 

Fritz, R. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Freiburg, Z-laser Optoelektronik GmbH 

63 



~ Literatuurlijst 
~~------=---------

Ginkel, S. van (2009) Persoonlijke mededeling. 
Uitvoerder, BAM Woningbouw bv 

Goede, J. de (2009) Persoonlijke mededeling. 
Bunnik, BAM Woningbouw bv 

Hermans, R.W.K.M. (2009) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Kooij, J. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Venlo, RFID Kenniscentrum. 

Kuijpers, H.S.G. (2009) Persoonlijke medëdeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Oosterbosch, T.A.M. (2009) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Oosterom, D. (2009) Persoonlijke mededeling. 
Zeewolde, Berger bv 

Perre, D. van der (2009) Persoonlijke mededeling. 
Schelle, Gravograph Benelux 

Rijnbeek, P.C.G. (2009) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Schuring, B. (2009) Persoonlijke mededeling. 
Uitvoerder, BAM Woningbouw bv 

Teune, D. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Helmond, Prodim International BV. 

Veenje, B. (2009) Persoonlijke mededeling. 
Uitvoerder, BAM Woningbouw bv 

Vreman, G.C. (2009) Persoonlijke mededeling. 
Weert, BAM Woningbouw bv 

Wilmsen, J.H. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Zentjens, J.J.P.M. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Brainstormsessies: 

Baten, I. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Claessens, J.G.L. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Hanssen, R.M.A.M. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

64 



~----~~~~----------------------------------------L_i_te_r_a_tu_u_r_r_,js_t 
Hendriks, G. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Kuijpers, H.S.G. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Oosterbosch, T.A.M. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Sanders, H.P.W. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Schrurs, T.J.'H. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Slegers, R.M.H. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Tullemans, M.J.L. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

Wilmsen, J.H. (2008) Persoonlijke mededeling. 
Nederweert, BAM materieel bv 

65 



I"JJ- Literatuurlijst 
~~~-----

66 



Bijlage A: 
Procesanalyse tunnelgietbouw 

In bijlage A is alle relevante informatie betrekking tot het huidige tunnelproces 
opgenomen. 

I SADT-schema 'Tunnelgietbouw' 
II Procesbeschrijving 'Tunnelgietbouw' 
III Procesbeschrijving 'Tunnelbekisting aankleden' 
IV Procesbeschrijving 'Positie bepalen' 
V Installatiegerelateerde objecten 



~ BijlageA 
~~-----____;;"___";; 

I SADT-schema 'Tunnelgietbouw' 

SADT staat voor Structured Analysis and Design Technique. Middels deze techniek zijn de 
relevante onderdelen van het tunnelproces in kaart gebracht. Het SADT-schema is 
weergegeven op de volgende pagina. 

Bijlage All geeft een toelichting op de voor het afstudeerproject relevant zijnde 
processtappen. 
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II Procesbeschrijving 'Tunnelgietbouw' 

Het tunnelproces start met het verkrijgen van een opdracht. De hierop volgende stappen 
worden in het onderstaande schema weergegeven . 

A 

Ontwerpen 
routing en inzet 
tunnelbekisting 

Afdeling M&E 

Productie 
tunnelbekisting 
en toebehoren 

B 

Tunnelproces 

Transport en 
samenstellen 

tunnelbekisting 

I Buitendienst 

I Afdeling GBW 

c 

' ' ' ' ' ' ' ' 

D 

Programmatie 
objecten t.b.v. 

1 

installaties 

Installateur 

Afb. A2: Schematisch overzicht van het t unnelproces. 

Van belang voor het afstudeerproject zijn: 

' ' ' ' ' 

• De programmatie en revisie van de tunnelbekisting; en 
• Het realiseren van het betoncasco. 

Programmatie van de tunnelbekisting: 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Realiseren 
betoncasco 

I -Bouw plaats 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Transport en 
revisie 

I tunnelbekisting 

11 Afdeling GBW I 

Afdeling Gietbouwbekisting Woningbouw (GBW) verzorgt de programmatie ten behoeve 
van de bouwkundige voorzieningen op de tunnelbekisting. Aan de hand van boortabellen 
worden de posities van de boringen uitgezet op het bekistingsvlak. Dit gebeurt door een 
tweetal meetbanden te spannen over de lengte van het bekistingsvlak en uit te lijnen op 
de dagmaat . 

De maten loodrecht op de meetband worden handmatig uitgezet met behulp van een 
rolmaat. Vervolgens wordt de positie gemarkeerd met behulp van een kraspen. De gaten 
worden voorgeboord en vervolgens uitgefreesd. 

Afb . A3 t/m AS: Program matie bouwkundige voorzieningen . 

11 
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De installateur brengt zelf de programmatie aan ten behoeve van de 
installatiegerelateerde objecten. Hierbij worden eveneens gaten in het bekistingsvlak 
geboord, welke vervolgens worden gemarkeerd met behulp van een lakmerkstift. Ten 
eerste wordt de programmatie voor de elektrische installaties aangebracht, waarna 
vervolgens de programmatie ten behoeve van de water- en afvoerleidingen en de 
luchtbehandelingskanalen wordt aangebracht. 

Revisie van de tunnelbekisting: 

Het reviseren van de tunnelbekisting houdt in dat alle onderdelen gecontroleerd en 
zonodig vervangen worden. Met betrekking tot het bekistingvlak worden eventuele 
betonresten verwijderd, programmatiegaten dichtgelast en wordt de bekistingsplaat vlak 
geschuurd. Wanneer nodig zal de bekisting gezandstraald worden (bij roestvorming). 

Realiseren van het betoncasco: 

Bij de eerste stort worden de tunnelbekistingen rechtstreeks tussen de kimmen 
gepositioneerd. Bij de daarop volgende storten, wordt de eerder gestorte beuk eerst 
ontkist, waarna de bekisting wordt uitgelierd. Dit proces wordt in het onderstaande 
schema weergegeven. 

Lossen 
tunnelbekisting 

Afb. A6: 

I 

Positioneren 
tunnelbekisting j 

Realiseren 
betoncasco 

Aankleden I 

tunnelwanden I 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Aankleden ' 

tunneldek Stortklaar ''' 

maken 
tunnelbekisting 

Storten 
betonspecie 

Schematisch overzi cht van de procestap "realiseren betoncasco" 

• Lossen tunnelbekisting: 
In de ochtend wordt aan de hand van de uitslagen van de rijpheidscomputer 
gecontroleerd of het beton de minimaal benodigde druksterkte van 14N/mm2 heeft 
behaald. Indien dit het geval is wordt de tunnelbekisting gelost. 

• Positioneren tunnelbekisting: 
Na het lossen van de tunnelbekisting, wordt deze met behulp van een elektrische lier 
uitgereden. Wanneer de eerste hijsogen vrij komen wordt de bekisting in de kraan 
gehangen. Met behulp van een compensatiecilinder zorgt een bouwplaatsmedewerker 
er voor dat de bekisting horizontaal in de kraan hangt. 

Vervolgens wordt de bekisting met behulp van de hijskraan tussen de kimmen 
gepositioneerd. De medewerkers van de tunnelploeg stellen de tunnelbekisting op 
hoogte en diepte aan de hand van markeringen op de kim. 

• Aankleden van de tunnelwanden: 
Dit proces wordt in bijlage AIII nader toegelicht. 

II 
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• Aankleden van het tunneldek: 
Dit proces wordt in bijlage AIII nader toegelicht. 

• Stortklaar maken van de bekisting: 
Na het aankleden van de tunnelbekisting worden de sluitkisten en kimbekistingen 
gepositioneerd. Vervolgens worden alle voorzieningen nogmaals goed gecontroleerd. 

• Storten betonspecie: 
Het storten van de betonspecie gebeurt met behulp van een kubel of betonpomp. De 
betonspecie dient tijdens het storten met een trilnaald verdicht te worden. Na het 
storten wordt het beton afgewerkt en worden de afdekkappen geplaatst. 

De binnenkant van de bekisting wordt schoongespoten, de stookkachels worden 
aangemaakt en de zeilen van de tunnelbekisting worden gesloten. 

II 
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111 Procesbeschrijving 'Tunnelbekisting aankleden' 

Om het gewenste eindresultaat te verkrijgen dient de bekisting te worden voorzien van 
bouwkundige, constructieve en installatiegerelateerde objecten. Hiertoe zijn 
projectgebonden programmatiegaten nodig. 

In deze bijlagen worden de processtappen 'Aankleden tunnelwand' en 'Aankleden 
tunneldek' toegelicht. 

E3. Aankleden tunnelwanden 

Het onderstaande SADT-schema geeft het proces "Aankleden tunnelwanden " weer. 
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Vlechttang 
Betonschaar 
Trapje 

Schematische weergave van het deelproces "aankleden tunnelwand". 

Uit diverse observaties is gebleken dat er bij gewapende wanden twee opties zijn: 

• Wandwapening voorvlechten: 
In dit geval worden de wandcontactdozen en leidingen op de wapening gefixeerd 
en wordt de tunnelbekisting tussen de voorgevlochten wanden geplaatst. 

• Wandwapening niet voorvlechten: 
Wanneer de wanden niet worden voorgevlochten, worden de wandcontactdozen 
en leidingen op de tunnelbekisting bevestigd. Hierbij dienen de objecten op wand 
1 (afbeelding AS) aangebracht te worden voordat de tunnelbekisting wordt 

lil 
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gepositioneerd. De objecten op wand 2 kunnen worden aangebracht na het 
positioneren van de tunnelbekisting. 

Afb. AS: De objecten op lDDO :: 
wand 1 dienen te worden aangebracht ~ 

vóór het positioneren van de tunnelbekisting. 

E4. Aankleden tunneldek: 

Het tunneldek dient te worden voorzien van een grote hoeveelheid objecten, welke in een 
vaste volgorde aangebracht moeten worden. Om het proces overzichtelijk te houden is 
het opgedeeld in een viertal stappen, te weten: 

E4.1 Voorbereiden van het tunneldek; 
E4.2 Aanbrengen van de onderwapening; 
E4.3 Aanbrengen van het leidingwerk; 
E4.4 Aanbrengen van de bovenwapening. 
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/ E4.1 
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Afb. AlO : 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Aankleden 
tunneldek 

E4 

1'',,, /////1 
/ ,.._ ___ ___, 

E4.2 

Aanbrengen 
onderwapening 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

E4 .3 

Leidingwerk 
tunneldek 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' E"'-4 
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Schemat ische weergave van het deelproces "aankleden tunneldek". 

Met name de stappen 4.1 en 4.3 zijn van belang voor dit afstudeerproject. Deze worden 
dan ook nader toegelicht. 
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Stap 4.1: Voorbereiden van het tunneldek 

De activiteiten binnen deze processtap lopen gedeeltelijk parallel. Men start met het 
aanbrengen van de sparingskegels ten behoeve van zakleidingen voor de 
elektravoorzieningen. Deze blijven, na het storten, achter op de bekisting, maar zullen 
moeten worden aangepast aan het te realiseren woningtype. 

Parallel aan de bovenstaande activiteit brengt een andere elektriciën de centraaldozen 
aan op het tunneldek en zijn twee medewerkers van de tunnelploeg bezig met het 
aanbrengen van de vloerkopschotten en de trapgatsparingen. 

Wanneer deze objecten zijn aangebracht brengen de vlechters afstandhouders aan op de 
tunnelbekisting. Waarna vervolgens de (geprefabriceerde) onderwapening aangebracht 
kan worden. 
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Schematische weergave van de processtap "voorbereiden tunrreldek". 
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Stap 4.3: Leidingwerk tunneldek 

Wanneer de onderwapening gereed is, worden de leidingen ten behoeve van de elektra, 
water, riolering en luchtbehandeling aangebracht. 
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(t.b.v. tralieliggers) 

Installatietekening (E) 

Leidingknipper 
Vlechttang 

Betonschaar 

InstaUatietekenmg (V) 
- markeringen 

1 V-mstatlateur 

Betonschaar 
(t.b.v. tralieliggers) 

Schematische weergave van de processtap "Leidingwerk tunneldek". 

Kraan 
Stempels 

De elektraleidingen worden boven de waterleidingen aangebracht. Om die reden start 
eerst de loodgieter en daarna pas de elektriciën met het monteren van het leidingwerk. 
Wanneer deze leidingen gereed zijn kan gestart worden met de montage van de 
afvoerleidingen en ventilatiekanalen. Deze leidingen kunnen elkaar niet kruisen. 

Ten slotte worden eventuele voorzieningen van geprefabriceerd beton, zoals 
balkonbordessen, aangebracht. Vervolgens kan de vlechter starten met de 
bovenwapening. 
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IV Procesbeschrijving 'Positie bepalen' 

In het huidige tunnelproces is er sprake van projectgebonden programmatiegaten. Deze 
gaten worden aangebracht, voordat de uitvoering daadwerkelijk start. In deze bijlage 
wordt middels observatie antwoord gegeven op de vraag: 

"Hoe worden, in het huidige tunnelgietbouwproces, de lokaties van de benodigde 
programmatiegaten ten behoeve van de installatiegerelateerde objecten op de 
tunnelbekisting, bepaald?" 

De wijze van positiebepaling is voor alle installatiegerelateerde objecten, nagenoeg 
gelijk. Deze paragraaf is hoofdzakelijk gericht op de elektravoorzieningen. 

Markeren programmatiegaten: 

Bij aanvang van het project wordt de programmatie ten behoeve van de 
installatiegerelateerde objecten aangebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
programmatietekening. In afbeelding A13 wordt een voorbeeld gegeven van een 
programmatietekening ten behoeve van de E-installaties. 

Afb. A13 : Fragment van een prog rammatietekening t .b.v . E-installaties op het tunneldek. De 
rode lijn geeft de null ijn aan, welke wordt gebruikt bij het maatvoeren van de programmatie. 
Bron: Technisch installatiebedrijf Berger BV 

Nadat het boren van de programmatiegaten, worden deze middels een lakmarkeerstift 
voorzien van een markering. Deze markeringen kunnen verschillen per project en/of 
ploeg . Bij project 't Gaylaan te Utrecht zijn de gaten ten behoeve van de E- installaties als 
volgt gemarkeerd: 

• Wandcontactdozen: Streep + maat langsrichting; 
• Uitsparingskegels: Cirkel + schroefparker; 
• Centraaldozen: Twee cirkels+ verbindingslijn. 

Vanwege variatie tussen de verschillende beuken (bv. woningtypen) worden niet bij elke 
stort dezelfde gaten gebruikt. Daarom zijn deze woningtypen gemarkeerd met behulp 
van verschillende kleuren. De lakmerkstiften zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
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Lokaliseren programmatiegat: 

Wanneer een object gepositioneerd moet worden, dient men het juiste programmatiegat 
te vinden. Doordat de gaten zijn voorzien van een unieke markering, is het relatief 
eenvoudig om de benodigde gaten terug te vinden. 

Bij twijfel wordt de juiste positie bepaald met behulp van een rolmaat . Hierbij gebruikt 
men niet de eerder genoemde programmatietekening, maar de elektratekening met 
daarop de posities van de objecten en het verloop van de leidingen. 

Afb . A14: Markeringen ten behoeve van 
installatiegerelateerde objecten op het 
tunneldek . 

Afb. AlS: Elektratekening met posities van 
centraaldozen, zakleidingen en het 
leidingverloop. 
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V Installatiegerelateerde objecten 

Het afstudeerproject is afgebakend tot het positioneren van de installatiegerelateerde 
objecten op de tunnel bekisting. In deze paragraaf worden deze objecten inclusief de 
huidige bevestigingsmethode toegelicht. 

Wandcontactdozen: 

Een wandcontactdoos is een in te storten voorziening ten behoeve van 
elektravoorzieningen. In een dergelijke wandcontactdoos wordt meestal een 
stroomschakelaar aangebracht. 

Aan de wandcontactdoos zitten twee taps toelopende pennen welke in twee 
voorgeprogrammeerde pennen van de wand vallen. Doordat de pennen taps toelopen 
wordt de wandcontactdoos 'stevig' bevestigd aan de wand. 

Een wandcontactdoos wordt uitgevoerd als enkele of als dubbele doos, met één of 
meerdere aansluitingen voor leidingen (tuiten) . 

• 

Afb. A16 t/ m AIB:Wandcontactdozen 

Elektriciteitsleidingen wand: 

Elektriciteitsleidingen worden in de wand opgenomen, zodat men in een later stadium 
alle elektradraden in de wand kan aanbrengen. Deze leidingen zijn van PVC en worden 
bevestigd middels een aantal kunststof zadels. Er zijn verschillende zadels op de markt, 
maar de bevestiging op de tunnelbekisting is in principe gelijk. 

De zadels bevatten namelijk één of twee taps toelopende pennen. In het 
bekistingsoppervlak worden programmatiegaten geboord en vervolgens worden de zadels 
hier simpelweg ingedrukt. 
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Afb. A19 en A20:Eiektraleidingen en bevestigingzadels 
Afb . A21 en A22: Verschtllende zadeltypen (bron : ABB (2005) Installatiekasten en dozen.) 

Centraaldozen: 

Centraaldozen zijn voorzieningen ten behoeve van de elektra-installaties. In deze 
centraaldozen komen leidingen van schakelaars, wandcontactdozen en voeding bij 
elkaar. 

Net als de wandcontactdozen worden de centraaldozen door middel van pennen aan het 
tunneldek bevestigd. Aan de centraaldoos zitten twee pennen met een diameter van 
Smm welke taps toelopen. De pennen vallen in twee programmatiegaten in het 
tunneldek. 

De tuiten van de doos, waar de elektriciteitsleidingen in worden geplaatst, zijn conisch 
waardoor elektriciteitsleidingen stevig kunnen worden vastgedraaid in de doos. 
Daarnaast is de centrale ruimte afgesloten van de tuiten zodat de centraaldoos niet 
volloopt met beton gedurende de stortfase. 

Afb. A23 en A24: Centraaldozen 

Elektriciteitsleidingen vloer: 

De elektriciteitsleidingen in het tunneldek worden door middel van binddraad bevestigd 
op de onderwapening. Zakleidingen, doorvoeren naar beneden, worden gerealiseerd 
middels aansluitbochten en sparingskegeltjes. 

V 



~ BijlageA 
'1•-----~ 

Leidingen in een binnenwand lopen via het plafond (zakleiding) naar een centraal punt 
boven de meterkast. De leidingen op het tunneldek dienen exact boven de binnenwand 
gepositioneerd te worden. Dit gebeurt met behulp van de kunststof sparingskegeltjes. 

Deze kegeltjes worden middels een schroefverbinding, in een programmatiegat, 
bevestigd aan het tunneldek. Vanwege deze schroefverbinding zullen de kegels tijdens 
het ontkisten aan het tunneldek bevestigd blijven. Hierdoor kunnen de kegels voor 
meerdere stortfases hergebruikt worden. 

De opening in de kegel is conisch waardoor elektriciteitsleidingen vastgedraaid kunnen 
worden en derhalve niet losschieten gedurende de stort- en trilfase. De aansluitbochten 
zijn ontwikkelt om de straal van de bocht groter te maken, waardoor het doorvoeren van 
de elektradraden wordt vereenvoudigd. 

Afb. A25: Kegels t.b.v. zakleidingen Afb. A26: Aansluitbocht op een kegel 

Verdeel blok: 

Alle elektrische voorzieningen op een betonnen beuk, welke aangesloten dienen te 
worden op de meterkast, lopen via het tunneldek naar een verzamelpunt boven de 
meterkast. 

Het verdeelblok is een eigen ontwikkeling van elektriciens om doorvoeren ter plaatse van 
een verzamelpunt boven een meterkast te standaardiseren. Alle leidingen worden met 
behulp van een aansluitbocht op het verdeelblok aangesloten. 

Het verdeelblok wordt middels twee schroeven aan het tunneldek bevestigd. 

Afb. A27 en A28: Verdeelblok op het tunneldek Afb. A29: OnderZijde na ontkisten 
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Ventilatiekanalen: 

Ventilatiekanalen zijn er in verschillende soorten en maten. Deze kanalen dienen ter 
aanvoer van verse en/of afvoer van bedorven lucht en worden meestal aangebracht in 
het plafond van een vertrek . 

De kanalen in het dek worden op de onderwapening bevestigd. Alleen ten behoeve van 
doorvoeren in de vloer zijn programmatiegaten benodigd. Deze kanalen worden ter 
plaatste van een doorvoer aan het tunneldek bevestigd middels een krukverbinding. 

Over het krukje wordt een stuk PVC-leiding geplaatst, zodat het krukje na het 
storten/uitharden van het beton verwijderd kan worden. 
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Afb. A30 en A31: Krukverbinding ventilatiekanaal 

Waterleidingen wanden: 

Het komt nauwelijks voor dat waterleidingen in een woningscheidende wand worden 
ingestort. Meestal worden er sparingen (sleuven) uitgespaard, waarin de leidingen 
kunnen worden opgenomen. Deze sleuven kunnen in een later stadium afgewerkt 
worden. 

Er zijn echter uitzonderingen, waarbij waterleidingen in de wand worden opgenomen 
door deze al mee te nemen tijdens het bekisten . Ter plaatse van de koppen van deze 
leidingen worden dan programmatiegaten geboord. Vervolgens kunnen de leidingen aan 
de bekisting worden bevestigd door een krukje in deze koppen te draaien. 

Afb. A32 en A33: Flexibele waterleiding aan de tunnelwand 
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Waterleidingen dek: 

Voorheen werden waterleidingen altijd uitgevoerd in koper. Tegenwoordig maakt men 
echter gebruik van kunststof PE waterleidingen. De waterleidingen worden op het 
ondernet gelegd en bevestigd met behulp van vlechtdraad. 

Een waterleiding kan omgebogen worden richting bovenzijde ruwe vloer. Om het 
omgeslagen leidingstuk wordt isolatie aangebracht zodat niet alle ruimte rondom een 
leiding gevuld wordt met beton. Maatafwijkingen in de positie van de leiding kunnen 
hierdoor opgenomen worden. 

Met behulp van zelfborgende parkers worden de posities van de leidingen en doorvoeren 
aangegeven. Ten behoeve van deze parkers worden programmatiegaten van 3,5mm 
opgenomen. 

Afb. A34 en A35: Flexibele waterleidingen op tunneldek Afb. A36: Positioneerpunt 

Afvoerleidingen : 

De afvoerleidingen worden op afstandhouders geplaatst om het juiste hoogteverloop in 
de afvoerleiding te kunnen garanderen. De leidingen, samen met de afstandhouders, 
worden met behulp van vlechtdraad aan het ondernet bevestigd . 

De afvoerleidingen worden standaard uitgevoerd in PE (polyethyleen) en hebben een 
standaard diameter van 75mm. De afstandhouders worden door de fabrikant Mavotrans 
geleverd in 13 verschillende hoogtes, variërend tussen de 15 en 135mm hoog. 

De positie van de leidingen wordt aan de hand van markeringspunten op het tunneldek 
bepaald. Hierbij maakt men, net als bij de mechanische ventilatie, gebruik van 
zelfborgende parkers. 

Doorvoer voor afvoerleidingen naar bovenkant ruwe vloer worden op verschillende 
plaatsen in een woning geplaatst. In de badkamer (toilet, douche, wasmachine) en in de 
keuken worden standaard afvoerpunten opgenomen. 

Behalve afvoerdoorvoeren naar bovenkant vloer worden er ook doorvoeren aangebracht 
naar de benedenverdieping. Op de tunnel wordt de doorvoer met behulp van een 
krukverbinding bevestigd aan het tunneldek. De programmatiegaten voor krukjes 
bedragen, net als bij voorzieningen mechanische ventilatie, 9,3mm. 
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Afb. A37: Afvoerleidingen Afb. A38: Doorvoer naar bovenkant vloer (parker) 

Sparingsmal/en installaties: 

Sparingsmallen zijn mallen ten behoeve van het uitsparen van bepaalde, niet standaard 
te noemen, sparingen. Deze sparingen kunnen in alle maten en vormen voorkomen . Bij 
woningbouw betreft het hier meestal sparingen ten behoeve van installaties 
(standleidingen). 

De bevestiging van deze sparingsmallen vindt plaats middels een krukverbinding. 
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Bijlage B: 
Toelichting modulair tunnelsysteem 

In bijlage B wordt een toelichting gegeven op het standaard gatenpatroon en de 
magneetbevestiging met betrekking tot het modulair tunnelsysteem. 

VI Moduulmaat standaard patroon 
VII Magneetbevestiging 
VIII Artikelen Gietbouwcentrum 
IX Potgatenproef 'Tunnel van de toekomst' 
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VI Moduulmaat standaard patroon 

Het modulair tunnelsysteem wordt voorzien van een standaard gatenpatroon. Met 
betrekking tot het standaard gatenpatroon geldt als uitgangspunt een moduulmaat van 
lOOmm. In deze bijlagen worden enkele argumenten gegeven met betrekking tot deze 
moduul maat. 

W&R-projecten: 

Bij W&R-projecten worden reeds standaard programmatiegaten aangebracht ten behoeve 
van de elektravoorzieningen op de tunnelwanden. Dit gatenpatroon biedt om de 300mm 
een mogelijkheid om op twee tot drie verschillende hoogten een wandcontactdoos te 
bevestigen met bijbehorende PE-Ieidingen. 
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Afb . Bl : Fragment standaard programmatie W&R-project 
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In de praktijk blijkt dat er veelvuldig extra gaten geboord moeten worden, omdat de 
standaard programmatie onvoldoende bevestigingsmogelijkheden biedt. Een moduulmaat 
van 300mm (langsrichting) is daardoor niet geschikt en zal gereduceerd moeten worden. 

Segmentbreedte tunnelbekisting: 

Het huidige tunnelsysteem werkt met tunnelsegmenten van 2400mm. In de toekomst zal 
dit worden uitgebreid naar 3000mm. Met de bovenstaande gegevens zijn moduulmaten 
van SOmm, lOOmm en lSOmm denkbaar. Hierbij is lOOmm de enige maat, welke in 
meervoud altijd een geheel getal (100, 200, 300 ... ) oplevert. 

Elektravoorzieningen: 

Uit een interview met dhr. Oosterom van Berger BVblijkt dat elektravoorzieningen over 
het algemeen een plaatsvrijheid van +/-SOmm hebben. Hierbij moet wel opgemerkt 
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worden dat er altijd uitzonderingen zijn en dat het bovenstaande niet geldt voor 
zakleidingen. 

Bij een moduulmaat van lOOmm kan de "plaatsafwijking" maximaal 50 bedragen, 
waardoor de elektravoorzieningen altijd op het modulair patroon bevestigd kunnen 
worden. 

) -t •' J 
Afb . B2 : + ntî Bij een moduulmaat van lOOmm, bedraagt de maximale _, ______ J_~----+ plaatsafwijking SOmm . 

Bouwstandaard en modulaire coördinatie: 

In de huidige bouwpraktijk wordt veelal ontworpen op veelvouden van 300mm, bv . 
1800mm, 3600mm, 5400mm, 7200mm. 

In NEN6000 'modulaire coördinatie voor gebouwen' wordt gesproken over modulair 
ontwerpen op basis van een basismoduul en een multimoduul. De basis van modulaire 
coördinatie is het basismoduul van lOOmm (=lM) gevormd door het basisrooster van 
lOOmm in de x-, y- en z-richting. 

SBR pleit in de publicatie 'Modulaire coördinatie in de utiliteitsbouw' tevens voor 
het gebruik van standaard moduulmaten. SBR geeft hier een aantal redenen voor: 

• De verwachting bestaat dat bouwbedrijven door toepassing van modulaire 
coördinatie goedkoper kunnen produceren, door o.a. het ontwikkelen van 
arbeidsbesparende methoden en betere kwaliteitsbewaking (minder kans op 
fouten). In dat geval kan het bouwbedrijf een ruimere winstmarge genieten of 
een betere concurrentiepositie opbouwen. 

• De installatietechnisch adviseur kan zich met het ontwerpen van leidingtracés 
houden aan een bepaalde zonering. Zij beïnvloeden hiermee de kosten van de 
bouw en zullen er zelf voordeel bij hebben. 

• Leveranciers kunnen hun producten baseren op de maatsprongen van 
modulaire coördinatie, waardoor investeren in projectongebonden innovatie 
interessanter wordt. Zij zullen goedkoper kunnen offreren, omdat uit een 
standaardassortiment gekozen kan worden. 

Bron : SBR (1993) Modullaire coörd inatie in de utiliteitsbouw. 
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VII Magneetbevestiging 

Het modulair gatenpatroon bevat programmatiegaten met een diameter van Smm. Het 
uitgangspunt bij toepassing van dit modulair patroon is dat objecten met behulp van 
magneten aan de bekisting worden bevestigd. 

Er zijn leveranciers van magneetsystemen ten behoeve van het bevestigingen van 
installatiegerelateerde objecten op een stalen bekisting. Uit een test van Ir. T.A.W. Kaizer 
is echter gebleken dat deze magneten weliswaar voldoende kracht loodrecht op het 
bekistingsvlak kunnen opnemen, maar dat deze verbinding relatief zwak is in de richting 
evenwijdig aan het bekistingsvlak (schuifkrachten). 

Afb. B3 en B4: Magneet t .b.v . wandcontactdozen, Attema BV. Bron: www.attema.ni 
Afb. BS: Magneet t .b.v . wandcontactdozen, Cometal BV. Bron: www.cometal.be 

Wanneer magneetverbindingen bezwijken moet men dit achteraf herstellen. Op de 
onderstaande foto's is een situatie te zien, waarbij de magneetverbinding te zwak was en 
waar men de schade heeft moeten herstellen. 

Afb . B6 en B7: Herstellen van wandcontactdozen in betonwand, nadat de magneet
verbinding is bezweken. Bron : Om privacyredenen wordt de bron van deze foto's niet 
vermeld. 

Een ander nadeel van deze bestaande systemen is dat elke positie nauwkeurig 
gemaatvoerd moet worden. Het is de vraag of men de medewerkers binnen de 
tunnelcyclus kan belasten met deze extra handeling. 
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Afb. 88: 

Magneet met pennetje: 

Het antwoord van BAM Materieel op de bovenstaande 
problematiek is het modulair gatenpatroon in combinatie met 
magneten, welke zijn voorzien van een pennetje. Dit pennetje 
zorgt dat de toelaatbare schuifkracht op de 
magneetverbinding met een factor 4 tot 5 wordt verhoogd. 

Een ander voordeel van dit pennetje is dat men gebruik kan 
maken van de standaard programmatiegaten in de 
tunnelbekisting (gedwongen positioneren), hetgeen de 
maatvoering vereenvoudigt. Men hoeft de objectpositie 
namelijk niet zelf in te meten, maar moet het juiste 
programmatiegat vinden. 

Voorstelling magneet incl. pennetje op bekistingsvlak 

Ontkistingsruimte: 

In de praktijk zijn er nog geen toepassingen bekend van magneetverbindingen in 
combinatie met tunnelgietbouw. Een knelpunt is namelijk de ruimte, welke bij het 
ontkisten onstaat, tussen het betoncasco en de tunnelbekisting. 

De magneet, met een inbouwdiepte van minimaal 35mm, dient op de bekisting gefixeerd 
te blijven. Een tunnelbekisting wordt echter nooit kaarsrecht naar buiten gereden. 
Wanneer de magneet tegen het betoncasco slaat, verliest de magneet zijn kracht en kan 
de tunnelbekisting beschadigd raken (veel kracht op klein oppervlak). 

In het kader van het tunnelproces van de toekomst wordt onderzoek gedaan naar een 
alternatieve ontkistingstechniek, waarbij onder andere meer ruimte ontstaat tussen de 
tunnelbekisting en het betoncasco. 

Daarnaast heeft Van der Blij BV een systeem ontwikkeld, waarbij de magneet achterblijft 
in de wandcontact- of centraaldoos. In het kader van dit afstudeerproject mag er daarom 
van uit worden gegaan dat de ontkistingsruimte geen probleem vormt. 
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VIII Artikelen Gietbouwcentrum 

Ter ondersteuning van enkele gegevens met betrekking tot de magneetverbindingen zijn 
een tweetal artikelen van het Gietbouwcentrum toegevoegd. 

• Flexibele stalen wandbekisting met magneten; 
• Heijmans gebruikt nieuwe bevestigingsmagneet. 
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Flexibele stalen wandbekisting 
met magneten 
Wessels Zeist zet nieuwe bekisting In bij bouw hotel 

Bij de bouw van een nieuw IBIS-hotel in Amsterdam gebruikt Bouwbedrijf Wessels Zeist bv een nieuw 
stalen bekistingssysteem. Gaten boren hoeft niet meer, want alle sparingen en elektradozen worden 
met magneten op de bekisting gezet. 

Het nieuwe Bi met paneelbekistingssysteem van de Belgische producent Cometal wordt sinds januari 2003 op enkele 

projecten in Nederland gebruikt. Eén van die projecten is de nieuwbouw van het IBIS-hotel. Volgens projectleider Marc 

Robberegt van Wessels Zeist is het nieuwe systeem gebruikersvriendelijk, bevat het weinig moeilijke onderdelen, is het 

eenvoudig samen te stellen en sluiten de systeemmaten goed aan op de modulaire maten in het werk. "Interessant is echter 

vooral dat de betonwanden heel strak uit de kist komen en dat we de houten sparingdozen en elektradozen met magneten 

kunnen vastzetten . We hoeven dus niet in de plaat te boren ." 

Hotel 
Het IBIS-hotel heeft een rechthoekige plattegrond, twee kernen en tien bouwlagen . De begane grond omvat onder meer 

de entree met entresolvloer en het restaurant. Op de negen verdiepingen bevinden zich 180 hotelkamers. Voor de bouw van 

dit hotel heeft het bouwbedrijf drie bouwsystemen overwogen: 

inzet van tunnelkisten; 

inzet van gietbouwwanden en breedplaatvloeren; 

prefabricage. 

Uiteindelijk is gekozen voor de wanden -breedplaat-methode, met de inzet van stalen bekistingen. Robberegt licht toe: 

"Prefabricage viel om constructieve redenen af. Vanwege de gewenste vrije indeelbaarheid van het restaurant op de begane 

grond moesten we een rij kolommen laten vervallen. Dit resulteerde bij prefabricage in te forse balken boven de resterende 

kolomrijen in de gangzone. De inzet van tunnelkisten viel ook af, omdat de kamers op de kopse kanten nogal afweken. 

Daardoor moesten we de tunnelkist te vaak ombouwen. De keuze viel daarom op de inzet van wandkisten en breedplaat

vloeren. Daarmee storten we de dragende kamerscheidende wanden. De gevel worden ingevuld met prefab betonnen 

sa ndwichelementen ." 

Bekistinginzet 
Voor de stort van de gewapende kamerscheidende 

wanden zijn wandk isten ingezet met een hoogte van 

2,75 meter. Gezien de strenge oppervlakte-eisen is 

gekozen voor een sta'len wandkist. "Voordeel hiervan is 

dat de wanden heel strak uit de kist komen. De stuik

naden zijn hiermee ook beter controleerbaar, zodat we 

straks in de afbouwfase met een dunne filmlaag kunnen 

volstaan. Dat scheelt natuurlijk tijd en kosten", aldus 

Marc Robberegt. 

• Wandsparingen voot elektrovoorzienrng 

Het bouwbedrijf gebruikt magneten voor de 

bevestiging van de houten vuldozen en elektradozen 

aan de bekisting. "Wij huren de bekistingen met 

magneten. De magnetische storthoogtelatten moet je echter kopen. Omdat die in principe met eenvoudige middelen zijn 

te vervangen hebben we dat niet gedaan. We hebben hier de storthoogte aangegeven door een houten lat af te hangen." 
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» Flexibele stalen wandbekisting met magneten 

Producteigenschappen 
Het nieuwe bekistingssysteem onderscheidt zich volgens Berno Huls 

van Cometal- verantwoordelijk voor de technische en commerciële 

ondersteuning in Nederland- van andere stalen bekistingssystemen 

door het grote gebruiksgemak en de flexibiliteit: "De meeste andere 

bekistingen moet je voorprogrammeren, wat veel tijd kost in de werk

voorbereiding. Bovendien kun je een voorgeprogrammeerde wandkist 

alleen maar op bepaalde plaatsen inzetten. Bij dit systeem ben je helemaal 

vrij doordat je alles met magneten vast kunt zetten. Het zal alleen aan 

het begin even wennen zijn om alles zelf in te meten." 

Huls ziet nog meer voordelen: "Doordat er niet in de bekistingspiaal 

hoeft te worden geboord, gaat de bekisting ook langer mee. Belangrijk is 

verder dat je hiermee oppervlakte-beoordelingsklasse 1A haalt en tevens 

zelfverdichtend beton kunt verwerken. Deze bekisting kan een bekistings· 

druk van 100 kN/m 2 aan. Tot slot is dit systeem al afgestemd op de nieuwe 

plafondhoogten in het nieuwe Bouwbesluit We leveren nu panelen met 

een hoogte van 2,75 meter." 

Cometal biedt aannemers ook de mogelijkheid om een hele range 

aan magneten te huren, die na de stort weer zijn te verwijderen . Er zijn 

diverse magneten te huren voor sparingdozen, leidingen, stekkenbakken 

en storthoogtelatten. Voor allerlei fabrikaten elektradozen zijn er ook 

verschillende magneten. Berno Huls: "De aannemer geeft aan welke 

sparing- en elektradozen en stekkenbakken hij gaat gebruiken en wij 

leveren de magneten op maat. Wij zijn er door deze voordelen dan ook 

van overtuigd dat de aannemer uiteindelijk met dit systeem goedkoper 

uit is, doordat de handlingkosten dalen." • 

Technische gegevens stalen bekisting 

Type 

Bimet stalen paneelbekistingssysteem 

Leverancier 

Cometal, Opglabbeek (B) 

Paneelhoogte 

1500, 2750 en 3300 mm 

Paneelbreedte 

500, 550, 6oo, 750, 1000, 1375 en 2400 mm 

Binnenhoekpanelen 

haakse hoeken en scharnierende hoeken van 

300 x 300 mm 

Plaatdikte 

5 mmstaal 

Vlakheld 

oppervlakte-beoordelingsklasse 1A volgens 

NEN 6722 

Maximale betondruk 

100 kN/m2 

Toep.ssing 

geschikt voor zelfverdichtend en zelf

nivellerend beton 

• Sporingen worden met magneten op de riolen be r~tlng 

bevestigd 
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Heijmans gebruikt nieuwe 
bevestig·ngsmagneet 
Eerste ervaringen positief 

De nieuwe magneetfixatiebokken van Heijmans Materieel maken een eind aan de beperkingen van bestaande 
bevestigingsmagneten . De nieuwe magneet kan aanzienlijk meer kracht opnemen en vereist alleen de aanwezigheid 
van kleine gaatjes in de bekisting. Hierdoor hoeft de bekistingsploeg de bekisting niet zelf in te meten . De magneten 
zijn eerder beschreven in de rubriek ProductNieuws (GietbouwNieuws z/zoo6).1nmiddels is ervaring opgedaan in twee 
projecten. Het is zo goed bevallen dat besloten is de magneten in principe bij alle stalen wand- en tunnelbekistingen 
te gaan gebruiken . 

Traditionele magneten zijn te gebruiken voor het stellen van 

onder meer raam- en deurspa ringen, storthoogtelatten, kopschotten 

en elektra dozen . Voordeel is dat de bekisting maar voor een deel of 

helemaal niet hoeft te worden geprogrammeerd. Daarnaast hoeft 

men niet in de bek istingspiaal te boren, waardoor deze langer mee

gaat . Beperkingen zijn er ook. Magneten kunnen maar beperkt 

a fschu ifkrachten opnemen en de aannemer moet telkens zelf de 

plaats van de voorzieningen inmeten. Ook bestaat de kans dat de 

magneet tijdens bijvoorbeeld het storten of trillen van plaats 

verandert. De nieuwe magneetfixatiebokken van Heijmans kennen 

die nadelen niet . 

Principe 
De magneetfixatiebok is So bij 200 mm en is in deze toepassing 

bedacht door John de Roo, hoofd bekistingen bij Heijmans Materieel

beheer. Hij heeft het product met zijn medewerkers verder ontwikkeld 

tot een operat ioneel eindproduct . "Ik zocht naar een oplossing voor de nadelen bij de traditionele magneten. De oploss ing is gevonden door 

toepassing van een lamellen-magneet die aan een bevestigingsbok is bevestigd . Deze bok is voorzien van een enkele of dubbele pen. 

Deze pennen hebben een diameter van 5 mm en worden in een voorgeboord gat flf 6 mm in de bekistingspiaal geduwd. Hierdoor ve rhoogt 

de belasting op afschuiving met een factor 4 tot 5. Dat is afhankelijk van de plaatdikte. Bij een inklemming tussen twee wandpanelen is de 

toegestane belasting zelfs circa 2 ton per bok. Hierdoor kun je bij een kopschot van circa 2500 mm volstaan met twee magneetfixatiebokken 

met dubbele pen." 

Toepassingsgebied 
De magneetfixatiebokken zijn te gebruiken voor het stellen van accessoires, zoals onder meer kopschotten, deur- en raam sparingen, 

randbekisting en vloers paringen. John de Roo: "Voordeel is dat in de bekistingspiaal slechts kleine programmeergaatjes geboord hoeven te 

worden . Deze gaatjes zijn vrijwel overal in de bekistingplaat aan te brengen . waardoor nagenoeg onbeperkt gebruik is te maken van deze 

magneetfixatiebokken. Het afdichten van de kleine programmeergaatjes is niet nodig ." 

Volgens John de Roo heeft de magneet nog veel meer voordelen : "Zo zijn de accessoires aanzienlijk lichter geworden door het ontbreken 

van bevestigingsbokken. Het gewicht van deze lichtgewicht accessoires is met circa 25% gereduceerd . Hierdoor zijn deze accessoires beter 

door één man te stellen . Er hoeft niemand aan de andere zijde van de bekisting te staan om de krukstellen vast te zetten." 

Geen ponsdoppen meer 
Verder wordt de kwaliteit van het betonvlak beter en blijft de bekisting vlakker doordat slechts kleine gaatjes nodig zijn, in plaats van 

grote gaten met een doorsnede van 18- 21 mm. Al of niet voorzien van een vastgelaste bevestigingsmoer. "In de oude situatie moet je de grote 

gaten dichtlassen met ponsdoppen. Dat krijg je nooit meer mooi vlak . Vooral niet als er veel gaten dichtbij elkaar liggen. Dan komt er door 

het lassen ook nog eens heel veel warmte en spanning in de bekistingspiaal waardoor hij op termijn gaat golven . Bij gebruik van deze bokken 

zijn de gaten vergelijkbaar met de gaten voor bevestiging van elektravoorzienlngen . Na de eerste stort kun je nog een aftekening zien door 

het lekwater, maar bij de volgende storten is dat gat al dichtgeslibd . Tot s lot biedt gebruik van deze magneetfixatiebokken de mogelijkheid 

om nog in een laat stadium w ijzigingen (kopers opties) toe te voegen." 
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» Heijmans gebruikt nieuwe bevestigingsmagneet 

Projectervaring 
Inmiddels is er ervaring opgedaan met deze magneetfixatiebokken bij een woningbouwproject uitgevoerd in tunnelbekisting (87 woningen 

Erflanden in Hoogeveen) en bij de bouw van een appartementencomplex uitgevoerd met stalen wandbekisting (Carré Marken ha ge in Breda). 

"'De resultaten zijn zeer positief. We hebben wel besloten de diameter van het pennetje te vergroten van 4,2 naar s.o mm. Nu zijn ook de 

pennen monkey-proof. Daarnaast is het altijd even wennen voor de bekistingsploeg. Maar zodra ze merken dat ze efficiënter kunnen werken, 

zijn ze direct overtuigd. Zo zijn er geen afdichtingsdoppen meer, dus is de bekistingspiaal makkelijker schoon te schrapen. En één man kan 

de lichtgewicht accessoires aanbrengen." 

Heijmans is inmiddels zo overtuigd van de voordelen, dat in principe alle wandkistprojecten met de nieuwe magneetfixatiebokken uit

gevoerd gaan worden . "Bij tunneltussenwanden is het werken met de magneten nog wat lastiger, omdat daar eerst de sluitkist weggehaald 

moet worden om de magneten te lossen. Voor het tunneldek en eindwanden zijn ze daarentegen wel weer zeer geschikt." 

Waar te krijgen? 
Inmiddels zijn ook magnetische stortstrippen en magnetische sparingconussen, beide voorzien van enkele of dubbele pen, in het 

programma opgenomen. De door Heijmans ontwikkelde magneetfixatiebokken, stortstrippen en sparingconussen zijn te verkrijgen bij 

Handelsonderneming Van der Blij BV te Oss. Kijk op www.vanderblij.ni. • 

Artikel uit C•~lbouwNieuws 4/2006 Voor overige artikelen en abonnementen Zie www.q•etbouwcentrum.nl 
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IX Potgatenproef 'Tunnel van de toekomst' 

Deze bijlage bevat vertrouwelijke informatie en is daarom alleen beschikbaar ten 
behoeve van intern gebruik binnen de Koninklijke BAM groep. 
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Evaluatie potgatenproef 
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Het waarom van potgaten 
In het huidige tunnelproces worden gaten t.b.v. de programmatie van voorzieningen en 
objecten door-en-door geboord. Door het toenemende aantal variaties in het betoncasco c.q. 
voorzieningen moeten een groot aantal gaten in de bekisting worden geboord. Vaak komt het 
voor dat de programmatie van deze gaten ook tijdens de uitvoering weer moet worden 
aangepast (vanwege wisselende koperskeuzes), of opnieuw moeten worden geboord door 
foutief boren. Het is evident dat boren tijdens de uitvoering van het tunnelproces oponthoud 
voor de tunnelploeg met zich meebrengt. 

Na afloop van een werk moet het ontstane gatenpatroon in de bekisting weer worden 
gereviseerd: het dichtlassen van de gaten en het weer vlak maken van de bekisting. Voor het 
volgende werk wordt op de gereviseerde tunnel weer de programmatie van de nieuwe gaten 
geboord. Dit is erg bewerkelijk (tijd) en is slecht voor de kwaliteit van de bekistingsplaat (foto 
1 ). 

Foto/. Gebruik van een gereviseerde bekisting 
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Foto 2. Cementresten in een ge Tsoleerde eindwand 

Tijdens het werk worden gaten vaak afwisselend gebruikt (lege gaten). Hierbij treedt lekkage 
van cementwater op. Dit leidt tot een mindere kwaliteit van het betonoppervlak (foto's 12,13 
en 14). Aan de achterLijde van de bekisting tot ophoping van de cementresten (foto 2) . 
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Foto 3: Potgatenpatroon met rubbervulling 

Potgaten 4mm diep (0 4mm) 
4mm rubbervulling wordt ingedrukt door 1-millimeterpen in magneet 

Vulling rubber ( cellenrubber elastisch genoeg, andere rubbersoorten afgevallen) 
Probleem: alleen met magneten mogelijk 
Probleem: rubbervulling kan verdwijnen (bv door schoonmaken bekistingsplaat) 
Voordeel: vanaf eerste stort goed te gebruiken 
Technisch meest interessante oplossing, nooit betonlekkage, modulair patroon l Ox l Ocm 

Aantal geboorde gaten l 00 { l Ox 1 0) vanaf 30cm hoogte t/m l20cm 
Aantal beproefde gaten 60 
Aantal storts t/m heden 04 
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Foto 4: Detail van twee gaten na 4 keer gebruik.. Linksonder het vlakke potgat. Rechts het grotere 4,8mm 
standaardgat. dat inmiddels gedeeltelijk is opgevuld met cementresten 

Rubbervulling 
potgaten blijven altijd gevuld met cellenrubber (gesloten structuur), ook tijdens het gebruik 
van de magneet! 
Nadeel: aanbrengen rubbervulling (afmetingen korrels I op maat product moet worden 
gemaakt) 
Nadeel: uitstekende vulling/korrel kan door wrijving uit het potgat worden getrokken, 
bijvoorbeeld door schoenzolen enlof 'schroonschrapen' van de plaat 
Voordeel: vlakke oppervlakte structuur mogelijk, tegelijk krachtige magneetverbinding 
mogelijk (m.b.t. schuifkracht), perfect vlak mogelijk, technisch ideaal 
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Foto 5: De afdruk van het rubbergevulde gat is met moeite terug te vinden (foto: IVare groolle) 

::ijn vier potgaten terug te vinden. Rechts twee rubbervullingen Links de betonvariant. 
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Natuurlijke betonvulling 
Variant: volstorten gaatjes I korte punt in magneet 

Voordeel: geen vulling nodig 
Voordeel: geen lekkage waarneembaar vanaf eerste stort 
Nadeel: geen door en door mogelijk, alleen met pennetje magneten 
Probleem: gat moet vrijgemaakt worden (moet nu ook), potgat niet I 00% leeg (hoeft bij korte 
pennetjes ook niet) 
Voordeel: beton laat goed los 
Nadeel: voelbaar reliëfpuntje betonoppervlak 

Foto 7: Oppervlaktekwaliteit t.p. v. betongevulde potgaten (licht reliëfvoelbam) 
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Magneten 
toegevoegde handeling of winst? 

Voordeel: niet meer boren I aanpassen van de bekisting in het werk, modulair patroon, 
flexibel systeem 
Nadeel: bevesting pvc-buizen, mogelijke oplossing: lipbevestiging in doos, verder los met 
afstandhouder (vgl. wapeningstaaf), bevestiging aan bovennet, aanschafmagneten 

Proef met magneet, bevindingen 
Magneetpennetje 1 mm kan zeer grote schuifkracht opnemen (> 130kg) 1 

Trillen I storten geen probleem2 

Ingestorte doos (foto 9-11) 
Magneet blijft achter in de gebruikte electradoos (geen schurende punten langs wand 
etc) 
Magneet kan achteraf eenvoudig uit de wand worden verwijderd (rubber omhulsel, 
vlechttang trekt magneet aan) 

Foto 9. Ingestorte electradoos middels potgatmagneet Links is het patroon van de niet gebruikte potgaatjes te 
zien. 

1 Kaizer, Tim Magnetenproefmaart 2007 
2 Magneetproef 13 april2007 (Nesselande) 
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Foto I 0. Up je \'an de huidige bevestiging van de P\'C bui=en steekt bm•en het betonoppervlak uil. 

Foto IJ. Of de lipjes van de huidige electradozen blijven juist in het gat van de bekistingspiaal achter. 
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Standaardgaten door-en-door (0 4,8mm) 
Na meerdere storts modulaire gaten door-en-door ook dicht (nadeel modulaire gaten door-en
door eerste 2 tot 5 storts) 

Verschijningsvorm 
Eerste 2-5 stortinzetten: afbeelding lekken I buiten, afbeelding Iekken beton /wand + detail 
Detail verschijningsvorm gevuld met beton I half gevu 1ld 

Probleem: eerste 5 storts bij nieuw I na gebruik van een gat 
Voordeel: ook zonder magneten mogelijk 

Foto 12: Lekkage van cementwater onttrekt ftjne cementdeeltjes aan het betonoppervlak 
(foto achter:ijde bekisting) 
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Foto 13. Lekkage van cementwater onl/rekt fijne cementdeeltjes aan het betonoppervlak (foto van betonwand 
met modulaire galen na de eerste stort (gaten zijn dan nog ongevuld) 

Foto 14. Lekkage van cementJValer onttrekt fijne cementdeeltjes aan het betonoppervlak {detailfoto) 
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Modulaire gaten (standaard- en potgaten) 
Oppervlaktekwaliteit beton 
Geen/minder boringen achteraf 
Revisiekosten omlaag 
Tunnel mogelijk rechtstreeks naar het volgende werk (minder tunnels nodig, minder logistiek) 
Langere levensduur bekistingsplaat 
Maatvoering in patroon aanwezig op bekisting 

Positie modulaire gaten (standaard- en potgaten) 
Bij een modulair gatenpatroon is de positie projectonafhankelijk Dat betekent dat bij een 
andere dikte dekvloer en/of netto verdiepingshoogte de gaten zich op een andere positie 
bevinden (ten opzichte van het peil). Als we de bovenhoek van het betoncasco als referentie 
nemen zitten de gaten wel weer altijd op dezelfde positie! 

Foto 15: Afgedopte gaten 3 (t b.1'. montage kopschollen) laten hun afdruk in het beton achter. 

Modulaire centergaten 
Modulaire centergaten voorzien die tevens gebruikt worden voor de bevestiging van de 
kopschotten en sparingen. Verder geen gaten meer. De niet gebruikte gaten kunnen worden 
afgedopt (foto 15 en 16). Hiervoor zal nog wel een vlak type dop moeten worden onderzocht. 

3 ProefP. Rijnbeek (Ncssclande) 
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Foto 16: Gebmikte bolle proefdop. 
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Bijlage C: 
Steekproef programmatiegaten 

In bijlage C wordt een toelichting gegeven op het aantal programmatiegaten in een 
tunnelbekisting. 

X Programmatiegaten 
XI Steekproefresultaten 
XII Projectoverzicht 2007 
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X Programmatiegaten 

Ter onderbouwing van de probleemomschrijving is een steekproef uitgevoerd om 
zodoende in kaart te brengen hoeveel programmatiegaten er gemiddeld benodigd zijn in 
een tunnelbekisting. 

Aantal programmatiegaten tunnelbekistingen: 

Ten behoeve van de steekproef zijn willekeurig twaalf projecten geselecteerd en 
geanalyseerd. Hierbij is rekening gehouden met de verhouding tussen "normale" 
tunnelprojecten en W&R-projecten in 2007 (bijlage XII). 

In de onderstaande tabel worden een aantal kenmerken van de projecten uit de 
steekproef weergegeven. 

Kengetanen steekproef 
Gem. aantal woningen 
Gem. huurperiode 
Gem. aantal tunnels 

Gem. bekistingoppervlak/tunnel 
Gem. bekistingoppervlak/tunnelwand 
Gem. bekistingoppervlak/tunneldek 

102 st. 
95 dag 
3,3 st. 

138,4 m2 
32,45 m2 

73,5 m2 
Tab . Cl : Kenmerken van de 
projecten uit de steekproef 

De onderstaande tabel geeft voor elk project de tunnelinzet (bekistingoppervlak) en het 
aantal programmatiegaten ten behoeve van de bouwkundige objecten weer. De 
gegevens met betrekking tot de overige programmatiegaten zijn verwerkt in bijlage XI. 
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Gaten 450 720 i 690 894 1120 828 1340 860 808 303 339 348 294 
m2 380 384 523 323 336 

G/m2 11,18 1,88 1,32 2,77 3,33 

386 558 581 

2,15 2,40 1,48 

494 

1,64 

445 408 446 1419 

0,68 0,83 0,78 0,70 

Gem:l441,9l 

Gem:~ 

Tab . C2: Programmatiegaten ten behoeve van de bouwkundige obJecten . 

Alle gegevens uit de steekproef zijn samengevat in tabel C3. In deze tabel zijn het aantal 
programmatiegaten per objectgroep uitgewerkt en opgesplitst in twee groepen, te 
weten: tunnelwanden en tunneldek. 

x 
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Tunnelwanden 64,9 2,07 
Tunneldek 73,5 1,29 
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Tab . C3: 
Totaal aantal gaten/tunnel: 1100 Resultaten steekproef 

Gemiddeld genomen dienen er 1100 programmatiegaten per tunnelbekisting te worden 
opgenomen. Uit de steekproef blijkt echter dat dit kan oplopen tot meer dan 2000 
programmatiegaten. 

Aantal programmatiegaten modulair gatenpatroon: 

Ter vergelijking bevat een modulair gatenpatroon 100 programmatiegaten per m 2 

bekistingsoppervlak . Dit betekent dat er 13.840 programmatiegaten in één 
tunnelbekisting moeten worden opgenomen (gemiddeld tunnelproject). 

Bij toepassing van het modulair gatenpatroon zijn er voor wandcontactdozen en 
centraaldozen minder programmatiegaten benodigd, daar deze worden bevestigd middels 
magneten welke zijn voorzien van één positioneerpen. Ook de bevestigingszadels voor de 
elektraleidingen in de wand komen te vervallen. 

In tabel C4 is bepaald hoeveel programmatiegaten, bij toepassing van het modulair 
gatenpatroon, nodig zijn ten behoeve van een gemiddeld project. Uit deze gegevens 
blijkt dat er ten behoeve van één tunnelproject slechts 5,3% van het totaal aantal 
programmatiegaten wordt gebruikt. 

Wanneer ten behoeve van één tunnelproject slechts 5,3% van het modulair 
patroon wordt gebruikt, betekend dit dat over een levensduur van 10 jaar slechts 
92,75% van de programmatiegaten is gebruikt. 

5,3% 
96 dagen * 240 dagen * 0,7 (bezettingsgraad) * 10 jaar= 92,75% 

In dit afstudeerproject wordt de vraag of de gekozen moduulmaat juist is buiten 
beschouwing gelaten. Het verdient wel aanbeveling om dit in de toekomst nader 
te onderzoeken . 

In het kader van flexibiliteit is besloten de gekozen moduulmaat te handhaven. 

x 
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Tunnelwanden 64,9 2,07 0,95 I 0,44 0,00 225 
Tunneldek 73,5 1,29 4,10 0,62 0,88 506 

Totaal aantal gaten/tunnel: 731 

Tab. C4: Aantal benodigde programmatiegaten per tunnel t .b.v . een 
gemiddeld project. 

Wanneer deze programmatiegaten worden gemarkeerd, dienen dus 731 markeringen te 
worden aangebracht. 

Aantal benodigde programmatiegaten per stort: 

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van het aantal benodigde 
programmatiegaten per stort . De onderstaande gegevens zijn van toepassing op een 
standaard referentiewoning. Het aantal programmatiegaten per stort kan aanzienlijk 
verschillen per project. 

Tunnelbekisting (huidig) Aantal gaten Modulair gatenpatroon Aantal gaten 
vvana ,per vvana ,per 

Bouwkundig: wand): Dek: Bouwkundig: wand): Dek: 
Kopschotten 4 8 Kopschotten 4 8 
Spa ringsmallen - 4 Spa ringsmallen - 4 
Klimsteiger - - Klimsteiger - -
Centergaten (extra) - - Centergaten (extra) - -
Hijsbalk n.v.t. 1 Hijsbalk n.v.t. 1 
Elektra: Wand: Dek: Elektra: Wand: Dek: 
Wandcontactdozen 10 n.v.t 
Leidingszadels 25 

Wandcontactdozen 5 n.v.t 
Leidingszadels 0 

Centraaldozen n.v.t. 20 
Sparingskegels 25 

Centraaldozen n.v.t. 10 
Sparing_skegels 25 

Sanitair: \\fand: Dek: Sanitair: Wand: Dek: 
Waterleidingen 4 15 Waterleidingen 4 15 
Afvoerleidingen n.v.t. 6 Afvoerleidingen n.v.t. 6 
Mechanische ventilatie: Wand: Dek: Mechanische ventilatie: wand: Dek: 
MV-kanalen n.v.t. 4 MV-kanalen n.v.t. 4 
Sparingen n.v.t. 2 Sparingen n.v.t. 2 

!Totaal: 43 85 !Totaal : 13 91 

Totaal aantal gaten/stort: 104 Totaal aantal gaten/stort: _ ___;1..;;;2..;.8 __ -----
Tab. CS: Benodigde programmatiegaten per 
stort (huidige tunnelbekisting) 

Tab. C6 : Benodigde programmatiegaten per 
stort (modulair gatenpatroo.n) 

Het aantal benodigde programmatiegaten tussen de huidige tunnelbekisting en het 
modulaire systeem verschilt onder andere doordat er voor de huidige bevestiging van 
elektradozen twee programmatiegaten nodig in tegenstelling tot één bij toepassing van 
magneten. 

Het aantal uit te zetten posities in de tunnelcyclus is echter gelijk. Per stort dienen er 
circa 75 unieke posities te worden uitgezet. 
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Verdeling programmatie over de tunnelbekisting: 

Zoals te zien is in afbeelding Cl, zijn de benodigde programmatiegaten niet evenredig 
verdeeld over het bekistingoppervlak. Dit laat zien dat een gemiddelde waarde per m 2 

niet veel te zeggen heeft. 
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Afb. Cl: Installatiegerelateerde obJecten ten behoeve van tunnel A van project Mullerpier te 
Utrecht. Bron: Installatiemaatschappij HEK BV. 
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Bij het gebruik van een modulair gatenpatroon worden de posities van 
installatiegerelateerde objecten zoveel mogelijk aangepast aan het patroon op de 
tunnelbekisting. De installateur kan hier b,ij het uittekenen van de installaties rekening 
mee houden. 

Hieronder staat hetzelfde fragment als in afbeelding Cl, waarbij alle posities zijn 
aangepast aan het modulair patroon. Het overzicht wordt hierdoor een stuk 
overzichtelijker. Tevens blijkt dat programmatiegaten vaker worden gebruikt voor 
versch illende objecten bij verschillende starts. Dit maakt het modulair gatenpatroon 
efficiënter dan de huidige methode. 

-- MODULAIR GATENPATROON M=100MM 

• WANDCONTACTDOOS ELEKTRA 
EE3 SPARING METERKAST ELEKTRA 

EB CENTRAALDOOS ELEKTRA 
~ WANDCONTACTDOOS ELEKTR A 

• BORING ~9MM TBV SPINDEL MV 

• K16 MOER 
® BORING <il5MM TBV SPINDEL RIOOL 

PARKER TBV WATER LEIDINGEN 
Afb . C2: Instal lat iegerelateerde 
obj ecten geordend naar mod ulair gatenpatroon. 
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XI Steekproefresultaten 

De resultaten met betrekking tot de steekproef worden in deze bijlage weergegeven. 

XI 
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XII Projectoverzicht 2007 

In 2006 gestarte werken doorlopend in 2007: 
246 won. 4 jaargetijden Ridderkerk- tunnelstroom 
188 won. Transvaal Den Haag 
105 won.De Hoon 3 Houten fase 3 Um 5 
104 won. ljburg Blok 41 Amsterdam 
199 won. Bos en Lommerplein Amsterdam 
119 (van 164) won. Schuytgraaf Arnhem 
350 won. Duinstrip Den Haag 
65 won. Berkel & Rodenrijs W&R stroom 1 
174 won. Ypenburg W&R stroom 3 

In 2007 gestarte werken: 
14 app. Zorgcentrum Saendelft- fact. A.dam 20 10 06619 
64 + 54 won. Amsterdam Yburg blok 7 laagbouw (tunnels) 
108 won.De Hoon 3 Houten .fase 6 Um 8 
20 + 42 won. Nieuw Craeyenburch Nootdorp 
63 won. Zoetermeer 
42 app. Kwelderland Delfzijl 
41 won. Zoetermeer 
50 won . 110 Morgen Rotterdam 
121 won. Vathorst Amersfoort 
57 won. Nesselande 
107 won. Electrabuurt Maastricht 
Studenten huisvesting Utrecht - City Campus Max - tunnelstr. 1 
133 won. Saendelft 
75 app. SVEA borg Schiedam 
52 (van 99) won. Schuytgraaf Arnhem 
Noordstrook blok A Amsterdam (tunnels bovenbouw) 
Casa Confetti Uithof 3 Utrecht (stud. huisvesting) 
77 won . De Waarden Berkel & Rodenrijs 
117 app. Streektuinen Hoorn- tunnelstroom 
Studenten huisvesting Utrecht- City Campus Max- tunnelstr. 2 
68 won. Hoefkade Den Haag 
143 won. De Balije (De Heuvels) Utrecht 
240 won. Langerak 2 Utrecht- bovenbouw 
62 won. Ellen Leur 
63 won . Leidsche Rijn 
48 won. Schiebroek 
102 won. Reitdiephaven Groningen 
57 won. Heemcarre Zoetermeer 
58 won. Hoogezand 
113 won. Nootdorp 
77+50 won. WoZoCo Weidevenne Purmerend tunnelstroom 
41 won. Het Lint Berkel & Rodenrijs 
80 app. Het Sajet Veenendaal 
195 won. Saendelft fase 1 

Start werken in november I december 2007: 
211 won. Terwijde Leidsche Rijn (1e fase- blok A) 
106 won. De Hoon 4b Houten 
250 won. Lloyd's Pier Rotterdam 
Het Nijland Nijmegen 
Evergreen Amsterdam 

W&R 
Tunnel 

Totaal: 

Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
W&R 
W&R 

W&R 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
W&R 

Tunnel 
W&R 
W&R 
W&R 
W&R 

Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
W&R 

Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
Tunnel 
W&R 
W&R 
W&R 

Tunnel 
Tunnel 
W&R 
W&R 

Tunnel 
W&R 

Tunnel 
W&R 

BAM 
BAM 
BAM 

BAMW&R 
BAMW&R 

18 
30 

48 
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Bijlage D: 
Kosten- en batenanalyse 

In bijlage D wordt een overzicht gegeven van de directe kosten en baten van een 
modulair tunnelsysteem. 

XIII Kosten- en batenanalyse 
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XIII Kosten- en batenanalyse 

Uit een financiële analyse blijkt dat het invoeren van een modulair gatenpatroon op 
financieel gebied erg aantrekkelijk is. 

In deze bijlage worden de verschillende kostenposten toegelicht en wordt een 
kostenvergelij king gemaakt, waarbij de cijfers betrekking hebben op de omzet van één 
lopende bouwstroom. Vervolgens worden deze cijfers omgezet naar de jaarproductie en 
wordt de financiële besparing uitgedrukt in een winstpercentage voor BAM Materieel, 
businessunit GBW. 

Bij deze kostenvergelijking geldt als uitgangspunt dat er, zowel voor de 
instai'latiegerelateerde als voor de bouwkundige objecten, geen gaten geboord hoeven te 
worden. 

Kostenposten: 

Investering modulair gatenpatroon: 

Het aanbrengen van het modulair gatenpatroon is een eenmalige investering, welke kan 
worden afgeschreven over een termijn van 10 jaar. De investeri~ ngskosten met 
betrekking tot het gatenpatroon zijn door M. van de Bosch (BIC industries BV) 
vastgesteld op €43,30 per m 2 bekistingoppervlak. 

Investering codeerstelsel: 

Het aanbrengen van de gefreesde coderingen betreft tevens een eenmalige investering. 
Deze coderingen zijn permanent en hebben een gelijke levensduur als de 
tunnelbekisting. De investeringskosten met betrekking tot deze coderingen zijn door M. 
van de Bosch (BIC industries BV) vastgesteld op €100,00 per m 2 bekistingoppervlak. 

Investering magneten: 

Een kostenopgave Van der Blij BV wijst uit dat de magneten ten behoeve van 
installatievoorzieningen tussen de €50,00 en €60,00 per stuk liggen. Volgens Van der Blij 
is de levensverwachting van deze magneten 10 jaar. 

Per project is een verlies (magneten) van 10% geprognosticeerd. Deze verloren 
magneten worden verrekend met een bedrag gebaseerd op de gemiddelde restwaarde 
van de magneet, nameli,jk €38,29. De werkelijke levensduur van de magneten ligt 
daarmee op 5 jaar (5 jaar huuropbrengst + 5 jaar vergoeding (10%) = investering). 

Programmatie: 

Door de invoering van een modulair gatenpatroon zal het boren en dichtlassen van de 
programmatiegaten komen te vervallen. De kosten voor het boren en dichtlassen van 
één programmatiegat ten behoeve van de installatiegerelateerde objecten bedragen 
gemiddeld €4,20 (Bron: J. Wilmsen, calculator GBW). 
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Revisie: 

Het reviseren van de tunnelbekisting omvat alle werkzaamheden, welke nodig zijn om de 
tunnelbekisting in zijn oude staat terug te brengen. Door invoering van een modulair 
gatenpatroon kan worden bespaard op: 

• Het dichtlassen van programmatiegaten ten behoeve van installatiegerelateerde 
objecten; 

• Het uitvlakken van het bekistingoppervlak; en 
• Het reinigingen van de tunnelbekisting, doordat er minder ophoping van 

betonresten aan de achterzijde van de tunnelbekist,ing plaatsvindt. 

In overleg met de calculator van BAM materieel is de verwachting uitgesproken dat er 15 
procent bespaard kan worden op de revisie van de tunnelbekisting. 

Bezettingsgraad: 

Doordat de bekisting niet meer geprogrammeerd hoeft te worden en de revisie minder 
tijd in beslag neemt, neemt de bezettingsgraad toe. In overleg met de calculatieafdeling 
van BAM Materieel is gerekend met een toename van vijf procent. 

Afschrijftermijn: 

Doordat de programmatie komt te vervallen, de revisiewerkzaamheden afnemen en er 
minder lekwater ontstaat aan de achterzijde van de bekisting, neemt de 
levensverwachting van de tunnelbekisting theoretisch gezien toe. 

Doordat de tunnelbekisting in verband met een hogere bezettingsgraad in eenzelfde 
periode intensiever gebruikt wordt, is er in de kostenanalyse geen rekening gehouden 
met een eventuele verlenging van de levensduur van de bekist,ing. De afschrijftermijn 
blijft hierdoor gelijk. 
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Huurprijs berekening: 

De investering ten aanzien van het modulair gatenpatroon, de afschrijftermijn en de 
bezettingsgraad worden verrekend in de huurprijs van de tunnelbekisting. Hieronder 
volgt de berekening van de huurprijs bij een gemiddelde huurperiode van 96 tot 100 
dagen. 

Huurprijs per m 2 per dag: 

H = 

Met: 

Af+ Re+ On + Ak 
239 * (Be/100) 

Ar (afschrijving per jaar) = 

Aw (aanschafwaarde) = Aw, huidig+ €100,00 

Rw (restwaarde) = 0,03 Aw 

Lw (levensverwachting) = 10 jaar 

Re (rente) = 0,05 
Aw + Rw +Ar 

2 

On (onderhoudskosten) = 0,05 Aw 

Ak (Algemene kosten + risico) = (On + Re + Ar) 

Be (bezettingsgraad) = 70% 

18 
100-18 

Het verschil in huurprijs met het huidige systeem wordt bepaald door de aanschafwaarde 
van het tunne 11systeem. De aanschafwaarde van het huidige tunnelsysteem bedraagt 
€454,- per m 2 (prijspeil 2008). De investeringskosten ten behoeve van het modulair 
tunnelsysteem bedragen in totaal €143,40 per m 2

• 

De huurprijzen voor het huidige systeem en de tunnelbekisting met modulair 
gatenpatroon zijn berekend aan de hand van de eerder genoemde formule. De resultaten 
zijn verwerkt in tabel Dl. 

Aanschaf ~ Restwaarde Arschrijfv. Rente I, Onderhoud AK+Risico 1 Bezet. 
Omschrijving waarde % bedrag aren bedrag % bedrag % bedrag % bedrag graad% 

perm2 

Huidig tunnelsysteem 454 3 14 10 44 5 13 5 23 18 17 65 

Modulair tunnelsysteem 597 3 18 10 58 5 17 5 30 18 23 70 

• Huurprijs bij gemiddelde huurperiode van 96-100 dagen 

Tab. Dl: Vergelijking huurprijzen van een tunnelbekisting exclusief en inclusief modulair 
gatenpatroon en codeerstelsel. 

Berekende 
huur/dag• 

c 

0,62 

0,76 
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Kostenvergel ijking: 

Ten behoeve van de kostenvergelijking zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Gemiddelde projectomvang: 
• Gemiddelde tunnelinzet: 
• Gemiddelde huurtijd: 
• Gem'iddeld aantal gaten 

(installaties): 

100 woningen 
440 m 2/project 
96 dagen 

6,22 st/m 2 

De bovenstaande uitgangspunten zijn bepaald met behulp van een steekproef over een 
aantal lopende tunnelprojecten (bijlage C). 

Zoa.ls in de voorgaande paragraaf is besproken komen de extra investeringskosten tot 
uiting in de huurprijs van de tunnelbekisting. In de kostenvergelijking heeft deze hogere 
huurprijs een negatieve invloed op de besparingen voor BAM Materieel. Deze kosten 
worden dus niet doorberekend aan de klant. 

Behalve de investeringskosten, de bezettingsgraad en de afschrijftermijn, zijn tevens de 
besparingen met betrekking tot revisie en programmatie opgenomen in de 
kostenvergelijking. De magneten zijn meegenomen als huurproduct. Alle cijfers hebben 
betrekking op één gemiddeld tunnelproject en worden vervolgens omgerekend naar een 
jaaromzet. 

De kostenvergelijking is uitgewerkt in tabel D2 . 

HtJUrkosten tunnelbekisting: 

Investering m2 

Bezettingsgraad % 

Afschrijftermijn jaar 

Huurprijs per dag m2 

Totaal: 440m2/g6d 

Revisie kosten: m2 

besparing 15% m2 

Totaal: 440m2 

Boren + dichtlassen st. 

install. gaten < 6mm 

Totaal: 6,22 sVm2 

440m2 

Magneten 
'Huurprijs per dag st. 

Totaal : 150 sVproj 
g6d 

Magneten verlies 10% st. 

Totaal: 15 st 

TOTAAL PER PROJECT 96d 

PER PROJECT/JAAR 240d 
TOTAAL PER JAAR (continu) 24BS 

TOTAAL PER JAAR (b.graad) 70% 

Huidige tunnelbekisting 

€ 454 ,00 

65 
10 

€0,62 

€ 26.188,80 

€ 60,50 

€ 26.620,00 

€4,20 

€ 11.494,56 

nvt 
€ 0,00 

Tunnelbekisting met 
modulair gatenpatroon 

€ 5g7,00 

70 

10 

€0,76 

€ 32.102,40 

€ 51,43 

€ 22.627,00 

nvt 

€ 0,00 

€0,08 

€ 1.152,00 

€ 38,2g 

€ 574 ,35 

Baten 

-€ 5.913,60 

€ 3.993,00 

€ 11.494,56 

-€ 1.152,00 

-€ 574,35 

€ 7.847,61 

€ 19.619,03 
€ 470.856,60 

€ 329.599,62 

Tab. D2 : Kostenvergelijking tunnelbekisting in- en exclusief modU:Iair gatenpatroon en 
codeerstelse l. 
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De kostenvergelijking bevat een aantal variabelen, welke per project kunnen verschillen. 
De bovenstaande gegevens komen voort uit een steekproef, waarbij twaalf 
tunnelprojecten zijn betrokken. 

Invloed op resultaat BAM Materieel: 

Uit de kostenvergelijking b!iljkt dat de invoering van een modulair gatenpatroon financiële 
voordelen oplevert. In deze paragraaf wordt het resultaat uit de kostenvergelijking 
vertaald naar een winstpercentage van de businessunit GBW. 

Uit het operationeel plan van BAM Materieel blijkt dat de businessunit GBW een 
resultaatverwachting heeft van circa 5%. De besparing uit de kostenvergelijking betekent 
een directe toename van het resultaat (winst) van de businessunit. 

Bij een verwachte omzet van €10.000.000,- zou de invoering van een modulair 
gatenpatroon een toename van 3%met zich mee brengen, hetgeen betekent dat de 
resultaatverwachting op zou kunnen lopen tot 8%. 

Tunnelbekisting met 
Huidige tunnelbekisting modulair gatenpatroon 

Resultaatverwachting 5%* 8% 

* Resultaatverwachting operationeel plan 2008 

Tab. 03: Invloed op resultaatverwachting GBW 
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Bijlage E: 
Divergerende ontwerpfase 

In bijlage E zijn alle geopperde ideeën opgenomen evenals een toelichting op de techniek 
brainstormen. 

XIV Toelichting brainstormen 
XV Overzicht ideeën 
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XIV Toelichting brainstormen 

Brainstormen 

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel om snel, veel 
nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te 
genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het 
waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat 
alle ideeën zijn opgesomd. 

Basisregels 

De volgende basisregels dienen in acht te worden genomen; 

• Geen kritiek 
Er dient geen kritiek op de geopperde ideeën geleverd te worden. Later in het proces 
worden de opgesomde ideeën bekritiseerd. 

• Aandacht op kwantiteit 
Het achterliggende idee van het brainstormproces is dat door zoveel mogelijk ideeën 
op te sommen er altijd wel een bruikbaar idee bij zit. 

• Wilde ideeën zijn welkom 
Wilde ideeën maken (mogelijk) nieuwe onverwachte toepassingen mogelijk. 

• 1+1=3 
Door het combineren van bestaande goede ideeën zijn mogelijk nog betere ideeën te 
re a I i se ren. 

Proces 

Het brainstormen gebeurt in een brainstormsessie: een bijeenkomst waarbij de 
aanwezige personen proberen heel snel alles wat er in hun opkomt naar voren te 
brengen. 

Het proces bestaat uit twee fasen; 

• De divergerende fase 
Onder leiding van de voorzitter worden ideeën verzameld. Meestal gebeurt dit op een 
"white board" of een "flip-over". De voorzitter zorgt ervoor dat iedereen aan het 
woord komt en dat er geen kritiek op de geopperde ideeën wordt geleverd. Er 
bestaan in deze fase geen slechte ideeën! 

Kernwoorden voor de divergerende fase zijn: 
Creativiteit; intuïtie; visueel denken; fantasie; alles kan en alles mag; geen regels, 
normen of waarden; the sky is the limit; hoe gekker hoe beter. 

• De convergerende fase 
Na de divergerende fase worden de ideeën systematisch geëvalueerd. In deze fase 
ordent men alle ideeën en komt men tot een aantal bruikbare conceptoplossingen. 
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Kernwoorden voor de convergerende fase zijn: 
Logisch denken; praktisch inzicht; toetsing aan randvoorwaarden; het maken van 
cross-combinaties van bruikbare ideeën. 

Doel van de sessies 

Het doel van de brainstormsessies is het genereren van verschillende methoden om de 
positie van objecten op een tunnelbekisting (voorzien van een modulair gatenpatroon) te 
bepalen. 

Kortom: Hoe kan een bouwplaatsmedewerker het benodigde programmatiegat vinden? 

Deelnemers 

Sessie 1: R. 
M. 
R. 
s. 

Sessie 2: J. 
A. 
H. 
T. 

Sessie 3: I. 
G. 

J. 

Hanssen 
Oasterbosch 
Slegers 
Tullemans 

Claessens 
Kuijpers 
Sanders 
Schrurs 

Baten 
Hendriks 

Wilmsen 

Hoofd werkvoorbereiding Materieeladvies & Engineering 
Uitvoerder Gietbouwbekisting Woningbouw 
Werkvoorbereider Materieeladvies & Engineering 
Organisatiedeskundige Materieeladvies & Engineering 

Werkvoorbereider Gietbouwbekisting Woningbouw 
Chef werkplaats Gietbouwbekisting Woningbouw 
Werkvoorbereider Materieeladvies & Engineering 
Werkvoorbereider Materieeladvies & Engineering 

Hoofd werkvoorbereiding Materieeladvies & Engineering 
Hoofd werkvoorbereiding Materieeladvies & Engineering 
(gepensioneerd) 
Calculator Gietbouwbekisting Woningbouw 
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XV Overzicht ideeën divergerende fase 

Deze bijlage geeft een overzicht van alle ideeën, welke in de divergerende fase 
gegenereerd zijn . Hierbij zijn de ontwerpvarianten voorzien van een unieke nummering 
en vereenvoudigde omschrijving (stap 1). 

XV 



~ BijlageE 
~~------

XV 



... 
Cl) 

.:.:. E 
Cl) E 

Resultaten brainstormsessie 1 
c ::;, Korte omschrijving :::> c 

1 
Coördinaten weergeven middels permanente markeringen, gebaseerd op het principe 

01 
Permanente markeringen in de vorm van 

van een schaakbord (horizontaal A t/m ... Z, verticaal 1 t/m ... 99). coördinaten 

2 
De magneet voorzien van een zender1 welke Is gerelateerd aan de oorsprong/het 

02 
Magneet voorzien van een zender, 

nulpunt van het bekistingsvlak (hoek- en afstandmeting). gerelateerd aan een nulpunt. 

Een hulpmiddel, waarin eventueel de magneet geplaatst kan worden, welke de gaten 
Hulpmiddel welke gaten scant en herkent, 

3 scant en herkent. De juiste positie kan worden aangeduid door middel van een 03 
geluidssignaal. 

positieaanduiding met geluidsignaaL 

4 
Een afstandslaser, welke de afstand meet tot het begin van de kist. Voor het bepalen 

04 
Afstandslaser welke meet tot begin kist, 

van een coördinaat zijn twee metingen nodig. altijd twee metingen nodig. 

Door middel van lucht- of waterdruk kunnen de benodigde, volgelopen gaten worden Volgelopen gaten "leegschieten" en dmv 
5 leeggeschoten. Met behulp van een lichtbron kunnen deze (door-en- door) gaten os lichtbron binnenzijde gaten zichtbaar 

zichtbaar gemaakt worden. maken. 

6 
Het projecteren van de programmaboektekening/installatietekening op de bekisting 

06 
Projectie van tekening op bekisting middels 

middels een beamer of laseropstelling. beamer of laser. 

7 
Een robot boven op het dek, welke het oppervlak scant en de benodigde gaten aanwijst 

070 
Robot op het dek welke scant en benodigde 

of voorziet van een (tijdelijke) markering. gaten voorziet van tijdelijke markering. 

Een robot als bovenstaand, maar nu op een vaste rail of aan de hand van vaste 
Robot op een vaste rail of adhv vaste 

7a 
referentiepunten. 

08 referentiepunten, welke tijdelijke 
markerinqen aanbrenqt. 

8 
Twee touwen die een afstand meten. Door het kruispunt van de twee afstandmetingen 

09 
Twee "touwen", welke allebei een afstand 

te bepalen, kunnen coördinaten worden uitgezet. meten. Kruispunt geeft positie aan. 



9 Een systeem gebaseerd op de liniaal van een tekentafel. 10 
Systeem gebaseerd op de lineaal van een 

tekentafel. 

10 GPS-systemen (G.Hendriks) 11 GPS-systeem 

Een GPS-systeem in combinatie met een zakcomputer (tomtom) om de juiste positie te 
GPS icm met zakcomputer, voorzien van 

11 bepalen. De zakcomputer wordt voorzien van een kaart (lees: tekening) met de uit te 12 
zetten coördinaten. 

tekening met coördinaten. 

12 
Het in vlakken opdelen van het bekistingsvlak, waardoor men in een kleiner vlak moet 

13 Bekistingsvlak opdelen in kleinere vlakken 
zoeken. 

De tekening plotten op een (transparante/semi-transparante) folie, welke op het Folie met tekening, welke als onderlegger 
13 bekistingsvlak geplaatst wordt. Waarbij de ontkistingsolie wellicht niet meer nodig is. 14 op de bekisting geplaatst wordt. Tevens 

De folie kan wellicht dusdanig worden uitgevoerd dat deze oplost in het beton. ontkistingsmiddel. 

14 
De programmatiegaten laten "oplichten" (computergestuurd) met behulp van LED's of 

15 
Met behulp van LED's of RFID-tags de 

TAG's. gaten laten "oplichten" 

15 
Met behulp van een laser de benodigde punten op de tunnelbekisting projecteren 

16 Laserprojectie icm een meetinstrument. 
(wellicht in combinatie met een meetinstrument). 

Ter plaatse van de programmat egaten wordt spanning (stroom) aangebracht, Gaten voorzien van spanning icm 
16 waardoor elektromagneten mogelijk worden . De posities kunnen worden bepaald met 17 elektromagneten. Positiebepaling met 

behulp van een spanningsmeter of verlichting . spanningsmeter of verlichting . 

17 
Flexibele elektraleidingen opnemen, welke reeds voorzien zijn van de elektradraden 

18 
Flexibele elektraleidingen (voorzien van 

(BE). Dit kan worden gecombineerd met een elektromagneet. draden) icm elektromagneten . 

18 De magneet zelf de positie laten bepalen op basis van magnetisme (kompas) . 19 
Magneet zelf positie laten bepalen dmv 

magnetisme (kompas) . 

19 Positiebepaling middels radiogolven, bijvoorbeeld Radar. 20 
Positiebepaling middels radiogolven 

(radar). 



20 Een (transparante) bril, waarop digitaal een tekening geprojecteerd kan worden. 21 (Transparante) bril met projectie tekening. 

20a Een bril met camera, waarbij beeld en tekening over elkaar gelegd worden. 22 
Bril met camera, waarbij beeld en tekening 

over elkaar gelegd worden. 

Een PDA/zakcomputer met een digitale programmaboektekening. Met behulp van een 
PDA icm aanwijspen of -handschoen 

21 aanwijspen of handschoen kan een positie worden aangegeven, welke (realtime) 23 
(realtime zichtbaar op PDA). 

zichtbaar is op de PDA. De handschoen is in pr.incipe de muisaanwijzer. 

Magneten achter de bekistingsplaat plaatsen, waarmee een stalen "doos" aan de Elektromagneten aan binnenzijde 
22 buitenzijde kan worden bevestigd . Deze elektromagneten kunnen afzonderlijk aan en 24 bekisting, welke afzonderlijk aan-en 

Uit gezet worden . uitgeschakeld kunnen worden. 

Als hierboven/ alleen nu wordt er een magneetbaan (vb. achtbaan, maglev) gecreëerd, 
Magneetbaan, waardoor objecten 

22a waardoor objecten verplaatst kunnen worden . De objecten kunnen worden gestuurd 25 
verplaatst kunnen worden. 

naar de juiste positie . 

23 Standaard/gebruikelijke middelen. 26 Standaard/gebruikelijke middelen . 

Rood: Ontwerpvarianten bieden geen oplossing voor het gestelde probleem of vallen niet binnen de afbakening 



... 
(I) 

~ E 
(I) E 

Resultaten brainstormsessie 2 
c: :::::1 Korte omschrijving ::J c: 

Een digitale rolmaat, waarbij men een bepaalde maat kan ingeven en welke aangeeft 
Digitale rolmaat voorzien van 

1 
wanneer de positie is bereikt. 

27 invoermogelijkheid, welke aangeeft 
wanneer positie is bereikt. 

Per tunnel(segment) een tweetal bakenposities opnemen (=vaste gaten waar baken Twee standaard bakenposities. Bakens 
2 kunnen worden gepositioneerd). Deze bakens zender een signaal uit, waarmee de 28 zenden signaal, waarmee positie ontvanger 

positie van de ontvanger bepaald kan worden. kan worden bepaald. 

Als hierboven, maar nu met twee vaste ontvangers en een (draagbaar) meetinstrument 
Standaard posities voor ontvangers icm 

die zijn eigen positie bepaald ten opzichte van de twee ontvangers/reflectoren. Vaste 
2a 

meetpunten op de tunnel, zodat het meetinstrument niet gekalibreerd hoeft te worden. 
29 draagbaar meetinstrument welke eigen 

Men maakt gebruik van het coördinatenstelsel op de bekisting (2). 
positie bepaald. 

3 
Het projecteren van de programmaboektekening en/of de te benodigde 

30 Projectie tekening dmv laser. 
programmatiegaten door middel van een laseropstelling. 

3a Als hierboven, maar nu door middel van een beamer (3). 31 Projectie tekening dmv beamer. 

4 
De programmatiegaten voorzien van een uniek kenmerk (bv. gebaseerd op zeeslag), 

32 
Gaten voorzien van uniek kenmerk, welke 

hetgeen kan worden afgelezen/uitgelezen. kan worden afgelezen/uitgelezen. 

s Het creëren van herkenningspunten om het geheel in kleinere vlakken te verdelen. 
33 

Creëren van herkenningspunten op het 
Bijvoorbeeld door de vijfde rij te markeren. geheel in kleinere vlakken te verdelen. 

Sa Het (zichtbaar) nummeren/coderen van de tunnelsegmenten . 34 
Het (zichtbaar) nummeren/coderen van de 

tunnelsegmenten. 

Het gebruiken van reeds bestaande "herkenningspunten" als tunnelsegmenten en 
Gebruik maken van bestaande 

Sb 3S herkenningspunten (segmenten en 
centergaten. 

centerqaten). 



Het plotten van de programmaboektekeningen/installatietekeningen op een groot vel 
Bakpapier voorzien van tekening, welke als 

6 
(bak-)papier, welke als onderlegger op de bekisting gebruikt wordt. 

36 onderlegger op de bekisting wordt 
oebruikt. 

6a 
Het toepassen van sjablonen of een blad met nummering als onderlegger op de 

37 
Sjabloon of onderlegger met nummering 

bekisting. als onderlegger op de bekisting. 

Een hulpmiddel ("Stan"-waterpas), welke langs de tunnelbekisting wordt geleid en in de 
Een verstelbare meetinrichting, welke langs 

7 andere richting voorzien is van een verstelbare meetinrichting. Gebaseerd op een 38 
tekentafeljcrosshair. 

de tunnel wordt geleid (rail). 

8 
Een meetwagen op de tunnelbekisting, welke zijn positie bepaald aan de hand van een 

39 
Meetwagen op de bekisting, positiebepaling 

weerstandsmeting. middels weerstandsmeting. 

9 
De posities/coördinaten kenbaar maken door middel van LED-verlichting achter de 

40 
Positie kenbaar maken middels LED-

programmatiegaten (gaten door-en door). verlichting. 

10 
Een robot ( off-site/on-site), welke de benodigde programmatiegaten voorziet van een 

41 
Robot, welke gaten voorziet van een 

duidelijke markering. Gebaseerd op een automatische grasmaaier. markering. 

Een coördinatenstelsel aan de binnenzijde van de tunnelbekisting . Dit Coördinatenstelsel aan binnenzijde 
11 coördinatenstelsel blijft duidelijk zichtbaar en kan men eenvoudig aflezen . De positie 42 bekisting . Positie aflezen en verklikken 

kan kenbaar worden gemaakt door van binnenuît (positioneer)pennen door te tikken. middels pennetje. 

12 
Licht- of laserprojectie van bmnenuit, waarbij aan de buitenzijde van de tunnelbekisting 

43 
Licht- of laserprojectie van binnenuit, 

de te gebrulken gaten "oplichten" (gaten door-en door). waardoor gaten oplichten. 

Het vooraf markeren van de te gebruiken programmatiegaten, waarbij een gekleurd 
Vooraf markeren middels gekleurd ringetje, 

13 
ringetje in het programmatiegat wordt geslagen (geautomatiseerd). Doordat er een 

44 welke in de bekisting wordt geslagen 
ringetje wordt gebruikt blijft het gat bruikbaar. De ringetjes worden niet verwijderd; 

(automatisch). 
raken niet kwijt. 

13a 
Als hierboven, alleen gebruik maken van kleurmarkeringen. Huidige methodiek 

45 Vooraf kleurmarkeringen aanbrengen. 
installateurs (13). 



Alle installatievoorzieningen voor het tunneldek prefabriceren op de onderwapening (op 
Onderwapening en installatievoorzieningen 

14 de bouwplaats), waarbij een raster van 10 bij 10 centimeter als onderlegger wordt 46 
gebruikt. Één keer positioneren; aandrukken van de objecten . 

op bouwplaats prefabriceren. 

Het toepassen van een raster van kunststof afstandhouders (als onderlegger), waar Onderlegger van kunstof afstandhouders, 
15 installaties ingeklikt kunnen worden. Dit raster wordt gedwongen gepositioneerd ten 47 met maatverdeling en klikvoorziening 

aanzien van het modulair gatenpatroon. installaties. 

Toepassing van dubbele potgaten, waarbij één programmatiegat gebruikt wordt voor 
Dubbele potgaten, waarbij één wordt 

16 
het positioneren en fixeren van de objecten en één voor het aanbrengen van 

48 gebruikt om gaten (vooraf) te markeren 
markeerpennetjes. Hierdoor hoeven de pennetjes niet verwijderd te worden bij het 

met pennetjes. 
aanbrengen van een object. 

Rood: Ontwerpvarianten bieden geen oplossing voor het gestelde probleem of vallen niet binnen de afbakening 



... 
Q) 

.lC E 
Q) E 

Resultaten brainstormsessie 3 
1: :::::1 Korte omschrijving :::> 1: 

1 
Afstanden U 1itzetten middels een afstandslaser, waarbij een wand- of vloerkopschot 

49 
Afstandslaser, waarbij kopschot als nullijn 

gebruikt wordt als referentielijn (nullijn). wordt gebruikt. 

la 
Een afstandslaser koppelen aan het kopschot (inbouw/opbouw), welke de afstand 

50 
Afstandslaser gekoppeld aan kopschot, 

bepaalt tot het betreffende object. Één kant op werken. welke afstand bepaald tot object. 

lb 
Een afstandslaser koppelen aan een inklapbaar mechanisme, welke een dusdanige 

51 
Afstandslaser gekoppeld aan inklapbaar 

armlengte (hoogte) heeft dat obstakels geen probleem vormen. mechanisme (hoogte ivm obstakels). 

2 
Het projecteren van coördinaten of betonvormen op de bekisting door middel van een 

52 
Projectie van coördinaten/betonvorm 

laser, welke verschalend en ze lfcorrigerend is (automatisch ijken). middels laser (zelfcorrigerend). 

Positiebepaling middels een GPS-systeem met basisstation. Door de positie van het 
3 basisstation exact te bepalen, kan de foutmarge van het GPS-systeem worden 53 GPS met basisstation. 

gecorrigeerd. Rapport van TNO. 

Pennen aan de binnenzijde van de bekisting, welke computergestuurd in- en 

4 
uitgeschoven kunnen worden. Deze pennen worden tevens gebruikt als 

54 
Pennen aan binnenzijde bekisting, welke 

bevestigingspunt voor de aan te brengen objecten. Wanneer de pennen zijn computergestuurd uitgeschoven worden. 
ingeschoven is er sprake van een volledig vlakke bekisting, zonder programmatiegaten. 

5 
De posities kenbaar maken door middel van computergestuurde LED-verlichting. 

55 Positie verklikken middels LED-verlichting. 
Bijvoorbeeld LED-behang, eventueel draadloos. 

Elektromagneten voorzien van een eigen krachtbron (accu), welke op afstand in- en 
Elektromagneten voorzien van eigen 

6 
uitgeschakeld kunnen worden . 

56 krachtbron, welke op afstand in-en 
uitqeschakeld kunnen worden. 

7 
Volgelopen gaten leegschieten/trillen middels een compressor. Gebaseerd op systeem 

57 Volgelopen gaten ''leegschieten". 
bij silo's. 



Doordat er niet meer geboord hoeft te worden, ontstaan nieuwe mogelijkheden als een 
8 Teflon-coating of filmlaag . Een bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat er geen 58 Tefloncoating of fllmlaag . 

ontkistingsolle nodig is. 

Aan de buitenzijde van de bekisting kan een dunne film of kunststoflaag worden I! 

Sa 
aangebracht, welke functioneert als een LCD-scherm. Hiermee kunnen posities worden 

59 
Dunne film of kunstoflaag, welke 

aangeduid (afbeelding van het object) . Gebaseerd op een elektronische functioneert als LCD-scherm. 
krant/oprolscherm. 

Een rail, klembaar op/aan de tunnelbekisting, welke is voorzien van een lijnlaser. De 
Rail klembaar op tunnel, voorzien van 

9 lijnlaser beweegt automatisch over de rail beweegt en vindt zelf de juiste positie. De 60 
posities kunnen (handmatig) worden voorzien van een markering. 

lijnlaser welke positie bepaalt tov nulpunt . 

9a 
Als hierboven, maar de rail zo positioneren dat deze vrij is van het bekistingsvlak en 

61 
Rail klembaar op tunnel, vrij van 

geen hinder ondervindt van obstakels/objecten op de bekisting (9) . bekistingsvlak. 

Een maatband integreren in het stalen bekistingsvlak, waarmee maten (per segment) 

10 
kunnen worden bepaald. Deze maatband kan bijvoorbeeld worden beschermd middels 

62 
Geïntegreerde maatband in bekistingsvlak 

een hars- of Tefloncoating. Bijvoorbeeld, twee meetbanden ter hoogte van de (per segment). 
bevestigingspunten van de kopschotten. 

11 
Het toepassen van rolwapening, waarbij er positiemarkeringen worden meegenomen in 

63 Rolwapening met positiemarkeringen . 
het productieproces. 

De (rol)wapening inclusief de installatievoorzieningen prefabriceren . I ndien dit op de 

lla 
bouwplaats gebeurt is er een vaste laseropstelling mogelijk, waarmee de posities 

64 
Rolwapening incl. installatievoorzieningen 

worden geprojecteerd. Indien er rolwapening wordt toegepast, kunnen flexibele geprefabriceerd. 
elektraleidingen worden gebruikt. 

12 
Een ingebouwde LED-lineaal, welke (eventueel) middels verschillende kleuren de 

65 Ingebouwde LED- lineaal. 
betreffende objectgroep (bouwkundig, E-installaties, etc.) kan aanduiden. 

12a Een ingebouwde lineaal gebaseerd op lijnpixels. 66 Ingebouwde lijnpixel-lineaal. 



Een laseropstelling op de hoek van de tunnelbekisting, welke posities of vormen op het 

13 
tunneldek projecteert. De laser projecteert daarbij onder een hoek met het tunneldek 

67 
Laseropstelling (zelfcorrigerend) op hoek 

en zal zichzelf moeten kunnen ijken. De laseropstelling dient zich buiten het vloerveld van de tunnel, welke posities projecteerd. 
te bevinden. 

14 
Een raster van ingekraste lijnen in het bekistingsvlak. Door de lijnen te voorzien van 

68 
Raster van ingekraste lijnen met verflaag 

een verflaag én een (teflon)coating blijft het raster (permanent) zichtbaar. en coating. 

14a De potgaten voorzien van verschillende kleur-/verfmarkeringen. 69 Potgaten voorzien van verfmarkeringen. 

Rood: Ontwerpvarianten bieden geen oplossing voor het gestelde probleem of vallen niet binnen de afbakening 



... 
Cl) 

.lil: E 

.!!! E 
Varianten vanuit onderzoeksresultaten/morfologie 

c:: ::I Korte omschrijving ::J c:: 

1 Total station met aanwijslaser 70 Total station met aanwijslaser. 

2 Prodim Proliner als uitzetinstrument 71 Prodim Proliner als uitzetinstrument. 

3 Laserprojectie 72 Laserprojectie (Z-Iaser) 

4 RFID 73 RFID-tags 

5 CAPSY 74 CAPSY 

6 Laserstation 75 Laserstation 3D 

7 Robostation 76 Robostation 

8 GPS + basisstation 77 GPS + basisstation 

9 1-space 78 1-space 

10 Touchscreen 79 Touchsereens 



11 Traditioneel uitzetten met behulp van een meetlat, welke voorzien van een 
80 Meetlat met aangepaste maatverdeling . 

maatverdeling, aangepast aan de moduulmaat van het modulair patroon. 

12 Een stellage voorzien van een maatverdeling . 81 Stellage voorzien van maatverdeling . 

Uitzetten met behulp van een magnetische meetlat, welke op de bekisting geplaatst 
Magnetische meetlat met aangepaste 13 kan worden. Deze meetlaat kan worden voorzien van een maatverdeling aangepast aan 82 

maatverdeling. 
het modulair patroon. 

14 Een modulaire maatverdeling aangebracht op de kopschotten. 83 Modulaire maatverdeling op kopschotten . 

15 Een modulaire maatverdeling, welke is ingekrast in de bekisting (kraslineaal). 84 
Modulaire maatverdeling dmv kraslijnen in 

bekisting. 

16 Rolband voorzien van een maatverdeling, welke is aangepast aan de moduulmaat van 
85 Rolmaat met aangepaste maatverdeling. 

het modulair patroon . 

17 Een stellage voorzien van een Ingebouwde rolmaat. 86 Stellage voorzien van Ingebouwde rolmaat. 

18 De kopschotten voorzien van een ingebouwde rolmaat. 87 Kopschotten met ingebouwde rolmaat. 

19 Een rolmaat in de bekisting, achter plexiglas, welke met een magneet bedient kan 
88 

Geïntegreerde rolmaat achter "plexiglas" te 
worden . bedienen met magneet. 

20 Traditioneel ; wiel geleiden in x- en y - richting, waarbij het aantal omwentelingen wordt 
89 

Meetwiel, waarbij omwenteling is 
afgestemd op de moduulmaat van het patroon. aangepast aan moduulmaat. 

21 Combinatie van een digitaal rolmaat en meetwiel, welke a.d.h .v. het aantal 
90 Combinatie digitale rolmaat en meetwiel. 

omwentelingen gaten telt. 

22 Een stellage voorzien van bovenstaande in twee richtingen , vergelijkbaar met het 
91 

Stellage met combinatie digitale rolmaat en 
kruisdraad In AutoCad. meetwiel . 



23 Een instrument, welke op de bekisting geplaatst wordt en middels het aantal 
92 

Mobiel meetinstrument, welke middels 
omwentelingen de positie bepaald. aantal omwentelingen de positie meet. 

24 Als hierboven; gecombineerd met een hoekmeter (13) 93 
Mobiel meetinstrument met hoek en 

afstandsmeting. 

25 De kopschotten voorzien van de combinatie dig.rolmaat/meetwiel (11) . 94 
Kopschot voorzoen van combinatie digitale 

rolmaat en meetwiel . 

26 Combinatie dig.rolmaatjmeetwiel achter plexiglas, waarbij het instrument middels een 
95 

Combinatie digitale rolmaat en meetwiel 
magneet kan worden bediend . gelntegreerd in bekisting . 

Een winkelhaak met maatverdeling gebaseerd op de moduulmaat van het modulair 
Winkelhaak met maatverdeling icm 27 gatenpatroon. Met behulp van langsmaten (bv. 5) kan de winkelhaak worden gebruikt 96 

om hoogte-/ of dieptematen uit te zetten. 
kraslineaaL 

28 Een stellage voorzien van bovenstaande combinatie. 97 Stellage met winkelhaak en kraslineaaL 

29 Kraslijnen in het bekistingoppervlak loodrecht op elkaar. Deze lijnen kunnen hart-op-
98 Raster van kraslijnen. 

hart lOOmm bedragen of het bekistingsoppervlak opdelen in kleinere vlakken. 

30 Poolcoördinaten bepalen met behulp van een hoek- en afstandsmeter. In principe is dit 
99 Hoek- en afstandmeting . 

een zwenkhaak, Inclusief maatverdeling . 

31 Als hierboven, maar met een uittrekbare afstandsmeter (14,20) . 100 Hoek- en afstandmeting . 

32 Een stellage voorzien van zwenkhaak +afstandmeter. 101 Stellage met hoek- en afstandsmeter. 

33 Kraslijnen in het bekistingoppervlak met versch illende hoek- en maatverdeling . 102 Kraslijnen hoek en maatverdeling . 



Een afstandlaser, welke meet naar een nullijn/nulpunt op de bekisting, bijvoorbeeld een 
Afstandslaser, welke meet naar nulpunt 

34 kopschot. Op het instrument kan de afstand worden afgelezen (en/of geluidssignaal bij 103 
(bv. kopschot). 

bereiken punt). 

Een vaste opstelling buiten de bekisting met afstandlaser, welke een geluidssignaal (of 
Vaste opstelling buiten de kist met 35 zwaailicht) geeft bij een bepaalde afstand .. De kist kan worden gepositioneerd tegen 104 

een aanslag (of andersom). 
afstand laser. 

36 
Een afstandlaser aangebracht op het kopschot (eventueel in hoogte verstelbaar), welke 

105 
Afstandslaser aangebracht op kopschot, 

de afstand meet naar een bepaald object of ontvanger. welke afstand meet tot object. 

Een vaste opstelling op de bekisting met een afstandslaser. De laser moet zich 
I 

37 
buiten/boven de installatievoorzieningen en wapen ing bevinden. De positie wordt 

106 
Vaste opstelling op de bekisting met 

bepaald middels een prismastok of baak, welke is voorzien van een gewicht onderin afstandslaser en ontvanger. 
(telood) . 

Een laseropstelling, welke het mogelijk maakt coördinaten te projecteren op de Projectie van coördinaten met 
38 bekisting. In principe moet deze tevens in staat zijn hoek- en afstandmetingen te 107 laseropstelling, welke hoek- en 

verrichten. afstandsmetingen kan verrichten. 

39 Als hierboven, maar dan in een vaste opstelling in een loods of tent (28) . 108 
Een vaste opstelling in loods of tent met 

laserproj ect ie. 

40 Een laser, welke beweegt over een rail met positiebepaling en de positie aangeeft 
109 Een lijnlaser, welke over een ra il beweegt. 

middels een lijnprojectie. De rail is eenvoudig aan te brengen op de bekisting . 

Met behulp van een Total Station voorzien van motorsturing en automatische 
Total Station met motorsturing en 41 prismaherkenning kan één persoon punten uitzetten op de bekisting. Hierbij is een 110 
automatische prismaherkenning. 

prisma en veldboek noodzakelijk. 

Rood: Ontwerpvarianten bieden geen oplossing voor het gestelde probleem of vallen niet binnen de afbakening 



Bijlage F: 
Convergerende ontwerpfase 

In bijlage F zijn de stukken ten aanzien van de convergerende fase opgenomen. De 
resultaten uit de divergerende fase zijn geordend, zodat er uiteindelijk negen 
fundamentele conceptoplossingen zijn overgebleven. 

XVI Groepering ideeën 
XVII Conceptomschrijving per groep 
XVIII Conceptoplossingen 



~ BijlageF 
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XVI Groepering ideeën 

In deze bijlage wordt stap 1 van de convergerende ontwerpfase toegelicht. De resultaten 
uit de divergerende fase zijn door middel van de KJ-techniek geanalyseerd, waardoor 
twintig ideegroepen zijn ontstaan. 

XVI 
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XVI 



Resultaten KJ-methode (stap 1) 

06 

07 

08 

14 

16 

20 

Robot op het dek welke scant en 
benodigde gaten voorziet van tijdelijke 

marker ing. 
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OP die INI<ISIInQ ~ - · To1111111it".gt..,lcldej . 

l'c.t be/111111 van LEO't ol AFl!Hags da 
gaten lauln •epitdlteD• 

Laserprojectie icm een meetinStrument. 

Positiebepaling middels radoogol'len 
(radar). 

38 

39 

41 

44 

45 

Spoblotin vf ""~ger met """"""'!1RII 
lilt ~ger 011 de ~IlO 

E'cn -lbaPll rnaetmriChtlniJ, wellal 
lang" de tunnel wordt gelek! (nnl} 

Meetwagen op de bekisting, 
positiebepaling mlddeis we,erstandsoneltin!l -1 

Robot, welke gaten voorziet van een 
markering. 

v-.t martc.~ren mlddeis getdeUrd 
1111Gtfle, wef!<e ll1 de 1lel<lJtlng ~ 

gilSlagen (.u!OiftiWICII), 

5l 

53 

59 

60 

Ondet1eogef van kunstof atstancOlolldon, 
fMt --'11111 en klilcwoorrarunt~ 68 

""''"'-
DUbllele potoaten, waarbiJ Hl! wonlt 

gebrUiktam pten (-1') te ....,_n 
IMipeMiRJB 

Pro,~ee~~t~ van coordlnatenlbelo"_." 
millilels Jnw(alfcon1oe0811d). 

GPS met basosstatooa . 

69 

70 

71 

Potga- ._,.~en van verfmarkeringen. 

Total station met aanwijslaser. 

Prodim Proliner als uitzetinstrument. 

f'!Odulalte mutverdeiJng OP ~ten. 

MOdul- mllltWfd8llng dmY krul~- In 
belulllng. 

Mobiel meetinstrument, welke middels 
aantal omwentelingen de positie meet. 

Mobiel meetinstrument met hoek en 
arstandsmeting. 

Wtnlielb;löok met -etde!Jng >l:m 
kraslineaal 

109 Eet!IIJnrlser. welke-- n111 

110 Total Station met motorsturing en 
automatische pnsrnaherkennlng. 



~ BijlageF 
~~------

XVII Conceptomschrijving per groep 

Stap 1 van de convergerende fase resulteert in twintig ideegroepen. Deze groepen zijn 
vervolgens voorzien van een 'dekkaart', welke de lading van deze groep omschrijft. 
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Ontwerpvarianten voorzien van dekkaarten (stap 3) 

" 
All-, _...-m hutpmlddel 

In dol loeklilelno. I • I 
let~ all-CDiodln...,...MI 011 

ADl dol beldatl...,....•..,ln do_", ven 11111 
....-m~....,. 

lel' aidlillar-.., dol 
All2 _. ......... mt .................. IA -··-· ... 
OI ~ 1111~'~\~~nnpen rn de 'VJIITI1 ~· 

<OÖÎ'dl-
.. 

61 Ra&tBr van •~aekrast• • une~~ ""''~a 

1!11"'*'"' 
84 folod®llr!l m1111&venhdmu dmv lni!IIJ!Iall '" 

""~no· 
lll 

.. - .. "~..-IQnen . 

lOJ 

104 

Uil 

ID6 

n 

.._..-.,_,_,...,..., ........ 
,......._ __ ............ 

( ...... ) .................... 
................ lttlluht-.. 

..... ......... ____ , ....... 
( ..... .., ...... fd_ 

---~-....... -... .........,. ........ u. 

-~:.· · .... ~. ---
....._ .... IIIMIICIIIIIII!-.................... 
----· WRitiQ llapldllt.fiiiiiQp _.....,.. 
**'*"-""'111111111""'~ .._......,.IIIIPIIIIIw....-. 

"='==::"'..:'..:=' 
.".., ._, • ._ __ IIIIIJIIIIII 

~~ 

V...,.mlllfll ~---.....,....." 
állllandilillr ............ ---. .,...... ... "".._. ...... 
-....... ·-----lll'llladltiiW.a......., 

~~--~II'Ni. ..... IlOlillilt """"""'JIIIIIIt• ....... 

I I c D "'-""'• -a-"-"" dolcoe~-
nnult het '*"-''....,tel& d.m.v. LID. 

11«~-
COl 1-nean/-mlddoJooen 

utfam1ti'INII40 - · 

Een co~urd .,.._."_.~ 

DOl - loellulll.,.,. LeD VOifldtttng c-
..........,......._,I)CDIInllnaten 

-~~~~-
H.Cp~- ..., riJ- ............tiGhtl,..,_rm'" 

CD2 ...,.._,,...,......,l'lll!ldole_ DG:l oo~rd depo8itla tn .., nlr-.to-·•-· enlcelorlmtinewarclt...,......von. 

06 ""'JII:Illl Vll'l teblnna op ""tliii~D 
midlflolsbumorril-. IS Mè Mhulp ... UD'1I til RI'IO-rap de ""*' ..... "Oplichten" 

JO PIO)eelte tok6nlna dmv •- "' 
P!loltlooJ<..-r meken mtci!Mia U1>-

vottll:hllno. 

ll PnlfG<IIo lltlcelllfiQ dmv- 5S l'aSIII& VW!I<IIkleen mlllcfell t.m-wllldllrftg , 

51 l'lojeale van_..,,.,...~ 
""*'-11'-(nt~) • 

6S .......... u;o-~ ..... 

ft1 LaMIOplllllllng (N!~l op n-
- dt ...-. ..... polllies PIO)Iclaerd 

n LalefJl'Ojeetle (!·-) 

108 l!en V81laO~ In- til lllntmel 
laMrll~ 



F Positiebepaling middels markeerrobot. 

Een m•rkeerrobot, welke positi• 
FOl uitzet middels het scannen van de GUl 

programmetlegaten. 

F02 
Een markeerrobot op een 

vaste/ mobiele rail constructie. GG2 

GG3 

07 
Robot op het dek welke scant en benodigde 

gaten voorziet van t•Jdeli}ke markering. 
... 

Robot op een vaste rail of adhv vaste 
08 referentiepunten, welke tijdelijke 45 

markeringen aanbrengt. 

39 
Meetwagen op de bekisting, 

positiebepaling middels weerstandsmetlng. 48 

41 
Robot, welke gaten VOOrziet van een 

markering. 
., 

Het hnb,..ngen v•n ..., m•rtcertngln 
eh vorm nn ...,galei- ringetje, 
opgenomM In de bekletlngepl•et. 

itet•n..._v.. 
(verf). 

__ n ....... nv•n..--

m•"'-ne~ In du-• potgll-. 
Y-.1 ",...._ mlddeis g-1'11 

ringetje, - In de Delclsttng wordt 
~ (IUIOmellldl), 

V-kltou-~ Mnbrengen. 

~---- _,.."wanll 
Qllbniltt- plen (-el) te maliDOren 

111111~ 

~"_.., van -rkerlngen . 

1 
Pos•tl•bcpahng m1dd1'Js het ultlt!:en 

v•n de proorammatteveten. 

Progr•mm•tl•g•ten voor7Jen V6n 
101 un1ek1! AFTO cod•, welke uligaleren 

kunnon worden. 

Programmltiegaten VCOQian von 

102 
unieke RFIO code Lt: ... m. e@'n 

lc.unppere•t. welke een coordm•nt 
Jokallaeert . 

JOl 

J02 

11 

12 

S3 

77 

GPS-syst•em met basisstation. 

GPS-syst-m met basisstation. 

GPS-systeem l .c.m. zakcomputer, 
welke is voorzien van tekening met 

co6rdlnaten. 

GPS-systeem 

GPS lcm ~t lakCOmputer, VOOrzien 1140 
tekenlng met o:»>rd ln.:Jten 

GPS me[ tNtSISStaUon. 

GPS + basJ.sstaHOJ'\ 



-.,.,lng .... delland ..... -I -..-. M Positl.....,..ing mielelels --en 
efl:mnclametingen. N Pollti-paling middela vo.-INire 

meetlnrlchting. 

LOl Programm-kt-nlng geplot op 
folie ale onderllltlgar op de belcl.tlng. 

MOl Posities weergeven middels "" Total 
SUltion voorzien Yin unwijaiiMr. 

Polltiebepaling mlddela..., 
NOl meetinrichting, welke over een reil 

klln worden verschoven. 

LOl Coerdlnatenanlnl of re- geplot op 
folie als onct.Mggar op de beklatlng, 

Pollltl11 uitzetten mlddeis aan 
MOl meetinstrument in combinetie milt un 

onhanger/priame. 
NOl Modullire meetverdeling op d• 

tunnelbeki.ttlng en/ of koPKJ~otten . 

L03 ICunatol..-van .-~~a-. 
--~Ing. 

MOJ Polllila ultz-n middel• een radar· 
sy-m. 

-nelllmol-.., 
L04 ---... ~ ....... OI ..... I III I op de beld8tl ... 

MD4 Poll-u--de Prodim 
Proliner. 

'olie"'"' tebollno, ,....,. • ...,..,...... 
14 op delleltiltlftO gep ... l:lt - · T.".". 

onlic&otl~l. 
16 Laserprojectie 1cm een moetumnunent. JB Een" l'Stelbare i'neeunrk:htli'IQ, welke 

111110' .,...., • ..,, Wilrilt geleld (nul) . 

ll~poJilllr ...,,.,en ven lekentnQ, ,...ke all 
l6 anienegoor op do beidtlino WOidt 

glllr'utllt. 
20 Posltiellepollno middels radiogolven 

(radar). 60 llail ~tembaar op tunnel, ~~wn~en van 
lijnlaser '""lke poslll& llei>Uit lov nulpunt. 

S7 Sjalllaon of~"*""""""""' ... ~op de lllkltllnt. 70 
Total station met-~~-· 83 -lal,. maatvetdoling op kopottlollen 

o~ von 1wnstot afsiMMII!oudero. 
lf7 met mut-l•no on hkvoa,.....,,,. 

II!Siall-. 

Projectie van coDnllnaten met 
107 laseropstelhng, welke hoek· en 

atstandsmetmgen kan verriChten. 
96 Wlnkel!laek met maatvel'deflno 1em 

~nnllneNI. 

~9 
Oolnno fttm ollcuniiDIIug, ... 11o1 

~w~ct~o".,.. mtco...-m. 76 RobM~tton 109 Een lljntner, Mike...." een l'illl --1. 
110 Total Statton met motorsturing en 

automatiSdle pnsmaherkellnlng. 

7l Prodim Prollner als ultzellnltrument. 

90 Combi- digitale -en-· 
92 - meetinstrument, welke middels 

aantel omwenteUngen de posltlo meet. 

93 Moblel meetinstrument met hoek en 
alstenclsmettng. 



Q 

QOl 

Q02 

QOJ 

46 

63 

64 

Gebruik maken van mogelijkheden 
prefabricage. 

vno•rw•p•mng •n 
installatievoorzieningen op 

bouwplaats prefabriceren. Gebruik 
maken van onderlegger of 

Positiemarkeringen mee laten nemen 
in rolwapening. 

Installatievoor-zieningen laten 
meenemen in rolwapening. 

Onderwapening en installatievoorzieningen 
op bouwplaats prefabriceren. 

Rolwapening met positiemarkenngen. 

Rolwapening incl. installatievoorzieningen 
geprefabriceerd. 

I . • . 
I ·.-· ..... :r~j"--;··. -.. 

. .. -

11 ~: .,_' • '. e • • - • ' 

•____P _11 - ~ """-- - --
I - - • I-

t ~--- - . 

ComputergiUtuurd •ysteem met in- en 
u itschuifbare posltion•rpennen. 

Computergestuurd •y.teem met in- en 
uit te schul"" po.itloneerpennen. 

Pefl~ • an Dlnnern:l~cte bek:ist1Jl01 welke 
o:ompule'V'!"Wwd ll<tgeschove<~ WOfllen. 
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XVIII Conceptoplossingen 

De laatste stap van de convergerende fase betreft het ordenen van de 
conceptomschrijving. Met behulp van de KJ-methodiek worden de conceptomschrijvingen 
geordend naar negen conceptoplossingen. 

XVIII 
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Meten: 

Al Twee afstandmetingen vanuit twee rechte assen 

Meerdere afstandsmetingen vanuit afzonderlijke meetpunten 

Een hoek- en afstandmeting vanuit één meetpunt 

A4 Meerdere hoekmetingen vanuit afzonderlijke meetpunten 

AS Meerdere hoekmetingen ten opzichte van afzonderlijke meetpunten 

8 

E 

N 

0 

il 

.. 

Het meten van een (enkele) 
lengtemaat. 

Geïntegreerde meetband in het 
bekistingoppervlak. 

Posi tiebepaling middels verstelbare 
meetinrichting. 

Meetinrichting voorzien van 
aangepaste maatverdeling. 

R PoSittebepatlng m lddeis CAPSY 

Coderen: 

82 

83 

84 

A 

H 

I 

Tijdelijk, visueel zichtbare codering (objectspecifiek) 

Tijdelijk, eletronisch "zichtbare" codering (objectspecifiek) 

Permanent, visueel zichtbare codering (lokatiespecifiek) 

Permanent, elektronisch "zichtbare" codering (lokatiespecifiek) 

Afleesbaar, permanent hulpmiddel In 
de bekisting. 

Modulair gatenpatroon opdelen In 
duidelijk te onderscheiden vlakken. 

Positiebepaling middels het uitlezen 
van de programmatiegaten. 

c 

D 

p 

s 

T 

Visuele projectie van coördinaten op 
het beklstlngsvlak. 

Visuele weergave van de coördinaten 
vanuit het bekistingsvlak d.m.v. LED. 

Visuele positiebepaling. 

High-tech bril met positiebepaling. 

Computergestuurd systeem met in- en 
uitschuitbare positioneerpennen . 



Bijlage G: 
Beoordeling programma van eisen 

In bijlage G is het totaaloverzicht van de beoordeling van de conceptoplossingen op basis 
van het programma van eisen opgenomen. 

XIX Beoordeling programma van eisen 
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XIX Beoordeling programma van eisen 
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XIX 



1 Meten· 

A1 
Twee afstandsmetingen vanu it twee rechte 
assen 

I BIE IN I 0 I 

afàtai1dmetina-n vanuit A2 
CIÎUIIoVWO"Ijjke meetpuntan 

J I KI 

A4 
Meerdere hoekmetingen vanuit 
afzonderlijke meetpunten 

0 

A5 
Meerdere hoekmetingen ten opzichte van 
afzonderlijke meetpunten 

0 

B4 Tijdelijk, elektronisch "zichtbare" codering 

lcloiPisiTI 

3 Permanent coderen (uniek): 

B1 Permanent, visueel zichtbare codering 

I A I H 11 

B2 
Permanent, elektronisch "zichtbare" 
codering 

OJ 

Voldoet? 

Volgens dit ontwerpconcept zijn er, om één positie te bepalen, altijd twee metingen 
nodig. Dit betekent dat er extra handelingen nodig zijn, hetgeen een negatieve invloed 
heeft op de tunnelcyclus. Door de extra handelingen neemt de werkdruk op de 

NEE 
medewerkers toe, wat op zijn beurt een negatief effect heeft op de veiligheid van deze 
medewerkers. Doordat de metingen handmatig worden verricht zorgt een verhoogde 
werkdruk tevens voor een hogere kans op fouten. 

Het uitzetten middels een meetinstrument past niet binnen het tunnelgietbouwproces. 
Het meetinstrument dient op het tunneldek geplaatst te worden, waardoor er een groot 
risico bestaat dat dit instrument schade oploopt ten gevolge van activiteiten in het NEE 
tunnelproces. Door de moeilijkheidsgraad van deze methode is opleiding van de 
medewerkers een vereiste. 

Gelijk aan A2. Waarbij het meetinstrument op de hoek van het tunneldek geplaatst 
moet worden, waardoor de omloopmogelijkheid van de medewerkers wordt beperkt en NEE 

r onveilige situaties kunnen ontstaan. 

Gelijk aan A3. 

Gelijk aan A2. 

De tijdelijke markeringen dienen bestand te zijn tegen procesinvloeden. Indien alle 
nn<Oill .. ''-' vooraf worden gemarkeerd is de kans op fouten tijdens de uitvoering groot, 
\J::ul\AII'•nP het groot aantal markeringen op het tunneldek. Indien de markeringen in 

NEE 

NEE 

worden aangebracht dienen deze verwijderd te kunnen worden, hetgeen in strijd NEE 
met de eis dat de markering bestand moet zijn tegen procesinvloeden . De werkwijze 

extra voorbereidende werkzaamheden met zich mee, wat ten koste gaat aan de 
ibiliteit en bezettingsgraad van het tunnelsysteem . 

IDe tijdelijke coderingen dienen duidelijk zichtbaar te zijn op het bekistingsoppervlak. Bij 
de verschillende varianten is de mate van zichtbaarheid problematisch. De 
verschillende geautomatiseerde systemen zijn daarbij niet bestand tegen de proces- en 

NEE 
weersinvloeden, zoals geëist in het programma van eisen. Tot slot vormen de 
ontwikkelingstermijn en de bijbehorende kosten een groot knelpunt met betrekking tot 
de invoering van dit systeem, daar deze systemen nog niet toegepast worden. 

Deze toepassing voldoet aan het programma van eisen . Een aandachtpunt betreft de 
zichtbaarheid van de codering op het bekistingsoppervlak en bestandheid tegen de JA 
revisiewerkzaam heden. 

Deze toepassing (RFID) kent een aantal knelpunten met betrekking tot het stalen 
bekistingsoppervlak. Deze toepassing is nog niet beschikbaar en dient ontwikkelt te 

JA/NEE 
worden , hetgeen in strijd is met de wens van BAM materieel om het principe binnen 
korte termijn te kunnen realiseren. 



Bijlage H: 
Een permanent codeerstelsel 

In bijlage H worden een aantal onderdelen met betrekking tot het permanent 
codeerstelsel toegelicht . 

XX Inventarisatie passtukken 
XXI Scheiding van het tunnelsysteem 
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XX Inventarisatie passtukken 

Uit een inventarisatie van de beschikbare passtukken binnen BAM materieel zijn de 
meest voorkomende afmetingen bepaald. Aan de hand van deze gegevens is ervoor 
gekozen om de passtukken van 300, 600, 900 en 1200mm te standaardiseren. 

Tunnel passtukken per 18-11-2008 

Lengte Breedte Aantal % 
2400 200 10 2% 
2400 250 I 47 8% 
2400 270 26 4% 
2400 275 5 1% 
2400 300 70 12% 
2400 320 25 4% 
2400 330 17 3% 
2400 500 4 1% 
2400 570 28 5% 
2400 580 2 0% 
2400 585 4 1% 
2400 600 54 9% 
2400 620 20 3% 
2400 650 6 1% 
2400 670 2 0% 
2400 680 6 1% 
2400 700 3 1% 
2400 820 4 1% 
2400 850 16 3% 
2400 865 6 1% 
2400 900 62 11% 
2400 1200 154 26% 
2400 1250 6 1% 
2400 1500 10 2% 

Totaal: ._I _____ 5_8_7 ____ ___., __ 1_0_0_0/c_o ___. 

Aan tol ,------------------------- ----------------------------------, 
150 
140 
130 

120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 

50 1----------+ 
40 
30 
20 
10 

01~~~~=~=~~~~-~~-~ L=~J~~-~~~~~~~~~~~~~~~~J 
200 250 270 275 .300 )20 

XX 
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