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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag dat hoort bij ntijn onderzoek ter afronding 
van de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Bij mij is het afstuderen enigszins langzaam op gang gekomen. 
Hierbij was het de grootste uitdaging om mezelf aan het werk te 
zetten en gemotiveerd te blijven. Na een moeizaam proces is het 
dan nu toch zover dat ik achter dit onderzoek een punt kan gaan 
zetten. Ik kijk dan ook erg uit naar de periode die nu volgt, het 
werken. 

Het eindresultaat van dit onderzoek is een betonnen element dat 
speciaal ontworpen is voor de Infra+-vloer. Van dit paneel is een 
aantal proefstukken gemaakt waarvoor ik de mannen van het 
betonlab wil bedanken voor hun inzet, hulp en advies. 

Tijdens het afstudeeronderzoek ben ik door mijn begeleiders 
gestimuleerd en door familie, vrienden en natuurlijk ntijn vriendin 
gesteund. Bij deze wil ik iedereen die mij op enige wijze 
behulpzaam is geweest graag bedanken. 

Ruud Driessen 
Eindhoven, oktober 2006 
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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de huidige 
topvloer van Infra+. Na het bekijken van interne factoren die 
invloed hebben op het ontwikkelen van een bouwproduct voor de 
Infra+-vloer, kwam naar voren dat de wijze waarop de leidingen in 
de vloer verwerkt worden grote voordelen biedt t.o.v. andere 
vloersystemen. Toch zijn er een aantal punten voor verbetering 
vatbaar: 

Bereikbaarheid leidingzone anhydriet gietvloer 
Trillingsgedrag houten topvloer variant 
Gelaagde opbouw 

Om te bepalen waar de kansen liggen voor de toekomst van Infra+ 
is gekeken naar de externe factoren die invloed hebben op het 
ontwikkelen van een bouwproduct. Deze zijn geanalyseerd met de 
DESTEP methode, wat staat voor Demografische, Ecologische, 
Sociale, Technologische, Economische en Politieke factoren. Uit 
deze DESTEP methode kwam een aantal trends naar voren. Deze 
trends hebben vooral betrekking op bevolkingsgroei (met name 
vergrijzing), het centraliseren van de klant, kwaliteit, 
veranderbaarheid en duurzaamheid. 

Hierna zijn er een aantal verbeterpunten geopperd die ervoor 
kunnen zorgen dat de Infra+ vloer beter kan inspringen op de 
veranderende markt. Deze verbeterpunten zijn: 

Verhogen flexibiliteit. Hierdoor kan langer thuis wonen 
makkelijker worden verwezenlijkt. Tevens kan er aan de 
steeds groter wordende diversiteit van woonwensen van 
bewoners worden voldaan. 
Droge montage ter verbetering duurzaamheid. 

De term flexibiliteit is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: de 
mogelijkheid om tijdens het gebruik op een eenvoudige en snelle 
wijze een gebouw(deel) aan te passen aan de veranderende wens 
van de gebruiker van dat gebouw(deel). 

Bij het maken van een bouwproduct dat het begrip flexibiliteit 
hoog in het vaandel heeft staan, is de eenvoudige wijze van 
aanpassen kenmerkend. Hierbij wordt gestreefd naar een besparing 
op: 

benodigde manuren 
gebruik van ingewikkeld materieel 
schade aan onderdelen (niet-destructief slopen) 
gebruik van energie (zowel menselijk als niet menselijk) 

Het trillingsgedrag van vloeren is terug te voeren tot waarden die 
de mate van comfort weergeven voor één enkele stap van een 
gemiddeld persoon. Deze stap wordt de ES-RMS90 waarde 
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genoemd. Het gedrag van de vloer hangt in grote lijnen af van de 
modale massa, de eigenfrequentie en demping. De wijze waarop 
deze factoren positief te beïnvloeden zijn: 

Verhogen eigengewicht van de topvloer 
Vergroten stijfheid van de topvloer 
Toepassen van hout of beton 

Aan de hand van de vooronderzoeken zijn er beoordelingscriteria 
opgesteld waaraan de topvloer zo goed mogelijk moet voldoen. 
Met de beoordelingscriteria in het achterhoofd is er een aantal 
concepten van waaruit een nieuw topvloer systeem kon worden 
ontworpen. Het concept waar de topvloer alleen uit kleine 
elementen bestaat, voldeed het beste aan de criteria en is het 
uitgangspunt van het ontwerpen van een nieuwe topvloer. 

Door wijzigingen aan te brengen in het ontwerp kan het element 
steeds beter aan de criteria voldoen. De wijzigingen hebben vooral 
betrekking op de gekozen vorm, het materiaalgebruik en de 
afmetingen van het product. 

Het nieuwe topvloer element is van een hoge kwaliteit beton 
gemaakt, ook zijn er ribben aangebracht. Dit alles zorgt ervoor dat 
de stijfheid is vergroot. Hierdoor voldoet de topvloer aan de 
trillingseisen die in de SBR-richtlijn vermeld staan. Door de 
gekozen productiewijze en de materiaal soort kan het element 
zonder enige nabewerking droog gemonteerd worden. Hierdoor 
kan het bij renovatie of verbouwing eenvoudig hergebruikt 
worden. 
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1. Inleiding 

1.1 Motivatie 
Tijdens een bezoek aan het bedrijf Octatube waar een medestudent 
aan zijn afstudeeronderwerp werkte raakte ik erg gefascineerd door 
de manier van werken van het bedrijf. Er werden ontwerpideeën op 
schaal of op werkelijke grootte gebouwd en vervolgens getest. 
Hierdoor werden zwakke punten in het ontwerp snel ontdekt en 
kon er snel bekeken worden of er nog ontbrekende factoren waren. 
De weg tussen ontwerpideeën en het daadwerkelijk 
uitvoeren/testen (hetzij op schaal) was dus erg kort dit is iets wat 
me erg aanspreekt. 

Bij afstudeerpresentaties bij bouwtechniek zie ik vaak het 
omgekeerde: studenten doen maanden onderzoek naar het 
ontwikkelen van een nieuw bouwsysteem of product. Door het 
lange studieproces blijft men vaak hangen in de creatiefase. 
Hierdoor blijft het uiteindelijke resultaat vaak beperkt tot het 
produceren van een rapport met daarin hun conclusies en 
aanbevelingen. De kans dat een andere student met deze conclusies 
en aanbevelingen verder gaat is echter erg klein. Hierdoor komen 
de meeste rapporten ergens ongebmikt op een plank in de 
universiteitsbibliotheek te liggen. 

Uit deze gegevens zijn er voor mij twee dingen af te leiden. 
Ten eerste wil ik tijdens mijn afstuderen verder komen dan de 
creatiefase om vervolgens zelf verder te kunnen gaan met de 
ontwikkelingsfase. In deze fase zal de nadmk liggen op het 
optimaliseren van het ontwerp. 

Ten tweede zou ik graag zien (of in ieder geval een poging hebben 
gewaagd) dat er na mijn afstuderen iets met mijn afstudeerproject 
wordt gedaan. Ik streef ernaar dat er naast mijn rapport met 
conclusies en aanbevelingen daadwerkelijk een tastbaar en 
bmikbaar product ligt. 
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1.2 Realisatie doelstelling 
Het ontwikkelen van producten kan volgens het schema van dhr. 
Lichtenberg ingedeeld worden in zes fases, zie het figuur hiernaast. 
[LIC02] 

De oriëntatiefase 
De strategische fase 
De creatiefase 
De ontwikkelingsfase 
De realisatiefase 
De markdiffusie 

Om het afstuderen toch in de daarvoor gestelde tijd af te ronden 
heb ik de eerste drie fases enigszins beperkt doordat ik een 
bestaand probleem heb aangepakt. Hierdoor zijn de oriëntatiefase 
en de strategische fase ingekort. 

Ik heb bewust gezocht naar een onderwerp op bouwdeel niveau om 
zo eerder genoemde doelen te bereiken. 

1.3 Het onderwerp 
Na diverse afstudeeronderwerpen te hebben bekeken is mijn keuze 
gevallen op het ontwikkelen van een nieuwe topvloer voor Infra+. 

De topvloer van Infra+ bestaat in grote lijnen uit twee 
verschillende materialen, namelijk: 

1) Lewis staalplaatvloer met daarop een anhydriet gietvloer 
2) Omegaprofielen met daarop een plaatmateriaal 

Het grote nadeel van de anhydriet gestorte gietvloer is dat de 
leidingen die onder de topvloer liggen na het storten slecht 
bereikbaar zijn. Van flexibiliteit is hier dus slechts in beperkte 
mate sprake. 
Daarnaast moet de Infra+ vlper in veel gevallen concurreren met 
een traditionele betonnen vloer met daaronder een verlaagd 
plafond, waarbij de leidingen nog wel goed bereikbaar. 

De tweede variant van de topvloer heeft eenvoudig te verwijderen 
houten panelen en is dus meer flexibel. Deze vloer heeft echter 
problemen met het trillingsgedrag. Er is hier sprake van een zekere 
'springerigheid' van de vloer. Dit heeft tot gevolg dat de houten 
topvloer niet hetzelfde comfort biedt als de betonvloer. 

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik bij het ontwikkelen van 
een nieuwe topvloer het proces goed onder controle kan houden. 
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1.4 Onderzoeksvraag 
Uit deze bevindingen is de volgende onderzoeksvraag naar voren 
gekomen: 

"Is het mogelijk een integrale oplossing 
voor de Infra+ topvloer te creëren?" 

Om hier een goed antwoord op te krijgen zal er in het volgende 
hoofdstuk wat dieper op het ontstaan van de Infra+vloer worden 
ingegaan. De goede en slechte eigenschappen van de twee 
varianten van de topvloer worden hier uitgebreid behandeld. 
Tevens brengt dit hoofdstuk mogelijk gemiste kansen aan het licht. 

Na de analyse van interne factoren die een rol bij het ontwikkelen 
van een nieuwe topvloer, wordt er in hoofdstuk 3 gekeken naar de 
externe factoren. Door deze externe factoren te bestuderen ontstaat 
een beter beeld van de trends en ontwikkelingen in de bouwwereld. 
Met het uiteindelijke bouwproduct kan men hierdoor beter aan de 
huidige/toekomstige wens van de consument voldoen. 
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2.0Infra+ 
In dit hoofdstuk zal ik het eerst hebben over het ontstaan van het 
idee waarnaar de Infra+ vloer ontwikkeld is. Vervolgens zal ik iets 
vertellen over de opbouw van de Infra+ vloer, waarna ik 
verbeterpunten zal aandragen voor de te ontwikkelen topvloer. 

2.1 Ontstaan & visie van Infra+ 
Een van de eerste ontwerpers die flexibiliteit in de woningbouw 
introduceerde is Le Corbusier. Hij kwam in 1914 met het 
"domino" concept. Dit is één van de eerste vormen van skeletbouw 
in gewapend beton. De constructie bestaat uit betonnen vloerplaten 
die op vierkante kolommen steunen en verbonden zijn door 
trappen. De dragende constructie is hierbij onafhankelijk van de 
gevelconstructie en de invulling van de plattegrond. Bewoners 
konden de woningen naar eigen goeddunken aankleden en 
inrichten. 

Iemand die het idee van Le Corbusier overnam is Habraken 
(1961), die zich met zijn werk "De drager en de mensen. Het einde 
van de massawoningbouw" afzette tegen de monotone bouwstijl 
die de naoorlogse jaren tekende. Hij wilde dat bewoners meer 
zeggenschap kregen over hun woning. Hiervoor was het volgens 
hem belangrijk dat de woning vrij indeelbaar was. Om een vrije 
indeling van een woning te genereren moest de dragende 
constructie onafhankelijk zijn van de verdere invulling van een 
woning. Habraken wilde af van dragende binnenwanden of andere 
belemmeringen die een vrije indeling van de woning in de weg 
stonden. Hij noemde dit het scheiden van drager en inbouw. Ook 
de gevel kan zo onafhankelijk van de dragende constructie 
aangebracht worden en eventueel later worden veranderd. 

Het grote probleem dat zich bij het scheiden van drager en inbouw 
voordoet is het leidingwerk. Na de tweede wereldoorlog zijn 
hygiëne en luxe in het dagelijkse leven van mensen een steeds 
grotere rol gaan spelen. Het gebruik van gas, water en licht is 
inmiddels gemeengoed geworden. Daarnaast is ook dataverkeer 
voor bijvoorbeeld televisie, telefoon en internet vanzelfsprekend 
geworden. Deze luxe brengt echter een grote hoeveelheid aan 
leidingen met zich mee, die verwerkt moeten worden in een 
gebouw. Het plaatsten van een wand, wordt hierdoor meer dan 
enkel het verplaatsen van een stapel stenen of een aantal platen. De 
leidingen die in de woning verwerkt zitten, kunnen een vrije 
indeelbaarheid belemmeren. 

Op deze ontwikkeling is Infra+ ingesprongen. De gedachte achter 
deze vloer is dat installatiedelen gescheiden worden van 
bouwkundige delen. Leidingen voor bijvoorbeeld gas, water, 
elektriciteit en dataverkeer bevinden zich hierbij in de vloer en 
hoeven niet meer in wanden of andere bouwkundige delen te 
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worden opgenomen. Verticaal transport van leidingen bevindt zich 
op geconcentreerde plekken in het gebouw. Doordat het niet 
noodzakelijk is om in de wanden leidingen op te nemen, kunnen de 
leidingen op vrijwel elke gewenste plek in het gebouw geplaatst 
worden. Ook met de plaats van de badkamer, het toilet en de 
keuken kan zo veel vrijer worden omgegaan. Veranderingen 
kunnen zelfs nog relatief eenvoudig laat in het bouwproces 
plaatsvinden. 

2.2 Ontstaan Infra+ vloer 
Het concept voor de Infra+ vloer is ontstaan uit de in de ISB
woning (ISB= Innovatief Systeem van Bouwen), die aan de 
Technische Universiteit Eindhoven is ontwikkeld. 
De geprofileerde staalplaten die daarin zijn gebruikt zijn door 
Bureau A+ verder ontwikkeld tot de huidige Infra+ vloer. 
Hiernaast is deze ontwikkeling weergegeven met als begin punt de 
ISB-staalplaat vloer. 

Na het toepassen van dit systeem werd geconcludeerd dat de 
leidingen eigenlijk grotendeels aan de bovenzijde werden 
gemonteerd. Tevens bleek de vloer erg gevoelig voor trillingen 
door lopen. Om dit te voorkomen werden de onderste ribben 
gevuld met beton. Vervolgens werd de staalplaat volledig 
vervangen door betonnen ribben. De h.o.h. afstand tussen de 
ribben was 0,6 m. Naderhand zijn deze betonnen ribben vervangen 
door stalen liggers en is de h.o.h. afstand van de liggers vergroot 
naar 1,2 m. 
Deze vloer wordt afgewerkt met een topvloer naar keuze. Tussen 
en door de stalen ribben is voldoende ruimte beschikbaar voor het 
aanbrengen van de gewenste leidingen en installaties. De 
staalprofielen verzorgen de dragende functie. De betonschil vervult 
de functies van plafond, montagewerkvloer, brandweerbaarheid en 
dient als schijf ten behoeve van schijfwerking. Door de combinatie 
van een relatief dunne betonschil en de staalprofielen hoeft de 
vloer niet te worden afgestort. Hierdoor is onderstempeling tijdens 
de bouw niet nodig en wordt er een aanzienlijke gewichtbesparing 
gerealiseerd. Door de droge montage is er tevens een aanzienlijke 
verkorting van de bouwtijd mogelijk. 
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Toepassingen voor de Infra+vloer 
Utiliteitsbouw 
Met name in de utiliteitsbouw worden verlaagde plafonds , 
verhoogde vloer en kabelgoten als vanzelfsprekend beschouwd. 
Het gevolg van deze bouwmethodiek is wel een scheiding van 
"drager en inbouw", maar dit kost veel ruimte. 
Hiernaast is te zien dat een Infra+ vloersysteem veel hoogtewinst 
boekt t.o.v . de andere vloertypen. Deze hoogtewinst kan worden 
doorberekend in kostenbesparingen op het geveloppervlak, minder 
treden voor alle trappen , lagere scheidingswanden, etc. 

Woningbouw 
Vaak wordt er bij woningbouw voor gekozen om alle leidingen in 
te storten in de vloer. Hierdoor blijft de netto verdiepingshoogte 
t.o. v. de bruto hoogte relatief hoog. Dit heeft als nadeel dat de 
leidingen na het instorten niet of erg slecht bereikbaar zijn. 
Hierdoor worden wijzigingen erg kostbaar. Ook is de flexibiliteit 
tijdens de levensduur van de woning erg beperkt. Kleine 
wijzigingen vergen immers veel aanpassingen. 

Bij de Infra+ vloer is het echter zo dat er tot laat in de 
uitvoeringsfase er nog eenvoudig wlJzlgmgen kunnen 
plaatsvinden. De topvloer wordt daarom ook pas in een zo laat 
mogelijk stadium aangebracht. Ook de flexibiliteit gedurende de 
levensduur van een woning is een stuk groter, men hoeft immers 
alleen de toplaag te verwijderen om bij het leidingwerk te komen. 

2.3 Ontwikkelingsmogelijkheden 
Twee onderdelen die bij de Infra+ vloer absoluut verbeterd kunnen 
worden zijn de bereikbaarheid van de leidingzone en de gelaagde 
opbouw van de vloer. 

2.3.1 Bereikbaarheid leidingzone 
De topvloer van lnfra+ bestaat In grote lijnen uit twee 
verschillende materialen: 

1) Lewis staalplaatvloer met daarop een anhydriet gietvloer 
2) Omegaprofielen met daarop een plaatmateriaal 

Beide varianten zijn hiernaast schematisch weergegeven. 

Bij type 1 lijkt het erop dat de filosofie "scheiden van drager en 
inbouw' teniet wordt gedaan. De hele vloer is ontwikkeld om er 
voor te zorgen dat er in de toekomst nog wijzigingen kunnen 
worden aangebracht. Vervolgens worden alle leiding "opgesloten 
onder een gestorte gietvloer. Ondanks dat de Infra+vloer in veel 
gevallen moet concurreren met een traditionele betonnen vloer met 
daaronder een verlaagd plafond (hier zijn de leidingen goed 
bereikbaar) , is er bij type 1 dus slechts in beperkt mate sprake van 
flexibiliteit Voordat wijzigingen aangebracht kunnen worden zal 
de topvloer immers opengebroken moeten worden. Een oplossing 
voor een droge variant van het type I zou dus wenselijk zijn. 

13 

Type 1 

Type 2 



Bij de tweede variant van de topvloer is het leidingwerk wel nog 
goed bereikbaar, echter bij deze vloer is het zo dat men het gevoel 
heeft op een houten vloer te lopen, terwijl de 
hoofddraagconstructie van beton is . Dit geeft een misleidend 
gevoel. Hier zou dus ook nog verbetering mogelijk zijn. 

2.3.2 Gelaagde opbouw 
Als je naar de opbouw van de twee varianten kijkt valt de gelaagde 
opbouw van de topvloer erg op. Het is een traditionele manier van 
bouwen, aan elke eis die er aan de vloer wordt gesteld wordt 
voldaan door er een ander materiaal aan toe te voegen. Dit in 
tegenstelling tot de Infra+ vloer, deze herbergt diverse functies, 
o.a. een computervloer, constructievloer en een verlaagd plafond. 
De gelaagde opbouw brengt een langere bouwtijd met zich mee, 
één laag wordt nu eenmaal sneller gelegd dan vijf lagen. Ook de 
bereikbaarheid van de leidingen is minder eenvoudig bij zo'n 
gelaagde opbouw. 
De opbouw van de topvloer kan duidelijk nog verbeterd worden. 
Gedacht kan worden aan één element dat aan alle eisen voldoet. 

2.4 Conclusies Infra+ 
De bereikbaarheid van de leidingzone bij de Infra+vloer is een 
groot voordeel t.o.v. andere vloersystemen. Omdat het 
vloersysteem van Infra+ veel dunner is dan concurrerende 
vloersystemen, wordt er hier een duidelijke gebouwhoogte 
besparing gerealiseerd. Men doet er dan ook goed aan zich hier op 
te blijven concentreren. 

In de woningbouwmarkt zal steeds meer vraag komen naar 
flexibele vloersystemen (zie hoofdstuk 3), terwijl het aanbod van 
dit soort vloersystemen nog achter blijft. Hier liggen zeker nog 
kansen voor Infra+. Ik zal me in de rest van het verslag daarom 
focussen op de woningbouwmarkt. 

Verbeterpunten Infra+: 
Bereikbaarheid leidingzone anhydriet gietvloer 
Trillingsgedrag houten topvloer variant 
Gelaagde opbouw 
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3. Marketing 
Om te kijken waar de kansen liggen voor de toekomst van Infra+ is 
gekeken naar de externe factoren die invloed hebben op het 
ontwikkelen van een bouwproduct. Deze zijn geanalyseerd met de 
DESTEP methode, wat staat voor Demografisch, Ecologische, 
Sociale, Technologische, Economische en Politieke factoren 
[VER99]. Ik zal eerst een korte beschrijving geven van de 
DESTEP methode, vervolgens zullen de diverse externe factoren 
worden behandeld. 

3.1 Externe factoren; trends en ontwikkelingen van de 
markt 
Bouwbedrijven worden in zekere mate beïnvloed door de vraag en 
aanbod van de markt, zowel van de bewonerskant als van de 
economische en technologische zijde. Binnen deze trends is het 
van belang dat er rekening wordt gehouden met het type markt 
waarin het bouwbedrijf opereert. 
Een belangrijk aspect waar de bouw mee te maken heeft is dat 
woningen voor lange termijn gebouwd worden. Hierdoor kan de 
woningmarkt (en de bouwbranche) moeilijk inspelen op continu 
veranderende trends en ontwikkelingen in de markt. Woningen 
kunnen slechts in beperkte mate worden aangepast. 
Een product in de supermarkt kan op een vrij eenvoudige wijze 
afgestemd worden op de wensen van de klant. Een aanpassing aan 
een woning is niet zomaar door te voeren en het vervangen van een 
woning gebeurt ook niet op de korte termijn. Aan een woning 
kunnen kleine aanpassingen worden gedaan maar als de vraag 
verandert, is de woning daar niet tegen opgewassen. 
Door te kijken naar de sociaal-culturele, demografische en sociaal
economische ontwikkelingen kan er getracht worden een beeld te 
schetsen van de toekomstige ontwikkelingen in de 
woningbouwmarkt. Vanwege de snelle veranderingen is het echter 
wel noodzakelijk om de markt te blijven volgen om een 
concurrentiepositie te behouden/versterken. 

3.1.1 Demografisch 
Be volking som vang 
De Nederlandse bevolking heeft net de grens van 16 miljoen 
inwoners overschreden en groeit nog steeds. Naar verwachting zal 
de bevolking de komende dertig jaar in het huidige tempo 
doorgroeien. De prognose is dat de Nederlandse bevolking tot 
2040 groeit naar een omvang van 18,06 miljoen inwoners. Hierna 
zal een geleidelijke daling inzetten. De bevolkingsgroei zal de 
eerste tien jaar voor de helft bestaan uit natuurlijke groei (geboorte 
en sterfte) en de andere helft uit migratie. Na 2011 zal de 
natuurlijke groei afnemen als gevolg van een verhoogd aantal 
sterftegevallen (wegens opkomende vergrijzing). Hierdoor zal de 
bevolkingsgroei langzaam gaan afnemen en uiteindelijk gaan 
teruglopen [CBSOl]. 
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Prognose-intervallen van de bevolking naar leeftijdsgroep, 2000-2050 
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Vergrijzing en ontgroening 
De naoorlogse gebool1egolf zal de komende jaren langzaam de 
gemjddelde leeftijd van 65+ gaan overschrijden. De 
gezondheidszorg zal hierdoor in moeten spelen. Met name het 
aantal 75-plussers is de afgelopen decennia sterk toegenomen; van 
een kwart miljoen in 1950 tot 950 duizend in 2000. In de afgelopen 
decennia blijft het aantal 75-plussers doorgroeien en na 2020 zelfs 
in een versneld tempo. Rond 2050 wordt het hoogtepunt bereikt 
met bijna 2,2 mnjoen, meer dan het dubbele van het huidige aantal. 
[CBSOl] De vergrijzingsproblematiek zal de samenstelling van de 
bevolkjng aanzienlijk veranderen. In de toekomst zal de 
verhouding tussen het werkende segment ten opzichte van het niet
werkende segment verkleinen. Met name de verhouding tussen het 
aantal 65-plussers en 0-19-jarigen ten opzichte van de 20-64 
jarigen zal toenemen. Tussen 2000 en 2035 stijgt de dmk van de 
65-plussers van 12 naar ruim 23 procent. De dmk van 0-19 jarigen 
blijft in de toekomst vrijwel constant (22%). Het percentage van 
20-64 jarigen (de werkende groep) zal dalen van 61 naar 54%. 

Prognose-intervallen van de bevolking naar leeftijdsgroep, 2009-2050 
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Huishoudprognose 
Het huidige aantal huishoudens in Nederland werd in 1999 
geraamd op 6,7 miljoen, het aantal zelfstandige woningen was iets 
lager dan 6,4 miljoen. Het verschil tussen huishoudens en 
woningen wordt veroorzaakt door bewoners die een gezamenlijke 
huishouding voeren zoals studenten. [VROOl]. 
Uit de prognose voor de komende jaren komt naar voren dat het 
aantal kleine huishoudens met één of twee personen tot 2010 
beduidend zal toenemen, terwijl het aantal grotere huishoudens 
vrijwel constant zal blijven. De reden dat het aantal alleenstaande 
huishoudens de komende jaren stijgt, wordt veroorzaakt door de 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisme en 
emancipatie. De bevolkingsgroei wordt in principe opgevangen 
door de kleinere huishoudens. In de komende 10 jaar zal het aantal 
huishoudens door deze ontwikkeling groeien met 13%, dit zijn dus 
met name kleine huishoudens. Het totale aantal huishoudens in 
2030 wordt geschat op 8,3 miljoen, met een gemiddelde 
huishoudgrootte van 2,05 personen (2000 was dit 2,34 personen) 
[CBSOl]. 

Woningbehoefte 
De woningbehoefte wordt in belangrijke mate bepaald door de 
ontwikkeling van het aantal en type huishoudens. Om de groei van 
de huishoudens op te vangen zal de woningvoorraad evenredig 
moeten stijgen, dit zou neerkomen op een uitbreiding van het 
bestaande woningbestand met 800.000 woningen in 10 jaar (13%). 
Door de huidige bouwplannen volgens de Vinex (2000-2004) en 
de Vinac (2005 t/m 2009) zal in de ontwikkeling van de 
kwantitatieve woningbehoefte worden voorzien. In 2000 zjjn 
78.563 bouwvergunningen verleend. Dit is 1,8% minder dan nodig 
om de huishoudprognose te volgen [VROOl]. Als deze trend zich 
voortzet zou er een woningtekort kunnen ontstaan op de 
woningmarkt. 

Aandeel allochtonen 
De Nederlandse samenleving wordt steeds multi-etnischer. Op dit 
moment zijn er 1,4 miljoen allochtonen waarvan 688.000 niet 
westerse allochtonen en 800.000 westerse allochtonen die in 
Nederland wonen. De totale bevolking groeit tot 2010 met 
ongeveer één miljoen personen. Dit betekent dat de komende jaren 
bijna tweederde van de bevolkingsgroei voortkomt uit de groei van 
het aantal niet westerse-allochtonen [CBSOl]. Mensen met een 
andere culturele achtergrond wensen ook andere voorzieningen in 
hun woning, hierop moet worden ingespeeld. 
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3.1.2 Economisch 
De economie stijgt de laatste jaren wat rustiger dan voorheen. Dit 
is mede veroorzaakt door de toenemende liberalisering en 
internationalisering in de wereldhandel en kapitaalverkeer. De 
concurrentie op de wereldmarkt is scherper en door de snelle 
veranderingen in de informatie- en communicatietechnologie leidt 
dit tot een netwerksamenleving. Ondanks de minder snel stijgende 
welvaart zal de consument meer kunnen uitgeven aan een woning. 
Dit wordt mede veroorzaak door de toename van de anderhalf 
verdieners (man voltijd vrouw deeltijd) en de tweeverdieners. De 
afgelopen jaren is deze stijging al begonnen: In 1986 behoorde 
30% van de huishoudens tot de tweeverdieners in 1998 was dit 
opgelopen tot 56% van de huishoudens. [VROO 1]. 

3.1.3 Sociaal-cultureel 
Toenemende individualisering 
Het individu wordt belangrijker in de samenleving. Was het 
vroeger zo dat het gezin centraal stond in de maatschappij, 
tegenwoordig is dit het individu. 
Door de individualisering wordt ook de vraag meer divers . Vroeger 
kon men kiezen uit een klein segment. Nu is het zo dat, onder 
invloed van de welvaart, men kan kiezen uit een groter en breder 
segment. Huishoudens worden steeds kritischer ten aanzien van de 
gerealiseerde woonproducten en verlangen naar een eigen inbreng 
die afgestemd is op hun eis. Door de individualisering groeit de 
vraag naar maatwerk in plaats van massaproductie, waardoor 
alternatieve stijlen beter kunnen worden doorgevoerd. De 
woonconsument wil graag meer betrokken worden bij het ontstaan 
van zijn woonomgeving. Met name kinderen zullen in toenemende 
mate een eigen volwaardige ruimte in de woning vragen die meer 
kan zijn dan alleen een slaapkamer. Omdat de verhouding tussen 
de gezinsleden niet meer een langdurig onveranderlijk gegeven is, 
neemt de vraag naar grotere vertrekken en een meer flexibel 
indeel bare woning toe. Door de gevarieerde vraag zal ook het 
aanbod divers moeten zijn om de klant tegemoet te komen 
[SCP01]. 
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Toenemende emancipatie 
Het sociaal-cultureel milieu is de afgelopen jaren sterk veranderd. 
Hierbij valt te denken aan de normen en waarden ten aanzien van 
de gezinsvorming, maar ook aan de arbeid en arbeidsverdeling. 
Het beeld dat mannen zorgen voor het hoofdinkomen en vrouwen 
voor het huishouden en de lánderen is de afgelopen jaren 
gewijzigd. De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste jaren 
toegenomen doordat steeds meer vrouwen werken. Hierdoor neemt 
het aantal tweeverdieners toe en stijgt het gemiddelde besteedbaar 
inkomen van die huishoudens. Als gevolg daarvan stijgt de vraag 
naar luxe en kwaliteit met betrekláng tot wonen. Vrouwen láezen 
er vaker voor om niet meteen voor de lánderen te zorgen maar 
gaan doorstuderen. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer hoog 
opgeleide vrouwen zijn. Daarnaast speelt mee dat het gemiddelde 
opleidingsniveau ook langzaam stijgt [VROOl]. 

Veranderende wensen in woonomgeving 
Hoewel de woonomgeving aan sterk wisselende wensen 
onderhevig is, zijn er toch een paar trends die bij meerdere 
huishoudens in verschillende klassen voorkomen. Hiervan is de 
behoefte om de woning in te delen naar eigen wens één van de 
belangrijkste. Het kunnen realiseren van werkelijk zinvolle 
varianten binnen een woningcasco zal mogelijk moeten zijn. Dit 
kan worden bevorderd door het principe van vrije indeelbaarheid. 
Onder invloed van de welvaart en de wijze van wonen in het 
buitenland wenst de Nederlander ruimere woningen. Hierin speelt 
ook mee dat door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de 
toenemende vrije tijd meer ruimte wordt gevraagd binnen de 
woning om te werken en hobby's uit te oefenen [VROOl]. 

3.1.4 Technologisch 
Sinds het midden van de jaren tachtig zijn veel woningen 
aanpasbaar gebouwd, zodat bewoners die een handicap hebben in 
hun eigen huis kunnen blijven wonen. Ook wordt er sinds die tijd 
in de woningbouw steeds meer gedaan om de belasting voor het 
milieu te beperken. De laatste jaren zijn er onder de naam 
"domotica" veel technische snufjes in huis bijgekomen, vooral 
gericht op veiligheid en nog meer comfort. Onder domotica wordt 
verstaan: "de synergie van woning (domus) en telematica". 
[DOM06]. Het gaat hierbij vooral om de technische voorzieningen, 
zoals een slimme infrastructuur en geavanceerde voorzieningen. 
[SEV05]. 
De hoeveelheid elektronica in woningen neemt alleen maar toe 
onder invloed van de groeiende behoefte aan voorzieningen voor 
zorg, veiligheid, alarmering en tele- of thuiswerken. Op enkele 
plaatsen in het land worden experimenten uitgevoerd om 
grootschalige invoering van domotica te verkennen. Sommige 
corporaties hebben binnen hun complexen reeds werkzame 
oplossingen toegepast. 
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Daarnaast stelt de woonconsument steeds meer eisen aan het 
wooncomfort en stelt de overheid meer eisen aan energiebesparing. 
Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om aan beide 
eisen tegemoet te komen, maar ondertussen worden installaties niet 
alleen ingewikkelder, maar ook duurder zowel qua aanschaf als in 
het onderhoud. Ook kunnen installaties gezondheidsrisico's met 
zich meebrengen. 
De technische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er veel 
meer mogelijkheden zijn tot flexibiliteit; het is een versterkende 
trend en geen beperkende trend. 
De belangrijkste ontwikkeling is de industrialisatie van de 
bouwdelen. Bouwdelen kunnen sneller worden opgebouwd tot 
woningen. Makkelijkere aansluitingen zorgen voor keuzevrijheid 
bij de gebruiker. Niet alleen de volume- en indelingsflexibiliteit 
maar ook de belevingsflexibiliteit van de woning wordt door deze 
technische ontwikkelingen vergroot. 
Bovendien heeft de installatietechnische kwaliteit van de woning 
tegenwoordig een dusdanig nIveau dat er een grotere 
indelingsflexibiliteit ontstaat. 

3.1.5 Ecologisch 
Milieuaspecten spelen op dit moment nog steeds een belangrijke 
rol in de bouwwereld met als doel om het beslag op niet 
vernieuwbare voorraden en energiebronnen te beperken en de 
belasting op het milieu te venninderen. Daarbij wordt er veel 
aandacht besteed aan Duurzaam Bouwen (Dubo). Duurzaam 
bouwen is een begrip dat op veel milieuthema's betrekking heeft. 
Energie, water, afval en materialen zijn daarvan de bekendste. Dat 
zorg voor gezondheid ook onder duurzaam bouwen valt, is minder 
bekend. Desondanks is het een heel belangrijk thema. Met 
duurzaam bouwen wordt gepoogd een langere levensduur te 
creëren en dus langere afschrijftermijnen te verkrijgen voor de 
materialen en de gebouwen. Binnen DuBo wordt er veel aandacht 
besteed aan IFD (Industrieel Flexibel Demontabel) bouwen. 
Hiermee wordt bij de bouw van huizen geprobeerd de materialen 
na gebruik te recyclen en spelen grotere mogelijkheden, 
functionele indelingsflexibiliteit en vervangbaarheid van 
onderdelen een hoofdrol [SEV05]. 
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3.1.6 Politiek 
Alvorens de nota "Mensen, Wensen, Wonen" op te stellen is een 
woon verkenning uitgevoerd om een beeld te vormen van de 
verbeterpunten van wonen in Nederland. Dit is de basis geweest 
voor de nieuwe nota die structuur geeft aan het woongedrag in 
Nederland. 

Woningnota Mensen, Wensen, Wonen 
De Nota Wonen vormt het beleidsmatige vervolg op de 
woonverkenningen die voor de woningmarkt en de 
corporatiesector van belang is. Deze nota geeft de visie van de 
overheid op het wonen in de Nederlandse samenleving voor de 
komende tien jaar en met doorkijk naar de decennia daarna. Onder 
het motto "Mensen, Wensen, Wonen" stelt de nota de burger 
centraal in het woonbeleid. Honderd jaar volkshuisvestingsbeleid 
in Nederland heeft geleid tot een situatie waarin van een groot 
woningtekort geen sprake meer is. Ook de zwakkere groepen zijn 
doorgaans goed gehuisvest. Tegelijkertijd verliezen veel steden 
nog steeds draagvlak. Burgers komen onvoldoende aan hun 
trekken en groepen in kwetsbare posities dreigen toch steeds meer 
achterop te raken. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van 
woningen en woonmilieus in veel opzichten niet meer voldoet aan 
de huidige eisen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn de 
economische ontwikkelingen, de individualisering, de emancipatie 
en de vergrijzing. 

Binnen de Nota staan drie principes centraal waarbij kwaliteit en 
keuzevrijheid voorop staan: 

Vergroten van de keuzevrijheid van de burger 
Aandacht voor maatschappelijke waarden. Aan de 
keuzevrijheid van de burger zullen, om collectieve waarden 
te beschermen, altijd grenzen moeten worden gesteld. 
Een betrokken overheid en een beheerste marktwerking. 
Overheid en marktpartijen trekken samen op bij de 
uitvoering van het woonbeleid. Om ook de zwakkere 
groepen op de woningmark te beschermen, zal de werking 
van de markt moeten worden beheerst en zo nodig 
bijgestuurd. 

Vanuit deze drie principes zijn er vijf inhoudelijke kernthema' s 
waarop het beleid zich met name zal gaan concentreren: 

Het vergroten van de zeggenschap van burgers over woning 
en woonomgevmg. 
Het scheppen van kansen voor mensen in kwetsbare 
posities. 
Het bevorderen van op maat gesneden woonzorg en 
dienstverlening voor de groeiende groep zorgbehoevende. 
Het aanzien verhogen van de stedelijke woonkwaliteit 
Het creëren van duurzame mogelijkheden om tegemoet te 
komen aan groene woonwensen. 
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Door middel van de vijf kernthema's wil de overheid de 
woonomstandigheden verbeteren zodat er een beter woonmilieu 
ontstaat in Nederland. Het kabinet wil de mogelijkheden voor 
verhuurder en huurder om eigen afspraken te maken vergroten. 
Verder zal het kabinet de regels rond het terugbrengen van de 
woning in de oude staat verder versoepelen. Onder de nieuwe 
regels krijgt elke huurder in beginsel de mogelijkheid zijn woning 
aan te passen of te verbeteren. Alleen wanneer dit leidt tot een 
aantoonbare daling van de waarde van het huis, kan hij worden 
verplicht de veranderingen bij het verlaten van de woning 
ongedaan te maken [RemOO]. 

Advies van de SER (Sociaal Economische Raad) 
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen 
van het te voeren sociaal-economische beleid. Op dit gebied is de 
SER het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Uit een 
recentelijk advies naar de regering komt het volgende naar voren: 
onder invloed van de groeiende materiele welvaart is een 
accentverschuiving in het sociaal-economische beleid nodig, 
waardoor de kwaliteit van de samenleving voorop komt te staan. 
De omslag van kwantiteit naar kwaliteit kan in het overheidsbeleid 
worden verankerd door de nadruk te leggen op voorzorg 
(preventief beleid) in plaats van nazorg (curatief beleid). De 
verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit sluit goed aan bij het 
brede welvaartsbegrip dat richtinggevend is voor de 
beleidsaanbevelingen van de SER. Dit brede welvaartsbegrip 
omvat niet alleen de materiële vooruitgang (welstand en 
productie groei), maar ook aspecten van sociale vooruitgang 
(welzijn en sociale cohesie) en een goede kwaliteit van de 
leefomgeving (ruimtelijke en milieukwaliteit). [SER05] 

Aandachtspunten vanuit de SEV (Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting) 
De stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) wil dat 
mensen beter gaan wonen. Omdat mensen verschillend zijn en 
voortdurend veranderen, stellen ze ook steeds andere eisen aan hun 
huis en woonomgeving. De SEV speelt een rol in die 
veranderingen door experimenten op het gebied van wonen en 
bouwen te initiëren en te begeleiden. Op basis van die 
experimenten formuleert de SEV beleidsadviezen die kunnen 
leiden tot aanpassing van regels en wetten. De SEV voert 
experimenten uit op allerlei gebieden volgens haar eigen SEV
methode, om te kunnen bepalen wat de werkelijke waarde en 
toepasbaarheid is van voorgestelde innovaties. Voorbeelden zijn 
projecten op het gebied van consumentgericht bouwen en 
aanboddifferentiatie. Hoe wordt er met nieuwe trends binnen 
corporatieland omgegaan, IFD bouwen, hoe kunnen gebouwen 
beter voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers en hoe 
corporaties kunnen omgaan met de keuzevrijheid voor hun 
klanten? [SEV05] 
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Factoren Aspecten Trends 

Demografisch Bevolki ngsomvang Bevolking groeit tot 18 miUoen in 
2040 

Vergrijzing en 2,2 miljoen 75+'s in 2050 
ontgroening 
Huishoudprognose Toename I en 2 

~ersoonshuishoudens 

Allochtonen 2/3 bevolkingsgroei niet westerse 
allochtonen 

Economisch Hoger inkomen per huishouden 

Sociaal Individualisering Variabele vraag 
Kritischer ten aanzien van 
producten 

Emancipatie Toename van inkomen 
huishoudens 

Wensen van Bewoners wensen kwaliteit 
woonomgeving Woning indelen naar behoefte 

bewoner 
Vrije indeelbaarheid woning 

Technologisch Domotica 
Flexibele bouwdelen 

Ecologisch Langere levensduur materialen 
Flexibel bouwen 

Politiek Nota Mensen Wensen Vergroten keuze vrijheid burgers 
Wonen Aandacht maatschappelijke 

waarden 
Beheerste marktwerking 

SER Verschuiving van kwantiteit naar 
kwaliteit 

SEV Beter wonen voor de burgers 

Tabel 3.1 DESTEP factoren die van invloed zijn op de woningbouw 

Vanuit de Demografisch, Ecologische, Sociale, Technologische, 
Economische en Politieke (DESTEP) factoren komen er een paar 
kernwoorden naar voren. Deze spelen een rol binnen de 
toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt. Deze 
factoren zijn: bevolkingsgroei (met name vergrijzing), klant 
centraal, kwaliteit, veranderbaarheid en duurzaamheid. 
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3.2 Inspelen Infra+ op DESTEP factoren 
Met behulp van de DESTEP-factoren zijn de maatschappelijke 
trends en ontwikkelingen (externe factoren) geanalyseerd, om op 
deze wijze een beeld te krijgen van de veranderingen die van 
invloed kunnen zijn op de woningmarkt. Voor Infra+ is dit van 
belang om zo verantwoorde keuzes te maken in het ontwerpen van 
een nieuwe topvloer. In tabel 3.1 zijn de belangrijkste trends 
aangegeven per aspect. Zoals zonet al gezegd zijn de kernwoorden 
die naar voren komen: bevolkingsgroei, klant staat centraal, 
kwaliteit, veranderbaarheid en duurzaamheid. 

Hier zou Infra+ op de volgende wijze invulling aan kunnen geven: 

Vergrijzing is een belangrijke ontwikkeling voor de bouw. Het 
langer thuis blijven wonen wordt met de toenemende vergrijzing 
steeds belangrijker. Hiervoor zullen aanpassingen in de woning 
noodzakelijk zijn. Hier kan Infra+ op inspringen. De vloer is 
namelijk zeer flexibel en het kost daardoor minder tijd en geld op 
aanpassingen te realiseren. Gedacht kan worden aan een badkamer 
enJof slaapkamer op de begane grond. 

Onder invloed van de individualisering willen de bewoners de 
mogelijkheid hebben hun woning naar eigen goeddunken in te 
delen. Deze mogelijkheid biedt Infra+, hoewel het gemak om 
wijzigingen aan te brengen nog vergroot zou kunnen worden. 

Nieuwe technologische ontwikkelingen komen als van een lopende 
band onze woning binnengerold. Er is echter in de woningbouw 
slechts beperkte ruimte om al deze technologie onder te brengen. 
In de kantoorbouw worden er vooral verlaagde plafonds 
aangebracht en in sommige gevallen een computervloer. De Infra+ 
vloer kan hier uitkomst bieden, er is immers ruimte genoeg om alle 
technische snufjes eenvoudig onder te brengen. 

De Infra+ vloer voldoet al in grote mate aan het IFD-bouwen 
principe, echter bij de combinatie van de Infra+vloer met de 
betonnen topvloer variant zal de topvloer bij ingrijpende 
wijzigingen gesloopt moeten worden. Hier zou nog een besparing 
in afval verwezenlijkt kunnen worden. 
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3.3 Conclusies externe analyse 
Om in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen zou 
lnfra+ verbeteringen kunnen aanbrengen aan de huidige topvloer. 
Deze verbeteringen zouden in hoofdzaak betrekking moeten 
hebben op: 

Verhogen flexibiliteit. Hierdoor kan het langer thuis wonen 
makkelijker worden verwezenlijkt. Tevens kan er aan de 
steeds groter wordende diversiteit van woonwensen van 
bewoners worden voldaan. 
Droge montage ter verbetering duurzaamheid. 
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4. Kansen voor Intra + 
Uit het 2e en 3e hoofdstuk kunnen een aantal conclusies worden 
getrokken. Deze zullen hieronder nog een keer op een rij worden 
gezet. Na het opstellen van de conclusies zijn er een aantal 
vervolgonderzoeksvragen opgesteld, deze zullen in de komende 
hoofdstukken verder worden behandeld. 

In hoofdstuk 2 kwam duidelijk naar voren dat de mogelijkheid om 
de leidingzone in de Infra+vloer bereikbaar te maken een groot 
voordeel kan zijn t.o.v. andere vloersystemen. Toch waren er een 
aantal punten die duidelijk voor verbetering vatbaar zijn. Deze 
kwamen vooral naar voren als je de twee vloervarianten naast 
elkaar plaatste. De verbeterpunten op een rij: 

Bereikbaarheid leidingzone anhydriet gietvloer 
Trillingsgedrag houten topvloer variant 
Gelaagde opbouw 

In hoofdstuk 3 werd met behulp van de DESTEP methode 
onderzocht wat de externe factoren waren die van in vloed kunnen 
zijn voor een nieuwe topvloer. Uit deze DESTEP methode 
kwamen er een aantal trends naar voren. Deze trends hadden 
vooral betrekking op bevolkingsgroei (met name vergrijzing), klant 
staat centraal, kwaliteit, veranderbaarheid en duurzaamheid. 

Hierna zijn er een aantal verbeterpunten geopperd die ervoor 
kunnen zorgen dat de Infra+ vloer beter kan inspringen op de 
veranderende markt. Deze verbeterpunten zijn: 

Verhogen flexibiliteit. Hierdoor kan langer thuis wonen 
makkelijker worden verwezenlijkt. Tevens kan er aan de 
steeds groter wordende diversiteit van woonwensen van 
bewoners worden voldaan. 
Droge montage ter verbetering duurzaamheid. 

Uit de verbeterpunten uit hoofdstuk 2 en 3 komen een aantal 
punten naar voren die verder bekeken worden. Deze zijn het 
bouwproces van de topvloer, het trillingsgedrag van een vloer en 
de flexibiliteit. 

Om een beter beeld te krijgen van het bouwproces en de begrippen 
flexibiliteit en trillingsgedrag zal er in de volgende drie 
hoofdstukken een antwoord worden geven op de vragen: 

Aan welke mate van flexibiliteit moet de topvloer voldoen? 
Op welke wijze kan het trillingsgedrag van een vloer 
worden verbeterd? 
Hoe kan het bouwproces worden geoptimaliseerd? 
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5. Flexibiliteit 
De Infra+vloer is ontwikkeld vanuit de visie van het scheiden van 
drager en inbouw. Dit om het flexibiliteitruveau van de woning te 
verhogen. Hierdoor kan de economische levensduur van een 
woning sterk worden vergroot. Omdat flexibiliteit een belangrijke 
factor is ga ik hier wat dieper op in. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk zal aan de hand van een aantal 
scenario's worden gekeken naar wat bepaalde mutaties binnen een 
gebouw voor eisen stellen aan de flexibiliteit van een vloer. 

5.1 Definitie van flexibiliteit 
Een gebouw bestaat uit verschillende elementen. Het flexibel 
gebruik van een ruimte of gebouw is afhankelijk van de mate 
waarin aanpassingen aan de ruimte plaats kunnen vinden, 
afhankelijk van de wens van de gebruiker van die ruimte. Het 
eenvoudig ontkoppelen van bouwelementen is daarom vooral 
belangrijke tijdens de gebruiksfase van het gebouw. 

De definitie van flexibiliteit luidt dan als volgt: 
De mogelijkheid om tijdens de gebruiksfase het gebouw(deel) op 
eenvoudige wijze aan te passen aan veranderingen in het 
eisenpakket dat door de gebruiker van het gebouw(deel) aan dat 
gebouw(deel) wordt gesteld. 

5.1.1 Definitie van aanpasbaarheid 
Als gevolg van de voorgaande definitie kan de definitie van de 
term aanpasbaarheid nog worden gegeven: 
De mogelijkheid tot het doen van aanpassingen, ofwel het 
aanbrengen van veranderingen aan een gebouw of gebouwdeel. 

Elk gebouw is aanpasbaar. De moeite die het doen van de 
aanpassingen kost bepaalt de mate van flexibiliteit. Die mate van 
flexibiliteit kan variëren tussen niet flexibel en zeer flexibel. Deze 
indeling is weergegeven in afbeelding hiernaast en is ontleend aan 
de methode "Flexis" van Rob Geraedts [GER93]. 

Kenmerkend voor de eenvoudige wijze van aanpassen, zoals dat is 
bedoeld in de definitie van flexibiliteit, moet zijn een besparing 
zijn op: 

benodigde manuren 
gebruik van ingewikkeld materieel 
schade aan onderdelen (niet-destructief slopen) 
gebruik van energie (zowel menselijk als niet menselijk) 
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5.1.2 Flexibiliteit in ontwerpfase 
Flexibiliteit in de gebruikfase voorziet alleen in het eenvoudig 
vervangen van onderdelen tijdens het gebruik. Het is echter ook 
belangrijk om flexibiliteit in de ontwerpfase te beschouwen. 
Daarbij gaat het om het kunnen toepassen van combinaties van 
allerlei willekeurige bouwelementen, zonder dat daarbij 
bijvoorbeeld maatonnauwkeurigheden of andere montage
problemen optreden. De definitie van flexibiliteit in de 
ontwerpfase luidt dan ook als volgt: 
De mogelijkheid om het gebouw(deel) op te bouwen uit producten 
die projectonafhankelijk zijn en daarnaast onafhankelijk zijn van 
andere te gebruiken bouwdelen. In principe is dit te bereiken door 
industrialisatie van de bouw. 

Bij deze manier van bouwen zal er rekening moeten worden 
gehouden dat de onderdelen ook daadwerkelijk flexibel zijn. Dit 
heeft vooral consequenties voor de aansluitingen van de diverse 
onderdelen. De technische en fysische problemen zijn immers 
anders dan bij niet flexibele bouwdelen. Er moet rekening worden 
gehouden met de volgende aansluitingseisen: 

wind- en waterdichting moeten verkregen worden door 
middel van droog gemonteerde demontabele 
verbindingsmiddelen (vergelijk kit met flexibele kunststof 
profielen) 
akoestiek: vergelijk een zware steenachtige vaste wand met 
een verplaatsbare lichte sandwichwand, 
bij uitwisselbare delen moet er rekening worden gehouden 
met stelruimte, 
de demontabele verbindingen moeten gedefinieerd zijn in 
termen van tijd en middelen die nodig zijn voor 
uitwisseling, 
de kwaliteit van de verbinding is afhankelijk van de 
frequentie van verandering (vergelijk een 
houtschroefverbinding met een bout-moerverbinding), 
er moet een hiërarchie gepland zijn in de volgorde van 
montage in verband met de verschillende levensduren van 
de bouwdelen. 

5.1.3 Levensduur van de elementen 

Het complexe ruimtelijk materiële bouwsysteem kunnen we zien 
als bestaande uit vijf subsystemen [DEL89] 
Systemen: 

Onderbouw 
Draagconstructie 
Omhullende elementen (gevels, wanden) 
Ui trusting/afwerking 
Losse inrichting 
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In de verdeling van het systeem in groepen elementen volgens 
Delsing komt de term levensduur voor in combinatie met de partij 
die invloed heeft op die groepen. Elk element heeft een levensduur 
die bepaald wordt door de productie, de gebruikte materialen en de 
verwerking: de technische levensduur. 
In principe kan een element dus gedurende die periode de 
prestaties leveren die zijn beoogd bij de productie van het element. 
Die invloed van een persoon op een element uit zich vaak in 
consumptieve levensduur. De termen technische levensduur en 
consumptieve levensduur worden in deze paragraaf gedefinieerd. 
Ter vergelijking kan nog de economische levensduur worden 
weergegeven. 

5.1.3.1 Technische levensduur 
Zoals eerder gezegd is de technische levensduur de periode waarin 
een element op zijn plaats in het systeem de minimaal geëiste 
prestaties levert. Direct na de productie heeft het product het 
maximale prestatieniveau (zie afbeelding 17), maar al snel daarna 
beginnen de prestaties af te nemen. In het begin gaat dat zeer 
langzaam, bijvoorbeeld tijdens de opslag in het magazijn, maar 
tijdens het gebruik zal het door meer of minder intensief gebruik 
wat sneller gaan, tot het moment Xt bereikt is, het einde van de 
technische levensduur. Op dit moment voldoet het product nog net 
aan de geëiste prestaties en wanneer dus nog langer wordt gewacht 
met vervangen, zal het minimale prestatieniveau niet meer gehaald 
worden. 
Hoe snel de prestaties terug lopen hangt af van het gebruik van het 
element. Wanneer men echter op moment Xt-n bij een 
prestatieniveau Pn, bijvoorbeeld door verandering in gebruik, meer 
prestaties wil, kan een hoeveelheid prestaties worden toegevoegd: 
upgrading. Naast een verhoging van het prestatieniveau op dat 
moment van Pn tot Pu , vindt ook een verlenging van de technische 
levensduur plaats van Xt tot X Hu . Op het moment dat het product 
verwijderd en vernietigd wordt als de technische levensduur nog 
niet verstreken is, blijven er onbenutte prestaties achter in het 
product. Het slopen of weggooien van het product leidt dan tot 
prestatievernietiging. 
Er kan ook gekozen worden voor hergebruik, eventueel met 
upgrading, als het pakket van prestaties dat het product op dat 
moment bezit niet voldoet aan de voor het nieuwe gebruik geëiste 
prestaties. Upgrading is niet nodig als voor het toekomstige 
gebruik minder eisen worden gesteld, dus gebruik waarvoor het 
gewenste prestatieniveau lager ligt dan Pn. Er moet dan wel sprake 
zijn van een markt voor tweedehands bouwmaterialen, die op dit 
moment nagenoeg geheel ontbreekt. Vanuit milieuoogpunt zou een 
dergelijk markt wel heel belangrijk zijn. Voor consumptieve en 
economische levensduur kan precies dezelfde redenering worden 
gevolgd, en daarbij kan hiernaast getoonde afbeelding worden 
gebruikt. 
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5.1.3.2 Consumptieve levensduur 
Op het moment dat de consument kiest voor een bepaald product 
op moment Ac, voldoet dat product geheel aan de eisen en wensen 
van de consument. Met het verstrijken van de tijd neemt de 
tevredenheid af tot G min, het omslagpunt van tevredenheid naar 
ontevredenheid. Op dit moment wordt een minimaal genoegen 
beleefd aan de door het product geleverde prestaties. Als de 
consument nog langer wacht zal de tevredenheid omslaan in 
ontevredenheid. Het werkelijke tijdstip waarop dit plaatsvindt, is 
natuurlijk zeer moeilijk in jaren of dagen weer te geven. Wordt het 
product vóór het verstrijken van de consumptieve levensduur 
vervangen, dan wordt het genoegen verspild dat nog aan het 
product beleefd had kunnen worden. Voor het vervangen van het 
product op moment X e-n zullen redenen zijn zoals onherstelbare 
schade of "gedwongen" verhuizing. Bij schade zal de 
consumptieve levensduur plotseling sterk afnemen: een beschadigd 
product kan maar weinig genoegen bieden aan de consument. Als 
de verwerking voortkomt uit verhuizing, heeft het product nog 
voldoende capaciteit om genoegen te bieden aan ofwel dezelfde 
ofwel een andere consument. 

5.1.3.3. Economische levensduur 
Op het moment dat men een overeenkomst sluit om een bepaald 
product te kopen voor een bepaald bedrag, verwacht men 
gedurende een periode X e, gebruik te kunnen maken van de 
prestaties van het product, de economische levensduur. Op het 
moment van aankoop A e, is de economische waarde van het 
product maximaal. Tijdens het gebruik neemt die waarde met de 
tijd af tot 0 op moment X e. Wanneer het product verwijderd wordt 
op het moment X e-n, heeft het product nog een hoeveelheid 
restwaarde. Het product kan worden weggegooid en de restwaarde 
wordt dan vernietigd: kapitaalvernietiging. Een andere oplossing is 
het doorverkopen van het product, al of niet met een upgrading. 
Wanneer wordt gekozen voor een upgrading, wordt extra 
geïnvesteerd en wordt de levensduur verlengd tot X t-n. 

Om de benodigde flexibiliteit in vloeren te bekijken is het 
belangrijk eerst te weten wat er zich in de vloer bevindt. In de 
Infra+ vloer kunnen eigenlijk alle leidingen worden ondergebracht, 
bijvoorbeeld elektraleidingen en riolering. 
Als je nu naar de anhydriet gebonden topvloer van Infra+ kijkt, 
valt op dat de economische levensduur veel langer kan zijn dan de 
gebruiksperiode. Deze gebruiksperiode hangt overigens niet af van 
het voldoen van de vloer, maar van het voldoen van het 
onderliggende leidingwerk. Om dit verschil in economische 
levensduur te voorkomen zijn er twee oplossingen te bedenken: 

1) Een vloer ontwikkelen met een economische levensduur 
gelijk aan die van het leidingwerk. 

2) Er voor zorgen dat het leidingwerk bereikbaar blijft zonder 
de bovenliggende vloer af te hoeven breken. 
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5.2 Scenario's 
Uit hoofdstuk 3 kwamen een aantal trends naar voren waarbij een 
hogere flexibiliteit van de vloer zeer wenselijk was . Om bepalen 
aan welke eisen de flexibiliteit van de vloer moet voldoen zijn er 
een aantal scenario's beschreven. Deze scenario ' s zijn beschreven 
voor een periode van na 1 jaar, 1- J 0 jaar en > 10 jaar. Hierdoor 
krijgen de getrokken conclusies uit de voorgaande hoofdstukken 
een concretere vorm en wordt duidelijk wat de concrete 
consequenties van de gestelde voorwaarden zijn. 

5.2.1 Flexibiliteitsniveaus 

Om wijzigingen door te voeren zullen er op verschillende plekken 
verschillende flexibiliteitniveaus nodig zijn . Er zal bijvoorbeeld 
eerder een nieuwe aansluiting voor de tv nodig zijn dan een nieuwe 
rioleringsafvoer. Om deze niveaus in kaart te kunnen brengen heb 
ik een aantal scenario ' s beschreven. Vervolgens heb ik een redelijk 
neutrale plattegrond van een woning bekeken en ik heb gekeken 
wat er met de plattegrond gebeurt. 
Het is bij deze scenario' s niet de bedoeling een compleet beeld van 
alle mogeJjjke wijzigingen binnen een woning te geven. Het dient 
slecht als indicatie van wat de vooraf gestelde criteria als gevolg 
hebben op de benodigde flexibiliteit van de topvloer. 

Woning 
< 1 jaar 
Woon/eetkamer: indeling woonkamer 
Keuken : aansluiten afwasmachine 
Berging: aansluiten wasdroger 
Slaapkamers: t.v. - en adsl aansluiting, 
Badkamer: geen 

1-10 jaar 
Woon/eetkamer: 
Keuken: nieuwe keuken 
Berging: aansluiten wasdroger 
Slaapkamers: slaapkamer wordt 
studeerkamer 
Badkamer: nieuwe badkamer 

> 10 jaar 
Woning wordt seniorenwoning 
Woon/eetkamer: wordt 
woonkamer/keuken 
Keuken: wordt badkamer 
Berging: wordt slaapkamer 
Slaapkamers: 
Badkamer: 
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Scenario Korte Termijn 
Woon/eetkamer: 
Keuken: nieuwe keuken 
Berging: aansluiten wasdroger 
Slaapkamers: t.v. aansluiting, adsl aansluiting 
Badkamer: geen 

Benodigde flexibiliteit 
Als je de plattegrond bekijkt kun je zien dat de "korte termijn 
flexibiliteit" van de vloer zich vooral aan de randen van een 
kamer bevindt. Dit komt doordat het vooral gaat om het 
bijplaatsen van een wandcontactdoos of aansluiting van een 
tv-kabel. Hier springen leveranciers als KISS op in. Zij 
leveren producten waarbij in een soort van plint diverse 
elektra- en datakabels kunnen worden ondergebracht. 

I 

-tl I 

~ I 
• 

32 



Scenario Middellange Termijn 
Woon/eetkamer: 
Keuken: nieuwe keuken 
Berging: aansluiten wasdroger 
Slaapkamers: slaapkamer wordt studeerkamer 
Badkamer: nieuwe badkamer 

Benodigde flexibiliteit 
Hier valt op dat gewenste flexibiliteit zich beperkt tot de 
badkamer en keuken. Ook valt op dat het nu meer gaat om het 
verleggen van leidingen zoals riolering, water- en 
CVleidingen. Omdat de badkamer zich echter in elke kamer 
kan bevinden is het nodig dat de leidingen in de vloeren van 
alle vier de kamers net als de badkamer aangepast kunnen 
worden. 
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Scenario Lange Termijn 
Woning wordt seniorenwoning 
Woon/eetkamer: wordt woonkamer/keuken 
Keuken: wordt badkamer 
Berging: wordt slaapkamer 
Slaapkamers: 
Badkamer: 

Benodigde flexibiliteit 
Het is nu noodzakelijk dat overal de leidingen bereikbaar 
moeten zijn. 
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5.3 Conclusies flexibiliteit 
Bij het maken van een bouwproduct dat het begrip flexibiliteit 
hoog in het vaandel heeft staan, is de eenvoudige wijze van 
aanpassen kenmerkend. Hierbij wordt gestreefd naar een besparing 
op: 

benodigde manuren 
gebruik van ingewikkeld materieel 
schade aan onderdelen (niet-destructief slopen) 
gebruik van energie (zowel menselijk als niet menselijk) 

Een ander aspect dat een grote rol speelt bij het ontwikkelen van 
een flexibel bouwproduct is de mogelijkheid om het product 
projectonafhankelijk toe te passen. Tevens moet het bouwproduct 
onafhankelijk van andere bouwdelen te gebruiken zijn. 

Door een aantal scenario's te beschrijven en vervolgens te bekijken 
wat de voorwaarden zijn voor de nieuw te ontwikkelen topvloer, 
zijn er een aantal conclusies te trekken. 
Op de korte termijn blijft de benodigde flexibiliteit beperkt tot de 
randen van een vertrek. Op de middel tot lange termijn is het 
waarschijnlijker wenselijk dat een heel vloerveld flexibel is 
uitgevoerd. Deze wijzigingen blijven echter vaak beperkt tot 1 of 2 
vertrekken (vaak keuken en badkamer). Op de lange termijn zou 
het flexibel zijn van de gehele vloer een uitkomst kunnen bieden. 
Hieruit zou je kunnen concluderen dat er behoefte is aan twee 
verschillende flexibiliteitni veaus zij n. 
Het blijft echter de vraag of in het kader van uniformiteit, het 
wenselijk is om twee systemen naast elkaar te gebruiken. 
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6. Trillingsgedrag 
Bij het construeren van lichte (top )vloeren is de kans dat de vloer 
hinderlijk gaat trillen een stuk groter dan bij het construeren van 
relatief zware betonvloeren. Om deze lichte (top)vloeren vóór 
gebruik te kunnen beoordelen op trillingsgedrag heeft SBR een 
richtlijn opgesteld. Hiermee kan aan de hand van metingen of 
berekeningen worden voorspeld in welke comfortklasse de vloer 
zal vallen. Deze richtlijn heet: ''Trillingen van vloeren door lopen". 
Ik zal hier eerst in het kort beschrijven hoe de richtlijn tot stand is 
gekomen, vervolgens zal ik iets vertellen over de factoren die van 
invloed zijn op het trillingsgedrag. 

6.1 Ontstaan richtlijn SBR 
Het Bouwbesluit stelt uitsluitend eisen aan vloeren voor zover deze 
eisen betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en de 
bruikbaarheid. Het trillingsgedrag van vloeren door lopen maakt 
hier geen deel van uit. Vloeren worden met betrekking tot dit 
aspect vaak alleen beoordeeld wanneer er tijdens het gebruik 
klachten zijn. Ook dan blijkt het moeilijk een objectief oordeel 
over het trillingsgedrag van vloeren te geven. De privaatrechtelijke 
regelgeving in NEN 6702 over het beoordelen van het dynamisch 
gedrag van vloeren dekt de problematiek namelijk niet geheel af. 
Vanuit de wens om het materiaalgebruik in de bouw te beperken 
en door de introductie van nieuwe vloertypen, ontstond in de 
praktijk behoefte aan een richtlijn voor het voorspellen, meten en 
beoordelen van trillingen van vloeren door lopen. 

Het belangrijkste doel van deze richtlijn is het beoordelen van het 
comfort van vloeren door lopen. Het gaat om situaties waarbij 
mensen zich op een vloer bevinden waarop ook wordt gelopen. 
Deze richtlijn is geldig voor vloeren in ruimten die bestemd zijn 
voor langdurig verblijf van mensen en heeft betrekking op de 
leefbaarheid van de vloer voor mensen. De richtlijn gaat in op het 
voorspellen, het meten en het beoordelen van het trillingsgedrag 
door lopen van mensen. De gebruikte methodiek kan ook worden 
gebruikt voor andere dynamische belastingen, bijvoorbeeld door 
machines en dansende mensen. 

6.2 ES-RMS90 
De richtlijn "Trilling van vloeren door lopen" geeft een procedure 
voor het beoordelen van vloertrillingen veroorzaakt door lopen. 
Ook worden de te hanteren criteria die van invloed zijn op het 
trillingsgedrag behandeld. De te beoordelen waarden kunnen 
worden bepaald op basis van een meting of op basis van een 
berekening. Uit de berekening of de meting komt er een waarde 
naar voren. Met deze waarde kan worden afgeleid in welke klasse 
de vloer kan worden ingedeeld. Deze waarde wordt de ES-RMS90 
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genoemd. De ES-RMS90 bestaat uit drie delen, namelijk ES, RMS 
en de 90. 

6.2.1 RMS 
Als je een trillingsfunctie hebt kun je hiervan de gemiddelde 
waarde uit rekenen. Dit doe je door het de vierkantswortel uit het 
gemiddelde van de kwadraten te nemen: de Root Mean Square 
(RMS). Dit is dus een gemiddelde waarde de trillingsgrafiek. Hier 
zijn vier grafieken te zien van een trilling. 
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De periode waar de RMS voor berekend wordt is steeds kleiner 
(het gearceerde gedeelte). Ook is te zien dat de amplitude in het 
midden van de grafiek het grootst is en aan de linker- en 
rechterkant het kleinst. Het signaal dooft als het ware uit. Hierdoor 
is de RMS waarde in de onderste grafiek ook het grootst: de 
amplitude is immers het grootst. 

6.2.2 ES 
Om nu een vaste periode te hebben waarover de RMS waarde 
berekend kan worden, is uit praktische overwegingen gekozen 
voor één enkele stap (ES). De RMS waarde van één enkele stap 
wordt nu de ES-RMS waarde genoemd. 

6.2.390 
Alle genoemde trillingsgrootheden, ook de ES-RMS, hangen af 
van de persoon die de trillingen veroorzaakt. Iemand met een ander 
gewicht enlof andere stapfrequentie zal een andere trilling 
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veroorzaken. Van alle mogelijke combinaties van gewichten en 
stapfrequenties wordt daarom de 90%-bovengrens gebruikt om met 
de criteria te vergelijken. Deze 90%-bovengrens komt overeen met 
de eisen volgens NEN 6700 (TGB Algemeen) voor de 
gebruikstoestand en wordt de ES-RMS90 genoemd. 

6.3 Bepaling van de klasse van een vloer 
Indien de demping, de eigenfrequentie en de modale massa bekend 
zijn, dan volgt de klasse van de vloer uit het figuur in bijlage C. 
Afhankelijk van de demping moet een bepaalde figuur worden 
gekozen. Het snijpunt van de verticale lijn van de modale massa 
met de horizontale lijn van de eigenfrequentie geeft de ES-RMS90-

waarde van de vloer. De klasse van de vloer wordt vervolgens 
bepaald met tabel 9. 

6.3.1 Beoordelingskiassen 
Tabel 9 geeft de grenswaarden van de ES-RMS90 voor de zes 
beoordelingsklassen A tlm F. Tabel 10 geeft de minimaal aan te 
houden klasse voor vloeren, afhankelijk van de gebruiksfunctie 
van de vloer. 

Klasse Ondergrens Bovengrens Kleur 
A (trillingen niet 0,0 0,1 Wit 
voelbaar) 0,1 0,2 Donker 
B 0,2 0,8 paars 
C 0,8 3,2 Paars 
D 3,2 12,8 Groen 
E 12,8 51,2 Geel 
F Oranje 
Tabel 9. Grenswaarden van de beoordeltngsklasse voor ES-RMS90 

Tabel 10. Minimaal aan te houden klasse voor vloeren, afhankelijk van de 
gebruiksfunctie. 

Gebruiksfunctie van de vloer 
kritische werkruimte 
gezondheidszorgfunctie, medisch 
onderzoek 
gezondheidszorgfu netie, behandelkamer 
gezondheidszorgfunctie, verpleging en 
verzorging 
onderwij sfunctie 
woonfunctie 
celfunctie 
logiesfunctie 
winkelfunctie 
bijeenkomstfunctie 
kantoorfunctie 
overige gebruiksfunctie 
indu striefunctie 
s ortfunctie 
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A 
B 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
E 
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Uit deze tabellen is op te maken dat de opnieuw te ontwikkelen 
vloer voor Infra+ moet voldoen aan Klasse 0 en dat ES-RMS90 
waarden tussen de 0,8 en 3,2 moet komen te liggen. In Bijlage C is 
dit aangegeven met de kleur groen. 

6.4 Invloed eigenfrequentie, modale massa en demping 
op ES-RMS90 waarden. 
Hiernaast is het figuur weergegeven van een vloer met een 
demping van I %. Hierin kun je aflezen wat de ES-RMS90 waarden 
zijn als de modale massa en de eigenfrequentie van een vloer 
bekend zijn . Om beter inzicht te krijgen in welke invloed de 
modale massa, demping en de eigenfrequentie hebben op het 
uiteindelijke trillingsgedrag, wordt er nu gekeken hoe men de 
uiteindelijke ES-RMS90 waarden kan beïnvloeden. 

6.4.1 Modale massa 

De modale massa van een vloer hangt in grote lijnen af van twee 
factoren , namelijk de grootte van het vloerveld en het eigengewicht 
van de vloer. Van deze factoren is het eigengewicht de enige factor 
die bij het aanpassen van de topvloer variabel is . Als je kijkt naar 
de hiernaast weergegeven figuur, kun je zien dat hoe hoger het 
eigengewicht ligt, hoe lager de ES-RMS90 waarden zullen zijn. 
Een hoger eigengewicht geeft dus een hoger comfort van de vloer. 

6.4.2 Eigenfrequentie 
De eigenfrequentie van een vloer hangt in grote lijnen af van de 
stijfheid van de vloer. Een hogere stijfheid geeft hogere waarden 
voor de eigenfrequentie. De eigenfrequentie geeft in de hiernaast 
getoonde figuur niet (net als bij de modale massa) bij een hogere 
eigenfrequentie lagere ES-RMS90 waarden. Echter is het wel zo 
dat wanneer de eigenfrequentie hoger is dan 2, dat over het 
algemeen geldt dat hoe hoger de eigenfrequentie is, hoe lager de 
ES-RMS90 waarden zijn. Bij een vloer zorgt een hogere stijfheid 
dus voor een hoger comfort van de vloer. 

6.4.3 Demping 

Demping van een vloer is niet zo gemakkelijk te berekenen als de 
eigenfrequentie. De demping van een vloer wordt bepaald door de 
geometrie van de vloer, de opleggingen en door het gebruikte 
materiaal. Daarnaast spelen ook het plafond dat aan de vloer is 
bevestigd, de vloerafwerking en de inventaris op de vloer een rol. 
De demping van een vloer wordt bij voorkeur bepaald uit een 
meting. De demping van de vloer hangt dus in grote mate af van de 
situatie waar de vloer gelegd wordt en hoe de vloer wordt 
afgewerkt. En niet zozeer aan de toegepaste topvloer. De enige 
factor die een rol speelt is het materiaalgebruik van de topvloer. In 
tabel 11 is te zien dat het gebruik van hout en beton een grotere 
demping tot gevolg heeft. 
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Tabel 11. Ondergrens voor dempingmaat(% van de kritische demping) van een 
I b ok r Ok I ° ° aanta ge rul e 11 e v oersltuatleso 

Onderdeel Dempin~ 

Vloerconstructie Hout 6% 
Beton 4% 
Staal 1% 
Staal-beton 1% 

Interieur Traditioneel kantoor voor 1-3 2% 
personen met scheidingswanden 
en archiefkasten 
Papierloos kantoor 0% 
Kantoortuin 0,5% 
Bibliotheek/archief 1% 
Woning 1% 
School 0% 
gymnastieklokaal 0% 

Vloerafwerking Plafond onder de vloer 0,5% 
Zwevende dekvloer 0% 

6.5 Conclusies trillingsgedrag 
Het trillingsgedrag van vloeren is terug te voeren tot waarden die 
de mate van comfort weergeven voor één enkele stap van een 
gemiddeld persoon. Deze stap wordt de ES-RMS90 waarde 
genoemd. Het gedrag van de vloer hangt in grote lijnen af van de 
modale massa, de eigenfrequentie en demping. De wijze waarop 
deze factoren positief te beïnvloeden zijn: 

Verhogen eigengewicht van de topvloer 
Vergroten stijfheid van de topvloer 
Toepassen van hout of beton 
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7. Bouwproces 

7.1 Bouwproces diverse vloeren 
Om te bekijken hoe het bouwen van vloeren zich in de loop der 
jaren heeft geëvolueerd zal ik naar het bouwproces van een aantal 
vloersystemen kijken. Ik begin met het traditionele bekisten van 
een vloer. Daarna zal ik het bouwproces van de breedplaatvloer 
behandelen. Deze valt onder de noemer halfgeprefabriceerde 
betonvloer. Als laatste twee vloersystemen zal ik de 
kanaalplaatvloer en de Infra+vloer bekijken. Dit zijn de 
zogenaamde geprefabriceerde vloersystemen. 

7.2 Procesanalyse 
De procesanalyse is een beknopte, schematische weergave van een 
systeem. De procesanalyse in dit onderzoek bestaat uit blokken, 
die verbonden worden door middel van pijlen. De afzonderlijke 
processen worden in een kader of box geplaatst. Rond dit kader 
hebben de belangrijkste aspecten bij processen een vaste plaats. De 
pijlen geven de richting van de gegevensstroom. 

Links van het kader staat de invoer, datgene wat in het 
proces getransporteerd wordt. 
Recht van het kader staat de uitvoer, het resultaat van eht 
proces. 
Onder het kader staat de energie, de middelen en de 
mensen, waarmee en proces wordt verricht. 
Boven het kader staan de gegevens voor de besturing van 
het proces, noodzakelijke informatie voor het beheersen 
van het proces. 

De opvolging van de activiteiten vindt dus ook in het schema 
plaats op chronologische grond. De procesanalyses ZIJn 
opgenomen in bijlage G. 

7.2.1 Traditionele bekisting 

Een vloerbekisting moet het gewicht van het beton naar de 
onderliggende draagconstructie overbrengen, tot het beton 
voldoende sterkte heeft gekregen om zijn eigen gewicht te kunnen 
dragen. Hiervoor brengt men stalen stempels aan, op deze stempels 
liggen balken en deze moeten de kans op pons voorkomen. 
Vroeger bestond de bekisting uit een in het werk getimmerde 
bekisting. Om dit arbeidsintensieve proces te verkorten wordt er 
tegenwoordig bijna uitsluitend gebruik gemaakt van 
systeembekisting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stalen 
bekisting die meerdere malen gebruikt kan worden. Bij deze 
systeembekisting moet wel vaak rekening worden gehouden met 
het verwijderen van de bekisting. Dit kan nogal wat eisen aan het 
ontwerp tot gevolg hebben. 
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7.2.2 Breedplaatvloeren 

Een bijzondere vorm van ter plaatse gestorte vloeren is de 
toepassing van breedplaatvloeren. Feitelijk is dit type een 
tussenvonn van de traditioneel gestorte vloeren en de prefab 
vloeren. Breedplaatvloeren bestaan uit een vooraf vervaardigde 
schil van circa 50mm beton waarin al wapening is aangebracht. De 
rest van de benodigde wapening wordt in het werk aangebracht. De 
platen moeten tijdelijk met korte tussenafstanden worden 
ondersteund waarna de constructief meewerkende betonlaag ter 
plaatse wordt aangebracht. Deze laag van circa 150-250mm vormt 
de benodigde constructiehoogte. Vaak wordt er in een later 
stadium nog een dekvloer aangebracht. 

7.2.3 Kanaalplaat 
Het toepassen van geprefabriceerde vloeren, ook wel 
systeemvloeren genoemd, heeft een grote vlucht genomen. Bij de 
keuze is de kortere bouwtijd meestal het belangrijkste argument. 
Kanaalplaten zijn volledig geprefabriceerde, voorgespannen 
vloerplaten. die ter besparing van het eigengewicht van holle 
kanalen zijn voorzien. Na de montage van de platen worden de 
voegen gevuld met een zandcementmortel. Vaak wordt er ook nog 
een druklaag aangebracht, hier worden ook de benodigde leidingen 
in aangebracht. 

7.2.4 Infra+vloer 

Zoals al in hoofdstuk 2 is beschreven bestaat de Infra+vloer uit 
twee delen: de Infra+vloerplaat en de topvloer. Na het plaatsen van 
de geprefabriceerde Infra+vloerplaat kunnen de leidingen worden 
aangebracht. Pas laat in de uitvoeringsfase wordt de topvloer 
aangebracht. Deze topvloer is er in twee varianten. Bij de houten 
variant worden er houten platen op stalen omegaprofielen 
aangebracht. Bij de betonnen variant wordt er een staalplaatvloer 
gelegd waarover een anhydriet vloer wordt gestort om te 
voorkomen dat he anhydriet wegvloeit worden alle kieren en gaten 
afgeplakt. 

7.2.5 Van traditionele bekisting naar breedplaatvloer 
Als je de traditionele betonnen vloer en de bekistingplaatvloer met 
elkaar vergelijkt is het grote verschil dat de breedplaatvloeren de 
ontwerpvrijheid aanzienlijk vergroten. Er hoeft bij de 
breedplaatvloer minder rekening te worden gehouden met het 
ontkisten van de vloer. Bij het ondersteunen van de vloer zijn er 
minder stempels nodig als bij de in situ bekisting. Doordat de 
wapening al grotendeels is aangebracht wordt er eveneens tijd op 
het arbeidsproces bespaard. Op de bouwplaats wordt er dus vooral 
op bouwtijd en arbeidskracht bespaard en is het veel eenvoudiger 
om niet standaard vloeren te bekisten. 
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7.2.6 Van breedplaatvloer naar kanaalplaatvloer. 
Bij de kanaalplaat vloer wordt ook het storten van de vloer 
verschoven naar de de fabriek. Na het leggen van de kanaalplaten 
kan er meteen begonnen worden met het leggen van het 
leidingwerk hiervoor zullen een aantal kanalen moeten worden 
open gebroken. Er hoeft echter geen wapening aangebracht te 
worden alle wapening zit immers al in de vloer. De droogtijd wordt 
bij het plaatsen van een kanaalplaatvloer beperkt tot het drogen van 
de druklaag. Ook hier wordt dus weer bespaard op arbeidskracht 
en bouwtijd. 

7.2.7 Van kanaalplaatvloer naar Infra+vloer 
Net als bij de kanaalplaatvloer kan men na het leggen van de 
vloerelementen meteen beginnen met het leggen van al het 
leidingwerk. Het grote verschil is hier dat er bij de Infra+vloer nog 
tot ver in de uitvoeringsfase er nog gewerkt kan worden aan het 
leidingwerk. Ook is er hier tijd gewonnen door zo weinig mogelijk 
gebruik te maken van droogtijden. Bij de houten variant zijn er 
zelfs helemaal geen droogtijden nodig. Hier wordt er dus vooral 
bespaard op het minimaliseren van de droogtijden en het 
optimaliseren van aanbrengen van het leidingwerk. 

7.3 Renovatie 
In de proces schema's in bijlage G is er in het bouwproces 
aangegeven wat er zou gebeuren als er sprake zou zijn van een 
renovatie of ingrijpende verbouwing. Aangezien het proces van 
verbouwen bij de eerste bekistingsystemen nagenoeg gelijk is, zal 
er hier alleen gekeken worden naar de traditionele bekisting en de 
Infra+vloer. Bij de traditionele wijze van bekisting zal de 
cementdekvloer verwijderd moeten worden, ook zullen er vaak 
nieuwe sleuven moeten worden gemaakt voor grotere leidingen 
zoals de riolering. Vervolgens zal het bouwproces gelijk zijn aan 
de uitvoering van een nieuw te storten betonnen vloer. Omdat de 
Infra+vloer twee varianten heeft voor de topvloer, zijn er ook twee 
verschillende wijzen waarop er verbouwd moet worden. Bij de 
betonnen topvloer zal eerst de anhydriet topvloer verwijderd 
moeten worden. Vervolgens kan het aanpassen van het leidingwerk 
relatief eenvoudig verlopen. Nadat al het leidingwerk in orde is zal 
er een nieuwe staalplaatbeton vloer moeten worden aangebracht. 
Aangetekend moet worden dat bij kleinere verbouwing kan 
worden volstaan met het aanbrengen van sparingen in de topvloer 
om zo het leidingwerk te kunnen bereiken. Bij de houten topvloer 
hoeft er niet gesloopt te worden. Het blijft allemaal beperkt tot het 
verwijderen van de houten panelen en vervolgens kan het 
leidingwerk aangepast worden. 

43 



Bij alle drie de betonnen varianten voor de vloer moet men dus 
rigoureus te werk gaan. En dit terwijl wijzigingen van het 
leidingwerk bij de houten vloer zo eenvoudig is. Ook het opnieuw 
aanbrengen van de topvloer/ cementdekvloer heeft weer meer tijd 
nodig dan het opnieuw leggen van de houten panelen. Bij renovatie 
van een woning wordt er bij de houten top vloer variant dus zowel 
op het afbreken als bij het opbouwen bespaard op tijd en geld. Het 
heeft dan ook grote voordelen om de topvloer zodanig uit te voeren 
dat het relatief eenvoudig kan worden gemonteerd en 
gedemonteerd. 

7.4 Conclusies bouwproces 
Bij het analyseren van de bouwwijze van diverse vloeren, zijn er 
op innovatief gebied twee richtingen aan te geven. Ten eerste het 
steeds verder ontwikkelen van systeembekistingen. Deze 
systeembekistingen vereenvoudigen het bekistingwerk en zijn 
tevens snel en meerdere malen inzetbaar. 
Ten tweede het verschuiven van het stort- en verhardingsproces 
naar de fabriek. Daarbij heeft de Infra+vloer ook nog de 
flexibiliteit weten te vergroten. Al deze innovaties hebben tot doel 
de bouwtijden te verkOlten, en de benodigde arbeid te 
verminderen. 
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8. Ontwerpeisen 

8.1 Het ontwerpproces 
Het ontwerpproces bestaat uit het opstellen van het programma van 
eisen en het aangeven van aandachtspunten. Bij het ontwerpen van 
een paneel voor de Infra+ vloer moet rekening worden gehouden 
met de ontwerpuitgangspunten van de vloer: die mogen niet teniet 
worden gedaan door het toepassen van de nieuwe topvloer. Na het 
ontwerpproces, dat heeft geleid tot het voorlopige ontwerp, zal het 
ontwikkelingsproces van start gaan. Dit ontwikkelingsproces zal 
tot doel hebben het ontwerp verder te verbeteren en te 
optimaliseren. Deze verbeteringen kunnen het gevolg zijn van 
gesprekken met producenten, constructeurs en andere 
professionals, maar ook door het maken en testen van een aantal 
proefmodellen. 

8.1.1 Het ontwerpconcept 
De Infra+vloer is het uitgangspunt voor het leggen van een nieuwe 
topvloer. De belangrijkste randvoorwaarde die hieruit voortkomt, 
is dat de nieuwe topvloer de stalen ribben moet kunnen 
overspannen. Deze afstand is in de standaard gevallen 1,2m, het 
gebruik van aangepaste maten voor deze afstand zal later nog 
behandeld worden, maar is bij het maken van een nieuw concept 
voor de topvloer achterwege gelaten. 

8.1.1.1 Beoordeling concepten 
Er moet dus een beloopbaar glad afgewerkt vloeroppervlak 
ontstaan, dat gereed is om op elke gewenste vloerafwerking aan te 
brengen. Hiervoor zijn verschillende varianten te bedenken. Om 
deze varianten te kunnen beoordelen zullen er een aantal 
beoordelingscriteria worden opgesteld. Door de concepten per 
beoordelingscriterium een waardering te geven, kan uiteindelijk 
worden bepaald welke variant het hoogst scoort op de 
beoordelingscriteria, en dus welke de meest geschikte variant is 
voor het ontwerpconcept. 
De beoordelingscriteria die nu gegeven worden dienen ertoe dat 
het verschil in de diverse concepten naar voren komt. De criteria 
waar ze alle reeds aan voldoen (zoals droge montage en niet 
destructief te verwijderen renovatie) worden hier niet meer 
behandeld. Omdat het materiaalgebruik en de uiteindelijke vorm 
van de concepten nog niet vast staat, zullen de criteria die van 
invloed zijn op het trillingsgedrag (modale massa en stijfheid) pas 
in een later stadium worden behandeld. 

Beoordelingscriteria concepten: 
1. De bereikbaarheid van het leidingwerk onder de topvloer 

bepaald in grote mate de flexibiliteit in de gebruiksfase. 
2. De elementen moeten zodanige afmetingen hebben, dat ze 

voor de arbeiders goed hanteerbaar zijn. 
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3. Om één bouwelement te krijgen dat aan alle eisen kan 
voldoen, moet een gelaagde opbouw worden voorkomen. 

4. Het aantal naden en oneffenheden moet worden 
geminimaliseerd, zodat na het leggen van de topvloer 
zonder verdere bewerking de afwerkvloer kan worden 
gelegd. 

5. De flexibiliteit aan de randen van een vertrek. In het 
vooronderzoek kwam naar voren dat daar de benodigde 
flexibiliteit het hoogst was. 

6. De flexibiliteit in het midden van een vertrek. 
7. Er word gestreefd naar het ontwikkelen van één uniform 

bouwsysteem, zonder dat er hierbij uitzonderingen hoeven 
te worden gemaakt. Te denken valt aan aangepaste 
elementen aan de rand van een vertrek . 

8. Om de bouwtijd zoveel mogelijk te reduceren moeten de 
elementen zoveel mogelijk worden geprefabriceerd. 

9. De elementen moeten zoveel mogelijk onafuankelijk zijn 
van het project waarin ze worden toegepast. 

10. Er moet zo min mogelijk vakmanschap nodig zijn om de 
vloer te leggen/veranderen om zo de arbeidskosten te 
drukken en om de flexibiliteit tijdens het gebruik voor de 
bewoner te vergroten. Aanpassen is immers eenvoudig. 

Ilo Om het bouwproces te versnellen moet het aantal 
handelingen op de bouwplaats zo veel mogelijk worden 
gereduceerd. 

8.1.1.2 Ontwerp concepten 

Voor het vormen van een vloerveld en het hierbij overspannen van 
de 1,2m tussen de stalen ribben van de Infra+vloer zijn de 
volgende mogelijkheden gegenereerd: 

I Kleine elementen met secundaire overspanning 
Bij deze variant worden de stalen liggers van de 
Infra+vloer overspannen door liggers (secundaire 
overspanning). Op deze liggers komen dan kleine 
elementen te liggen . 
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2 Kleine elementen 
Hier is er geen secundaire overspanning nodig, de 
elementen kunnen immers zelf de l,2m. 
overspannen. De constructie bestaat dus alleen uit 
de vloerelementen. 

3 Grote elementen 
Hier overspannen de elementen meerdere stalen 
liggers. De afmeting van de elementen zal dus 
vaak een veelvoud zijn van 1,2m. Hierdoor 
worden de topvloer elementen een stuk groter dan 
bij de vorige varianten. 

4 Grote elementen en kleine elementen 
Bij deze variant worden de grote en de kleine 
elementen dusdanig gecombineerd dat de grote 
elementen in het midden van een vertrek/woning 
liggen en de kleine aan de randen. Hierdoor wordt 
de leidingzone die het vaakst aan veranderingen 
onderhevig is beter bereikbaar. 
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8.1.1.3 Beoordeling van de varianten 

Elke variant kan beoordeeld worden aan de hand van de criteria. 
Een variant kan I tot en met 5 punten scoren voor een bepaald 
criterium, waarbij I punt staat voor slechte prestatie en 5 punten 
een uitstekende prestatie weerspiegelen. 

Concept 1 2 3 4 
I.Bereikbaarheid leidingzone 5 4 3 1 

2.Hanteerbaarheid 5 4 3 1 
3.Gelaagdheid opbouw 1 5 5 5 
4.Gladheid vloer 1 2 5 4 
5.Flexibiliteit randen vertrek 5 4 5 1 

6.Flexibiliteit midden vertrek 5 4 1 1 

7.Uniformiteit systeem 1 5 2 5 
8.Prefabricage/serie matige prod. 2 4 2 5 

9.Project onafhankelijk 3 3 3 3 
10. Vakmanschap montage 3 5 4 3 
II.Aantal handelingen 1 3 3 5 
Totaal 32 43 36 34 

Door de varianten op deze manier te beoordelen kan één van de 
varianten worden gebruikt als onderlegger voor het voorlopige 
ontwerp. Variant 2 blijkt nu als hoogst scorende de beste optie te 
zijn. Aangezien niet elk criterium even belangrijk is kan 
bovenstaande score een vertekend beeld geven. Criteria I en 2 zijn 
bijvoorbeeld belangrijker dan bijvoorbeeld criteria 8 en 9. 
Hierdoor kan het voorkomen dat bovenstaande tabel een verkeerde 
indruk geeft van de werkelijke kwaliteit van een bepaald concept. 
Om dit probleem op te vangen is er in de tweede tabel gebruik 
gemaakt van een gewogen berekening, hierbij is er aan elk 
criterium een weegfactor gehangen. 
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Concept 1 2 3 4 weegfactor 
I.Bereikbaarheid 5 4 3 1 2 
leidingzone 
2.Hanteerbaarheid 5 4 3 1 2 
3.Gelaagdheid opbouw 1 5 5 5 1,5 
4.Gladheid vloer 1 2 5 4 2 
5.Flexibiliteit randen 5 4 5 1 2 
vertrek 
6.Flexibiliteit midden 5 4 1 1 1 
vertrek 
7.Uniformiteit systeem 1 5 2 5 1,5 
8.Prefabricage/serie matige 2 4 2 5 1 
prod. 
9.Project onafhankelijk 3 3 3 3 1 
IO.Vakmanschap montage 3 5 4 3 2 
II.Aantal handelingen 1 3 3 5 2 
Totaal 53 70 62,5 54 

8.1.1.4 Uiteindelijk concept 

De variant die duidelijk het beste aan de vooraf gestelde criteria 
voldoet is het concept waarbij de topvloer zal bestaan uit 
elementen die zo groot zijn dat ze de stalen liggers van de 
Infra+vloer zelf kunnen overspannen. 
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9. Het ontwerp 
In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat het concept met 
de kleine topvloer elementen het beste aan de vooraf gestelde 
criteria voldoet. In de komende hoofdstukken zal het concept 
verder worden uitgewerkt. Het is hierbij de bedoeling dat door het 
verder ontwikkelen van het element, het element steeds beter aan 
de beoordelingcriteria zal gaan voldoen. 

Het concept is er in het kort erop gebaseerd dat het zo licht 
mogelijk moet zijn (benodigde flexibiliteit) en toch een hoge 
stijfheid heeft (comfort). 

De twee speerpunten voor de rest van het onderzoek zijn dus het 
verbeteren van het trillingsgedrag en het verhogen van de 
flexibiliteit. Tevens wordt er gekeken naar het productieproces van 
het element. 

9.1 Verbeteren trillingsgedrag 
Het trillingsgedrag van een vloer kan op verschillende manieren 
verbeterd worden: 

verhogen van het gewicht (niet wenselijk) 
Verhogen van de stijfheid 

Het verhogen van de stijfheid zonder dat er materiaal wordt 
toegevoegd twee manieren worden bereikt: 

Verhogen stijfheid van het materiaal 
Het optimaliseren van de vorm van het element 

Deze twee opties zullen in hoofdstuk 10. In hoofdstuk 11 word met 
behulp van de SBR-richtlijn gekeken of het element aan de 
trillingseisen voldoet. 

9.2 Verbeteren flexibiliteit 
Voor het verkrijgen van een element dat zeer flexibele is en 
gemakkelijk te hergebruiken, is het belangrijk dat het element 
gemakkelijk hanteerbaar en droog te monteren is. Om er voor te 
zorgen dat het element gemakkelijk hanteerbaar is, is het zaak: er 
voor te zorgen dat het element zo licht mogelijk is. 

Voor de droge montage is het vooral belangrijk dat de vloer zeer 
glad is zonder dat er hierbij nog een afwerklaag toegepast hoeft te 
worden. Het is duidelijk dat er voor een gladde vloer een maatvast 
element nodig is. De wijze waarop het element geproduceerd 
wordt heeft grote invloed op de maatvastheid van het element. Dit 
zal verder toegelicht worden in hoofdstuk 12. 
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10. Vorm en materiaalkeuze 
In hoofdstuk 6 kwam naar voren dat de stijfheid van een element 
grote invloed heeft op het trillingsgedrag van een vloer. Om deze 
stijfheid te vergrootten zijn er een aantal opties. Ten eerste heeft de 
vorm grote invloed op de stijfheid van een element. Een andere 
factor die een grote invloed heeft op de stijfheid van een element is 
het materiaalgebruik. Het ene materiaal heeft een grotere 
elasticiteitsmodulus dan het ander, deze twee opties zullen nu 
verder worden uitgewerkt. 

10.1 Materiaal gebruik 
De stijfheid van een materiaal wordt uitgedrukt in een eenheid van 
N/m2 . Hieronder zijn de Elasticiteitsmodulus van diverse 
materialen weergegeven. Zoals te verwachten heeft beton een veel 
hogere Elasticiteitsmodulus dan bijvoorbeeld kalkzandsteen. Een 
uitgangspunt voor de nieuwe topvloer was dat hij eenvoudig 
hanteerbaar moest zijn. Dit brengt met zich mee dat het wenselijk 
is dat de elementen zo licht mogelijk worden uitgevoerd. Om de 
materialen te kunnen beoordelen op hun stijfheid in relatie tot hun 
volumieke massa. Is de Elasticiteitsmodulus gedeeld door de 
volumieke massa. Hierdoor krijg je een idee wat het toevoegen van 
een kilo materiaal voor invloed heeft op de stijfheid van het 
element. Om nu conclusies te kunnen trekken uit de 
elasticiteitsmodulus van de diverse materialen. 

Materiaal Volumieke Volumieke Elasticiteits- Elasiticiteitsm.l 
massa massa modulus Volumieke m. 
[(kg/m3) gem. N/mm4 

(kg/ml ) 

Anhydriet 2200 2200 15000 6,8 
Beton 2300-2500 2400 31000 12,9 
Kalkzandsteen 1000-1400 1200 3000 2,5 
Cellenbeton 300-700 500 2000 4 
Hout 700 700 7000 10 

Er zijn uiteraard ook combinaties tussen verschillende materialen 
mogelijk. De meest toegepaste vorm hiervan is de combinatie van 
staal en beton. Het relatief dure staal wordt hierbij in het beton 
gestort. De wapening bevindt zich hierbij vooral in de trekzone van 
het element. Hier komen de materiaaleigenschappen van het staal 
immers het meest tot zijn recht. 

Hier beperk ik me echter tot het kiezen van het basismateriaal 
waaruit het paneel zal komen te bestaan. Eventuele combinaties 
van het basismateriaal met andere materialen zullen later worden 
behandeld. 
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Uit de vergelijking van de verschillende materialen op basis van de 
stijfheid kwam het beton als beste naar voren. Het hout kwam op 
de tweede plaats. Ik zal nu verder gaan met beton als 
uitgangsmateriaal. Dit komt omdat het toepassen van beton een 
aantal voordelen heeft t.o.v. hout. Het produceren van het topvloer 
element in van het materiaal beton is relatief eenvoudig omdat 
beton zich eenvoudig in een vorm laat gieten. Als deze vorm echter 
in hout gemaakt zal moeten worden dan zouden de verbindingen 
een stuk complexer zijn. Het beton heeft tevens het voordeel dat 
wapening in de vorm van wapeningstaal of staalvezels eenvoudig 
mee te storten zijn. 

10.2 Vorm 
Hiernaast is een balk te zien van 70*200 als je nu het 
traagheidsmoment I berekent van de balk als hij rechtop staat en 
als hij op zijn zij ligt. De waarden hiervan zijn 4,6 E+ 7 mm2 tegen 
5,7 E+6 mm2 . Dit scheelt een factor 10. En dit terwijl de inhoud 
van de balk uiteraard gelijk blijft. Het ligt dan ook voor de hand dit 
principe toe te passen in het element. Vroeger werd het principe 
vooral toegepast in balkenvloeren echter brengt het storten van 
deze balkenvloeren veel bekistingwerk met zich mee. Daardoor is 
het tegenwoordig niet meer rendabel om op deze wijze in situ te 
bekisten. Echter bij prefabriceerde elementen kan de bekisting van 
staal worden gemaakt. Doordat deze bekisting vele malen gebruikt 
kan worden, kunnen de hogere productiekosten hiervan terug 
verdiend worden. 

Om het principe van het maximaliseren van de stijfheid d.m.v. 
vorm toe te passen op het nieuwe topvloer element, zal het element 
worden voorzien van ribben. Dit is in de schets hiernaast te zien. 
Bij het element kan er gevarieerd worden met de volgende punten: 

Hoogte ribben 
Dikte ribben 
Dikte van het veld 
De breedte van het element 
Het aantal ribben 

Op de volgende pagina is een tabel gegeven waarin er word 
gevarieerd met deze variabelen. Er is hier gekozen om de dikte van 
het vloerveld en de breedte van de ribben voorlopig aan elkaar 
gelijk te stellen. In deze tabel is gekozen voor het materiaal beton, 
in de bijlage zijn ook de tabellen te vinden van cellenbeton en 
kalkzandsteen. Het gewicht van het element loopt uiteen van 10,8 
kg tot 77,5 kg. 
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Beton Breedte Plaat 

2400 600*1200 400*1200 300*1200 

Dikte Ribben 

10 20 30 10 20 30 

Hoogte 100 Aantal 
Ribben Ribben 2 23,3 46,4 69,4 16,8 33,5 50,1 

3 24,2 48,3 72,1 17,5 34,7 51,8 
4 25,2 50,2 74,8 18,1 35,9 53,5 
5 26,2 52,0 77,5 18,7 37,2 55,2 

80 
2 21,6 43,0 64,4 15,3 30,5 45,6 

3 22,2 44,4 66,3 15,8 32,3 46,9 

4 22,9 45,7 68,3 16,2 32,3 48,1 

5 23,6 47,0 70,2 16,7 33,1 49,3 

60 
2 19,8 39,6 59,4 13,8 27,5 41,2 

3 20,3 40,4 60,5 14,1 28,1 41,9 

4 20,7 41,2 61,7 14,3 28,6 42,7 

5 21,1 42,0 62,9 14,6 29,1 43,4 

Uit de bovenstaande tabel is te zien dat het gewicht van een 
betonnen paneel van O,6*1,2m met een dikte van 20mm al 
minimaal 39,6 kilogram weegt. Getracht word het gewicht van dit 
element zodanig te verminderen dat het door 1 a 2 personen kan 
worden verplaats. Mocht dit niet lukken kan dit twee consequenties 
hebben voor het element. Ten eerste kan de breedte van het 
element worden verkleind. Ook kan er gekozen worden om de 
elementen mechanisch te leggen. Deze afweging zal later nog 
aanbod komen. 

10.3 Afmetingen topvloer element 
Een bouwproduct dat algemeen toepasbaar is en dus niet project 
afhankelijk, zal aan een aantal maatafspraken moeten voldoen. 
Deze afspraken zijn ondergebracht in een maatsysteem dat 
modulaire coördinatie wordt genoemd. Voordat de afmetingen van 
het topvloer element bepaald worden zal er eerst wat meer uitleg 
worden gegeven over de modulaire coördinatie. 

10.3.1 Modulaire coördinatie 
In het hoofdstuk flexibiliteit kwam naar voren dat het scheiden van 
drager en inbouw nog altijd een van speerpunten is om de 
flexibiliteit te vergroten. Afspraken met betrekking tot maatvoering 
zijn voor de totstandkoming van een doelbewuste scheiding tussen 
drager en invulling van groot belang. Een maatsysteem vervult bij 
deze maatvoering een essentiële rol omdat zo in alle fasen van het 
bouwproces de afstemming van dragerelementen op elkaar, en 
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elementen voor de invulling ten opzichte van de drager, 
gecoördineerd kunnen worden. Voor de industrie vervult het 
maatsysteem een zeer essentiële rol in het maken van afspraken; 
het maatsysteem maakt modulaire coördinatie tussen verschillende 
producenten mogelijk. De introductie van een maatsysteem leidt 
begrippen als "standaardisatie" en "plaatsbepaling"welke 
vervolgens leiden tot essentiële kennis aangaande de 
totstandkoming van architectuur op basis van dragerinvulling. 
Daarnaast biedt een maatsysteem belangrijke voorwaarden voor de 
industriële productie (=productie voor een markt en niet voor een 
opdracht) van onderdelen. 

Ontwerpen en bouwen is beslissen over interacties tussen 
materialen en tussen ruimtes alsook tussen materiaal en ruimte. Dit 
verklaart de aandacht die onderzoeksorganen zoals OBOM aan 
modulaire coördinatie besteden. M.b.v. "modulaire coördinatie" 
kunnen namelijk plaats en maat van materiaal en ruimte worden 
gereguleerd. 

Coördinatie zorgt ervoor dat iedere maat "goed" is mits logisch en 
samenhangend met de maatstructuur die gekozen is. Een 
maatsysteem is dus een essentieel instrument bij de toepassing van 
modulaire coördinatie. Doordat alle afmetingen kunnen worden 
uitgedrukt in het gekozen stelsel van eenheden is het in principe 
voor iedereen mogelijk om met elkaar te communiceren. 

"M" -maat 
Het maatsysteem waar veel mee gewerkt wordt is gebaseerd op de 
"M" -maat. Deze maat is ontstaan uit een synthese tussen het 
antropometrische stelsel en het metriek stelsel en komt voort uit 
internationale afspraken over maatcoördinatie in de industrie. 
Naast de ISO basismoduul van lM, de industriestandaard, is er de 
voorkeursmoduul (voor woningbouw toepassingen) de 3M maat 
[TUD83]. 

Ruimteplan 
Voor het maatsysteem voor de vorming van woningplattegronden 
en dus de meest globale plaatsbepaling van materialen en de 
organisatie van ruimtes geldt een rooster van 3M als basis. De 
maat 3M dient voor de plaatssprongen in het ruimteplan. 

De eerste spelregel in het maatsyteem is dus een 300*300mm 
rooster waarop de bouwdelen van een gebouw, zoals verzameld 
volgens NEN2883 (de uitkomst van de onderzoeken van SAR en 
OB OM) in de vorm van "elementen groepen" globaal kunnen 
worden ingetekend. 

N aast het grove onderscheidt tussen dragende constructieve 
elementen en niet dragende scheidingselementen is er voor ieder 
bouwkundig onderdeel (wanden, dak, gevel, openingen) een 
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nauwkeurig omschreven element groep zodat deze elementen ook 
daadwerkelijk eenvoudig te plaatsen zijn op het rooster. Het dikke 
materiaal en de ruimtes worden tussen de roosterpunten getekend 
en het dunne materiaal wordt op de roosterpunten getekend. 

10.3.2 Infra+ -vloer 
Als we de infra+ vloer bekijken valt het gelijk op de er hier ook 
gebruik is gemaakt van de 3M-maat. De plaat is immers 2400mm 
breed en de stalen liggers liggen 1200mm uit elkaar. Het toepassen 
van deze maatvoering op de breedte van de topvloer elementen 
leidt tot elementen van ( n*0,3 ) bij 1,2m. Omdat de elementen pas 
laat in de afbouwfase geplaatst worden is het belangrijk dat de 
elementen nog eenvoudig door het gebouw verplaatst kunnen 
worden. Om te voorkomen dat alle elementen gekanteld moeten 
worden om tussen de deurkozijnen heen te komen zal de maximale 
breedte van de topvloer af hangen van de dagmaat van de 
deurkozijnen. 

De meest efficiënte maat voor de topvloer elementen wordt 
hierdoor 600*1200. Bij deze maat blijft het element relatief 
eenvoudig hanteerbaar. En kan er toch een redelijke bouwsnelheid 
gerealiseerd worden. 

10.3.2.1 Paselementen 
Aangezien een constructeur ook de moduulmaat van 300mm 
aanhoudt en dat de breedte van de dragers lang niet altijd een 
veelvoud is van deze moduul zal er een randstrook ontstaan. De 
ruimtemaat tussen de dragende wanden is dan immers een 
veelvoud van de moduul min de halve dikte van de ene en de halve 
dikte van de andere muur. 

Om nu precies te kunnen vertellen waar het materiaal eindigt wordt 
het begrip pasmaat geïntroduceerd. De definitie van een pasmaat 
is: een pasmaat is de afstand van het materiaal tot de eerstvolgende 
roosterlijn. 

Bij de Infra+-vloer zullen er altijd passtukken noodzakelijk zijn, 
ook al wordt het hele ontwerp van de woning aangepast op de 
afmetingen van het topvloer element. Dit komt door de aansluiting 
van de Infra+-vloer op de buitenwanden. Op de volgende pagina is 
te zien dat de afstand (150mm) tussen de ligger en de wand 
overbrugd zal moeten worden, hetgeen altijd leidt tot het toepassen 
van passtukken. Onder het detail van Infra+ zijn hiervoor twee 
oplossingen geschetst. Bij de één wordt deze afstand opgevuld 
door een extra element. En bij de tweede schets is het topvloer 
element verlengd waardoor dmv een overstek de afstand overbrugd 
wordt. De eerste oplossing heeft als voordeel dat de flexibiliteit 
vergroot wordt, echter zal het element wel ondersteund moeten 
worden. Dit is bij de tweede oplossing niet noodzakelijk. 
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Door afspraken te maken met de architect kan het aantal 
passtukken zoveel mogelijk beperkt worden. Dit leidt echter wel 
tot een beperking van de ontwerpvrijheid. Door op verschillende 
manieren het ontwerpen van de topvloer te benaderen zul je 
verschillen uitkomsten krijgen voor het aantal paselementen en het 
aantal verschillende paselementen. De manieren die hier besproken 
worden zijn: 

minimaal aantal passtukken 
maximale tlexibiliteit 
maximale ontwerpvrijheid 

Minimaal aantal passtukken 
In bijlage F is een plattegrond van een eenvoudige woning 
opgenomen. Er is gekeken welke consequenties het minimaliseren 
van het aantal passtukken heeft op het ontwerp en wat de gevolgen 
zijn voor de flexibiliteit tijdens het gebll.lik van de woning. Zoals 
net besproken zullen er aan de wanden parallel aan de stalen 
liggers altijd passtukken nodig zijn. Hetzij verlengde elementen 
hetzij smalle passtukken. Door buiten deze passtukken geen 
gebruik van passtukken te maken heeft dit grote gevolgen voor de 
maatvoering van de woning zo zal de lengte of de breedte van de 
woning een veelvoud moeten zijn van 1,2m10,6m. 

Om het gebruik van passtukken naast de binnenwanden te 
voorkomen zullen de binnenwanden pas na het leggen van de 
topvloer geplaatst kunnen worden. Hierdoor wordt het lastiger om 
wijzigingen van het leidingwerk die zich later in het bouwproces 
voordoen te realiseren. Het is duidelijk dat het niet toepassen van 
passtukken vergaande gevolgen heeft wat betreft de 
ontwerpvrijheid en de uitvoering. Daar staat tegenover dat de 
productiekosten van de elementen laag kunnen blijven. 

Maximale flexibiliteit 
In hoofdstuk 6 werd aangetoond dat het de benodigde flexibiliteit 
langs de wanden het grootst moest zijn. Door nu slim met de 
paselementen om te gaan kan aan deze wens worden voldaan. 
Door het toepassen van de afspraken over de M-maat kunnen de 
plattegronden gerealiseerd worden. Zonder dat er hierdoor enorm 
veel verschillende elementen hoeven te worden geproduceerd. Er 
wordt op deze wijze dus gezorgd voor maximale flexibiliteit 
zonder dat het ontwerpen van een woning hier aan veel regels 
wordt gebonden . In bijlage F is te zien dat er met 10 verschillende 
elementen de topvloer gerealiseerd kan worden. Door meerdere 
kleine elementen samen te voegen tot I groter element zou dit 
aantal zou nog terug kunnen worden gebracht naar 7. 
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Hierboven is een serie elementen gegeven waarmee in principe alle 
plattegronden gebaseerd op de M-maat gerealiseerd kunnen 
worden. De binnenwanden zullen hierdoor wel ook IOOmm dik 
moeten zijn. De onderste twee rijen (200mm en 300mm) zouden 
overigens ook nog kunnen komen te ververvallen door meerdere 
stroken van lOOmm naast elkaar toe te passen. 

Maximale ontwerp vrijheid 
Het ontwerpen op basis van de M-maat brengt enigszins een 
beperking wat betreft de ontwerpvrijheid met zich mee. De wanden 
moeten immers op een raster worden geplaatst. Als er echter geen 
rekening wordt gehouden met de M- maat loopt het aantal 
verschillende paselement enorm snel op. Je loopt immers de kans 
dat elk element een andere afmeting zal hebben. 

10.3.2.2 Beoordeling van de varianten 
De drie varianten die besproken zijn zullen hier op de volgende 4 
criteria getoetst worden: 

De hoeveelheid en het aantal verschillende passtukken die 
nodig zijn . 
De productiekosten van de elementen. 
De mate waarin de topvloer aan het criteria flexibiliteit 
voldoet. 
De mate waarin de elementen een invloed hebben op het 

ontwerpvrijheid van een plattegrond . 

Elke variant kan beoordeeld worden aan de hand van de criteria. 
Een variant kan 1 tot en met 5 punten scoren voor een bepaald 
criterium, waarbij 1 punt staat voor de slechtste prestatie op het 
gebied van het desbetreffende criterium en 5 voor een uitstekende 
prestatie. 
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Geen Maximale Maximale 
passtukken Flexibiliteit Ontwerpvijheid 

Aantal passtukken 5 3 1 
Kosten 5 3 1 
Flexibiliteit 1 5 5 
Ontwerpvrijheid 1 4 5 
Totaal 12 15 12 

De variant waarbij de maximale ontwerpvrijheid van de architect 
als uitgangspunt is genomen voldoet het beste aan de criteria 
ontwerpvrijheid en scoort ook zeer hoog op de benodigde 
flexibiliteit. Tevens blijft het aantal passtukken hierbij redelijk 
beperkt. 

10.3.3 Conclusie 
Door de architect in een vroeg stadium te informeren over het 
gebruik van de nieuwe topvloer kan het aantal te gebruiken 
paselementen enorm verminderd kunnen worden. De architect zal 
dan bij het ontwerpen van de plattegronden het grid van de infra+
vloer in de gaten moeten houden. Door het ontwerp op het grid af 
te stemmen kan het aantal varianten op het standaard element sterk 
worden verkleind. Hierdoor word het plaatsen van de elementen 
eenvoudiger en de productie goedkoper. 
Ook het aanbrengen van de binnenwanden op de topvloer zal het 
aantal passstukken aanzienlijk verkleinen. Het nadeel hiervan is 
wel dat een gedeelte van de topvloer elementen al in een eerdere 
bouwfase geplaatst moeten worden. 

Om maximaal gebruik te maken van de flexibiliteit van de vloer 
bleek in het vooronderzoek dat het wenselijk was om aan de 
randen van een vertrek de flexibiliteit het hoogst zou moeten zijn. 
Door gebruik te maken van passtukken die lichter zijn dan 15kg is 
dit eenvoudig te realiseren. Het noodzakelijke gebruik van de 
passtukken wordt hierdoor omgezet in een positief resultaat voor 
de flexibiliteit van de vloer. 
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10.4 Keuze wapening 
Om het nieuwe topvloer element zo licht mogelijk uit te voeren zal 
ook worden getracht het hele element zo slank mogelijk uit te 
voeren. Dit heeft echter tot gevolg dat het wapenen van het 
element problematisch wordt. Het toepassen van wapening op de 
traditionele wijze heeft hier weinig tot geen nut. Dit komt doordat 
wanneer men hier wapeningsnetten zou toepassen deze precies in 
de neutrale lijn van de betonschil komen te liggen, en niet in de 
trekzone zoals dit normaal gebruikelijk is. 

Om dit probleem op te lossen worden er hier vier mogelijke I 
oplossingen behandeld, namelijk: -r----\-~ 

het toepassen van staal vezels in het beton 
wapening in de vorm van koolstof matten/strips 
staalplaat 
staalplaat bevestigt door middel van epoxyhars 

10.4.1 Staalvezels 

Met het toevoegen van staal vezels worden de sterkte
eigenschappen van het beton gunstig beïnvloed. Vooral de 
treksterkte en de taaiheid van het beton worden verhoogd. Onder 
taaiheid wordt verstaan: het vermogen van het staalvezelbeton om 
nog krachten op te nemen nadat scheurvorming is opgetreden. 

De hoeveelheid staalvezels in beton kan variëren van circa 15 tot 
omstreeks 80 kg per m3. In zeer hogesterktebeton met een 
druksterkte vanaf 200 N/mm2 worden zeer fijne staal vezels 
toegepast. Bij een oplopende druksterkte kan deze hoeveelheid 
variëren van circa 250 kg tot 800 kg vezels per m3. Bij vloeren ligt 
de meest gangbare hoeveelheid staal vezels tussen 30 en 50 kg per 
m3 beton. Staalvezels zijn in diverse diktes, lengtes en vormen 
verkrijgbaar. Ze kunnen gemaakt zijn van blik, draad, staal of 
restproducten (bijvoorbeeld staalwol). Staalvezels kunnen worden 
geproduceerd als koud getrokken staaldraad, versneden 
plaatmateriaal, of gefreesd van stalen blokken. Met gefreesde 
staalvezels wordt door het ruwe oppervlak een goede aanhechting 
met het beton verkregen. De verankering in het beton kan worden 
verkregen door opbuigen, pletten, koppen of golven [HANOS]. 

10.4.2 Staalplaat 

Bij deze manier van wapenen zal de wapening bestaat uit twee 
verschillende soorten wapening, namelijk staalplaat en "gewoon" 
wapeningstaal 012mm. Het wapeningstaal zal in de ribben worden 
aangebracht. De staalplaat bevindt zich aan de onderzijde van het 
element. Hierdoor bevindt de wapening zich op de meest optimale 
plek, namelijk in de trekzone. De staalplaat wapening zal vooral 
dienen om pons te voorkomen. De hechting tussen het beton en de 
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staalplaat kan eventueel verbeterd worden door geribd of geponste 
staalplaat toe te passen. 

10.4.3 Staalplaat bevestigd met epoxyhars 
Deze wijze van wapenen is een soort tussenvonn van het toepassen 
van staalplaat en het aanbrengen van koolstofstrips. De wapening 
bestaat net als bij type 3 uit staalplaat en wapeningstaal ~12mrn. 
Het grote verschil is de hechting tussen het beton en de staalplaat. 
Deze zal net als bij de koolstofwapening worden gerealiseerd door 
er epoxyhars op aan te brengen. Om een goede hechting te 
verkrijgen zal ook hier eerst de onderzijde van het element 
gezandstraald moeten worden. 

10.4.4 Koolstofstrips 
De wapening uit te voeren in de vorm van koolstofstrips is een 
variant op het toepassen van staalplaat aan de onderzijde van het 
element. Bij het toepassen van koolstofstrips zal de onderzijde van 
het element eerst moeten worden gezandstraald, dit om voor een 
goede hechting tussen de strips en het beton te zorgen. Vervolgens 
worden de strips met epoxyhars aan het element geplakt. De 
treksterkte van koolstof is ca. 10 maal zo hoog als staal. Hierdoor 
zal het niet nodig zijn om de gehele onderzijde te beplakken, maar 
kan worden volstaan met het toepassen van een aantal strips. Naast 
het voordeel dat het tien maal zo sterk is als staal, is het ook niet 
gevoelig voor corrosie. Hierdoor bezit het materiaal een hoge mate 
van duurzaamheid. Helaas zijn de kosten van koolstofwapening 
nog zeer hoog. 

10.4.5 Toetsingscriteria 
De vier opties om het nieuwe top vloerelement te kunnen wapenen 
zullen hier nu worden getoetst op de volgende drie criteria: 

de kosten van de gebruikte materialen 
de kosten van het productieproces 
de duurzaamheid van het element 

Een variant kan 1 tot en met 4 punten scoren voor een bepaald 
criterium, waarbij 1 punt staat voor een slechte prestatie en 4 
punten voor een uitstekende prestatie. 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 
Kosten Materialen 3 4 2 1 
Kosten 4 3 2 1 
Productieproces 
Duurzaamheid 4 1 2 3 
Gewicht 4 2 1 3 
Totaal 15 10 7 8 
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In deze tabel zijn de punten voor de kosten van de materialen en de 
kosten voor het productieproces vermenigvuldigd met 1,5. 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 
Kosten Materialen 4,5 6 3 1,5 
Kosten 6 4,5 3 1,5 
Productieproces 
Duurzaamheid 4 1 2 3 
Gewicht 4 2 1 3 
Totaal 18,5 13,5 9 9 

De wapening in de vorm van staalvezels krijgt in beide tabbellen 
de meeste punten, gevolgd door de wapening in de vorm van een 
staalplaat. Er zullen nu twee proefstukken worden geproduceerd 
waarbij gekeken wordt hoe het storten en het aanbrengen van de 
wapening in de praktijk in zijn werk gaat. Hierna zal een 
definitieve keuze worden gemaakt voor het toepassen van 
staal vezels als wapening of de staalplaat. 

10.5 Ontwerpberekening 
In bijlage B zijn een aantalontwerpberekeningen gemaakt volgens 
de GTB 1990 waarbij getracht werd het gewicht van het element 
zoveel mogelijk te minimaliseren. De ontwerpberekeningen zoals 
deze nu bestaan zijn echter niet geschikt om deze dun wandige 
constructies mee te kunnen berekenen. Dit komt vooral door plek 
waar de wapening hoort te zitten waarbij er voor gezorgd moet 
worden voor voldoende dekking. Omdat het nieuwe topvloer 
element met staalvezels versterkt wordt speelt deze dekking echter 
geen rol. De enige oplossing voor een goede bepaling van de 
afmetingen zou zijn een groot aantal proefelementen te toetsen op 
hun sterkte. Hierdoor zou een goed beeld ontstaan over welke 
mogelijkheden de huidige betonsoorten ons bieden. Dit is echter in 
het kader van het afstuderen niet mogelijk. Vandaar dat voor het 
vervolg van het verslag de minimale dikte van het horizontale veld 
van het element gesteld is op 25mm. En de hoogte van de ribben 
op 60mm. 
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10.6 Conclusies 
Om de stijfheid van het element te vergroten zonder dat er 
materiaal aan hoeft te worden toegevoegd zijn er in het element 
ribben verwerkt,. Het element zal in beton worden uitgevoerd dit 
omdat dit materiaal het stijfheid/gewicht verhouding heeft. Tevens 
zullen er door het beton staal vezels worden gemengd. Doordat de 
Elasticiteitsmodulus van staal vele malen hoger is dan die van 
beton word de stijfheid van het beton hierdoor verder vergroot. 

De variant waarbij de maximale flexibiliteit van de architect als 
uitgangspunt is genomen voldoet het beste aan de criteria 
flexibiliteit en scoort ook zeer hoog op de benodigde 
ontwerpvrijheid. Tevens kan het aantal passtukken hierbij redelijk 
beperkt blijven. De afmetingen van het standaard element zijn 
O.6*1,2m. De dikte van het veld is 25rnm en de ribben zijn 35rnm 
dik. De hoogte van de ribben zal in het volgende hoofdstuk 
bepaald worden. 
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11. Trillingsgedrag 
In hoofdstuk 6 hebben we gezien dat we het trillingsgedrag van 
een vloer in grote lijnen afhangt van de modale massa, de 
eigenfrequentie en de demping. In het vorige hoofdstuk is het 
beton als materiaal gekozen en zijn aan het paneel ribben 
toegevoegd om de stijfheid te vergroten. In dit hoofdstuk zal 
gekeken worden wat de invloed is van het vergroten van de ribben 
en het verschil in beton kwaliteit. 

11.1 SBR-richtlijn 
In eerste instantie was het de bedoeling om de Infra+-vloer + 
topvloer in te berekenen volgens de SBR-richtlijn. Hier zouden dan 
de ES-RMS90 waarden in kunnen worden berekend. Met deze 
waarden zouden de verschillende varianten op de topvloer met 
elkaar kunnen worden vergeleken. Echter de berekeningen hiervan 
leidde niet tot het gewenste resultaat. In de bijlage zijn de 
berekening wel ter illustratie toegevoegd. Er kunnen echter geen 
conclusies aan worden verbonden. 

Als je de opbouw van de Infra+-vloer bekijkt valt meteen op dat 
het hier op een complexe vloer gaat. Als je de Infra+-vloer zou 
willen schematiseren zou je dat om verschillende manieren kunnen 
doen. De eenvoudigste manier is het om de vloer als één 
samenwerkend geheel te zien. Hierdoor kan het geheel 
geschematiseerd kan worden als een vlakke plaat. De topvloer en 
de Infra+-vloer worden echter gescheiden door een akoestische 
onderbreking. Een meer voor de hand liggende keuze is dan ook 
om de topvloer en de Infra+-vloer te scheiden. En ze beide los van 
elkaar te bekijken. Het volgende probleem is nu hoe je topvloer 
gaat schematiseren, namelijk als: 

één plaat met dezelfde grote als het vloerveld van de Infra+ 
vloer(type 1). 
plaat die de 1,2m overspant tussen de twee ligger van de 
Infra+ vloer (type 2). 
plaat die het hele vloerveld overspant en om de 1,2m is 
ondersteund (type 3). 

Bij het voorbeeld van Infra+ in de SBR richtlijn is de vloer 
geschematiseerd als één vlakke plaat. Als je de Infra+-vloer op 
deze wijze schematiseert blijkt uit de berekening dat de topvloer 
slechts een kleine invloed heeft op de uiteindelijke ES-RMS90 
waarde. Als je echter naar het verschil in belevingswaarde tussen 
de twee topvloer varianten kijkt. Blijkt dat de keuze voor een 
topvloer van anhydriet of van hout, wel degelijk invloed heeft op 
het trillingsgedrag. Het op deze wijze van schematiseren levert dus 
niet de gewenste resultaat op. 

63 

één systeem 

gescheiden 

roZ 2.';::2 / .2;% 2z:i. 
Type 1 

Type 2 

Type 3 



Dhr D. Dondervoort onderzocht in zijn afstudeerverslag 
"Trillingen in vloeren" het trillingsgedrag van de Infra+ vloer. Hij 
deed dit door een bal met zand op de vloer te laten vallen. Bij één 
van de testen werd niet bovenzijde van de vloer aangeslagen. Maar 
er werd één topvloer plaat verwijderd. Vervolgens werd de Infra+ 
vloer rechtstreeks aangeslagen op één van de stalen liggers. De 
eigenfrequentie die werd gemeten was vrijwel gelijk aan de eerder 
gemeten eigenfrequentie. Hieruit valt te concluderen dat de 
topvloer als een soort rustende belasting op de lnfra+-vloer ligt en 
dat de topvloer hierdoor zijn bijdrage biedt aan het trillingsgedrag. 

Tevens waren er bij de proeven op de Infra+-vloer duidelijk twee 
eigenfrequenties te onderscheiden. Het was daarbij zeer 
waarschijnlijk dat één van twee eigenfrequenties van de betonnen 
vloer was en de ander van de houten vloerdelen. Dit werd mede 
bevestigd door metingen aan de kale Infra+-vloer, de topvloer was 
hierbij verwijderd. De metingen lieten hierbij slechts één 
eigenfrequentie zien. De enige juiste wijze is dus om het topvloer 
element los te bekijken 

11.3 ESA Prima win 
Om toch te kunnen kijken wat de invloed is van het vergroten van 
de ribben en het veranderen van de beton kwaliteit is het element 
ingevoerd in ESA Prima win. In dit programma kan de 
eigenfrequentie worden berekend. Omdat het om een lichtvloer 
systeem gaat, is de invloed van degene die op de vloer staat van 
invloed op het gedrag van de vloer. Daarom is er net als in de 
SBR-richtlijn een puntlast op de vloer gezet van 30kg. De waarden 
die ESA Prima win geeft voor de diverse panelen zijn hieronder in 
de tabellen verwerkt. Er zijn drie verschillende beton kwaliteiten 
bekeken namelijk die van B45, B60 en die van B 120. Bij al deze 
betonsoorten is met de hoogte van de ribben gevarieerd. 

B45 Zonder puntlast Met puntlast 30kg 
H 60mm 73 ,2 Hz 41,2 Hz 
H 80mm 93,8 Hz 54,1 Hz 
H 100mm 114,4 Hz 76,6 Hz 

B60 Zonder puntlast Met puntlast 30kg 
H 60mm 117,3 Hz 44,8 Hz 
H 80mm 100,9 Hz 58,9 Hz 
H 100mm 123,2 Hz 73 ,7 Hz 

B120 Zonder Quntlast Met puntlast 30kg 
H 60mm 117,3 Hz 66,9 Hz 
H 80mm 150,4 Hz 87,9 Hz 
H 100mm 183,6 Hz 109,9 Hz 
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In hoofdstuk 6 hebben we gezien dat de nieuw te ontwikkelen 
vloer van Infra+ moet voldoen aan klasse D. De ES-RMS90 
waarden moeten hierbij tussen de 0,8 en 3,2 liggen. De grafiek uit 
de SBR norm die we hier gebruiken is die van een demping van 
4%, dit omdat het element van beton is gemaakt. In de grafiek is 
met de kleur groen aangeven waaraan de topvloer moet voldoen. 
De waarden uit de tabellen waarin de ES-RMS90 waarden zijn 
berekend zijn hieronder in de grafiek getekend. 
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Hoogte Ribben Gewicht 
H 60mm 59,5 kg 

H 80mm 66,7 kg 
H lOOmm 74,0 kg 



B45 Met puntlast 30kg 
H 60mm 41,2 Hz geel 
H 80mm 54,1 Hz groen 
H 100mm 76,6 Hz groen 

B60 Met puntlast 30kg 
H 60mm 44,8 Hz geel 
H 80mm 58,9 Hz groen 
H 100mm 73,7 Hz groen 

B120 Met puntlast 30kg 
H 60mm 66,9 Hz groen 
H 80mm 87,9 Hz groen 
H 100mm 109,9 Hz blauw 

Met uitzondering van de elementen met beton klasse B45 en B60 
met de hoogte 60mm voldoen ze allen aan de comfort eisen D. Het 
element met hoogte 100 betonklasse B 120 voldoet zelfs aan klasse 
C. 

Om een vergelijking te kunnen maken met de huidige varianten 
van Infra+ is ook de topvloer met de houten panelen ingevoerd in 
ESA Prima win. Omdat de houten panelen normaal op 
omegaprofielen komen te liggen. Is de hou ten plaat ook hier 
opgelegd op 3 steunpunten. 

eel 

Ook al heeft de houten plaat een hogere eigenfrequentie dan de 
betonnen elementen toch valt de houten plaat in een lagere comfort 
klasse. Er is goed te zien wat de invloed is van het gewicht van 
elementen. Wel word er aan de verwachting voldaan dat de 
betonnen elementen een hoger comfort bieden aan de gebruiker 
van de vloer. 

11.4 Conclusies 
In de resultaten is te zien dat afmetingen van de ribben een grootte 
invloed hebben op de ES-RMS90 waarden . Ook de betonkwaliteit 
speelt hierbij een grote rol. Het element met betonklasse B 120 en 
ribhoogte 60 voldoet aan de comfort klasse zoals die in de norm 
gesteld wordt. Hierbij de hoogte van het element zoveel mogelijk 
beperkt en zijn er toch hoge ES-RMS90 waarden gerealiseerd. 
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12. Het produceren van de elementen 
In dit hoofdstuk zal het produceren van de elementen behandeld 
worden. Eerst worden de standaardelementen behandeld en 
vervolgens zal de productie van de afwijkende elementen 
geanalyseerd worden. Omdat de afmetingen en de materiaalkeuze 
van het element nog niet vaststaan, zal er eerst een aantal 
uitgangspunten worden gegeven. 

Ten eerste wordt de vorm van het element geanalyseerd. De eisen! 
wensen die aan het element gesteld worden, kunnen vervolgens 
weer eisen stellen aan de uitvoering van de bekisting. Ook zullen 
de kosten hierbij in overweging worden genomen. 

12.1 Maatvastheid 
Op de bovenzijde van de nieuwe topvloer zal de door de gebruiker 
gekozen afwerkvloer geplaatst worden. Hierdoor moet de nieuwe 
topvloer aan dezelfde eisen voldoen als een gewone afwerkvloer. 
Om ervoor te zorgen dat de vloer zo glad mogelijk blijft, is het 
noodzakelijk dat de maatafwijking van de elementen zo klein 
mogelijk zijn. Dit houdt in dat niet alleen de bovenzijde van het 
element vlak moet zijn, maar dat ook de opstaande ribben een 
grote mate van maatvastheid bezitten. Als dit niet zo is zullen de 
elementen onderling verspringen. Geconcludeerd kan worden dat 
het verzorgen van een gladde afwerkvloer hoge eisen stelt aan de 
maatvastheid van de vloerelementen. 

12.2 Afmetingen 
De afmetingen van het element zijn 0,6m bij 1,2m. De dikte van 
het elementen en de hoogte van de ribben zijn uit de 
ontwerpberekeningen (zie bijlagen B) naar voren gekomen. Het 
minimale ontwerp leidde tot een dikte van het vloerveld van 
25mm. Door ribben toe te passen van 60mm hoog en een 
betonkwaliteit van B 120 kan worden voldaan eisen waaraan de 
topvloer moet voldoen .. 

12.3 Materiaalkeuze 
Door het toepassen van een zeer dunne betonschil van circa 25mm. 
is het gebntik van grindbeton met grote grindkorrels niet 
toepasbaar. Het is dus noodzakelijk om zelfverdichtend beton toe 
te passen. Zelfverdichtend beton heeft als extra voordeel dat het 
niet getrild hoeft te worden en gemakkelijker verwerkbaar is. De 
eisen die aan de maltafel worden gesteld zijn echter hoger. 
Hiermee moet men rekening houden bij de keuze voor een 
bekistingsysteem. 

12.4 Bekistingwijze 
Aan het te stOlten topvloer element wordt een aantal eisen gesteld 
zoals: 
De kans op insluitingen 
Maatvastheid van het element 
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Gemak storten en ontkisten 
De mate waarin het gestorte element voldoet aan deze eisen hangt 
in grote mate af van de toegepaste bekistingwijze en de wijze 
waarop het element gestort wordt. Het element kan aan vier 
verschillende zijden worden gestort. Deze vier stortzijden zijn: 

1) de zijkant 
2) de kopse kant 
3) de bovenzijde 
4) de onderzijde 

Elk van deze vier manieren van storten heeft zo zijn eigen 
voordelen en nadelen. Om een goede vergelijking te krijgen zal bij 
alle vier de gietposities de beste productiemethode worden 
gekozen. Vervolgens zullen ze getoetst worden aan de vooraf 
gestelde eisen. 

12.4.1 Productiemethoden 

Er is hier alleen gekeken naar productiemethode waarbij een hoge 
mate van maatvastheid gewaarborgd is. Om de prefab 
vloerelementen te produceren is er een aantal productiemethoden 
te onderscheiden. Deze zullen hier worden beschreven. Daarna zal 
bij de verschillende gietposities van het element de meest 
geschikte methode worden gekozen. 

De productie van geprefabriceerd beton heeft meestal plaats in 
moderne, goed uitgeruste fabrieken. Soms is een deel van het 
proces geautomatiseerd. Steeds zoekt men nieuwe en verdergaande 
mogelijkheden voor industriële productiewijzen. Deze 
productiewijzen maken het mogelijk elementen met eigen 
specificaties te produceren. Afhankelijk van het productieproces en 
de eisen die worden gesteld aan de elementen, worden houten of 
stalen modellen (mallen) gebruikt. Per productsoort zijn 
verschillende productiemethoden te onderscheiden. 

12.4.1.1 Langebaansysteem 
Voor kanaalplaatvloeren, palen, ribcassettevloeren, TT -platen en 
voorgespannen balken is het langebaansysteem een veel toegepaste 
productievorm. Deze elementen worden altijd voorzien van 
voorspanning als wapening. Op een baan van 60 tot 120m wordt de 
voorspanning aangebracht over de gehele lengte. De elementen 
worden meestal in grote stalen bekistingen geproduceerd, waarbij 
de onderlinge elementen van elkaar gescheiden zijn door stalen 
kopschotten. Gewoonlijk rijdt een stortmachine over de baan om 
de betonspecie in de bekisting te brengen. 
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Bij kanaalplaten is er sprake van een over de baan voortbewegende 
machine, voorzien van een glijbekisting, waarmee de vorm van de 
plaat direct gestalte krijgt. Benodigde plaatlengten worden met een 
grote (diamant)zaag uit de lange baan gezaagd. Bij deze 
productiemethode kan de voorspanning meestal alleen horizontaal 
worden aangebracht en de beugel wapening moet worden 
afgestemd op de voorspanning. Het gebruik van kostbare stalen 
modellen is voor het maken van afwijkingen op de standaardvorm 
niet aan te raden. Aan te brengen voorzieningen moeten zijn 
afgestemd op de modellen en de voorspanning. Door de 
productiewijze wordt de voorspanning pas in de elementen 
aangebracht als deze op maat wordt gebracht door het beton en de 
voorspandraden of strengen na verharding door te slijpen. Op dat 
moment grijpt de voorspanning aan, waardoor de elementen een 
vervorming (verkorting) ondergaan. De bekisting en de 
baanindeling moeten hierop zijn afgestemd. 

De baan moet efficiënt worden ingepland, soms met elementen die 
in geheel verschillende bouwprojecten of delen van het 
bouwproject toegepast zullen worden. Dit kan een zware wissel 
trekken op de werkvoorbereiding en de engineering. De planning 
van de productie is niet flexibel. Een deel van de producties 
versnellen of voortrekken is dan ook niet eenvoudig. Daarom is 
een goede voorbereidingsfase onontbeerlijk. 

12.4.1.2 Carrousel of stationair 
Wanden worden in een carrouselproductie of een stationaire 
productie gemaakt. Logistiek zijn dit twee totaal verschillende 
systemen. Bij carrouselproductie worden de mallen opgebouwd op 
stalen tafels. Deze maltafels bewegen via rails door de 
fabriekslocatie waarbij de tafel halt houdt bij een 
bewerkingsplaats. De volgorde van bewerkingen gaat van de 
opbouw van de zijranden, omranding van raam- en deursparingen, 
andere sparingen, instortvoorzieningen en wapening tot het 
betonstorten. Eventueel kan na het storten een nabehandeling of 
nog een bewerking plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn het 
aanbrengen van spouwankers of het schuren van het verse 
betonoppervlak. Meestal gaan de volle maltafels in een 
klimaatkamer waarbij de verharding onder geconditioneerde 
omstandigheden plaatsvindt. 

Bij de stationaire productie bevindt de maltafel zich op een vaste 
plaats waar alle handelingen en bewerkingen plaatsvinden. 
Het ombouwen van de mal, het aanbrengen van de 
instortvoorzieningen, wapening en het betonstorten gebeurt op één 
vaste positie. Hierdoor is er veel transport van materialen en 
materieel nodig. 
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De verharding van het beton kan worden beïnvloed door de 
maltafels te verwarmen en de elementen met zeilen af te dekken. 

Het ontkisten van de betonelementen kan geschieden door de 
maltafel met het betonelement in zijn geheel te kantelen met een 
zogenaamde kanteltafei, tot deze nagenoeg verticaal staat. Het 
element kan, na verwijdering van de bovenregel van de mal, 
eenvoudig aan de hijshaken uit de mal gehaald worden. Men trekt 
het element ook wel horizontaal uit de mal. Het toepassen van deze 
methode betekent wel dat de wapening zodanig moet zijn berekend 
en aangebracht dat deze wijze van ontkisten mogelijk is. 

Er bestaat nog een derde methode die echter nier vaak gehanteerd 
wordt. Hierbij kan het element met behulp van een zogenaamde 
vacuümzuiger uit de mal worden gehaald. Voorwaarde voor het 
toepassen van deze methode is dat het element aan de stortzijde 
vlak is en nagenoeg geen sparingen mag hebben. De zuigkussens 
van het vacuümapparaat worden op het vlakke element geplaatst 
en de aanwezige lucht wordt uit de kussens gezogen waardoor het 
vacuümapparaat zich vasthecht aan het element. Na het verticaal 
omhoog trekken van het element is het zelfs mogelijk om het 
element te kantelen . Dit betekent weinig tot extra wapening voor 
het ontkisten. Deze wijze van ontkisten wordt meestal gebruikt 
voor dunne sierbetonnen elementen. 

De productie van breedplaatvloeren gebeurt over het algemeen 
volgens de carrouselmethode. De opbouw van de mal, het 
aanbrengen van voorzieningen, de productie van wapening en het 
betonstorten zijn vergaand geautomatiseerd. Na verharding van de 
elementen in een klimaatkamer worden deze (in volgorde van 
afroep en montage) vlak uit de mal gehaald en op elkaar gestapeld 
tot een samenhangend pakket voor de bouwplaats. Voor kleine 
geprefabriceerde elementen zoals balken, kolommen, trappen, 
bordessen en dergelijke, geldt over het algemeen de stationaire 
productiewijze waarbij het storten plaatshad, opgeslagen op het 
grasveld. De afmetingen van de verschillende elementen zijn 
zowel afhankelijk van de productiemethode als fabrieksgebonden . 
Voorts kan de kraancapaciteit in de productiehal een beperkende 
factor zijn. 

12.5 Insluitingenlontkisten 
Zoals te zien in de figuur hiernaast zullen de ribben van het 
topvloer element niet exact rechthoekig zijn. De lange zijden van 
de ribben zullen een hoek hebben van twee graden. Dit is gedaan 
met het oog op de volgende drie punten: 

1) De kans op insluitingen tijdens het storten worden 
hierdoor aanzienlijk verkleind. 

2) Het ontkisten wordt hierdoor veel eenvoudiger. 
3) De aansluiting van de naden wordt hierdoor verbeterd. 
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12.6 Beoordelen 
Nu wordt bij de vier stortposities de meest geschikte 
productiemethode gekozen. Vervolgens worden ze beoordeeld op 
de volgende punten: 

Maatvastheid 
Insluiting 
Ontkisten 

Omdat productiekosten van de bekisting van een element 
uitgespreid kunnen worden over een zeer groot aantal elementen, 
worden deze bij het beoordelen van de verschillende 
productieprocessen niet meegenomen. 

12.6.1 Langs zijde 
Bij het op deze wijze storten van het element ligt het element op 
zijn zij. Er kan bij deze manier van storten gebruik worden 
gemaakt van stalen mallen die in elkaar schuiven. Door de mallen 
in elkaar te schuiven kunnen er grote series van elementen in één 
stortgang worden gestort. Er kan zelfs gebruik worden gemaakt 
van de lange baanbekisting, waardoor er zeer grote series kunnen 
worden gestort. 
Maatvastheid: De gladheid van het element is zeer groot. Dit 
omdat de lange zijzijde van het element de stortzijde is. 
Insluiting: Door het toepassen van de "schuine" ribben is de kans 
op insluiting klein. 
Ontkisten: Het ontkisten zal relatief veel tijd in beslag nemen dit 
omdat bij elk element er eerst de contramal verwijderd zal moeten 
worden. 

12.6.2 Kopse zijde 
De productiewijze lijkt hier sterk op die van het op de zijkant 
storten van het element. Er wordt dus weer gebruik gemaakt van 
stalen bekistingen die tegen elkaar worden gezet. Vervolgens 
wordt een groot aantal elementen in één keer gestort. Omdat de 
elementen "rechtop" worden gestort zullen er hogere eisen worden 
gesteld aan de bekisting. Dit omdat de kans op uitspatten van de 
bekisting hier groter is. 
Maatvastheid: Omdat de korte zijzijde van het element de 
stortzijde is, is hier dus het percentage van element dat stortzijde is 
het kleinst. De maatvastheid is dus zeer groot. 
Insluiting: Door het toepassen van de "schuine" ribben is de kans 
op insluiting klein. 
Ontkisten: Ook hier zal het ontkisten relatief veel tijd in beslag 
nemen. 
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12.6.3 Bovenzijde 
De meest voor de hand liggende methode is het element "gewoon" 
van boven te storten. Er kan hier gebruik worden gemaakt van de 
productie op de lange baan, waarbij dus een grote hoeveelheid 
elementen naast en achter elkaar gestort kunnen worden. 
Maatvastheid: Omdat hier de zijde met het meeste oppervlak 
stortzijde is, is ook de maatvastheid van het element in verhouding 
tot de andere wijze van storten het kleinst. 
Insluiting: De kans op insluiting is hier nihil. 
Ontkisten: Hier is het ontkisten het eenvoudigste. De elementen 
kunnen nadat ze een behoorlijke sterkte hebben uit de kist worden 
getild. Dit zou eventueel met zuignappen kunnen gebeuren. 

12.6.4 Onderzijde 
De wijze van produceren lijkt erg veel op de stortwijze vanaf de 
bovenzijde, maar is toch iets complexer. Er kan hier ook gebruik 
worden gemaakt van de productie op de lange baan. Er zullen 
echter bakken in de bekisting moeten worden gehangen om zo de 
uitsparingen in het element te creëren. De bekistingbakken zullen 
moeten worden gefixeerd en belast om opdrijven te voorkomen. 
Gladheid: De stortzijde is hier de onderzijde, dit betekent dat 
alleen de onderzijde van de ribben niet geheel maatvast zal zijn. 
Insluiting: De kans op insluiting is hier redelijk groot. Dit komt 
door de bakken die in het beton hangen. 
Ontkisten: Bij het ontkisten zullen eerst de bakken verwijderd 
moeten worden. Vervolgens kunnen de elementen uit de bekisting 
worden getild. 

12.6.5 Beoordeling 
Nu zullen de resultaten in onderstaande tabel worden ingevoerd. 
De beoordeling die aan een criterium kan worden toegekend loopt 
uiteen van 1 punt (zeer slecht) tot 5 punten (zeer goed). 

Langszijde Kopse Boven Onder 
zijde zijde zijde 

Gladheid 4 5 3 4 
Insluiting 4 3 5 1 
Ontkisten 3 2 5 3 
Totaal 11 10 13 8 
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Het storten van het element vanaf de bovenzijde krijgt bij de 
beoordeling de meeste punten. Uit het storten van de proef 
elementen (zie bijlage C) bleek dat het toepassen van de 
zelfverdichtende beton blijkt dat het oppervlak van het element 
voldoende glad is. 
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13. Definitief Ontwerp 
Uit de eerste zes hoofdstukken is het ontwerpconcept voor de 
nieuwe topvloer naar voren gekomen. Bij dit concept zouden 
relatief lichte elementen de afstand tussen de stalen ribben van de 
topvloer overspannen. Vervolgens is de daarop volgende 
hoofdstukken dit concept omgezet naar een daadwerkelijk product. 
Het productontwikkelingsproces heeft in deze studie ingehouden 
een product te ontwikkelen dat men een zo min mogelijk 
moeitelkosten maximaal aan de ontwerpeisen voldoet. 

In dit hoofdstuk zal ik kort een beschrijving geven van het 
uiteindelijke ontwerp, tevens zal ik de ontwerpkeuzes die ik 
gemaakt heb zoveel mogelijk motiveren. Een belangrijke 
ontwerpeis die naar voren is gekomen is die om het trillingsgedrag 
van de vloer te vergroten. Doordat dit onderwerp tot nu toe nog 
zeer "ongrijpbaar" is en dat er nog zeer veel onduidelijkheid over 
is zal de toekomst moeten uitwijzen of de keuzes die hiervoor 
gemaakt zijn de juiste zijn. 

Aan het einde van de hoofdstuk zal ik het definitieve ontwerp 
toetsen aan de ontwerpuitgangspunten zoals ik die in hoofdstuk zes 
opgesteld heb. Tevens zal ik een aantal andere vloersystemen op 
deze zelfde ontwerpuitgangspunten toetsen. Hierdoor kan goed in 
beeld worden gebracht waar de sterke en minder sterke punten 
liggen van de nieuwe topvloer voor de Infra+ - vloer. 

13.1 Tekeningen 
Het ontwerp wordt weergegeven door middel van de volgende 
tekeningen, die te vinden zijn in bijlage E 
Doorsnede A-A 
Doorsnede B-B 
Bovenaanzicht 

13.1.1 Afmetingen van het paneel 
De hart-op-hart afstand van de stalen balken in de Infra+vloer is 
1200mm. De standaard elementen hebben dezelfde lengte 
waardoor ze deze afstand kunnen overspannen. De hoogte van het 
paneel is 60mm. En de dikte van plaat is 25mm. 

13.1.2 Productie van de panelen 
Het element zal vanaf de bovenzijde gestort worden. Na het storten 
van een aantal elementen bleek dat de elementen voldoende vlak 
waren. Nadat de elementen voldoende uitgehard zijn kunnen ze 
gestapeld worden, waarna ze naar de bouwplaats kunnen worden 
gebracht. 
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13.1.3 Verwerking 
De verwerking van de panelen gebeurt zonder "natte" 
verbindingsmiddelen, zoals lijm specie of kit. Omdat de standaard 
panelen zwaarder zjjn dan 15kg die in de Arbo-wet staat 
voorgeschreven. Zal het element mechanische worden geplaatst. 
De werkzaamheden die het hulpmiddel zal moeten uitvoeren zijn: 

Het tillen van de elementen. 
Het vervoeren van de elementen naar de plaats waar het 
gemonteerd zal worden. 
En het plaatsen van het element. 

Deze montagehulp zou ook uitgevoerd kunnen worden als een 
soort gemodificeerde pallet wagen die dan niet alleen elementen 
kan vervoeren maar de ook kan plaatsen. De palletwagen kan dan 
een pallet met elementen vervoeren en vervolgens zelf voor zich 
uit stapelen. 

De passtukken die wel lichter zijn dan 15kg kunnen natuurlijk wel 
handmatig geplaatst worden. 

13.1.4 Kosten 
De kosten van nieuwe topvloer elementen bestaan uit de materiaal 
kosten de kosten voor het productie proces en de kosten voor het 
plaatsen van de elementen. 

Materiaalkosten 
Er is gebruik gemaakt van zeer hoge sterkte beton dit beton is vele 
malen duurder als normaal beton, dit komt onder andere door de 
hoeveelheid staalvezels die door de betonmortel wordt gemengd. 
Doordat zeer hoge sterkte beton nog slecht op kleine schaal wordt 
toegepast is de prijs ook een stuk hoger, als het beton in de 
toekomst een groter afzet gebied zal krijgen zal ook de prijs nog 
verder kunnen dalen. 

Arbeidskosten van de productie 
De elementen worden in de fabriek gefabriceerd, waardoor de 
arbeid die op de bouwplaats moet plaats vinden zoveel mogelijk 
beperkt blijft. De duur van het produceren van de panelen in de 
fabriek is moeilijk te schatten en zal moeten blijken. Doordat de 
arbeid beperkt blijft tot het storten en daarna ontkisten van de 
elementen zijn in de berekening dezelfde kosten genomen als bij 
het storten op de bouwplaats. Doordat de bekisting van de 
elementen op zeer veel elementen kan worden afgeschreven is 
deze niet in de berekening meegenomen. 

Arbeidskosten van de montage 
De kosten voor de montage zijn moeilijk in te schatten, en zal net 
als de productiekosten moeten blijken. Om toch een schatting te 
maken zijn de kosten voor het plaatsen van een computervloer als 
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uitgangspunt genomen. Het aantal manuren dat nodig is voor het 
monteren van de panelen is hieraan ontleend. 

Hergebruik 
Doordat de elementen droog gemonteerd zijn, zijn ze bij 
verbouwingen/renovatie her te gebruiken. De kosten die hierdoor 
bespaard worden zjjn niet meegenomen in de kosten berekening. 

Anhydriet topvloer Aantal Arbeid 
Arbeid Hoeveelheidlh Manuren Loon 

Beton storten 0,04 m3 0,6 0,024 0,84 
Waterdicht afwerken randen lm2 0,09 0,09 3,0 
Subtotaal 

Materiaal 

Beton B25 0,04 m3 

Subtotaal 

Onderaannemers 

Leveren en aanbrengen 1,0 m2 

Staalplaat 
Subtotaal 

Kosten per eenheid 1 m2 

Houten topvloer Aantal Arbeid 
Arbeid Hoeveelheidlh Manuren Loon 

Leggen omega profielen 0,83 mi 0,12 0,10 3,50 

Leggen platen 1,0 m2 0,30 0,30 10,50 
Subtotaal 

Materiaal 

Omega profielen 2,82 kg 
Spaanplaat 1,Om2 

Subtotaal 

Kosten per eenheid 1 m2 

Nieuwe topvloer Aantal Arbeid 

Arbeid Hoeveel heidlh Manuren Loon 

Beton storten 0,02 m3 0,3 0,006 0,21 

Plaatsen elementen 1,0 m2 0,3 0,30 10,50 

Subtotaal 

Materiaal 

Beton B120 0,02 m3 

Subtotaal 

Kosten per eenheid 1 m2 
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Materiaalkosten Totaal 
Per eenheid 

0,84 
3,00 
3,84 

84,50 3,38 
3,38 

14,00 14,00 

14,00 

21,22 

Materiaalkosten Totaal 
Per eenheid 

3,50 

10,50 
14,00 

1,25 3,53 
10,00 10,00 

13,53 

27,53 

Materiaalkosten Totaal 

Per eenheid 

0,21 

10,50 

10,71 

600 12,00 
12,00 

22,71 



13.2 Ontwerp uitgangspunten 
Om na te gaan of de nieuwe topvloer een verbetering is t.O.v. de 
huidige oplossingen die Infra+ heeft voor de topvloer zal ik hier de 
nieuwe topvloer toetsen aan de beoordelingscriteria van de 
concepten uit hoofdstuk 8. Deze criteria zijn aangevuld met de 
criteria Trillingsgedrag en Kosten. Om goed de kwaliteit van de 
elementen te kunnen weergeven zal ik vervolgens ook een aantal 
andere vloersysteem toetsen aan deze criteria. 

13.2.1 Beoordelingscriteria concepten: 
1 De bereikbaarheid van het leiding werk 
De panelen zijn droog gemonteerd waardoor de leidingzone te 
allen tijde te bereiken is zonder hierbij de topvloer te hoeven te 
slopen. 

2 Hanteerbaarheid 
Doordat de elementen pas laat in de uitvoeringsfase geplaatst 
moeten zullen ze de elementen nog eenvoudig naar binnen 
moeten worden gebracht. 
Door de afmeting van 1,2*O,6m kunnen de elementen nog 
eenvoudig door de deuren naar binnen worden gereden, zonder 
dan ze hiervoor gekanteld hoeven te worden. De elementen zijn 
echter te zwaar om handmatig te worden vervoerd. Dit zal dus 
mechanisch moeten gebeuren. 

3 Gelaagdheid 
De gelaagde opbouw van de topvloeren die momenteel wordt 
toepast op de Infra+topvloer moest worden voorkomen. De 
gelaagdheid is nu maximaal gereduceerd tot één laag waardoor 
het bouwproces ook aanzienlijk kan worden verkort. Eventueel 
kan er wel nog akoestisch materiaal op de stalen ribben worden 
aangebracht. Hierdoor kan het trillingsgedrag nog verder 
worden verbeterd. De praktijk zal moeten uitwijzen of en in 
hoeverre dit nodig zal zijn. 

4 Gladheid vloer 
De bovenzijde van de topvloer moet voldoen aan de eisen die 
ook aan een "normale" dekvloer worden gesteld. Doordat de 
topvloer elementen door de productiewijze een hoge mate van 
maatvastheid bezitten, wordt hier aan voldaan. Hierdoor kan de 
gebruiker kiezen welke afwerkvloer ze in hun woning willen 
zonder ze hierbij te beperken in hun keuze. 

5 De flexibiliteit aan de randen van een vertrek 
In het vooronderzoek komt naar voren dat de gewenste 
flexibiliteit van de bewoners zich vooral richt op flexibiliteit 
langs de wanden in een vertrek. Door het toepassen van 
paselementen die een stuk handzamer zIJn dan de 
standaardelementen, kunnen deze eenvoudig worden 
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verwijderd, zodat hier wijzigingen in het leidingwerk kunnen 
worden aangebracht. 

6 De flexibiliteit in het midden van een vertrek. 
Bij grotere verbouwingen is het bij een flexibel vloersysteem 
noodzakelijk dat het leidingwerk in een vloer gewijzigd kan 
worden, zonder dat er daarbij een hele vloer moet worden 
opengebroken. Door de nieuwe topvloer elementen droog te 
monteren, kunnen ze bij een verbouwing/renovatie verwijderd 
worden en vervolgens kunnen ze weer teruggeplaatst worden. 

7 Uniformiteit van het systeem 
Het hele topvloer systeem bestaat uit de standaard topvloer 
elementen en een reeks van passtukken. Hiermee kunnen alle 
rechthoekige ruimtes worden voorzien, zonder dat er hierbij 
elementen op het werk op maat moeten worden gezaagd. 

8 Prefabricage graad 
Door gebruik te maken van standaard elementen en een vaste 
range van passtukken kan het hele productieproces van de 
elementen in de fabriek plaatsvinden. Hierdoor wordt het werk 
op de bouwplaats gereduceerd tot het monteren van de 
elementen. Dit vergt echter wel meer werk 10 de 
voorbereidingsfase. 

9 Het systeem moet projectonajhankelijk zijn; 
In principe houdt projectonafhankelijkheid in, dat elk element 
voor elk project geschikt is en overal zonder problemen kan 
worden toegepast. Door naast de "standaard" elementen 
paselementen toe te passen zijn in principe alle rechthoekige 
woonruimtes van de vernieuwde topvloer te voorzien. Om het 
aantal paselementen zoveel mogelijk te beperken is het 
verstandig om al in het ontwerpproces rekening te houden met 
het gebruik van de vernieuwde topvloer. Hierdoor kunnen de 
extra kosten van het produceren en op voorraad houden van de 
passtukken zoveel mogelijk worden beperkt. 

10 Het systeem moet eenvoudig te plaatsen zijn 
Omdat de panelen ook tijdens het gebruik van de woning te 
verwijderen moeten zijn door de bewoner zelf, moet het 
monteren en demonteren eenvoudig zijn. Doordat de panelen 
droog gemonteerd zijn, kunnen ze zonder hakken of breken 
worden verwijderd. Tevens zijn de panelen die het vaakst 
moeten worden verwijderd het lichtste. Bij het verwijderen van 
de standaard elementen zal er wel een mechanisch hulpmiddel 
moeten worden gebruikt. 

11 Reduceren van het aantal handelingen 
In hoofdstuk 12 is te lezen dat het productieproces steeds meer 
naar de fabriek verschoof. Hierdoor wordt het daadwerkelijk 
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bouwen van een gebouw steeds meer een montageproces. De 
nieuwe topvloer zet weer een extra stapje richting de fabriek. 
Alle elementen kunnen in de fabriek geproduceerd worden. Op 
de bouwplaats moeten de elementen d.m.v. een legplan op de 
juiste plek afgeleverd worden waarna de elementen geplaatst 
kunnen worden. 

12 Ttrillingsgedrag 
In hoofdstuk 6 is naar voren gekomen dat het trillingsgedrag op 
verschillende manieren verbeterd kan worden. Getoetst moet 
worden of de bouwwijze aan één of meer van die criteria 
voldoet. 

13. Kosten 
De kosten die het uiteindelijke product zal kosten. Hierbij is de 
bouwtijd die bespaard kan worden niet meegerekend. Ook is 
het besparen op renovatie kosten niet meegerend. 
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13.2.2 Vergelijk vloersystemen 

De vloersystemen die zullen worden behandeld zijn: 
1) Tradioneel gestorte v loer 
2) Tradioneel gestorte vloer + computer vloer 
3) lnfra+vloer topvloer: plaatmateriaal 
4) lnfra+vloer topvloer: anhydriet 
5) lnfra+vloer top vloer: nieuwe elementen 

Elke variant kan beoordeeld worden aan de hand van de criteria. 
Een variant kan 1 tot en met 5 punten scoren voor een bepaald 
criterium, waarbij 1 punt staat voor slechte prestatie en 5 punten 
een uitstekende prestatie weerspiegelen. 

Vloers ysteem 1 2 3 4 5 weegfactor 
I.Bereikbaarheid 

1 5 3 4 4 
1 

leidingzone 
2.Hanteerbaarheid 1 5 1 4 3 1 
3.Gelaagdheid opbouw 

3 1 2 2 4 
1 

4.Gladheid vloer 5 4 5 4 4 1 
5.Flexibiliteit randen 

1 5 3 4 4 
1 

vertrek 
6.Flexibiliteit midden 

1 5 3 4 4 
1 

vertrek 
7.Uniformiteit systeem 

5 1 1 1 3 
1 

8.Prefabricage/serie 
1 3 1 1 3 

1 
matige prod. 
9.Project onafhankelijk 

5 4 5 5 3 
1 

10. Vakmanschap 
1 3 1 3 4 

1 
montage 
II.Aantal handelingen 3 1 2 2 4 1 
12. Trillingsgedra& 5 1 4 1 4 1 
13. Kosten 5 1 4 4 4 1 
Totaal 

37 39 35 39 48 

Aangezien niet elk criterium even belangrijk is kan bovenstaande 
score een vertekend beeld geven. Criteria 1 en 2 zijn bijvoorbeeld 
belangrijker dan bijvoorbeeld criteria 8 en 9. Hierdoor kan het 
voorkomen dat bovenstaande tabel een verkeerde indruk geeft van 
de werkelijke kwaliteit van een bepaald concept. Om dit probleem 
op te vangen is er op de volgende pagina een tweede tabel gebruik 
gemaakt van een gewogen berekening, hierbij is er aan elk 
criterium een weegfactor gehangen. 
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Vloersysteem 1 2 3 4 5 weegfactor 
I.Bereikbaarheid 

2 10 6 8 8 
2 

leidingzone 
2.Hanteerbaarheid 2 10 2 8 6 2 
3. Gelaagdheid 

4,5 1,5 3 3 6 
1,5 

opbouw 
4.Gladheid vloer 10 8 10 8 8 2 
5.Flexibiliteit randen 

2 10 6 8 8 
2 

vertrek 
6.Flexibiliteit midden 

1 5 3 4 4 
1 

vertrek 
7. U niformiteÏt 

7,5 1,5 1,5 1,5 4,5 
1,5 

systeem 
8.Prefabricage/serie 

1 3 1 1 3 
1 

matige prod. 
9. Project 

10 8 10 10 6 
1 

onafhankelijk 
10. Vakmanschap 

1 3 1 3 4 
2 

montage 
Il.Aantal 

6 2 4 4 8 
2 

handelingen 
12. Trillingsgedrag 10 2 8 2 8 2 
13. Kosten 10 2 8 8 8 2 
Totaal 

67 66 64 69 82 
(afgerond) 

13.4 Conclusie 
Het systeem voor de topvloer scoort op alle punten redelijk tot zeer 
goed. De kracht van het systeem zit hem erin dat het beste van de 
verschillende vloersystemen combineert. De nieuwe top vlo er heeft 
de zwakke punten van de huidige bouwsystemen eruit gehaald, 
zonder hier veel in kwaliteit op andere punten te hoeven in boeten. 

De gelaagdheid opbouw is verminderd waardoor er op bouwtijd 
bespaard kan worden. De elementen kunnen "droog worden 
gemonteerd waardoor het leidingwerk goed bereikbaar blijft. 
Ondanks dat de elementen verwijdert kunnen worden voldoen ze 
aan de comforteisen die aan het trillingsgedrag gesteld worden. 
Door de bouwelementen nog verder te prefabriceren kan het werk 
op de bouwplaats nog verder gereduceerd worden. Doordat de 
droogtijden op de bouwplaats verdwenen zijn wordt de bouwtijd 
nog verder verkort. 
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14. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie 1: 
In de ontwerpfase van een gebouw(deel) moet al rekening 
worden gehouden met mogelijk in de toekomst veranderend 
gebruik van het gebouw(deel), in de vorm van flexibiliteit. 
Een gebouw wordt tijdens het gebruik niet constant op dezelfde 
wijze gebruikt. Het kan zelfs zo zijn dat op een gegeven moment het 
gebouw(deeL) niet meer voLdoet aan de, voor het veranderende 
gebruik, gesteLde eisen. 

Conclusie 2: 
Het langer thuis willen/moeten wonen en de groter wordende 
diversiteit van woon wensen zal grote gevolgen hebben op de 
woningbouw. Een flexibel vloersysteem kan hier uitkomst 
bieden. 
Door het vergrijzen van de bevoLking zullen aanpassingen van 
woningen steeds frequenter voorkomen. Door de individualisering 
van de samenLeving hebben bewoners steeds meer de wens hun 
woning naar eigen inzicht in te deLen. 

Conclusie 3: 
Door het nog verder verschuiven van de productie van 
bouwelementen naar de fabriek zal de mogelijkheid tot het 
produceren van flexibele bouwproducten steeds groter worden. 
Door bouweLementen in de fabriek te produceren kunnen ze aan 
veeL hogere eisen voLdoen. Hierdoor is het mogelijk eLementen te 
produceren die een hoge maatvastheid bezitten. 

Conclusie 4: 
Doordat bouwelementen steeds vaker in de fabriek 
geproduceerd worden, zullen er steeds betere/meer 
maatafspraken moeten worden gemaakt. 
Het prefabriceren van bouweLementen brengt met zich mee dat 
ontwerpbeslissingen aL vroeg gemaakt moeten zijn. Door het 
maken van afspraken over de maatvoering kunnen beslissingen 
zonder aLLe detaiLs te weten toch worden genomen. 

Conclusie 5: 
Het toepassen van een flexibel vloersysteem is vooral 
interessant voor de huursector. 
Doordat het verloop van mensen die een huurhuis bewonen groter 
is dan bij een koopwoning, zaL het ook vaker gewenst zijn om 
wijzigingen aan de woning aan te brengen. 
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Conclusie 6: 
Het voorspellen van trillingsgedrag door lopen staat nog in de 
kinderschoenen. 
Het trillen van vloeren is nog moeilijk te definiëren materie. De 
SBR-richtlijn geeft een eerste aanzet om de materie" in de vingers 
te krijgen". Het principe ervan berust echter op een zwaar 
schematische weergave van een vloer, waarin de verbindingen 
tussen de verschillende vloerdelen niet behandeld worden. Het 
gebruik van verschillende oplegmaterialen is dan ook nog niet in 
theorie te verwerken. Alles zal in de praktijk getoetst moeten 
worden. 

Conclusie 6: 
Het gevoel van mensen is nog niet in theorie uit te drukken. 
Over het gevoel dat personen hebben als ze over een vloer lopen 
zijn nog geen richtlijnen te vinden. Dit zal vooral komen doordat 
dit van zeer veel factoren afhankelijk is. 

Conclusie 7: 
De kwaliteit van beton maakt nog steeds een grote 
ontwikkeling door. 
Doordat de betonkwaliteit nog steeds wordt verbeterd en dat er 
nog steeds nieuwe toepassingen voor worden gevonden, blijft het 
interessant om dit product te blijven betrekken bij het 
ontwerpproces. 

Conclusie 8: 
Het topvloer element heeft nog de status van prototype en zal 
derhalve nog een lang proces moeten doorlopen alvorens hij op 
de markt kan worden gebracht. 
Het definitief ontwerp, gepresenteerd in dit onderzoek is een 
aanzet voor een eventueel op de markt te brengen product. 
Alvorens het product op welke wijze dan ook op grotere schaal 
geproduceerd kan worden zal de ontwikkelingsfase nog verder 
moeten worden doorlopen. Daarin zal door een testprogramma het 
ontwerp verder geoptimaliseerd kunnen worden. 
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Aanbeveling 1: 
Vorm van het product opnieuw bekijken. 
De gekozen vorm van het nieuwe topvloer element is te overhaast 
genomen. Het toepassen van een andere vorm zou nog andere 
voordelen/mogelijkheden kunnen bieden. Het zou slim zijn deze bij 
het verder ontwikkelen van een nieuwe topvloer nogmaals te 
bestuderen. 

Aanbeveling 2: 
Het kiezen van beton als basismateriaal opnieuw bestuderen. 
Door het zien van een betonnen element van 10mm dik, heb ik 
tijdens het ontwerpproces te enthousiast voor dit materiaal 
gekozen. Het toepassen van zeer hoge sterkte beton (B180 en 
groter) is nog zeer lastig en stelt hoge eisen aan de manier waarop 
het geproduceerd wordt. Tevens is het materiaal nog erg duur, 
waardoor het voor een algemeen toepasbaar bouwproduct nog niet 
geschikt is. 

Aanbeveling 3 
Verbeteren trillingsgedrag door het toepassen van 
trillingsdempers. 
Een andere mogelijkheid om het trillingsgedrag van vloeren te 
verbeteren is het toepassen van trillingsdempers. Om echter 
conclusies te kunnen trekken over de werking hiervan zullen ze in 
de praktijk getoetst moeten worden. 

Aanbeveling 4: 
Trillingsgedrag vloer verbeteren door elementen te vullen met 
zand. 
Doordat de invloed van het gewicht op het trillingsgedrag van de 
vloeren erg groot is, zullen de elementen al snel te zwaar zijn om 
handmatig te kunnen tillen. Een oplossing zou kunnen zijn om 
lichte elementen «15kg) nadat ze op hun plek liggen te vullen met 
bijvoorbeeld zand. Hierdoor kunnen de elementen nog laat in de 
uitvoeringsfase geplaatst worden en zijn ze ook geschikt om te her 
gebruiken. 

Aanbeveling 5: 
Om het product uiteindelijk op de markt te kunnen brengen 
zal de ontwikkelingsfase nog verder doorlopen moeten worden. 
In de ontwikkelingsfase zal het product verder geoptimaliseerd 
kunnen worden. Hierbij zullen elementen moeten worden getoetst 
op kracht en natuurlijk op het trillingsgedrag. 
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