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Bijlage 2: Tekeningen iQfabriek 
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Bijlage 3: Analyse iQfabriek 
De eerste stap die men moet zetten om een uitvoeringsplan voor het afbouwproces van 
iQelementen te ontwerpen is het maken van een analyse. Aan het begin van dit 
afstudeerproject is de iQbouwmethode al geanalyseerd doormiddel van de SADT - methode 
(Zie bijlage 1 ). Voor een uitgebreide analyse van de iQbouwmethode wordt er verwezen naar 
het "afstudeerplan iQwoning" welke geschreven is voorafgaand aan dit afstudeerproject. 

Dit hoofdstuk behandelt de analyse van de toekomstige iQfabriek en geeft dus een invulling 
van de volgende taakstelling: 

1 b. Het maken van een analyse van de terreinindeling van de geplande iQfabriek. 

De toekomstige fabriek die speciaal ontworpen is voor het produceren van afgebouwde 
iQelementen bestaat in principe uit 5 productiehallen. Deze hallen zijn op de volgende 
manier ingedeeld: 

• Hal 1 : Magazijn en distributie inbouwmaterialen 
• Hal 2 : Afbouw en opslag iQelementen 
• Hal 3 : Kantel en transporthal 
• Hal 4 : Productie van casco iQelementen 

De indeling en lay-out van deze hallen staat in hoofdlijnen vast, maar is zeker flexibel en 
aanpasbaar. Hal 2 zal uiteindelijk ingericht warden voor het afbouwproces en de opslag van 
afgebouwde iQelementen. Dit hoofdstuk behandelt een analyse van het voorgestelde 
terreinplan en voorlopige indeling van de iQfabriek. De nadruk zal echter liggen op hal 2. In 
deze hal zal uiteindelijk het afbouwproces van de iQelementen plaats moeten gaan vinden. 

De toekomstige iQfabriek wordt geanalyseerd aan de hand van transportketens en 
visualisaties van transportbewegingen.Uit deze analyse komen uitgangspunten naar voren 
komen welke zullen leiden tot een uitvoeringsconcept voor het uitvoeringsplan van het 
afbouwproces van iQelementen. 
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3.1 Situatie in de fabriek 
De situatie in een "bouwfabriek" verschilt wezenlijk met een "traditionele" bouwplaats. [2] In 
vergelijking met een "traditionele" bouwplaats zijn er een aantal verschillen: 

• Traditionele bouwwerken warden op locatie gemaakt, daarom is voor elk bouwwerk 
een uniek terreinplan nodig. In fabriekshal 2 warden de iQwoningen op een 
standaard vaste manier afgebouwd, zodat er oak een vast (standaard) terreinplan 
mogelijk is. 

• De opstelling van materiaal en materieel kan in de fabriek voor lange tijd warden 
vastgesteld. In tegenstelling tot de traditionele bouw wordt er elke keer gebruik 
gemaakt van dezelfde constructiewijze, principe van materiaaltoepassing, gebruikte 
hulpmiddelen bij de uitvoering, grootte van de fabriekshal etc. etc. 

• Het werkklimaat in de fabriek is geconditioneerd, terwijl men traditioneel in de 
buitenlucht tijdens verschillende weersomstandigheden staat te werken. 

• In een traditioneel bouwproces neemt het bouwwerk een vaste plaats in en warden 
productiemiddelen (arbeid, materiaal, materieel) naar het bouwwerk geleid. In de 
fabriek zal het "bouwwerk" in de vorm van iQelementen door de verschillende 
fabriekshallen warden geleid. In elke hal zullen er specifieke bewerkingen plaats 
vinden en er zullen er specifieke hulpmiddelen aanwezig zijn. 

Hal 2 grenst aan hal 3 en hal 1. Hal 3 is ingericht voor het kantelen en transporten van 
iQelementen. Hal 1 fungeert als magazijn en distributiecentrum voor de afbouwmaterialen. In 
het gedeelte van hal 2 dat gereserveerd is voor het afbouwproces van een iQwoning (zie 
figuur 3.1) zijn er 16 standplaatsen gereserveerd. Op die 16 standplaatsen kunnen 16 
iQwoningen (elk opgebouwd uit 6 iQelementen) tijdelijk opgesteld warden om afgebouwd te 
word en. 

" O; 
Hal 2 Hal 2 5 

8 woningen ~ 12 woningen a 
Opslag ~ Opslag ~ 

~ .:: 

= 

Figuur 3. 1: /ndeling plattegrond fabriek IQ woning 

I- ', 

Hal 2 
28woningen 

Opslag 

Hal4 
24 Mallen 

Hal 5 
Wapening 

ante( I transPQrt 

E Hal2 ' ~ 
t: 16woningen 
~ 
" Afl:>ouw !:! .... 

Hal 1 Magazijn I Distributie lnbouw 
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3.2 Transportmiddelen 
De belangrijkste transportmiddelen , welke in hal 2 volgens de geplande indeling gebruikt 
gaan warden tijdens de afbouwfase van een iQwoning warden hieronder opgesomd en 
behandeld. 

3.2.1 Vertica/e transportmidde/en 
Voor het verticale transport van materieel en materiaal zijn er eigenlijk 2 middelen 
beschikbaar in hal 2. 

• Bovenloopkraan 20 ton 
• Hefplateaus 

3.2.1.1Boven/oopkraan20 ton 
Over de breedte (34m) van hal 2 bevindt zich een bovenloopkraan . De bovenkant van het te 
hijsen materiaal kan maximaal gehesen warden tot een hefhoogte van 12,9 meter. Het 
maximale gewicht wat deze bovenloopkraan kan hijsen is 20 ton. De bovenloopkraan loopt 
over een kraanbaan welke bevestigd is aan de constructie van hal 2. Deze kraanbaan loopt 
over de totale lengte van hal 2. Deze lengte bedraagt in totaal 232m. Zie ook figuur 3.2 . 

lndien noodzakelijk is er de mogelijkheid om meerdere bovenloopkranen over dezelfde 
kraanbaan in te zetten. Verder is het ook een optie om een extra kat op een bovenloopkraan 
te plaatsen. 

F Bovenloopkraan 2 st. 20 ton M 
34000 

HAL 2 
Opstelplaats IQ woning 

Figuur 3. 2: Ooorsnede ha/ 2 
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3.2.1.2 Hefplateaus 
Ten behoeve van het bevoorraden van iQwoningen met afbouwmaterialen zal er gebruik 
gemaakt warden van hefplateaus. Per opgestelde iQwoning (16 totaal) zijn er 2 hefplateaus 
aan de voor en achterzijde van een iQwoning geplaatst. In totaal bevinden er zich in hal 2 32 
hefplateaus. De hefplateaus dienen ook als werkplek voor de arbeid dat verricht moet 
warden aan de gevel van een iQwoning. Het oppervlak van een hefplateau bedraagt 
ongeveer 5m x 3m. 
Bij het belasten van de hefplateaus dient er rekening gehouden te warden met de maximale 
belasting dat een hefplateau aan kan. Verder dienen de hefplateaus op een vlakke en 
stabiele ondergrond te staan. 

KENMERKEN / FEATURES/ MARKMALE 
2.~ .. 

B·165EL25 

H(m;ix.) • 18.50 m 

~ A(m»<.) .! 16.SO m 

((min.) 2,23 m 

Dxf (min.) , ,37 x 2.10 m 

[•f mox.) 6.17 ' 2,JO m 

Hl 3.39 m 

H3 2,62 m 

LxB 4,74 x 2,44 m 

J,08 m 

M 16S mm 

0 0 ± •.90 m 

i(m>x.) 650 kg (2 pers. • 490b)) 

~(m~X-) 650 kg (1 pers. • 49(Jtg) 

~ (50< .. ) 79/48 soc. - 2,8 km/h 

-- 0,5 kmf n 

tl 12 x 16.) 

4 <111.lX-) i 20'il> 

• S40 Ah/k5/~ V - 9.980 kg .. 
Figuur 3. 3: Specdicatie voorbee/d hoogwerker 
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3.2.2 Horizontale transportmiddelen 
Voor het externe horizontale transport (buiten een woning) wordt er gebruik gemaakt van de 
eerder beschreven bovenloopkraan en heftrucks. Intern in een iQwoning zal er gebruik 
gemaakt warden van transportmiddelen die met handkracht hanteerbaar zijn. 

3.2.2.1 Heftrucks 
Het bevoorraden van de hefplateaus met afbouwmateriaal en -materieel zal waarschijnlijk 
gebeuren met behulp van heftrucks. Het is van belang dat er voor deze heftrucks voldoende 
ruimte wordt gereserveerd om te manoeuvreren en te keren in de productiehal. 

Figuur 3.4: Heftruck Manitou 

3.2.2.2 Horizontale transportmiddelen intern 
Voor het transporteren van afbouwmaterialen binnen een iQwoning, zal er gebruik gemaakt 
warden van met de hand hanteerbare transportmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn 
palletwagens, steekwagens en kantelmachines voor binnenwand elementen. 

Het is van belang dat het mogelijk moet zijn om deze transportmiddelen op een makkelijke 
manier uit de iQwoning te krijgen, wanneer de gevel hiervan al gesloten is. 
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3.2.3 Transportunits 
Om afbouwmateriaal te vervoeren zal er gebruik gemaakt warden van verschillende 
transportunits. De verschijningsvorm van een materiaal zal bepalend zijn voor de 
bijbehorende transportunit. Bij het laden van deze transportunits zal er rekening gehouden 
moeten warden met het maximale gewicht welke de werkplateaus aankunnen. Voor het 
intern transport van afbouwmaterialen kan het handig zijn als de transportunits met 
handkracht of mechanisch te verplaatsen (verrijdbaar) zijn. Bij de volgende materiaalvormen 
horen doorgaans deze bijbehorende transportunits: 

• Plaatvormig (vast) - transportbokken 
• Plaatvormig (flexibel) - pallets 
• Langwerpige elementen - lang materiaalcontainers 
• Losse onderdelen - inklapbare gaasboxen 

Figuur 3. 5:Transportunits; gaasboxen, Jang materiaal containers, transportbokken en pallets. 
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3.3 Analyseren van bewegingen 
Om inzicht te krijgen in de bewegingen van materialen in, van en naar hal 2 toe, zijn er 
transportketens vastgesteld. Op basis van deze transportketens zijn er stroomdiagrammen 
gemaakt, om de bewegingsstromen van materiaal te visualiseren [1,2]. Omdat de 
transportketens en stroomdiagrammen voor verschillende materiaalgroepen wezenlijk 
verschillen, worden de volgende materiaalgroepen apart behandeld. De materialen zijn 
opgedeeld in de volgende materiaalgroepen: 

• iQelementen 
• Afbouw materiaal (intern) 
• Afbouw materiaal (gevel) 
• Afval en transportunits 

3.3.1 iQelementen 
De iQelementen worden geproduceerd in hal 4. Vanuit hal 4 worden de casco iQelementen 
verplaatst naar hal 3. Hier vinden er werkzaamheden plaats aan de onderkant van de 
begane grond. Hierna worden de iQelementen gekanteld, waarna ze klaar zijn om 
getransporteerd te worden naar hal 2. In hal 2 worden de dan nog casco iQelementen 
geschakeld tot "woningen" (6 elementen per woning) . Deze woningen worden vervolgens 
afgebouwd. Nadat de woningen zijn afgebouwd, kunnen de woningen weer ontkoppeld 
worden in losse iQelementen. Deze iQelementen (inmiddels afgebouwd) worden 
getransporteerd over de lengte van hal 2, waar er ruimte is gereserveerd voor tijdelijke 
opslag. De afgebouwde elementen zijn nu in principe klaar voor transport naar de 
bouwplaats. Zie ook figuur 3.6 en 3.7. 

Omschrijving: Transportmiddel: 

Opslag hal 3 

Transport naar hal 2 Bovenloopkraan 

Schakelen tot IQ woning tbv afbouw Bovenloopkraan 

Afbouwproces Bovenloopkraan, Hefplateau 

Transport door hal 2 Bovenloopkraan 

Schakelen tot IQ woning tbv opslag Bovenloopkraan 

Figuur 3. 6: Transportketen iQ element en 
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Figuur 3. 7: Visualisatie transportbewegingen iQelementen 
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3.3.2 Afbouwmaterialen (intern) 
Met afbouwmaterialen (intern) warden de afbouwmaterialen aangeduid die intern in een 
iQwoning (dus niet in of aan de gevel) verwerkt warden . Hal 1 fungeert als magazijn en 
distributiecentrum voor deze afbouwmaterialen (intern). Vanuit hal 1 warden de 
afbouwmaterialen die intern in een iQwoning verwerkt warden op of in transportunits 
getransporteerd naar hal 2. In hal 2 warden de hefplateaus geladen met deze 
afbouwmaterialen . Deze hefplateaus transporteren het afbouwmateriaal verticaal naar 
respectievelijk de begane grond of de eerste verdieping van een iQwoning. Vervolgens wordt 
het afbouwmateriaal over de verdieping horizontaal getransporteerd naar de 
verwerkingsplek. Waar het afbouwmateriaal uiteindelijk gemonteerd wordt. Zie ook figuur 
3.8, 3.9 en 3.10. 

Omschrijving: Transportmiddel: 

Opslag hal 1 

Transport naar hal 2 Heftruck 

Laden hefplateau Heftruck, Hefplateau 

Verticaal transport Hefplateau 

Transporteren naar verwerkingsplek Mobiele loading units 

Monteren 

Figuur 3.8: Transportketen afbouwmateria/en (intern) 

Bovenloop kraan 2 st. 20 ton 

Figuur 3. 9: Visua/isatie transportbewegingen afbouwmaterialen (intern), doorsnede. 
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Figuur 3.10: Visua/isatie transportbewegingen afbouwmateria/en (intern) 
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3.3.3 Afbouwmaterialen (geve/) 
De afbauwmaterialen (gevelelementen) vaar de gevel warden apgeslagen in hal 1. Met 
behulp van een heftruck warden de gevelelementen naar hal 2 verplaatst. Vervalgens 
warden de gevelelementen met behulp van een bovenlaopkraan getransparteerd richting de 
gevel (verwerkingsplek) van een iQwaning. Vanaf de werkplek op de hefplateaus warden de 
gevelelementen gemanteerd aan de iQelementen. Zie aak figuur 3.11 , 3.12 en 3.13. 

Omschrijving: Transportmiddel: 

Opslag hal 1 

Transport naar ha\ 2 Heftruck 

Transport naar verwerkingsplek Boven\oopkraan 

Monteren Hefsteiger 

Figuur 3. 11: Transportketen afbouwmaterialen (gevel) 

Bovenloop kraan 2 st. 20 ton 

Figuur 3. 12: Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen (geve/), doorsnede. 
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3.3.4 Afval en transportunits 
Het afval en de lege transportunits die overblijven na verwerking van de afbouwmaterialen, 
warden intern (in een iQwoning) verplaatst en verzameld op de hefplateaus. Deze 
transporteren het afval en de lege transportunits verticaal naar de begane grand van de 
fabriek. Vervolgens wordt het afval en de transportunits van de hefplateaus gelost met 
behulp van een heftruck. Deze transporteert het afval en de transportunits naar hal 1. Waar 
de transportunits opgeslagen warden om vervolgens weer gebruikt te warden. Het afval 
wordt (gescheiden) verzameld in afvalcontainers. Zie oak figuur 3.14, 3.15 en 3.16. 

Omschrijving: Transportmiddel: 

Horizontaal transport naar hefplateau 

Verticaal transport naar BG Hefplateau 

Lassen Heftruck, Hefplateau 

Transport naar Hal 1 Heftruck 

Ops lag 

Figuur 3. 14: Transportketen afva/ en transportunits 

iBovenloop kroon 2 st . 20 ton 

Figuur 3.15: Visualisatie transportbewegingen afval en transportunits, doorsnede. 
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Figuur 3.16: Visua/isatie transportbewegingen afva/ en transportunits 
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3.4 Uitgangspunt 
In deze paragraaf warden de belangrijkste bijzonderheden en knelpunten behandeld. Deze 
bijzonderheden en knelpunten volgen uit de analyse van de toekomstige iQfabriek en leiden 
tot een uitgangspunt voor het uitvoeringsconcept van het uitvoeringsplan van de 
iQelementen. 

3.4. 1 Bijzonderheden 
Het meest opvallende aan de voorgestelde terreinindeling van de iQfabriek is natuurlijk dat 
de werkzaamheden onder geconditioneerde omstandigheden plaatsvinden. De fabriek gaat 
uit van een vaste opstelling voor een iQwoning om afgebouwd te warden. De 
werkzaamheden en materialen warden naar het product (iQelementen) toegebracht. Dit is 
opvallend, want fabrieksmatige processen warden juist gekenmerkt door het feit dat het 
product (in dit geval iQelementen) langs verschillende stations geleid wordt en verschillende 
bewerkingen ondergaat. Deze efficientere manier van werken wordt oak wel een lopende 
band principe genoemd. Hoewel de iQbouwmethode gekenmerkt wordt door een 
fabrieksmatig bouwproces, is de nieuwe iQfabriek hier niet op ingericht. 

3.4.2 Knelpunten 
Uit de analyse van de iQfabriek blijkt dat er 4 wezenlijk verschillende stromen zijn van 
(afval)materialen. Uit de gemaakte transportketens en visualisaties van materiaalstromen 
blijkt dat er veel verschillende transporthandelingen binnen de iQfabriek plaatsvinden. Vaak 
zijn deze handelingen overbodig en kunnen sommige handelingen, inclusief bijbehorend 
materieel warden overgeslagen. 

3.4.3 Uitgangspunt 
Uit de analyse van de iQfabriek kwamen een aantal bijzonderheden en knelpunten naar 
voren . Op basis van deze bijzonderheden en knelpunten heeft de analyse van de iQfabriek 
het volgende uitgangspunt voor het afbouwproces van de iQelementen opgeleverd: 

Afbouwen zonder overbodige transportbewegingen voor arbeid, materiaa/ en materiee/. 

Dit kan men bijvoorbeeld bereiken door het toepassen van speciaal transportmaterieel of 
gebruik maken van het lopende band principe om de efficientie te verhogen. 
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Bijlage 4: Analyse productieproces casco iQelementen 
De analyse van het productieproces van de casco iQelementen is het laatste onderdeel van 
de analyse (zie hoofdstuk 2). Dit hoofdstuk behandelt de analyse van het productieproces 
van de casco iQelementen en geeft dus een invulling van de volgende taakstelling: 

1 c. Het maken van een analyse van het productieproces van de casco iQelementen. 

Zoals bekend is de iQbouwmethode al met behulp van SADT -schema's geanalyseerd aan 
het begin van dit afstudeerproject. De analyse die in dit hoofdstuk behandeld wordt is echter 
specifiek gericht op het productieproces van de casco iQelementen. De casco iQelementen 
vormen immers de basis voor het afbouwproces van een iQelement. Het productieproces 
van de casco iQelementen is oak geanalyseerd met behulp van SADT-schema's. Deze 
SADT-schema's zijn weergegeven in bijlage 5. De SADT-schema's warden ondersteund met 
plaatjes en de codering komt overeen met de indeling van dit hoofdstuk. Op basis van de 
SADT-schema's is er oak een dagplanning gemaakt (bijlage 5) van de productie van casco 
iQelementen welke uiteindelijk plaats moet gaan vinden in hal 4 van de iQfabriek. 

Dit hoofdstuk wordt ondersteund door een bijlage 1 en 2. Bijlage 1 is een poster. Deze poster 
bevat de volgende elementen: 

• SADT-schema werkzaamheden hal 4. 
• Toelichting werkzaamheden hal 4 met behulp van plaatjes. 
• Planning productieproces iQelementen per element. 
• Plattegrond hal 4 iQfabriek. 
• 3D weegave mal. 
• Voorlopig voorgestelde indeling fabriek. 

De codering op de poster komt overeen met de codering in dit hoofdstuk. Bijlage 2 bevat een 
dagplanning van de werkzaamheden in hal 4. 

In de paragrafen 4.1 t/m 4.5 warden de bewerkingen behandeld die plaats moeten vinden 
tijdens het productieproces van casco iQelementen. Deze werkzaamheden zijn opgedeeld in 
de volgende 6 hoofdbewerkingen. 

• Mal lossen. (paragraaf 4.1) 
• Element transporteren. (paragraaf 4.2) 
• Mal prepareren A. (paragraaf 4.3) 
• Wapening transporteren. (paragraaf 4.4) 
• Mal prepareren B. (paragraaf 4.5) 
• Beton storten. (wordt niet behandeld) 

In paragraaf 4.6 wordt de dagplanning van het productieproces van een iQwoning 
behandeld. In paragraaf 4.7 wordt er een uitgangspunt geformuleerd, welke is gebaseerd op 
de bijzonderheden en knelpunten die volgen uit de analyse van het productieproces van 
casco iQelementen. 
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4.1 Mal lossen. 
In deze paragraaf worden de werkzaamheden beschreven die uitgevoerd moeten worden 
voordat men het element uit de mal kan transporteren. Er is uitgegaan dat het beton in de 
mal voldoende is uitgehard. De meeste werkzaamheden vinden plaats aan de bovenzijde 
van de mal. 

4.1.1 Afstandhouders verwijderen 
Aan de bovenzijde van de mal bevinden zich 6 afstandhouders die d.m.v. van een 
schroefverbinding de buitenkist met de binnenkist verbindt. Om te zorgen dat er tijdens het 
storten geen beton op de schroefdraad komt dekt men de afstandhouders af met 
afdekkappen. Deze afstandhouders inclusief kappen moeten verwijderd worden voordat de 
mal elost kan worden. 

Afbeelding 4.1: Afstandhouder bovenzijde ma/. Afbeelding 4.2: Afdekkap op afslandhouder. 

4.1.2 Koppelsparingen verwijderen elektra 
Ten behoeve van het koppelen van elektraleidingen tussen meerdere elementen worden er 
ter plaatse van deze koppelingen trechtervormige sparingen ingestort. Deze sparingen 
bevinden zich in de plafondzijde van het element. Per voorziening kunnen er 4 
elektraleidingen worden gekoppeld . In totaal zijn er 3 koppelsparingen die verwijderd moeten 
worden voordat de mal gelost kan worden. Een koppelsparing zit met 2 boutverbindingen 
vast aan de bovenzi"de van de binnenkist. 

Afbeelding 4.3: Kappe/sparing verwijderd. Afbeelding 4.4: Elektraleiding gekoppeld aan koppelsparing. 
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4.1.3 lnkassingen verwijderen vloerverwarming 
Ten behoeve van het verbinden van de vloerverwarmingleidingen tussen verschillende 
elementen warden er inkassingen in het element gestort. Deze inkassingen zitten aan de 
bovenzijde van de mal vast met een enkele boutverbinding. In totaal zijn er 4 inkassingen die 
verwi"derd moeten warden voordat de kist elost kan warden. 

Afbeelding 4.5: /nkassing bovenzijde mat voor de stort. Afbeelding 4.6: /nkassing op de kist na de stort. 

4.1.4 Hijsvoorziening ontkoppelen (bekistingwand) 
In de wand van de mal zijn er hijsvoorzieningen gestort. Deze voorzieningen zitten door de 
bekistingwand heen vast met een boutverbinding. In totaal moeten er 4 hijsvoorzieningen uit 
de bekistin wand ontko eld warden voordat de mal gelost kan warden. 

Afbeelding 4. 7: Boutverbinding hijsvoorziening door de 
bekistingwand heen. 

Afbeelding 4.8: Transportankervoorziening dat meegestort 
gaat worden. 
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4.1.5 Hoeken binnenkist verwijderen 
Op de hoeken van de binnenkist zitten verwijderbare hoekstukken. Deze hoekstukken 
zorgen ervoor dat de binnenkist stijf is. Zonder deze hoekstukken kan de binnenkist 
vervormen . Hierdoor kan de binnenkist tijdens het lossen van de kist van het uitgeharde 
beton af komen te staan. De hoekstukken rusten op de wand van de binnenkist en zijn 
gekoppeld aan de ingestorte hijsvoorziening. Deze zit aan het hoekstuk vast met een 
boutverbinding. De hoekstukken zelf zitten door middel van 2 boutverbindingen vast aan de 
binnenkist. In totaal zijn er 4 hoekstukken die verwijderd moeten worden voordat de mal 
elost kan worden. 

Afbeelding 4.9: Het verwijderen van een hoekstuk. Afbeelding 4.10: Zonder hoekstuk kan de binnenkist vervormen. 

4.1.6 Hijsogen indraaien 
Als de hoekstukken verwijderd zijn, kunnen er hijsogen in de hijsvoorzieningen gedraaid 
worden. In totaal zi'n er 4 hi' so en die in edraaid dienen te warden. 

Afbeelding 4.11: Het verwijderen van een hoekstuk 
inclusief hijsvoorziening. 

Afbeelding 4. 12: lndraaien hijsogen in hijsvoorziening. 
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4.1. 7 Mal /ossen hydrau/isch 
Nadat alle voorzieningen aan de bovenkant en in de wand van de mal zijn verwijderd, kan de 
mal hydraulisch gelost warden. Het lossen bestaat uit het vervormen van de binnenkist en 
verplaatsen van de 2 buitenkisten af van het element. Het vervormen van de binnenkist 
gebeurt door middel van 4 hydraulische cilinders. De buitenkisten zijn glijdend gemonteerd 
op een bodemframe. De buitenkisten zitten op de hoeken d.m.v. van 4 hydraulische spieen 
aan elkaar vast. De buitenkisten moeten eerst ten opzichte van elkaar losgekoppeld warden. 
Doormiddel van 10 hydraulische cilinders warden de buitenkisten van het element 
af e laatst. 

Afbeelding 4.13: Buitenkist wordt met behulp van cilinders 
hydraulisch verplaatst. 

Afbeelding 4. 14: De buitenkisten rusten glijdend op een 
bodemframe. 
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4.2 Element transporteren 
Deze paragraaf beschrijft de werkzaamheden die plaatsmoeten vinden om het element uit de 
mal te transporteren nadat de mal is gelost. Het transporteren is opgedeeld in meerdere 
onderdelen, welke hieropvolgend behandeld warden. Het transporteren gebeurt met een 
20tons bovenloopkraan, die aanwezig is in hal 4 (zie bijlage 2). 

4.2.1 Element aanpikken 
Voordat het element getransporteerd kan warden, moet deze eerst warden aangepikt. Dit 
gebeurt op de 4 hijsogen die ingedraaid zijn in het element. 

4.2.2 Element verticaal transporteren 
Nadat het element is aangepikt, moet het element eerst verticaal omhoog warden 
getransporteerd. Het element moet ongeveer 5 meter omhoog gehesen warden . Als het 
element verticaal getransporteerd is, kan er weer begonnen warden met het voorbereiden 
van de mal voor de volgende stort. 

4.2.3 Element horizontaal transporteren 
Nadat het element verticaal getransporteerd is, kan het element horizontaal door hal 4 
getransporteerd warden. De grootste afstand die horizontaal afgelegd moet warden is 24 
meter (over de breedte van hal 4) . 

4.2.4 Element verticaal transporteren 
Nadat het element horizontaal is getransporteerd, moet het 5m omlaag getransporteerd 
word en. 

4.2.5 Element afpikken 
Nadat het element op zijn "nieuwe tijdelijke" plek is gepositioneerd , kan het element afgepikt 
warden. Hierna is de kraan weer beschikbaar voor andere werkzaamheden. 

Afbeelding 4. 15: Het aanpikken van een element. Afbeelding 4. 16: Bovenloopkranen in een fabriekshal. 
Bron: www.abus-kraansystemen.nf 
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4.3 Mal prepareren A 
Nadat het element uit de mal is getransporteerd, kan er begonnen warden met het 
prepareren van de mal voor de volgende start. Het prepareren van de mal is opgedeeld in 2 
delen. Een deel A, welke plaats moet vinden voordat de wapening over de binnenkist 
geplaatst wordt. Deel B vindt plaats nadat de wapening is geplaatst. In deze paragraaf 
warden de werkzaamheden beschreven die plaats vinden nadat het element getransporteerd 
is en voordat de wapening over de binnenkist geplaatst wordt. 

4.3.1 Mal schoonmaken 
Nadat het element uit de mal getransporteerd is, zal de mal eerst schoongemaakt moeten 
warden. Hieronder wordt a.a. verstaan het verwijderen van betonresten en achtergebleven 
voorzieningen (bv. taperesten) op de stalen bekistingwand. In totaal moet er 11 O m2 
bekistingwand schoongemaakt warden. 

4.3.2 Magneten maatvoeren 
Ten behoeve van de inkassingen voor de elektradozen die in het plafond en eventueel in de 
wanden van een element geplaatst zijn, wordt er gebruik gemaakt van een magneetsysteem. 
Dit magneetsysteem zorgt ervoor dat de sparingen op de kist geplaatst kunnen warden 
zonder dat er in de kist geschroefd hoeft te warden. Het maatvoeren van deze sparingen 
gebeurt met een meetlint en een stift. Het aantal sparingen per element verschilt per keer. Er 
is uitgegaan van gemiddeld 4 sparingen (2 lichtpunten, 1 rookmelder, 1 doorvoer elektra 
binnenwanden badkamer/toilet) maatvoeren per element. 

4.3.3 Magneten aanbrengen 
Nadat de magneten zijn gemaatvoerd kunnen de magneten geplaatst warden op de kist. 
Gemiddeld moet men per element 8 magneten aanbrengen ten behoeve van inkassingen. (2 
lichtpunten, 1 rookmelder, meerdere doorvoer elektra binnenwanden badkamer/toilet). 
Doorvoeren van elektra ter plaatse van binnenwanden zijn vaak gegroepeerd gesitueerd. 
Deze groep hoef je maar 1 keer te maatvoeren. Echter moeten er wel meerdere magneten 
geplaatst word en. 

Afbeelding 4.17: Magneten maatvoeren en aanbrengen. 
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4.3.4 Sparingen maatvoeren 
Ten behoeve van verticale doorvoeren (riolering, luchtbehandelingkanalen) warden er 
sparingen aangebracht op de binnenkist met behulp van ps-isolatiemateriaal en dubbelzijdig 
tape. Deze sparingen warden gemaatvoerd met behulp van een meetlint en een stift. 
Gemiddeld moet men per element 15 sparingen maatvoeren. 

Afbeelding 4.18: Sparingen gemaatvoerd op de binnenkist. Afbeelding 4.19: Dubbelzijdig tape 

4.3.5. Voorzieningen controleren 
Nadat de voorzieningen aangebracht of gemaatvoerd zijn, moeten deze gecontroleerd 
warden met behulp van een sluitbrief. 

4.3.6 Olie aanbrengen op de ma/ 
Nadat alle voorzieningen zijn gecontroleerd kan er bekistingolie aangebracht warden op de 
mal. Dit gebeurt met behulp van een sproeier en een doek. In totaal bedraagt het oppervlak 
dat voorzien moet warden van olie 110 m2. 

Afbeelding 4.20: Bekistingwanden voorzien van olie . Afbeelding 4.21: Bekistingolie 
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4.4 Wapening transporteren 
Nadat de mal voor een deel is geprepareerd kan de wapening naar de mal getransporteerd 
warden. Het transporteren is opgedeeld in meerdere onderdelen, die hierop volgend 
behandeld warden. Het transporteren gebeurt met een 20tons bovenloopkraan, die aanwezig 
is in hal 4. 

4.4. 1 Wapening aanpikken 
Voordat de wapening getransporteerd kan warden, moet deze eerst aangepikt warden. 

4.4.2 Wapening verticaal transporteren 
Nadat de wapening is aangepikt, moet deze eerst verticaal omhoog warden getransporteerd. 
De wapening moet ongeveer 5 meter omhoog gehesen warden. 

4.4.3 Wapening horizontaal transporteren 
l\ladat de wapening verticaal getransporteerd is, kan deze horizontaal door hal 4 
getransporteerd warden. De maximale afstand die horizontaal afgelegd moet warden is 112 
meter (over de lengte van de fabriek). 

4.4.4 Wapening verticaal transporteren 
Nadat de wapening horizontaal is getransporteerd, moet het weer Sm omlaag 
getransporteerd warden. 

4.4.5 Wapening afpikken 
Nadat de wapening om de binnenkist is gepositioneerd, kan deze afgepikt warden. Hierna is 
de kraan weer beschikbaar voor andere werkzaamheden. 

Afbeelding 4.22: Wapening klaar voor transport. Afbeelding 4.23: Wapening in de kist 
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4.5 Mal prepareren B 
Nadat de wapening in de mal is geplaatst kunnen de laatste preparatiewerkzaamheden 
warden verricht, voordat de mal uiteindelijk wordt gesloten. Deze werkzaamheden warden 
hierop volgend behandeld. 

4.5.1 Sparingen aanbrengen 
Nadat de wapening is geplaatst kunnen de sparingen in de vorm van PS-isolatieblokken 
warden geplaatst op de binnenkist. Deze sparingen waren al gemaatvoerd. Er moeten 
gemiddeld 15 blokken aangebracht warden op de binnenkist. Op de PS-isolatieblokken 
warden multiplex plaatjes geplaatst, waardoor het blok goed tussen de binnen en de 
buitenkist geklemd gaat warden. Leidingen die naar een sparing lopen moeten in de blokken 
warden gestoken. 

Afbeelding 4.24: Sparingen worden gemaakt met PS
isolalieblokken en plaatjes multiplex. 

Afbeelding 4.25: Elektraleidingen worden in de sparingen 
gestoken 

4.5.2 lnkassingen aanbrengen vloerverwarming 
De inkassingen tbv. van de koppeling van de vloerverwarming kunnen aangebracht warden 
op de binnenkist. Dit zijn er totaal 4 per element. 

4.5.3 V/oerverwarmingleidingen plaatsen in de inkassingen 
De vloerverwarmingleidingen die gekoppeld dienen te warden, moeten door de inkassingen 
gestoken warden. Er is uitgegaan van gemiddeld 8 leidingen per element die in de 
inkassingen gestoken moeten warden . 

Afbeelding 4.26: lnkassingvoorziening. Afbeelding 4.27: Vloerverwarmingleiding door de inkassing 
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4.5.4 Koppelsparingen aanbrengen 
Ten behoeve van het koppelen van elektraleidingen tussen elementen, warden er 
trechtervormige sparingen in de elementen gemaakt. Om deze koppelsparingen te maken 
moeten er 3 voorzieningen aan de bovenzijde van de binnenkist bevestig warden. Deze 
voorzieningen zitten per stuk met 2 boutverbindingen vast aan de binnenkist. 

4.5.5 E/ektraleidingen koppelen aan koppelsparingen 
Als de koppelsparingen aangebracht zijn, kunnen de elektraleidingen die gekoppeld dienen 
te warden aan de koppelsparingen warden gekoppeld. Deze koppelsparingen zitten aan de 
onderzijde en de bovenzijde van de mal. Er zijn ongeveer 12 elektraleidingen per element 
die gekoppeld moeten warden. 

Afbeelding 4.28: Elektraleidingen gekoppeld aan 
koppelsparing (bovenzijde malj . 

4.5.6 Elektradozen op magneten plaatsen 

Afbeelding 4. 29: Elektraleidingen gekoppeld aan 
koppelsparing (onderzijde mat) 

De magneten tbv van elektradozen zijn al geplaatst op de kist. De werkelijke dozen dienen 
gekoppeld te warden aan de elektraleidingen en geplaatst te warden op de magneten. De 
elektradozen warden met een kliksysteem bevestigd op de magneten. Dit zijn er gemiddeld 8 
(2 lichtpunten, 1 rookmelder, meerdere doorvoeren elektra binnenwanden badkamer/toilet). 

Afbeelding 4.30: Elektradoos gekoppeld aan elektraleiding en Afbeelding 4.31: Elektradoos gekoppeld aan elektraleiding en 
geplaatst op magneet. geplaatst op magneet. 
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4.5.7 Aanbrengen hoeken binnenkist inclusief hijsvoorziening 
Op de hoeken van de binnenkist zitten verwijderbare hoekstukken. Deze hoekstukken 
zorgen ervoor dat de binnenkist stijf is tijdens het storten. Zander deze hoekstukken kan de 
binnenkist vervormen. Hierdoor kan de binnenkist tijdens het lossen van de kist van het 
uitgeharde beton af komen te staan. De hoekstukken rusten op de wand van de binnenkist. 
De hijsvoorzieningen zitten gekoppeld aan de hoekstukken. Deze koppeling is een 
boutverbinding. De hoekstukken zelf zitten door middel van 2 boutverbindingen vast aan de 
binnenkist. In totaal zijn er 4 hoekstukken die geplaatst moeten warden. De hijsvoorziening 
wordt op een vergelijkbare manier ingestort als de hijsvoorzieningen in de bekistingwand. 
Uiteraard warden deze verticaal geplaatst. 

Afbeelding 4.34: Verwijderbare hoek inclusief hijsvoorziening. Afbeelding 4.35: Het hijsanker verbonden met verwijderbare 
hoek meen boutverbinding. 

4.5.8 Hijsvoorzieningen aanbrengen bekistingwand 
Voordat de mal volgestort kan warden moeten er 4 hijsvoorzieningen aangebracht warden in 
de bekistingwand. Deze hijsvoorzieningen komen uiteindelijk in het plafond van het element. 
Deze hijsvoorzieningen warden door de bekistingwand tussen de wapening door geplaatst. 
Het anker wordt verbonden met een draadbuis, welke via een boutverbinding door 
bekistingwand vast zit. 

Afbeelding 4.32: Met een boutverbinding zft het anker door de Afbeelding 4.33: Het hijsanker wordt geplaatst tussen de 
bekistingwand vast. wapening door. 
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4.5.9 Extra wapening aanbrengen 
Random de s aar aten tra wordt er extra wapening aangebracht in het wapeningsnet. 

Afbeelding 4.36: Extra wapening rondom trapgatsparing. 

4.5.10 Voorzieningen controleren 
Aan de hand van een sluitbrief warden alle voorzieningen die aanwezig moeten zijn op de 
kist gecontroleerd. 

4.5.11 Mal sluiten hydraulisch 
Nadat alle voorzieningen gecontroleerd zijn, kunnen de buitenkisten 1 voor 1 tegen de 
binnenkist gezet warden. Dit gebeurt hydraulisch. 

4.5.12 Afstandhouders monteren 
Aan de bovenzijde van de mal is de binnenkist verbonden met de buitenkist door middel van 
6 afstandhouders. Deze afstandhouders zijn verbonden door een schroefverbinding. Om te 
voorkomen dat er beton op de afstandhouders komt tijdens het storten , warden de 
afstandhouders beschermd met afdekkappen. 

Afbeelding 4.37: Afstandhouder bovenzijde ma/. Afbee/ding 4.38: Afdekkap op afstandhouder. 
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4.6 Planning 
Zoals in de analyse van de iQfabriek is beschreven staan er in hal 4 van de nieuwe iQfabriek 
24 mallen. Het is de bedoeling dat deze 24 mallen per dag gelost, geprepareerd en weer 
volgestort warden. Om dit te realiseren is er een dagplanning gemaakt van de 
werkzaamheden die per dag plaats moeten vinden ten behoeve van de productie van de 
casco iQelementen . Deze planning is te zien op de bijbehorende poster. (bijlage 5) 

4.6.1 Ploegenschema 
De planning verdeelt de werkzaamheden over 8 montageploegen, 1 betonploeg en 
kraanploeg. De verschillende ploegen werken in verschoven werktijden. Elke ploeg maakt 
wel een werkdag van 8 uur. De eerste montageploeg begint om 7 uur en is om 3 uur klaar. 
De laatste betonploeg begint om half 10 en is om half 6 klaar. Voor uitgebreidere informatie 
wordt er verwezen naar bijlage 5. 

4. 6. 2 Ploegensamenstelling 
Zoals al eerder is aangegeven warden de werkzaamheden in hal 4 uitgevoerd door 8 
montageploegen, 1 betonploeg en 1 kraanploeg . De ploegen hebben de volgende 
samenstelling: 

• Montageploeg 
o 3 arbeiders 

• Betonploeg 
o 3 betonwerkers 

• Kraanploeg 
o Kraanbestuurder 
o Aanpikker 

Voor de precieze werkzaamheden per arbeider wordt er verwezen naar bijlage 5. 

4.8 Uitgangspunt 
In deze paragraaf warden de belangrijkste bijzonderheden en knelpunten behandeld. Deze 
bijzonderheden en knelpunten volgen uit de analyse van de toekomstige iQfabriek en leiden 
tot een aantal uitgangspunten voor het uitvoeringsconcept van het uitvoeringsplan van het 
afbouwproces. 

4. 8. 1 Bijzonderheden 
Zoals al eerder gezegd staan er in de toekomstige iQfabriek 24 mallen die per dag gelost, 
geprepareerd en weer volgestort dienen te warden (Zie ook bijlage 5). Aan de opstelling voor 
24 iQelementen in de voorlopige plattegrond van de iQfabriek, is te zien dat deze plattegrond 
gebaseerd is op een bulkproductie tempo van 24 casco iOelementen per dag (na 1 werkdag 
zijn er 24 casco iQelementen gereed om afgebouwd te warden). Het ploegenschema welke 
gemaakt is op basis van de SADT-schema's van het productiesproces van casco 
iQelementen geeft echter een productietempo aan van 1 casco iQelement per 20 minuten. 
Om de 20 minuten staat er dus een casco iQelement klaar om afgebouwd te warden. Als het 
afbouwproces hierop zou aansluiten zouden de opstelplaatsen voor casco iQelementen in 
hal 4 overbodig zijn . 

4.8.2 Kne/punten 
Volgens het gemaakte ploegenschema welke gebaseerd is op de SADT-schema's van het 
productieproces van casco iQelementen is het productie te bereiken met 8 montageploegen, 
1 betonploeg en 1 kraanploeg. Qua materieel is het heel belangrijk dat loopkraan en de 
betonkubel op rails elkaar niet in de weg lopen tijdens de werkzaamheden . Met een goeie 
afstemming dient dit voorkomen te warden. 
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4.8.3 Uitgangspunt 
Uit de analyse van het productieproces van casco iQelementen kwamen een aantal 
bijzonderheden en knelpuntennaar voren. Op basis van deze bijzonderheden en knelpunten 
heeft deze analyse het volgende uitgangspunt voor het afbouwproces opgeleverd: 

Afbouwen in TAKT-tijden* van 20 minuten. 

Dit kan men bijvoorbeeld bereiken door in het afbouwproces gebruik te maken van het 
lopende band principe waarin elke bewerking aan de "lopende band" 20 minuten duurt. Of 
men kan ploegen samenstellen die achterelkaar elke 20 minuten dezelfde set handelingen 
uitvoeren aan een iQelement. 

'TAKT-Tijd = Totaa/ beschikbare productie tijd per dag I Totaa/ benodigde producten per dag 
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Bijlage 5 : Poster iQwoning Werkzaamheden hal 4 

1. SADT werkzaamheden hal 4 
2. Toelichting werkzaamheden dmv afbeeldingen 
3. Planning werkzaamheden per mal 
4. 30 weergave van mal 
5. Voorlopig voorgestelde indeling iQfabriek 
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Bijlage 6 · Tekeningen mallen 
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Bijlage 7: Materialisatie 
In dit hoofdstuk warden op basis van de uitgangspunten en het uitvoeringsconcept criteria 
voor de afbouwmaterialen van een iQwoning opgesteld. Daama warden de verschillende 
bouwdelen van een iQwoning behandeld en bepaald welke afbouwmaterialen het meest 
geschikt en toepasbaar zijn voor het afbouwproces van een iQwoning. De gebouwdelen die 
behandeld warden zijn : 

• Gevel binnenblad 
• Gevel buitenblad I afwerkinh 
• Binnenwanden 
• Elektrische installatie 
• Waterleidingen 
• Mechanische ventilatie 
• Binnenriolering 
• lsolatie BG 

7.1 Criteria voor afbouwsystemen en afbouwmaterialen 
Om te bepalen welke materialen geschikt zijn per gebouwdeel zijn er een aantal algemene 
criteria opgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op de uitgangspunten en het 
uitvoeringsconcept uit de analyse (hoofdstuk 5). Deze criteria hoeven niet per se op alle 
gebouwdelen van toepassing te zijn. Naast de algemene criteria kunnen er per gebouwdeel 
specifieke criteria toegepast warden. lndien dit het geval is, warden deze eerst toegelicht. 
Uiteraard moeten alle afbouwmaterialen voldoen aan de kwaliteitseisen van het bouwbesluit. 

5. 1. 1 Algemene criteria 
In deze paragraaf warden de algemene criteria, die opgesteld zijn, behandeld in 
hierarchische volgorde. In principe zijn er 2 soorten criteria. Er zijn go/no go criteria . Dit zijn 
harde criteria waaraan een afbouwmateriaal wel of niet voldoet. Als het materiaal er niet aan 
voldoet is het niet geschikt als afbouwmateriaal. Er zijn oak relatieve criteria. 
Afbouwmaterialen scoren op deze criteria meer of minder goed ten opzichte van elkaar. 

1. Geaccepteerde uitstraling. 
De afbouwmaterialen die gebruikt warden moeten een uitstraling hebben welke 
geaccepteerd is binnen de Nederlandse woningbouw. Dit is een hard criterium. Per 

Schema 7. 3: SADT plan van aanpak bepalen afbouwmaterialen iQwoning. 

Gebouwdeel zal er gespecificeerd moeten warden wat wel en wat niet een algemeen 
geaccepteerde uitstraling is. 

B. Gevel Binnenblad: 
• Cellenbeton. 
• Kalkzandsteen. 
• Baksteen. 
• Seton 
• Afwerklaag van gipsplaat. 

C. Gevel Buitenblad: 
• Baksteen. 
• Bekleding met rabatdelen. 
• Gevelpleister. 
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D. Gevel Binnenwanden: 
• Baksteen. 
• Kalkzandsteen. 
• Cellenbeton. 
• Systeemwand afgewerkt met gipsplaat. 

E. Elektra lnstallaties: 
• Elektraleidingen mogen niet in het zicht warden aangebracht met uitzondering van 

technische ruimtes. 
o lnstorten in beton 
o Verwerken in gefreesde sleuven (steenachtige wanden) 
o Verwerken in systeemwand 
o Verwerken in kruipruimte I tussen elementen in 
o Verwerken in plint I goat 
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F. Waterleidingen: 
• Waterleidingen mogen niet in het zicht warden aangebracht met uitzondering van 

technische ruimtes, de zolder enter plaatse van lozingstoestellen. 
o lnstorten in beton 
o Verwerken in gefreesde sleuven (steenachtige wanden) 
o Verwerken in systeemwand 
o Verwerken in kruipruimte I tussen elementen in 

G. Mechanische ventilatie: 
• Leidingen t.b.v. mechanische ventilatie mogen niet in het zicht warden aangebracht 

met uitzondering van technische ruimtes en de zolder. 
o lnstorten in beton 
o Verwerken in kruipruimte I tussen elementen in 

H. Binnenriolering: 
• Leidingen t.b.v. de binnenriolering mogen niet in het zicht warden aangebracht, met 

uitzondering van technische ruimtes, de zolder enter plaatse van lozingstoestellen. 
o lnstorten in beton 
o Verwerken in kruipruimte I tussen elementen in 

2. Flexibel. 
De keuze van afbouwmaterialen of afbouwsystemen moet niet een beperkende factor zijn 
voor de mogelijkheden van het toepassen van meerdere plattegronden en (gevel)indelingen. 
Het materiaal of bouwsysteem moet toepasbaar zijn in combinatie met meerdere materialen. 
Dit is een hard criterium. 

3. Geconditioneerd bouwen 
De gekozen afbouwmaterialen en afbouwsystemen moeten toepasbaar zijn onder 
geconditioneerde omstandigheden in een fabriek. In dit criterium moet meegenomen warden 
dat de iQelementen nadat ze afgebouwd zijn, getransporteerd moeten warden naar de 
bouwplaats. Afbouwmaterialen mogen na verwerking niet uit een iQelement steken. Dit is 
een hard criterium. 

4. Relatief weinig arbeid 
Het afbouwproces welke plaats vindt op de afbouwlocatie moet uitgevoerd warden met zo 
min mogelijk arbeid. De bouwmethode die het minste arbeid vereist op de afbouwlocatie is 
het meest geschikt. Op deze manier beperk je het aantal TAKT-stations in iQfabriek. 
Uiteraard moet het arbeid plaatsvinden onder veilige omstandigheden. Dit is een relatief 
criterium. 

5. Refatief laag gewicht 
In verband met het transport van de afgebouwde iQelementen naar de bouwplaats toe is het 
van belang dat er zo licht mogelijke afbouwmaterialen gebruikt warden. Verder mag het 
toegepaste afbouwmateriaal, in geval van de gevel, er niet voor zorgen dat de dieplader die 
het iQelement moet vervoeren excentrisch belast wordt. Dit is een relatief criterium. 
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7.2 Afbouwmateriaal gevel binnenblad 
Het binnenblad van de gevel van een iQwoning wordt onder geconditioneerde 
omstandigheden in de fabriek gemonteerd. Het feit dat het binnenblad van gevel al 
gemonteerd is voordat de iQwoning op transport gaat naar de uiteindelijke bouwlocatie, zorgt 
ervoor dat de woning direct na plaatsing op de bouwlocatie van de iQelementen wind- en 
waterdicht is. 

Een extra criterium specifiek voor dit gebouwdeel is of het binnenblad wel of geen 
windbelasting kan opdragen. Dit is een hard criterium. Het afbouwmateriaal voldoet hier wel 
of niet aan. Als het binnenblad geen windbelasting kan opnemen, moet deze opgenomen 
warden door het buitenblad. Waardoor deze zwaarder uitgevoerd moet warden. 

De varianten voor het afbouwmateriaal voor het binnenblad van de gevel warden in dit 
hoofdstuk getoetst op de criteria die vastgesteld zijn in paragraaf 7.1. De varianten warden 
kart toegelicht. De varianten die toegelicht warden zijn: 

• Kalkzandsteen 
• Ytong 
• Metalstud 
• Faay 
• Prefab lichtbeton 
• HSB element (houtskeletbouw) 

De afwegingen en keuzes voor het meest geschikte afbouwmateriaal warden tot slot 
samengevat in een criteria- en een keuzediagram. 
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7.2.1 Kalkzandsteen 
Het binnenblad van de gevel kan gemaakt warden van kalkzandsteen . Kalkzandsteen is 
verkrijgbaar in de volgende vormen: 

• Metselstenen 
• Metselblokken 
• Lijmblokken 
• Lijmelementen 

Lijmelementen dienen mechanisch verwerkt te warden. Kalkzandsteen wordt toegepast in 
dragende en niet-dragende wandconstructies. Een binnenblad van kalkzandsteen kan 
windbelasting overdragen op de constructie. Kozijnen en installaties dienen later 
aangebracht te warden. Voordat er een gevelafwerking toegepast kan warden op het 
kalkzandsteen dient deze eerst ge'fsoleerd te warden. Het toepassen van kalkzandsteen is 
een vorm van stapelbouw. 

Door gebruik te maken van kalkzandsteen kan er een traditionele uitstraling gerealiseerd 
warden. Kalkzandsteen is flexibel en er zijn meerdere plattegronden en gevelindelingen 
mogelijk. Kalkzandsteen is toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden in een 
fabriek. Kalkzandsteen valt echter af als afbouwmateriaal, omdat het relatief veel arbeid kost. 
Verder is kalkzandsteen relatief zwaar. Wei kan kalkzandsteen windbelasting opnemen als 
binnenblad. [22] 

Figuur 7.1: Slape/en van kalkzandsteen elementen. 
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7.2.2 Cellenbeton 
Cellenbeton is verkrijgbaar in blokken en verdiepingshoge separatiepanelen. 
Verdiepingshoge separatiewanden moeten mechanisch geplaatst worden. Cellenbeton
panelen worden toegepast in dragende en niet-dragende wandconstructies. Een binnenblad 
van cellenbeton kan windbelasting overdragen op de constructie. Kozijnen en installaties 
dienen later aangebracht te worden. Voordat er een gevelafwerking toegepast kan worden 
op een binnenblad van cellenbeton, dient deze eerst ge'lsoleerd te worden. Het toepassen 
van cellenbeton is een vorm van stapelbouw. 

Door gebruik te maken van cellenbeton is het mogelijk om een traditionele uitstraling te 
realiseren. Meerdere plattegronden en gevelindelingen zijn mogelijk wanneer met gebruik 
maakt van cellenbeton. Cellenbeton is toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden 
in een fabriek. Cellenbeton is echter niet geschikt als afbouwmateriaal voor het binnenblad 
van de gevel, omdat cellenbeton relatief veel arbeid vereist. Verder is cellenbeton relatief 
zwaar. Een binnenblad uitgevoerd in cellenbeton is wel in staat om windbelasting op te 
nemen. [23] 

Figuur 7.2: Plaatsen van cellenbeton pane/en. (bron: www.ytong.nl) 
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7.2.3 Meta/stud 
Een metalstud wand is opgebouwd uit een stijl- en regelwerk van metalen C- en U-profielen. 
De ruimte tussen deze profielen wordt opgevuld met isolatiemateriaal. Beide zijden van een 
wand warden doorgaans afgewerkt met een gipsplaat. Een binnenblad van metalstud kan 
windbelasting overdragen op de achterliggende constructie . Het realiseren van een 
metalstud wand gebeurt met de hand. Kozijnen en installaties dienen later aangebracht te 
warden. Voordat er een gevelafwerking toegepast kan warden op de metalstud wand, dient 
deze eerst extra ge'lsoleerd te warden. Het toepassen van een metalstud wand is een vorm 
van montagebouw. 

Door gebruik te maken van metalstud als binnenblad, kan er een traditionele uitstraling 
gerealiseerd warden. Metalstud is flexibel en werkt niet beperkend in de indeling van gevel 
en plattegrond . Metalstud valt echter af als afbouwmateriaal voor het binnenblad van de 
gevel, omdat het relatief veel arbeid vereist. Metalstud is overigens wel relatief licht en kan, 
uitgevoerd als binnenblad, windbelasting opnemen. (24] 

Figuur 7.3: lnstalleren van meta/stud wanden (bron:www.gyproc.nlj. 
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7.2.4 Vlasvezel paneel 
Een vlasvezel paneel bestaat uit een kern van vlasvezels en is aan weerszijden bekleed met 
gipskartonplaat. Deze vlasvezel panelen zijn verkrijgbaar in verschillende diktes. Wanneer 
men vlasvezel panelen als binnenblad gebruikt, gaat men uit van (nog niet in productie) 
complete gevelbreed en verdiepingshoge gevelelementen. Kozijnen en installaties kunnen 
van te voren aangebracht warden. Een dergelijk element dient met behulp van hijsmaterieel 
geplaatst te warden. Voordat er een gevelafwerking toegepast kan warden op vlasvezel 
panelen, dienen deze eerst ge·isoleerd te warden. Het toepassen van complete 
verdiepingshoge elementen is een vorm van assemblagebouw. 

Door vlasvezel panelen toe te passen als binnenblad is er een traditionele uitstraling te 
realiseren. Het gebruik van vlasvezel panelen is flexibel en niet beperkend in de indeling van 
gevel en plattegrond. Het verwerken van vlasvezel panelen is mogelijk onder 
geconditioneerde omstandigheden en vereist relatief weinig arbeid, omdat er gebruik wordt 
gemaakt van complete verdiepingshoge wanden. Vlasvezel is relatief licht, maar valt echter 
af als afbouwmateriaal voor het binnenblad, omdat het geen windbelasting kan opnemen. 
(25( 

Figuur 7.4:Vlasvezel separaliepanelen (bron: www.faay.nQ. 
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7.2.5 Prefab lichtbeton 
Een prefab wandelement van lichtbeton wordt compleet met kozijnen, installaties en 
isolatiemateriaal geplaatst. Voor het plaatsen van een prefab wandelement is er hijsmaterieel 
nodig. Het toepassen van een prefab lichtbeton wandelement is een vorm van 
assemblagebouw. 

Een binnenblad van prefab lichtbeton heeft een traditionele uitstraling. Prefab lichtbeton is 
flexibel en niet beperkend in de indeling van gevel en plattegrond. Prefab lichtbeton is 
toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden en vereist relatief weinig arbeid, omdat 
er gebruik gemaakt wordt van complete verdiepingshoge elementen. Prefab lichtbeton valt 
echter af, omdat het relatief zwaar is. Overigens kan prefab lichtbeton wel windbelasting 
opnemen als binnenblad. [20] 

Figuur 7.5: prefab elementen beton op vrachtauto (bron: www.betonplaza. nQ. 
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7.2.6 HSB element (Houtskeletbouw) 
Een HSB wandelement bestaat uit een stijl- en regelwerk van hout. De binnenkant is 
afgewerkt met gips en de buitenkant met systeemboard. Tussen het stijl- en regelwerk wordt 
er isolatie geplaatst. De elementen warden compleet met installaties, kozijnen en extra 
isolatie geplaatst. Het plaatsen van een HSB element gebeurt met behulp van hijsmaterieel. 
Het toepassen van een HSB wandelement is een vorm van assemblagebouw. 

Een binnenblad van HSB heeft een traditionele uitstraling. HSB is flexibel en werkt niet 
beperkend in de indeling van gevel en plattegrond. Het toepassen van HSB is mogelijk onder 
geconditioneerde omstandigheden en vereist relatief weinig arbeid, omdat er gebruik 
gemaakt wordt van complete wanden. HSB is relatief licht en kan als binnenblad 
windbelasting opnemen. HSB is een geschikt afbouwmateriaal als binnenblad. [26] 

Figuur 7.6:Houtskeletbouw (bron: www.braspenningbv.nQ. 
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7.2. 7 Deelconclusie 
De materialen kalkzandsteen, cellenbeton en metalstud zijn in eerste instantie niet geschikt 
als afbouwmateriaal voor het binnenblad, omdat de verwerking van deze materialen relatief 
veel arbeid vergt. Prefab lichtbeton is ook niet geschikt, omdat dit materiaal relatief zwaar is. 
Vlasvezel panelen zijn niet geschikt als binnenblad, omdat deze geen windbelasting kan 
opnemen. Alleen Houtskeletbouw (HSB) is geschikt bevonden als afbouwmateriaal voor het 
binnenblad van een iQwoning. 

B Afbouwmateriaal Gevel Binnenblad 

nr. Crlterium / Bouwmethode; 
Geilc.::epteerde ulh tr.Jlin 
Flexibe l 

Gecondit ioneerd 

Relatief weini arbeid 

Rclatid Licht 
Opnemen windbelastln 

8 169,91 70 

897 x JOO x 643 3000 x 100 x 500 

10 7.41 4,55 

11 M ateriaalkosten €) I m2 19,06 17,ll 

12 Ora end la la 

l egenda : Go I No go 

I N1et van toepassing Go No Go 

Le endil : relat1eve scores met )deuren 

N1et van toe assin 

82 Cellenbeton 

83 Me talstud 
84 Vl<w1ezc l a nee I 
BS Prefab lichtbeton 13 m2 {Element 

86 HSB element 13 ml (Element) 

Tabet 7.2: Afbouwmaterialen Gevel binnenblad 
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7 .3 Afbouwmateriaal Buitenblad I Gevelafwerking 
Het buitenblad of de afwerking van de gevel van een iQwoning wil men het liefst integreren 
met de montage van het binnenblad. Op deze manier kan het afwerken van de gevel volledig 
geconditioneerd in de fabriek plaatsvinden. Als men het buitenblad of de gevelafwerking 
integreert in het geconditioneerde afbouwproces, zorgt men ervoor dat de iQwoning niet 
alleen wind- en waterdicht is, maar ook voorzien is van een volledig afgewerkte gevel. Extra 
(ongeconditioneerde) werkzaamheden hoeven dan niet plaats te vinden op de bouwlocatie 
zelf. Wanneer het binnenblad en het buitenblad of de gevelafwerking al verwerkt is, is de 
gevel van een iQelement ook ge'fsoleerd. 

Een extra criterium specifiek voor dit gebouwdeel is dus of het buitenblad of gevelafwerking 
wel of niet is te integreren met het binnenblad. Dit is een hard criterium en het 
afbouwmateriaal voldoet hier wel of niet aan. Door deze extra criteria vervalt het algemene 
criterium "relatief weinig arbeid", omdat er geen "extra" arbeid tijdens het afbouwproces 
nodig is als het binnenblad en buitenblad of gevelafwerking te integreren zijn. 

In dit hoofdstuk warden de varianten voor het afbouwmateriaal voor het buitenblad I 
gevelafwerking kort toegelicht en getoetst aan de opgestelde criteria. De varianten voor 
afbouwmaterialen die toegelicht warden zijn: 

• Traditioneel metselwerk 
• Gevelisolatie en sierpleister 
• Houten gevelbekleding 
• Prefab metselwerk (enkelschalig) 

De afwegingen en keuzes voor het meest geschikte afbouwmateriaal warden tot slot 
samengevat in een criteria- en een keuzediagram. 
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7.3.1 Traditionee/ metse/werk 
Traditioneel metselwerk wordt gekenmerkt door het stapelen van doorgaans gebakken 
stenen met een laag specie ertussen. Dit metselen gebeurt meestal ongeconditioneerd op de 
bouwlocatie zelf. Naderhand dient een gemetselde wand eventueel gevoegd te worden. Een 
gemetselde wand kan geen windbelasting opnemen. Een gemetselde wand moet daarom 
altijd met spouwankers gekoppeld worden aan het binnenblad. 

Traditioneel metselwerk heeft een traditionele uitstraling. Traditioneel metselwerk is flexibel 
en niet beperkend in de indeling van gevel en plattegronden. Traditioneel metselwerk is niet 
geschikt als buitenblad, omdat het niet toepasbaar is onder geconditioneerde 
omstandigheden in de fabriek. Verder is traditioneel metselwerk niet te integreren met het 
binnenblad en relatief zwaar. 

Figuur 7. 7: Traditioneet metselwerk (bron: http://wonen.btogo.nf} 
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7.3.2 Gevelisolatie en steenstrips 
Gevelisolatie is een isolerende pleister die op de buitenzijde van een binnenblad 
aangebracht wordt. Het binnenblad dient eerst voorzien te warden van een voorspuitmortel. 
Na de isolerende pleisterlaag dient men een hechtpleister aan te brengen waama men het 
geheel kan afwerken met steenstrips. Het is oak mogelijk om gevelisolatie af te werken met 
sierpleister. 

Gevelisolatie en steenstrips hebben een traditionele uitstraling. Het materiaal is flexibel en 
niet beperkend in indeling van gevel en plattegrond. Het is mogelijk om dit materiaal toe te 
passen onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. Gevelisolatie en steenstrips 
zijn te integreren met het binnenblad en het materiaal is relatief licht. De combinatie van 
gevelisolatie en steenstrips is een geschikt afbouwmateriaal voor de gevelafwerking. [21] 

Figuur 7.8: Gevelisolatie (bron: http://www.gevelco.be). 

7.3.3 Houten gevelbekleding 
Houten gevelbekleding wordt gekenmerkt door het bevestigen van een stijl- of regelwerk op 
het binnenblad. lndien nodig kan dit regelwerk voorzien warden van isolatie. Dit stijl- of 
regelwerk wordt horizontaal of verticaal afgewerkt met houten rabatdelen. 

Houten gevelbekleding heeft een traditionele uitstraling. Het is flexibel en niet beperkend in 
de indeling van gevel en plattegrond. Houten gevelbekleding is toepasbaar onder 
geconditioneerde omstandigheden en te integreren met het binnenblad. Het materiaal is 
relatief licht. Houten gevelbekleding is geschikt als gevelafwerking. [26] 

Figuur 7.9: Rabatdelen (bron:http://www.bekahout.nf). 

Bij/agebundel " Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K Renjaan Maart 2011 



TU/e @ Ballast Nedam 
Bouw on Onlwtkk ling 

7.3.4 Prefab metselwerk (enkelschalig) 
Een enkelschalig element van prefab metselwerk bestaat uit een buitenblad opgebouwd uit 
steenstrips en een rug van gewapend beton. De dikte van een element varieert van 100mm 
tot 300mm. Een wandelement van prefab metselwerk is even breed als een iQwoning en 
verdiepingshoog. Een dergelijk element is niet te integreren en te koppelen met het 
binnenblad. Het plaatsen van het binnenblad en het buitenblad blijven daarom 2 aparte 
bewerkingen. Het plaatsen van een buitenblad van prefab metselwerk dient oak op de 
bouwlocatie zelf te gebeuren. Als dit in de fabriek zou gebeuren, zou het buitenblad door zijn 
gewicht een excentrische belasting veroorzaken op de transportauto's. 

Prefab metselwerk heeft een traditionele uitstraling. Het materiaal is flexibel en niet 
beperkend in de indeling van gevel en plattegrond. Het is mogelijk om prefab metselwerk 
onder geconditioneerde omstandigheden toe te passen . Prefab metselwerk is echter niet 
geschikt als materiaal voor het buitenblad, omdat het niet te integreren is met het 
binnenblad . Verder is prefab metselwerk relatief zwaar. [20] 

Figuur 7.10: Prefab metselwerk {bron:http://www.hurksdelphi-engineering.nl) . 
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7.3.5 Deelconclusie 
Traditioneel metselwerk en prefab metselwerk zijn niet geschikt als buitenblad. Traditioneel 
metselwerk wordt uitgevoerd op de bouwlocatie zelf en niet onder geconditioneerde 
omstandigheden in een fabriek. Prefab en traditioneel metselwerk zijn beiden niet te 
integreren met het binnenblad en zorgen voor een extra handeling tijdens het afbouwproces. 

Gevelisolatie in combinatie met steenstrips en houten gevelbekleding zijn beiden geschikt als 
gevelafwerking. Een combinatie van gevelisolatie, steenstrips en houtengevel bekleding is 
dan oak goed mogelijk. 

Naast de mogelijkheid om de gevelafwerking te integreren in het afbouwproces, blijft de 
mogelijkheid altijd bestaan om alleen het binnenblad inclusief isolatie in de iQfabriek te 
installeren en het (prefab) buitenblad inclusief bekleding op de bouwplaats zelf te plaatsen. 
Het toepassen van prefab en traditioneel metselwerk is dus niet geschikt als 
afbouwmateriaal tijdens het afbouwproces in de fabriek, maar blijft altijd een optie om toe te 
passen. 

C Afbouwmateriaal buitenblad I gevelafwerking 
E :!; 
E .. 
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nr. Criterium I Bouwmethode: Cl C2 C3 C4 
l Geaccepteerde uitstraling I 

Flexibel I 

Geconditioneerd I 

4 Inter reren met binnenblad I 

5 Relat ief licht ----6 Relatief weini arbeid 

7 Gewicht (kg) I m2 

8 Afmetingen (L x Bx H) mm 

9 Man<1ur I eenheid 

10 M ateriaalkosten (€) / m2 

11 lntegreren met binnenblad 

Legenda : Go / No go I Niet van ~epassing 

Legenda : scores met kleuren 

Niet van toepassing 

C2 Gevelisolatie I s teenstrips 13 m 2 

C3 Hout 13 m2 
C4 Prefab Metselwerk (enkelschalig) 13 m2 (element) 

Tabel 7.3: Afbouwmaterialen buitenblad I gevelafwerking 
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Diagram 7. 3: Keuzediagram buitenblad I gevelafwerking 
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7.4 Afbouwmateriaal binnenwanden 
De binnenwanden van een iQwoning warden geconditioneerd in de fabriek geplaatst. De 
materialen die mogelijk zijn voor de binnenwanden zijn in principe dezelfde mogelijke 
materialen voor het binnenblad met uitzondering van lichtbeton. In dit hoofdstuk warden de 
varianten voor het afbouwmateriaal voor binnenbladen kart toegelicht en getoetst aan de 
opgestelde criteria. De varianten voor afbouwmaterialen die toegelicht warden zijn: 

• Kalkzandsteen 
• Cellenbeton 
• Metalstud 
• Vlasvezel paneel 
• Houtskeletbouw (HSB) 

De afwegingen en keuzes voor het meest geschikte afbouwmateriaal warden tot slot 
samengevat in een criteria- en een keuzediagram. 

7.4.1 Kalkzandsteen 
Kalkzandsteen is verkrijgbaar in de volgende vormen: 

• Metselstenen 
• Metselblokken 
• Lijmblokken 
• Lijmelementen 

Lijmelementen dienen mechanisch verwerkt te warden . Kalkzandsteen wordt toegepast in 
dragende en niet-dragende wandconstructies. Kozijnen en installaties dienen later 
aangebracht te warden. Het toepassen van kalkzandsteen is een vorm van stapelbouw. 

Door gebruik te maken van kalkzandsteen kan er een traditionele uitstraling gerealiseerd 
warden. Kalkzandsteen is flexibel en er zijn meerdere plattegronden en gevelindelingen 
mogelijk. Kalkzandsteen is toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden in een 
fabriek. Kalkzandsteen valt echter af als afbouwmateriaal voor de binnenwanden, omdat het 
relatief veel arbeid kost. Verder is kalkzandsteen relatief zwaar. [22] 

Figuur 7. 11 : Slape/en ka/kzandsteen elementen. 
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7.4.2 Cel/enbeton 
Cellenbeton is verkrijgbaar in blokken en verdiepingshoge separatiepanelen. 
Verdiepingshoge separatiewanden moeten mechanisch geplaatst warden. Cellenbeton
panelen warden toegepast in dragende en niet-dragende wandconstructies. Kozijnen en 
installaties dienen later aangebracht te warden. Voordat er een gevelafwerking toegepast 
kan warden op wand van cellenbeton, dient deze eerst ge'lsoleerd te warden. Het toepassen 
van Ytong is een vorm van stapelbouw. 

Door gebruik te maken van cellenbeton is het mogelijk om een traditionele uitstraling te 
realiseren. Meerdere plattegronden en gevelindelingen zijn mogelijk wanneer men gebruik 
maakt van cellenbeton. Cellenbeton is toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden 
in een fabriek. Cellenbeton is echter niet geschikt als afbouwmateriaal voor de 
binnenwanden van de gevel, omdat cellenbeton relatief veel arbeid vereist. Verder is 
cellenbeton relatief zwaar. [23] 

Figuur 7.12:P/aatsen van cellenbeton pane/en. (bran: www.ytong.nf) 

7.4.3 Meta/stud 
Een metalstud wand is opgebouwd uit een stijl- en regelwerk van metalen C- en U-profielen. 
De ruimte tussen deze profielen wordt opgevuld met isolatiemateriaal. Beide zijden van een 
wand warden doorgaans afgewerkt met een gipskartonplaat. Het realiseren van een 
metalstud wand gebeurt met de hand. Kozijnen en installaties dienen later aangebracht te 
warden. Het toepassen van een metalstud wand is een vorm van montagebouw. 

Door gebruik te maken van metalstud, kan er een traditionele uitstraling gerealiseerd 
warden. Metalstud is flexibel en werkt niet beperkend in de indeling van gevel en plattegrond. 
Metalstud valt echter af als afbouwmateriaal, omdat het relatief veel arbeid vereist. Metalstud 
is overi ens wel relatief licht. 24 

Figuur 7.13:Metals/ud. (bran: www.gyproc .nl) 
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7.4.4 Vlasvezel paneel 
Een vlasvezel paneel is aan weerszijden bekleed met gipskartonplaat. Deze vlasvezel 
panelen zijn verkrijgbaar in verschillende diktes. Wanneer men vlasvezel panelen als 
binnenblad gebruikt, gaat men uit van (nag niet in productie) complete verdiepingshoge 
gevelelementen. Kozijnen en installaties kunnen van te voren aangebracht warden. Een 
dergelijk element dient met behulp van hijsmaterieel geplaatst te warden. Het toepassen van 
complete verdiepingshoge elementen is een vorm van Assemblagebouw. 

Door vlasvezel panelen toe te passen, is er een traditionele uitstraling te realiseren. Het 
gebruik van vlasvezel panelen is flexibel en niet beperkend in de indeling van gevel en 
plattegrond. Het verwerken van vlasvezel panelen is mogelijk onder geconditioneerde 
omstandigheden en vereist relatief weinig arbeid, omdat er gebruik wordt gemaakt van 
complete verdiepingshoge wanden. Vlasvezel is relatief licht. Vlasvezel paneel is geschikt 
als afbouwmateriaal voor de binnenwanden. [25] 

Figuur 7.14: Vlasvezelpaneel (bron: www.faay.nl) 

7.4.6 HSB element (Houtskeletbouw) 
Een HSB wandelement bestaat uit een stijl- en regelwerk van hout, welke aan beide zijden 
zijn bekleed met gipskarton platen. Tussen het stijl- en regelwerk wordt er isolatie geplaatst. 
De elementen warden compleet met installaties, kozijnen en isolatie geplaatst. Het plaatsen 
van een HSB element gebeurt met behulp van hijsmaterieel. Het toepassen van een HSB 
wandelement is een vorm van assemblagebouw. 

Een binnenwand van HSB heeft een traditionele uitstraling. HSB is flexibel en werkt niet 
beperkend in de indeling van gevel en plattegrond. Het toepassen van HSB is mogelijk onder 
geconditioneerde omstandigheden en vereist relatief weinig arbeid, omdat er gebruik 
gemaakt wordt van complete wanden. HSB is relatief licht. HSB is een geschikt 
afbouwmateriaal voor de binnenwanden. [26] 

Figuur 7.15: Houtskeletbouw (bron: www. braspenningbv. nlj 
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5.4. 7 Deelconclusie 
De materialen kalkzandsteen en cellenbeton zijn in principe wel toepasbaar, maar zijn in 
vergelijking met andere materialen relatief zwaar. Daarom scoren ze slecht op het criterium 
gewicht. Bovendien scoren kalkzandsteen, ytong en metalstud relatief slecht op het criterium 
arbeid. De materialen vlasvezel kern panelen en HSB zijn over het algemeen even geschikt 
als binnenwanden. Vlasvezelkern panelen zijn echter iets flexibeler qua afmetingen. Een 
vlasvezelkern paneel is niet opgebouwd uit een raamwerk van hout. Daarom kan een 
vlasvezelkern pa nee I altijd op de gewenste af meting gezaagd warden. 

D Afbouwmateriaal binnenwanden 

nr. Criterium I Bouwmethode: 

1 Geaccepteerde uitstraling 

2 Flexibel 

3 Geconditioneerd 

4 Relatief weinig arbeid 

5 Relatief Licht 

8 Gewicht (kg) I m2 169,91 70 22 36 35 

9 Afmetingen (L x Bx H) mm 897 x 100 x 643 3000 x 100 x 500 Divers, B=lOO Divers, B= 70 Divers, B= 180 

10 Norm (u) I eenheid 3,99 2,45 3,64 1 1 

11 Materiaalkosten (€)I m2 ( 19,06 ( 17,31 ( 24,05 ( 30,73 ( 22,67 

Legenda : Go I No go I 1-___ Ni_e_tv_a_n_~-e~p_a_ss_in~g-----1·~ 
Uurtarief (€)1 35 

Legenda : scores met kleuren 

Niet van toepassing Goed 

x + 

02 Cellenbeton 7 m2 (W_.£.nd) 

03 Metalstud 7 m2 (Wan.<!) 

04 Vlasveze.I paneel. 7 m2 (Element) 
0 · HSB element 7 m2 (Element) 

Tabel 7.4:Afbouwmaterialen binnenwanden 
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... / ____ A_fb_o_u_w_"*....,...._•_rl_a_l•_n __ __,/ 
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Cellenbeton 
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Vlasvazel paneel 
Houtskeletbouw 

Diagram 7.4: Keuzediagram binnenwanden 
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7.5 Afbouwmateriaal Elektrische installatie 
Een iQwoning wordt uiteraard voorzien van elektra installaties. Voor de elektrische installatie 
is een opsplitsing gemaakt in een energiedistributienet (EON) en een ICT- en besturingsnet 
(IBN). Het IBN is bedoeld voor communicatie-, meet- en besturingsignalen (zoals 
temperatuursensoren en de aansturing van de verwarming) alsook de aansluiting van 
telematica-installaties (zoals internet, CAI en telefonie) en de integratie van diverse 
installatiefuncties door middel van woonhuisautomatisering. Naast de wandcontactdozen 
voor energiedistriebutie en telematica, dienen de lichtpunten oak aangesloten te warden op 
het netwerk van elektrische installatie. 

Doorgaans komt het (stroom)signaal voor de elektrische installatie centraal in de meterkast 
binnen. In dit hoofdstuk warden de systemen voor de elektrisch installatie kart toegelicht en 
getoetst aan de opgestelde criteria. De varianten voor systemen die toegelicht warden zijn: 

• Traditioneel 
• Elux 
• KISS 
• VBI Flexcasco 
• Gypro cable stud 

• Faay KBL 
• Bohebitat 
• Legran wandgoot 

De verschillende systemen warden getoetst op de van te voren opgestelde criteria. Het 
criterium "relatief licht gewicht" is echter niet van toepassing. De systemen die behandeld 
warden zijn vaak zo specifiek dat ze verbonden zijn aan een merknaam. De afwegingen en 
keuzes voor het meest geschikte systeem warden tot slot samengevat in een criteria- en een 
keuzediagram. 
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7.5.1 Traditioneel 
Het traditionele systeem maakt gebruik van zogenaamde centraaldozen. In een ruimte 
warden alle wandcontactdozen en lichtschakelaars naar een centraaldoos geleid. Vanuit 
deze centraaldoos gaat er dan 1 leiding naar de meterkast voor de toevoer van het 
stroomsignaal. Een centraaldoos is meestal centraal in het plafond van een ruimte 
gepositioneerd. Het is mogelijk om een centraaldoos te combineren met een aansluitpunt 
voor rookmelder of lichtpunt. Toevoeren voor IBN warden rechtstreeks met aparte leidingen 
getrokken naar een ruimte. De leidingen warden doorgaans in vloeren en eventueel wanden 
ingestort of weggewerkt. Traditioneel wordt er geen gebruik gemaakt van een stekkerbare 
infrastructuur. 

Een traditioneel elektra systeem heeft een traditionele uitstraling. Het systeem is flexibel en 
toepasbaar in combinatie met meerdere materialen. Een traditioneel systeem is te realiseren 
onder geconditioneerde omstandigheden. Leidingen die over 2 iQelementen lopen dienen op 
de bouwlocatie gekoppeld te warden. Relatief vergt een traditioneel systeem veel arbeid. 
Deze arbeid vertaalt zich vooral in het instorten en wegwerken van leidingen, welke vaak per 
woning op een andere plek zitten. Om deze reden is een traditioneel elektra systeem niet 
geschikt voor de elektrische installatie van een iQwoning. [27] 

Meterkast 

Figuur 7.16: Traditionee/ centraaldoos principe schematisch (bron: www.elux.ni) 
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7.5.2 E/ux systeem 
Het Elux systeem voor elektra installaties is eigenlijk een uitgebreide versie van het 
traditionele systeem met centraaldozen. Het Elux systeem maakt voor EON en IBN gebruik 
van het centraaldoos principe. Per verblijfsruimte lopen de aansluitpunten naar aparte 
centraaldozen voor EON en IBN. Deze centraaldozen zijn rechtstreeks verbonden met de 
meterkast. Binnen het Elux systeem warden naast de geplande aansluitpunten voor EON en 
IBN oak laze leidingen en aansluitpunten aangebracht. Deze aansluitpunten kunnen 
voorzien warden van blinde afdekkappen of weggewerkt warden achter de wandafwerking. 
Wanneer men deze aansluitpunten wil gaan gebruiken, hoeft men alleen de afwerklaag te 
verwijderen. Het Elux systeem wordt over het algemeen niet uitgevoerd in een stekkerbare 
infrastructuur. 

Het Elux systeem heeft een traditionele uitstraling. De leidingen warden niet in het zicht 
aangebracht. Het systeem is flexibel. Er zijn meerdere indelingen en plattegronden mogelijk 
en het is te combineren met meerdere materialen. Leidingen die over 2 iQelementen !open 
dienen op de bouwlocatie gekoppeld te warden. Het systeem is echter niet geschikt als 
elektrische installatie, omdat het relatief veel arbeid kost. [27] 

Figuur 7.17: Elux systeem principe schematisch keuken (bran: www.elux.nf) 
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7.5.3 Plintsysteem Hager 
Het plintsysteem Hager kenmerkt zich door de leidingen voor elektrische installatie te 
verwerken in een plintgoot. Vanuit de meterkast wordt er naar iedere verblijfsruimte een 
gecombineerde EON- en IBN-kabel getrokken. In de ruimte zelf kunnen deze signalen 
worden verdeeld via een zogenaamde KISS-unit. Verdere distributie van EON en IBN in een 
verblijfsruimte vindt plaats via een plintgoot. Aansluitpunten worden geplaatst op de 
plintgoot. Het systeem maakt gebruik van een stekkerbare infrastructuur. 

Het plintsysteem van Hager heeft een traditionele uitstraling. Het is flexibel en er zijn geen 
beperkingen in indeling en plattegronden. Het is toepasbaar onder geconditioneerde 
omstandigheden . Leidingen die over 2 iQelementen lopen dienen op de bouwlocatie 
gekoppeld te worden in de plint. Het plintsysteem vergt relatief weinig arbeid, omdat er 
gebruik gemaakt wordt van een stekkerbare infrastructuur. Het plintsysteem van Hager is 
geschikt als systeem voor de elektrische installatie van een iQwoning. [28] 

Figuur 7.18: Aansluitpunt voor EON en IBN verwerkt op de plint (bron: www.hager.nl) 
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7.5.4 Plintsysteem VB/ Flexcasco Totaa/ 
Het plintsysteem Flexcasco Totaal van VBI combineert een plintsysteem waarin elektra 
leidingen verwerkt warden met verticale leidingkanalen die standaard in een betonwand zijn 
ingestort. Deze leidingen warden meestal ingestort op een vaste plaats en volgens een vast 
stramien. Tijdens de afbouw kan men deze leidingen aanboren zodat er ruimte ontstaat voor 
het aanbrengen van een wandcontactdoos. Via het ingestorte kanaal en de plintgoot kan de 
wandcontactdoos voorzien warden van het gewenste signaal. Dit systeem kan in een 
stekkerbare infrastructuur uitgevoerd warden. 

Het plintsysteem Flexcasco Totaal van VBI heeft een traditionele uitstraling. Het is echter 
niet flexibel en toepasbaar in combinatie met meerdere materialen. Om deze reden is het 
plintsysteem Flexcasco Totaal niet geschikt als systeem voor de elektrische installatie van 
een iQwoning. Het is echter wel mogelijk om het systeem onder geconditioneerde 
omstandigheden toe te passen. Leidingen die over 2 iQelementen lopen, dienen op de 
bouwlocatie aan elkaar gekoppeld te warden. Verder vergt het Flexcasco Totaal systeem 
relatief veel arbeid. Deze arbeid zou moeten plaats vinden tijdens de afbouw en tijdens de 
productie van de casco iQelementen. [29] 

Tota al 
• SLEUFBARE WAND 

• LEIDINGKOKERS 

IN HET WERK 

AAN TE BOREN 

• HORIZONT ALE 

----

Figuur 7.19: VB/ flexcasco Totaal systeem schematisch (bran: www.vbi.nl) 
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7.5.5 Plintsysteem Cable Stud Gyproc 
Het plintsysteem Cable Stud van Gyproc is een systeem dat speciaal ontwikkeld is voor 
metalstud wanden. De standaard C-profielen waaruit een metalstud wand is opgebouwd, 
warden in dit systeem op een speciaal profiel geplaatst. Dit profiel fungeert als kabelgoot en 
heeft ruimte gereserveerd voor elektraleidingen. Door een gat te boren in de gipsplaat van 
een metal stud wand ontstaat er ruimte voor een wandcontactdoos. Het signaal kan via 
elektra leidingen tussen de isolatie en de gipsplaat naar de ondergelegen kabelgoot geleid 
warden. De kabelgoot wordt afgewerkt en blijft bereikbaar via een demontabele plint. Dit 
systeem kan in een stekkerbare infrastructuur uitgevoerd warden. [24] 

Het plintsysteem Cable Stud van Gyproc heeft een traditionele uitstraling. Het is echter 
speciaal ontwikkeld voor metalstud wanden, niet flexibel en toepasbaar op andere 
materialen. Hierdoor is het Cable Stud systeem van Gyproc niet geschikt als elektrische 
installatie. Verder vergt het Cable Stud systeem relatief veel arbeid tijdens het afbouwproces. 

Figuur 7.20: CableStud Gypro (bran: www.gypro.nl) 
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7.5.6 Plintsysteem KBL Faay 
Het plintsysteem KBL Faay is speciaal ontwikkeld voor wanden die opgebouwd zijn uit 
vlasvezel panelen. In dit systeem zijn deze vlasvezelkern panelen voorzien van verticale 
kanalen die over de gehele verticale lengte van een paneel lopen. Deze kanalen zijn 
aangebracht volgens een bepaald stramien. De vlasvezel panelen worden op een kabelgoot 
geplaatst. Wanneer men een kanaal aanboort, ontstaat er ruimte voor een wandcontactdoos. 
Via een verticaal kanaal kan de elektraleiding de ondergelegen kabelgoot bereiken. Dit 
systeem kan in een stekkerbare infrastructuur uitgevoerd worden. 

Het plintsysteem KBL van Faay heeft een traditionele uitstraling. Het systeem is echter 
speciaal ontwikkeld voor vlasvezelkern wanden en niet toepasbaar in combinatie met andere 
materialen. Omdat het systeem niet flexibel is, is het niet geschikt als elektrische installatie. 
Het systeem is wel toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden, maar vergt ook 
relatief veel arbeid. [25] 

Figuur 7.21: Plintsysteem KBL Faay (bron: www.faay.nl) 

7.5. 7 Wandgoot systeem Legrand 
Het wandgootsysteem van Legrand, bestaat in principe uit een kabelgoot die op elke wand 
bevestigd kan worden . Aansluitpunten voor IBN en EON worden in deze goot gemaakt en 
elektra leidingen worden in de goot gelegd. De open ruimte tussen de aansluitpunten worden 
afgewerkt met afdekkappen. Het wandgootsysteem van Legrand wordt vaak toegepast in de 
utiliteitsbouw. 

Het wandgootsysteem van Legrand is niet geschikt als elektrische installatie voor een 
iQwoning, omdat het geen traditionele uitstraling heeft. De leidingen zijn in dit systeem 
herkenbaar verwerkt in een leidinggoot. Verder is dit systeem wel flexibel, toepasbaar onder 
geconditioneerde omstandigheden en vergt het relatief weinig arbeid tijdens het 
afbouwproces. [30] 

Figuur 7.22: Kabelgoot Legrand (bron: http://www.legrandnederland.nl) 
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7.5.8 Dee/conclusies 
Het wandgootsysteem van Legrand is niet geschikt als elektrische installatie, omdat deze 
geen traditionele uitstraling heeft. De plintsystemen KBL Faay, Cable Stud Gyproc en 
Flexcasco Totaal VBI vallen alle drie af omdat ze niet flexibel en toepasbaar zijn in 
combinatie met meerdere materialen. Het traditionele en Elux systemen zjjn niet geschikt 
omdat beide systemen relatief veel arbeid kosten. Het plintsysteem van Hager is wel 
geschikt als elektrische installatie voor een iQwoning. 

Wanneer er een plintsysteem toegepast wordt, dienen de sparingen voor de lichtpunten, 
rookmelders en de leidingen hier naartoe nag wel altijd meegestort te warden tijdens de 
productie van de casco iQelementen. De laze leidingen kunnen wel uitkomen ter hoogte van 
een plint, waar vanuit het lichtpunt of rookmelder gevoed kan warden. Voor een visualisatie 
van waar de elektraleidingen moeten komen die tijdens het afbouwproces ge'fnstalleerd 
warden wordt er verwezen naar bijlag 3 (13. lnstallaties). 

E Elektrische installaties 

. Criterium I Bouwmethode: 
1 Geaccepteerde uitstraling 

3 Geconditianc<nd 

4 Relatief weinig arbeid 
I 

1 10 Norm iu) I renheid 

11 M ateriaalkosten (€) I ml 

Legend a : Go I No go 

Na Go I Niet van toepassing 

x 
Legenda : scores met kleuren 

Niet van toepassing Matig Onvoldoende 

El Traditionee1 ml 

I £2 Elux ml 

E3 Hager ml 

E4 VBI Flexcasco ml 

ES Gyproccable Stud ml 

E6 Faay KBL ml 

E7 Legrand wandgoot ml 

Tabel 7.5: Afbouwmaterialen e/ektrische installaties 
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ii 
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Diagram 7. 5: Keuzediagram elektrische installaties 
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7 .6 Afbouwmateriaal Waterleidingen 
In een iQwoning wordt er uiteraard een netwerk van waterleidingen aangelegd. Met 
waterleidingen bedoelt men de leidingen voor tapwater en de leidingen voor de 
verwarmingsinstallatie. Voor de waterleidingen kunnen er verschillende materialen gebruikt 
warden. Het water komt doorgaans centraal binnen in de meterkast, waarna het 
gedistribueerd wordt naar de verschillende aftappunten. [14, 15] 

Over het algemeen zijn er 2 soorten materialen die er gebruikt kunnen worden als 
waterleiding. Deze 2 soorten zijn metaal en kunststof . Binnen deze soorten zijn er uiteraard 
varianten. De materialen die hierop volgend behandeld warden zijn: 

• Metalen waterleidingen 
• Flexibel metalen waterleidingen 
• Meerlagen kunststof waterleidingen 
• Enkel laags kunststof waterleidingen 

De verschillende materialen warden getoetst op de van te voren opgestelde criteria. Het 
criterium "relatief licht gewicht" is echter niet van toepassing. De afwegingen en keuzes voor 
het meest geschikte afbouwmateriaal warden tot slot samengevat in een criteria- en een 
keuzediagram. 

7.6.1 Tapwater 
Voor het tapwater is er voor elke woning een warm water stroom en een koud water stroom. 
De warm waterleidingen warden vanaf de CV of boiler gelegd naar de volgende onderdelen: 

• Begane grond 
o Keuken 

• Eerste verdieping 
o Douche in badkamer 
o Bad in badkamer 
o Wastafel in badkamer 

De koud waterleidingen warden vanaf de watermeter gelegd naar de volgende onderdelen: 
• Begane grond 

o Keuken 
o Closet in toilet 
o Fontein in toilet 
o DoucheWTW 

• Eerste verdieping 
o Douche in badkamer 
o Bad in badkamer 
o Wastafel in badkamer 

• Zolder 
o Aansluiting wasautomaat op zolder 
o CV 

Voor een visualisatie van waar de waterleidingen voor tapwater moeten komen in een 
iQwoning wordt er verwezen naar bijlage 3 (13. lnstallaties). 

7.6.2 Hoofdverwarming 
Als hoofdverwarming in een iQwoning wordt er in principe vloerverwarming toegepast. De 
leidingen voor de vloerverwarming warden tijdens de productie van de casco iQelementen 
meegestort. Het is ook mogelijk om een woning uit te rusten met radiatoren of een 
combinatie van radiatoren en vloerverwarming. Het verwerken van CV leidingen behoort dus 
niet tot de afbouw van een iQwoning, maar wordt toch kort behandeld . 
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Vloerverwarming 
Wanneer er vloerverwarming in een iQwoning wordt toegepast. Worden er kunststof 
leidingen op het wapeningsnet van een iQelement bevestigd en ingestort. Elke verdieping 
wordt voorzien van een verdeler, waar de leidingen op aangesloten warden . Deze verdeler is 
weer aangesloten op de boiler of CV ketel. Om de verdeler vanuit elk element in de woning 
te bereiken, moeten de leidingen gekoppeld warden ter plaatse van de scheiding tussen de 
iQelementen. Om deze koppeling te kunnen maken warden er 4 inkassingen op een vaste 
plaats per zijde van een iQelement ingestort. De leidingen kunnen in deze inkassingen 
gestoken warden. Nadat een element ontkist is, liggen de leidingen in de inkassing vrij, zodat 
daar een koppeling gemaakt kan warden. 

Figuur 7.23: Doorkoppe/ing van ingestorte CV leidingen tussen iQelementen d.m.v. inkassingen 

Radiatoren 
Wanneer er radiatoren toegepast warden, warden er eveneens kunststofleidingen bevestigd 
op het wapeningsnet van een iQelement. De leidingen zullen lopen vanaf de leidingschacht 
tot de plaats van een radiator. Ter plaatse van radiatoren warden er inkassingen in de vloer 
gestort met behulp van PS-blokken waar de leidingen op uit komen. Om koppelingen tussen 
de elementen te realiseren wordt er gebruik gemaakt van de eerder genoemde inkassingen 
die op een vaste plek per zijde van een iQelement zijn ingestort. 

Afbouw 
Tijdens de afbouw op afbouwlocatie dienen de volgende onderdelen ge·installeerd en 
aangesloten te warden op de ingestorte leidingen: 

• Radiatoren 
• Verdelers tbv. vloerverwarming 
• Verticale leidingen (meterkast) 
• Boiler 
• CV Ketel 

Tijdens de afbouw op bouwlocatie dienen de volgende handelingen uitgevoerd te warden: 
• Horizontaal koppelen van ingestorte leidingen tussen de naastgelegen elementen 
• Verticaal koppelen van verticale leidingen tussen de gestapelde elementen 
• Ontluchten CV-leiding systeem. 
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7.6.3 Meta/en leidingen 
Voorbeelden van metalen waterleidingen zijn koper, RVS (roestvrij staal) en C-staal. Deze 
materialen zijn in verschillende diameters verkrijgbaar in rechte stukken van verschillende 
lengtes. Met behulp van een ijzerzaag of pijpensnijder kunnen de leidingen op maat gemaakt 
warden. Zowel het materiaal koper, RVS en C-staal is te gebruiken als drinkwaterleiding. 
Voor het maken van bochten en aftakkingen zijn er verschillende componenten beschikbaar 
die gekoppeld kunnen warden aan de stalen leidingen. Metalen leidingen zijn oak te buigen 
met behulp van een buigijzer. Metalen leidingen kunnen verbonden warden door middel van 
een soldeerverbinding, press- of knelkoppeling. Om een soldeerverbinding te maken, maakt 
men gebruik van een brander om de leiding en koppeling te verwarmen zodat het soldeer 
smelt. Er dient rekening gehouden te warden met eventueel brandgevaar. Omliggende 
wanden en vloeren dienen beschermd te warden tegen schroeiplekken . Om een 
presskoppeling te maken moet men gebruik maken van een speciale pressmachine. Deze 
machine kan per merk verschillend zijn. Om een knelkoppeling te maken heeft men geen 
speciaal gereedschap nodig. Met behulp van 2 steeksleutels kan de knelkoppeling op een 
simpele manier aangedraaid warden . lndien nodig kunnen metalen leidingen ge'lsoleerd 
warden. 

Metalen leidingen hebben en traditionele uitstraling. Metalen leidingen zijn flexibel en 
toepasbaar op meerdere plattegronden en indelingen. Het is mogelijk om metalen leidingen 
toe te passen onder geconditioneerde omstandigheden. Het verwerken van metalen 
waterleidingen kost relatief veel arbeid. Metaal is niet geschikt als afbouwmateriaal voor de 
waterleidingen in een iQwoning. [15] 

Figuur 7.24: Knelkoppeling, solderen, presskoppeling (bron: http://www.wikipedia .nl/) 

7. 7.4 Flexibel meta/en waterleiding 
Er zijn oak flexibele metalen waterleidingen verkrijgbaar. Deze kunnen a.a. uitgevoerd 
warden in koper of RVS. Vaak warden deze leidingen voorzien van een beschermingslaag 
om het "zachte" metaal te beschermen. Flexibele metalen waterleidingen zijn verkrijgbaar in 
verschillende diameters op een rol. Om deze reden zijn er minder verbindingsstukken nodig . 
Met behulp van een pijpensnijder kunnen de waterleidingen op lengte gemaakt warden. De 
leidingen zijn flexibel en kunnen met de hand gebogen warden. Om knikken te voorkomen bij 
scherpe bochten moet men een buigijzer of een buigveer gebruiken. Evenals hard metalen 
waterleidingen kunnen flexibele metalen waterleidingen verbonden warden doormiddel van 
soldeer-, knel of pressfittingen . Daarnaast kunnen er oak plug- and play-koppelingen 
koppelingen gebruikt warden. Om deze plug- and play-koppeling te maken is er geen 
speciaal gereedschap nodig. Flexibele metalen waterleidingen die al voorzien zijn van 
isolatie materiaal zijn oak beschikbaar. Oak nadat ze aangebracht zijn kunnen flexibele 
leidingen voorzien warden van isolatie. 

Bijlagebunde/ "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning " F.F.J.K Renjaan Maart 2011 



TU/e @ Balla$1: Nedam 
Bouw en 011\wlK~ ling 

Flexibel metalen waterleidingen hebben een traditionele uitstraling. Waterleidingen van 
flexibel metaal zijn toepasbaar op meerdere plattegronden en indelingen en in die zin 
flexibel. Flexibel metalen waterleidingen zijn toepasbaar ender geconditiondeerde 
omstandigheden en vergen relatief weinig arbeid. Flexibel metaal is een geschikt 
afbouwmateriaal voor de waterleidingen in een iQwoning. [12] 

Figuur 7.25:Plug and play koppeling (bron: h/lp://www.johnguest.com) 

7.6.5 Meer/agen waterleiding 
Naast metalen waterleidingen zijn er ook meerlagen kunststof waterleidingen verkrijgbaar. 
Meerlagen kunststof waterleidingen zijn waterleidingen die opgebouwd zijn uit meerdere 
buizen en lagen van verschillende materialen. Een meerlagen kunststof waterleiding bestaat 
eigenlijk uit 3 verschillende buizen. De binnenste buis is van polyetheen (PE-Xe). Om deze 
binnenste buis zit een aluminium buis. Om deze aluminium buis zit weer een buitenste PE
Xc buis. De meerlagen waterleiding is flexibel en met handkracht vervormbaar. Voor scherpe 
bochten moet men een buigveer gebruiken om knikken te voorkomen. Door de aluminium 
buis blijft de leiding in zijn vervormde positie. Meerlagen waterleidingen zijn verkrijgbaar in 
verschillende diameters op rol. Optioneel zijn meerlagen waterleidingen verkrijgbaar in een 
mantelbuis of voorge·lsoleerd. Dit kan in verschillende kleurencombinaties. Meerlagen 
leidingen kunnen warden verbonden doormiddel van knel-, press en plug- and play
koppelingen. 

Waterleidingen die uit meerdere lagen zijn opgebouwd, kunnen verwerkt warden met een 
traditionele uitstraling. Deze waterleidingen zijn toepasbaar op verschillende plattegronden 
en indelingen en daarom in die zin flexibel. Het toepassen van dergelijke waterleidingen kan 
gebeuren ender geconditioneerde omstandigheden en vergt relatief weinig arbeid. 
Waterleidingen die opgebouwd zijn uit meerdere lagen zijn geschikt als afbouwmateriaal 
voor de waterleidingen in een iQwoning. [11, 13] 

Figuur 7.26: Meerlagen waterleiding (bron: httpJ/www.henco.be) 
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7.6.6 Zacht kunststof waterleiding 
Enkellaags kunstof waterleidingen zijn vaak van polyetheen. Dit materiaal zorgt ervoor dat de 
leidingen flexibel blijven. Enkellaags kunststof waterleidingen zijn dan ook met handkracht 
vervormbaar. Deze vervorming is echter niet blijvend. Enkellaags kunststofleidingen zijn 
verkrijgbaar in verschillende diameters op rol. Optioneel kunnen ze geleverd warden inclusief 
mantelbuis of isolatie. Enkellaags kunststof waterleidingen kunnen verbonden warden 
doormiddel van knel-, press, plug- and play- en zogenaamde Quick & Easy koppelingen. 
Deze laatste koppeling maakt gebruik van het feit dat het materiaal altijd naar zijn originele 
vorm terug wil veranderen. Door de diameter tijdelijk te expanderen en dan over een 
verbindingscompent te schuiven klemt het materiaal zichzelf automatisch vast, waardoor er 
een verbinding ontstaat. [1 'I] 

Zacht kunststof waterleidingen kunnen met een traditionele uitstraling verwerkt warden. Dit 
materiaal is toepasbaar in meerdere plattegronden en indelingen. Het materiaal is in die zin 
flexibel. Waterleidingen van zacht kunststof kunnen toegepast warden onder 
geconditioneerde omstandigheden en vergen relatief weinig arbeid. Zacht kunststof is 
geschikt als afbouwmateriaal voor de waterleidingen in een iQwoning. 

Figuur 7.27: Zachlkunslslofwalerleiding (bron: http://www.uponor.be) 
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7.6.7 Deelconclusie 
Zowel metalen, flexibel metalen , meerlagen kunststof en kunststof waterleidingen kunnen 
verwerkt warden met een traditionele uitstraling. Alie vier de materialen zijn flexibel en niet 
beperkend in indeling en plattegrond. Het is mogelijk om alle vier de materialen te verwerken 
onder geconditioneerde omstandigheden. Metalen waterleidingen vergen relatief veel arbeid, 
waardoor het minder geschikt is als afbouwmateriaal voor waterleidingen. Flexibel metaal, 
meerlagen kunststof en kunststof waterleidingen zijn alle drie geschikt als afbouwmateriaal 
voor waterleidingen. De voorkeur gaat echter uit naar meerlagen kunststof als materiaal. Dit 
materiaal is in vergelijking met flexibel metaal flexibeler in vorm en makkelijker vervormbaar. 
Meerlagen kunststof blijft blijvend vervormd, in tegenstelling tot zacht kunststof welke altijd 
terug gaat naar zijn oorspronkelijke vorm. 

F Waterleidingen 

nr. Criterium I Bouwmethode: 
1 Geaccepteerde uitstraling 

2 Flexibel 

3 Geconditioneerd 

4 Relatief weinig arbeid 

10 Norm (u) I eenheid 

11 Materiaa lkosten (€)I ml 

Legenda : Go I No go I Niet van ~oepassing 

Legenda : scores met kleuren 
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Diagram 7. 6: Keuzediagram waterleidingen 
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7.7 Mechanisch ventilatie leidingen 
Elke woning wordt voorzien van een centraal mechanisch ventilatiesysteem. In geval van de 
iQwoning is dit het DemandFlow systeem van het merk ltho. Dit is een vraaggestuurd 
systeem dat per vertrek zorgt voor een optimale luchtkwaliteit zonder dat een bewoner hier 
iets voor hoeft te doen. Het systeem maakt gebruik van mechanische luchtafvoer en 
natuurlijke luchttoevoer. Deze ventilatie vindt plaats op basis van C02-metingen voor de 
verblijfsruimten en RV-metingen (relatieve vochtigheid) voor de badkamer. Dit wordt allemaal 
geregeld vanuit een centrale kast, de zogenaamde plenumbox welke gelegen is op zolder. 
De plenumbox is voorzien van geluiddempend materiaal en ieder afzuigkanaal is apart 
aangesloten op de plenumbox. Op deze manier voorkomt men geluidsoverlast door 
overspraak. De leidingen ten behoeve van de mechanische ventilatie !open horizontaal 
tussen het plafond van een element en de vloer van het bovengelegen element. [8] 

Vanuit het plafond van de begane grond moeten er de volgende leidingen ten behoeve van 
de mechanische ventilatie gelegd worden naar de plenumbox: 

• Wasemkap keuken 
• Afzuigpunt woonkamer 
• Afzuigpunt toilet (bg) 

Vanuit het plafond van de eerste verdieping moeten er de volgende leidingen getrokken 
worden naar de plenumbox: 

• Afzuigpunt slaapkamer 1 
• Afzuigpunt slaapkamer 2 
• Afzuigpunt slaapkamer 3 
• Afzuigpunt badkamer 

Er zijn twee materialen toepasbaar als ventilatieleiding in het DemandFlow systeem. De 
volgende twee materialen worden daarom behandeld: 

• Spiraalbuis aluminium 
• Flexibele kunststofbuis 

Voor een visualisatie van waar de leidingen voor mechanische ventilatie zich bevinden in 
een iQwoning wordt er verwezen naar bijlage 3 (13. lnstallaties). 

De verschillende materialen worden getoetst op de van te voren opgestelde criteria. Het 
criterium "relatief licht gewicht" is echter niet van toepassing . De systemen die behandeld 
worden zijn vaak zo specifiek dat ze verbonden zijn aan een merknaam. De afwegingen en 
keuzes voor het meest geschikte afbouwmateriaal worden tot slot samengevat in een 
criteria- en een keuzediagram. 
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7. 7. 1 Spiraalbuis aluminium 
Toepasbaar als ventilatieleiding op het DemandFlow systeem zijn ronde spiraalbuizen van 
aluminium. Dit zijn buizen die vervaardigd zijn uit rollen smalband van aluminium. De rollen 
smalband warden met speciale machines in elkaar geflenst in standaard lengtes. Door 
middel van verschillende vormstukken kunnen er allerlei verlengingen, bochten en 
vertakkingen gemaakt warden. De verschillende onderdelen kunnen over elkaar geschoven 
warden. Met parkers warden ze aan elkaar vastgemaakt. Om de verbinding luchtdicht te 
maken wordt deze met tape afgewerkt. 

Wanneer men aluminium spiraalbuizen toepast als ventilatieleiding, is het mogelijk om een 
traditionele uitstraling te realiseren. Deze buizen zijn toepasbaar in verschillende 
plattegronden en indelingen. In die zin is het materiaal "flexibel. Het materiaal is toepasbaar 
onder geconditioneerde omstandigheden. Het verwerken van aluminium spiraalbuizen vergt 
relatief veel arbeid. Aluminium spiraalbuizen zijn niet geschikt als afbouwmateriaal voor de 
ventilatieleidingen in een iQwoning. [31] 

Figuur 7.28:Spiralobuizen (bron: hHp://www.kennemerspiralo.com) 

Bijlagebundel "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 



TU/e (f) Ballast Nedam 
Bovw en Ontwll\~ ling 

7. 7.2 Flexibele kunststof buis 
Toepasbaar als ventilatieleiding op het DemandFlow systeem zijn ronde kunststof buizen. 
Deze buizen zijn flexibel, hebben een geribbelde buitenkant en een gladde afwerking aan de 
binnenkant. De buizen zijn verkrijgbaar op rol. Omdat de buizen flexibel zijn, zijn hulpstukken 
om bochten te maken niet nodig. Er zijn speciale aansluitstukken ontworpen om de flexibele 
buizen aan te sluiten op de plenumbox en de afzuigpunten. Verbindingen tussen de 
kunststofleidingen zijn allemaal plug- and play. Om het systeem toe te passen is er geen 
speciaal gereedschap nodig. [9] 

Wanneer men flexibele kunststof buizen toepast als ventilatieleiding, is het mogelijk een 
traditionele uitstraling te realiseren. Deze buizen zijn toepasbaar in meerdere plattegronden 
en indelingen. Oak in die zin zijn dergelijke buizen flexibel. Flexibel kunststof buizen zijn 
toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden. Het toepassen van van dergelijke 
buizen vergt relatief weinig arbeid. Flexibel kunststof buis is een geschikt afbouwmateriaal 
voor de ventilatieleidingen in een iQwoning. 

II klik II 

Figuur 7.29: Flexibe/e kunststofbuis (bron: http://www.burgerhout.nV) 
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7. 7.3 Deelconclusie 
Zowel met aluminium spiraalbuizen en flexibele kunststof buizen is er een traditionele 
uitstraling te realiseren . Seide materialen zijn toe te passen in verschillende plattegronden en 
indelingen. In die zin zijn zowel aluminium spiraalbuizen als flexibele kunststofbuizen flexibel. 
Seide materialen zijn toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden. Het verwerken 
van aluminium spiraalbuizen vergt echter relatief veel arbeid ten opzichte van flexibele 
kunststofbuizen. Flexibele kunststof buizen zijn daarom wel geschikt als afbouwmateriaal 
voor ventilatieleidingen in een iQwoning en aluminium spiraalbuizen niet. 

G Ventilatieleidingen 

nr. Criterium I Bouwmethode: Gl G2 
1 Geaccepteerde uitstraling 

2 Flexibel 

3 Geconditioneerd 

elatie wein ig a beid 
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11 Materiaalkosten (€)I ml 
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7.8 Afbouwmateriaal binnenriolering 
Onder binnenriolering worden verstaan de leidingen en alle hulpstukken voor het afvoeren 
van afvalwater uit huishoudens. Een binnenriolering wordt via de buitenriolering aangesloten 
op het gemeenteriool(6). Zie ook afbeelding 5.30. Vanaf de buitenriolering(S) bestaat de 
binnenriolering uit de volgende onderdelen: 

1. Grondleiding 
2. Standleiding 
3. Verzamelleiding 
4. Ontspanningsleiding 

6 5 1 

Figuur 7.30: Binnenriolering (bron: http://www.bouwcenter.nl/) 

De standleiding in een iQwoning bevindt zich in de meter kast. Op deze standleiding moeten 
tijdens het afbouwproces de volgende onderdelen aangesloten worden : 

• Beganegrond 
o Afvoer wasbak keuken 
o Afvoer afwasmachine keuken 
o Afvoer closetpot 
o Afvoer fontein 
o Douche WTW (Afvoer douche zit hierop aangesloten) 
o Secundaire ontspanningsleiding 

• Eerste verdieping 
o Wasbak badkamer 
o Closetpot badkamer 
o Ligbad badkamer 
o Secundaire ontspanningsleiding 

Voor een visualisatie van waar de leidingen voor de binnenriolering zich bevinden in een 
iQwoning wordt er verwezen naar bijlage 3 (13. lnstallaties). 
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De leidingen voor de binnenriolering kunnen bestaan uit de materiaalsoorten kunststof of 
metaal. Van beide materiaalsoorten zijn er meerdere varianten . De volgende varianten 
warden vergeleken: 

• Kunstof 
o PVC 
o ABS 
o PE 
o PPC 

• Metaal 
o Verzinkt staal 
o Gietijzer (SML) 

Doorgaans zijn metalen leidingen beter bestand tegen hogere temperaturen en mechanische 
beschadigingen terwijl leidingen van kunststof over het algemeen beter bestand zijn tegen 
chemicalien. Voor huishoudelijk afvalwater wordt er gerekend met afvalwatertemperatuur 
van 90°C ter plaatse van een lozingstoestel. [5, 15, 16, 17] 

De verschillende materialen warden getoetst op de van te voren opgestelde criteria. Het 
criterium "relatief licht gewicht" is echter niet van toepassing. De systemen die behandeld 
warden zijn vaak zo specifiek dat ze verbonden zijn aan een merknaam. 

7. 8. 1 PVC Binnenriolering 
PVC-buizen en hulpstukken zijn bestand tegen chemicalien in concentraties die in normaal 
huishoudelijk afvalwater voorkomen. PVC is bestand tegen een afvalwatertemperatuur van 
90°C ter plaatse van het lozingstoestel. PVC is niet geschikt voor leidingen waar langdurig 
vloeistoffen van een temperatuur hoger dan 60°C voorkomt (bv. groot-keukens, industrie). 
Dit komt in normale huishoudens echter nooit voor. De verbindingen tussen de PVC-buizen 
en hulpstukken zijn een rubberverbinding of warden gelijmd. 

Het is mogelijk om met PVC een traditionele uitstraling te realiseren . PVC is te verwerken in 
meerdere plattegronden en indelingen. In die zin is flexibel. PVC is toe te passen onder 
geconditioneerde omstandigheden. Het aanbrengen van PVC vergt relatief weinig arbeid. 
PVC is een geschikt materiaal voor de binnenriolering van een iQwoning. 

7.8.2 ABS Binnenriolering 
ABS-buizen en hulpstukken zijn bestand tegen chemicalien in concentraties die in normaal 
huishoudelijk afvalwater voorkomen. ABS is bestand tegen een afvaltemperatuur van 90°C 
ter plaatse van het lozingstoestel. ABS is geschikt voor leidingen waar langdurig vloeistoffen 
van een temperatuur hoger dan 90°C voorkomt. ABS wordt dan oak veel gebruikt in de 
industriesector. De verbindingen tussen ABS-buizen en hulpstukken zijn, vergelijkbaar met 
PVC, rubberverbindingen of warden gelijmd. 

Het is mogelijk om met ABS een traditionele uitstraling te realiseren. ABS is te verwerken in 
meerdere plattegronden en indelingen. In die zin is ABS flexibel. ABS is toe te passen onder 
geconditioneerde omstandigheden. Het aanbrengen van ABS vergt relatief weinig arbeid. 
ABS is een geschikt materiaal voor de binnenriolering. 

7.8.3 PE Binnenriolering 
PE-buizen en hulpstukken zijn bestand tegen zowel een groat aantal huishoudelijke en 
industriele chemicalien. PE is verkrijgbaar in meerdere varianten . Voor binnenriolering wordt 
doorgaans Hard PE gebruikt. PE is langdurig bestand tegen vloeistoffen met een 
temperatuur tot 95°C. PE is relatief goed bestand tegen mechanische beschadigingen en 
wordt daarom vaak ingestort en toegepast in de gietbouw. De verbindingen tussen PE-

Bijlagebundel "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 



TU/e @ Ballast Nedam 
Bouw en On w!kk lln 

buizen en verbindingstukken kunnen niet gelijmd warden. De verbindingen ontstaan door 
middel van een electrolasverbinding of een stuiklasverbinding. 

Het is mogelijk om met PE een traditionele uitstraling te realiseren. PE is te verwerken in 
meerdere plattegronden en indelingen. In die zin is PE flexibel. PE is toe te passen onder 
geconditioneerde omstandigheden. Het aanbrengen van PE vergt relatief weinig arbeid. PE 
is een geschikt materiaal voor de binnenriolering . 

7.8.4 PP Binnenriolering 
PP-buizen en hulpstukken zijn, net als PE, bestand tegen zowel een groat aantal 
huishoudelijke en industriele chemicalien. PP kan langdurig afvalwater met een temperatuur 
van 100°C afvoeren. Doordat PP, ten opzichte van PE en PVC, beter bestand is tegen hoge 
temperaturen, kunnen de wanddiktes van PP-buizen dunner uitgevoerd warden . In 
vergelijking met PVC is PP chloorvrij en daarom minder belastend voor het milieu. De 
verbindingen tussen tussen PP-buizen gebeurd via manchetverbindingen met rubberen 
afdichtingsringen. 

Het is mogelijk om met PP een traditionele uitstraling te realiseren. PP is te verwerken en 
toepasbaar in verschillende plattegronden en indelingen. In die zin is PP flexibel. PP is 
toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden . Het aanbrengen van PP vergt relatief 
weinig arbeid. PP is een geschikt afbouwmateriaal voor de binnenriolering. 

Figuur 7.31: Binnenriolering PVC (bron: http://www.houthandelterra.nf) 

7.8.5 Verzinkt staa/ 
Verzinkt stalen buizen en hulpstukken warden gemaakt van gelaste precisiepijp welke in- en 
uitwendig verzinkt warden. Verzinkt stalen buizen zijn bestand tegen huishoudelijke 
chemicalien en kunnen langdurig vloeistoffen van 100°C afvoeren. Verbindingen tussen de 
verzinkt stalen buizen en hulpstukken warden gemaakt door middel van 
manchetverbindingen met EPDM afdichtingsringen. 

Bijlagebundel "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning " F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 



TU/e @ Ballast Nedam 
Bouw n Onlw1kk Ung 

Het is mogelijk om met verzinkt staal een traditionele uitstraling te realiseren. Verzinkt staal 
is te verwerken en toepasbaar in verschillende plattegronden en indelingen. In die zin is 
verzinkt staal flexibel. Verzinkt staal is toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden. 
Verzinkt staal vergt relatief weinig arbeid. Verzinkt staal is een geschikt afbouwmateriaal 
voor de binnenriolering van een iQwoning. 

7.8.6 Gietijzer (SML) 
Gietijzer is bestand tegen een groat aantal huishoudelijke en industriele chemicalien. 
Gietijzer (SML) kan afvalwater afvoeren met een temperatuur van boven de 100°C. De 
verbinding geschiedt door middel van kookwatervaste rubbermanchetten waar omheen een 
chroomstalen klemmantel wordt bevestigd. 

Het is mogelijk om met gietijzer een traditionele uitstraling te realiseren. Gietijzer is te 
verwerken en toepasbaar in verschillende plattegronden en indelingen. In die zin is gietijzer 
flexibel. Gietijzer is toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden. Het verwerken van 
gietijzer als binnenriolering vergt relatief weinig arbeid. 

Figuur 7.32: Binnenriolering gietijzer (bron: http:llwww.klusidee.nl/) 
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7.8. 7 Deelconclusie 
Het is mogelijk om met zowel PVC, ABS, PE, PP, verzinkt staal en gietijzer een traditionele 
uitstraling te realiseren. Alie materialen zijn toepasbaar en te verwerken in verschillende 
plattegronden en indelingen. In die zin zijn alle materialen flexibel. Alie behandelde 
materialen kunnen toegepast warden onder geconditioneerde omstandigheden en vergen 
relatief weinig arbeid. Zowel PVC, ABS, PE, PP, verzinkt staal en gietijzer zijn geschikt als 
afbouwmateriaal voor de binnenriolering. De voorkeur gaat echter uit naar PP als 
afbouwmateriaal omdat het relatief goedkoop is en minder belastend is voor het milieu . 

H Binnenriolering 
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7 .9 Afbouwmateriaal lsolatie begane grond 
Een iQwoning wordt opgebouwd uit casco iQelementen van beton. Het isoleren van de 
gevel , is ge"lntegreerd met het aanbrengen van het binnen- en het buitenblad. De vloer van 
een iQwoning moet echter ook ge"lsoleerd warden. Het isoleren van de vloer kan op 
verschillende manieren en met verschillende materialen gebeuren. Het algemene criterium 
"traditionele uitstraling" is niet van toepassing op de vloerisolatie. De vloerisolatie zal zich 
onder een iQwoning bevinden en zal alleen zichtbaar zijn vanuit de kruipruimte. In verband 
met de transporthoogte van een iQelement, mag het isolatie materiaal maximaal 4cm onder 
een rib doorlopen. 

De volgende materialen en bijbehorende methodes warden behandeld: 
• PU-isolatie spuiten op afbouwlocatie 
• PU-isolatie spuiten op bouwlocatie 
• Bodemisolatie EPS chips 
• PS-isolatie platen 

De verschillende materialen warden getoetst op de van te voren opgestelde criteria . Het 
criterium "relatief licht gewicht" is echter niet van toepassing. De afwegingen en keuzes voor 
het meest geschikte afbouwmateriaal warden tot slot samengevat in een criteria- en een 
keuzediagram. 

7.9.1 PU-isolatie spuiten op afbouw/ocatie 
Het aanbrengen van PU-isolatie (PUR) gebeurt via een spraytechniek tegen de onderkant 
van de begane grand aan. PU-isolatie wordt naadloos aangebracht en de kleinste hoekjes 
en gaatjes warden hierdoor afgedicht. Het aanbrengen van PU-isolatie kan verticaal 
gebeuren wanneer de iQelementen nog niet gekanteld zijn. Wanneer de iQelementen 
gekanteld zijn, kan PU-isolatie ook horizontaal aangebracht warden aan de onderkant van de 
vloer van een iQelement. Voordat de PU-isolatie aangebracht kan warden, moeten eerst alle 
installatieleidingen aan de onderkan van een begane grand vloer zijn aangebracht. 

Het toepassen van gespoten PU-isolatie op afbouwlocatie is flexibel en toepasbaar in 
combinatie met verschillende materialen. Het kan gebeuren onder geconditioneerde 
omstandigheden. In vergelijking met andere isolatiematerialen en methodes vergt het meer 
arbeid. Daarom is het spuiten van PU-isolatie niet geschikt als afbouwmateriaal voor de 
isolatie van begane grand. [19] 

Figuur 7.33: PUR spuilisolatie in de kruipruimte (bron: hllp:llwww.pluimers.nf/) 
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7.9.2 PU-isolatie spuiten op bouwlocatie 
Het aanbrengen van PU-isolatie (PUR) gebeurt net als eventueel op afbouwlocatie via een 
spraytechniek tegen de onderkant van de begane grand aan. PU-isolatie wordt naadloos 
aangebracht en de kleinste hoekjes en gaatjes warden hierdoor afgedicht. Op de 
bouwlocatie kan PU-isolatie alleen horizontaal aangebracht warden via de beperkte ruimte in 
de kruipruimte. Voordat de PU-isolatie aangebracht kan warden, moeten eerst alle 
installatieleidingen aan de onderkant van een begane grand vloer zijn aangebracht. 

Het toepassen van gespoten PU-isolatie is flexibel en toepasbaar in combinatie met 
verschillende materialen. Omdat men op de bouwlocatie de PU-isolatie pas aanbrengt, is het 
niet toe te passen onder geconditioneerde omstandigheden. Het spuiten van PU-isolatie op 
bouwlocatie vergt relatief veel arbeid. Het spuiten van PU-isolatie is niet geschikt als 
afbouwmateriaal voor de isolatie van de begane grand. (19] 

7.9.3 Bodemisolatie EPS chips 
Een alternatief voor vloerisolatie is bodemisolatie. Deze methode maakt gebruik van 
losgestorte EPS-parels of chips op de bodem van een kruipruimte. Naast een verlaging van 
het warmte verlies via de begane grand vloer, zorgt deze bodemisolatie1laag oak voor een 
verlaging van de relatieve vochtigheid in de kruipruimte. De EPS chips rusten op de bodem 
van de kruipruimte, waardoor het altijd op de bouwplaats aangebracht moet warden. 

Het toepassen van EPS chips als bodemisolatie is flexibel en onafhankelijk toepasbaar in 
combinatie met verschillende materialen. Omdat de EPS chips op de bodem van de 
kruipruimte gelegd warden, is het toepassen van EPS chips als bodemisolatie niet 
toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden. Het kost relatief weinig arbeid. Het 
toepassen van EPS chips als bodemisolatie is niet geschikt als afbouwmateriaal voor het 
isoleren van de begane grand. (18,4,] 

Figuur 7.34: Bodemisolatie in de kruipruimte (bron: http://www.balmbv.nll) 
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7.9.4 PS-isolatiep/aten 
Een begane grond vloer kan ge·isoleerd warden door PS-isolatieplaten (piepschuim) aan te 
brengen. PS-isolatieplaten warden gelijmd en geplugd. De platen kunnen verticaal 
aangebracht warden, voordat een iQelement gekanteld is. De platen kunnen prefab in een 
van te voren passende vorm aangebracht warden. Deze vorm sluit aan op de ribben tussen 
de begane grond. 

Het toepassen van PS-isolatieplaten is flexibel en onafhankelijk toepasbaar in combinatie 
met verschillende materialen. PS-isolatieplaten kunnen toegpast warden onder 
geconditioneerde omstandigheden. Het vergt relatief weinig arbeid. Het toepassen van PS
isolatieplaten is geschikt als afbouwmateriaal voor de isolatie van de begane grond. [19] 

Figuur 7.35: Vloerisolalie PS-lsolatieplaten (bran: http://www.gennepnu.nl/) 
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7.9.5 Dee/conclusie 
Het toepassen van PU-isolatie op afbouwlocatie, PU-isolatie op bouwlocatie, EPS chips als 
bodemisolatie en PS-isolatie is flexibel en toepasbaar in combinatie met verschillende 
materialen. EPS chips en PU-isolatie spuiten op bouwlocatie is niet toepasbaar onder 
geconditioneerde omstandigheden. Het toepassen van PS-isolatieplaten vergt relatief weinig 
arbeid. PS-isolatieplaten is een geschikt afbouwmateriaal voor de isolatie van de begane 
grand. 
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nr. Criterium / Bouwmethode: 11 12 13 14 

1 Geaccepteerde uitstraling x x x x 
2 Flexibel 
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4 Relatief weinig arbeid 
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12 ABS !ll 75mm m2 

13 PE !ll 75mm m2 

14 PP !ll 75mm m2 

Tabet 7.9: lsolatie begane grond 
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7.10 Conclusie 
Om de juiste geschikte afbouwmaterialen per gebouwdeel te bepalen zijn er een aantal 
criteria opgesteld. Er zijn harde criteria die een go I no go functie hebben en relatieve criteria. 
Niet al deze opgestelde criteria zijn per se van toepassing op alle gebouwdelen. Per 
gebouwdeel kan er indien nodig een specifiek criterium toegevoegd warden . Elke variant in 
afbouwmateriaal krijgt een score per criteria. Op die manier is er per gebouwdeel een 
criteriatabel opgesteld . Verder is er nog per gebouwdeel een keuzediagram opgesteld. De 
algemeen opgestelde criteria zijn in hierarchische volgorde: 

1. Geaccepteerde uitstraling. 
2. Flexibel. 
3. 
4. 
5. 

Geconditioneerd bouwen 
Relatief weinig arbeid 
Relatief laag gewicht 

Tabel 5.10 geeft een samenvatting van de behandelde gebouwdelen en de bijbehorende 
meest geschikt bevonden afbouwmaterialen. De volgende gebouwdelen zijn behandeld: 

• Gevel binnenblad 
• Gevel buitenblad I afwerking 
• Binnenwanden 
• Elektrische installatie 
• Waterteidingen 
• Mechanische ventilatie 
• Binnenriolering 
• lsolatie BG 
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