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Ten gevolge van de economische cns1s is de huizenmarkt wereldwijd ingestort en zijn er in 
Nederland in 2009 tot 40% minder woningen verkocht dan in 2006 (cbs.nl, 29-04-2010). Doordat 
de vraag naar nieuwbouwwoningen is afgenomen, zijn vastgoedontwikkelaars en aannemers 
gedwongen om grote woningbouwprojecten op te knippen in middelgrote deelprojecten. De 
afnemende projectgrootte van grondgebonden seriematige woningbouw brengt een afname van de 
repetitiefactor van de bekisting met zich mee. 

Door de hoge eenmalige kosten die aan tunnelgietbouw verbonden zijn, komt dit bouwsysteem 
voor kleinschalige grondgebonden woningbouw op financieel vlak onder druk te staan. Het 
alternatieve bouwsysteem 'wanden - breedplaten' biedt hierbij geen passende oplossing, omdat 
een breedplaatvloer bij grote series in verhouding duurder is dan een in het werk gestorte vloer. 

Uit het vooronderzoek blijkt dat het bouwsysteem 'wanden - breedplaten' voordeliger is voor 
woningen met een seriegrootte tot 30 woningen. Vanaf 30 woningen is tunnelgietbouw financieel 
gezien aantrekkelijker. Tevens blijkt dat de materiaalkosten bij 'wanden - breedplaten' tot 
€3, 70/m2 vloeroppervlak duurder zijn dan een in het werk gestorte vloer. 

Uit de probleemstelling die uit het vooronderzoek naar voren komt is de doelstelling van het 
afstudeerproject geformuleerd: "het ontwerpen van een vloerbekistingsysteem voor de 
grondgebonden seriematige woningbouw dat in de seriegrootte 6 tot en met 30 woningen minimaal 
€3, 70Im2 goedkoper is dan breedplaatvloeren en qua bouwtijd niet langer duurt". 

Om het Programma van Eisen te achterhalen, dat aan de vloerbekisting is gesteld, zijn 
achtereenvolgens: regelgeving, technische gebruikseisen en gebruikerswensen onderzocht. Dit 
heeft geresulteerd in een overzichtelijk Programma van Eisen bestaande uit 24 eisen en 15 
wensen. 

Een van de eisen heeft betrekking op een 24-uurs bekistingcyclus. Hiervoor is versnelde verharding 
van betonspecie van belang, wat wordt samengevat in de term 'betontechnologie'. Naar aanleiding 
van deze eis is onderzoek verricht naar warme- en koude gietbouw. De conclusie van dit onderzoek 
is dat het kostentechnisch gezien aantrekkelijker is om het bekistingsysteem te ontwerpen voor 
koude gietbouw. 

Aan de hand van het Programma van Eisen zijn vervolgens 18 verschillende bekistingtechnieken, 
voor het in het werk storten van betonvloeren, onderzocht op verschillende kenmerken. De 
conclusie is dat er geen bestaande bekistingtechniek voorhanden is die voldoet aan het Programma 
van Eisen. 

Voor het nieuw te ontwerpen bekistingsysteem is de hoofdfunctie geformuleerd: "het vorm geven 
en vorm behouden van betonspecie, wapening en instortvoorzieningen gedurende het uitvoering
en verhardingproces, voor het cyclisch construeren van betonvloeren met verschillende 
afmetingen, voor grondgebonden seriematige woningbouw". Hieruit zijn vervolgens deelfuncties 
geabstraheerd. Per deelfunctie zijn werkwijzen gegenereerd die in een morfologisch overzicht zijn 
opgenomen, wat heeft geresulteerd in een zestal mogelijke conceptoplossingen. 

De conceptoplossingen zijn getoetst aan de eisen uit het Programma van Eisen en gewaardeerd 
aan de wensen uit het Programma van Eisen. Hieruit zijn drie conceptoplossingen voortgekomen 
die zijn uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. Van deze voorlopige ontwerpen zijn statische 
berekeningen en technische tekeningen gemaakt, waarin materialen, profielen en afmetingen aan 
de bekistingen zijn gegeven. Vervolgens zijn de fabricagekosten van de drie voorlopige ontwerpen 
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berekend waarna de huurprijs is bepaald. Om een kostenvergelijking te maken tussen de 
voorlopige ontwerpen is de huurprijs geïmplementeerd in begrotingen die zijn opgesteld voor het 
maken van woningcasco's in verschillende seriegroottes. 

De praktische haalbaarheid van de drie conceptoplossingen is beoordeeld door twee deskundigen. 
Hierin zijn de voorlopige ontwerpen besproken met betrekking tot verschillende aspecten en 
knelpunten die kunnen optreden bij het gebruik. Aan de hand van de beoordelingsgesprekken en 
de kostenvergelijking is één voorlopig ontwerp gekozen om uit te werken tot definitief ontwerp. 

De positieve aspecten van de verschillende voorlopige ontwerpen zijn geïntegreerd in het 
definitieve ontwerp. Dit heeft geresulteerd in het "Fiy-deck bekistingsysteem". Dit 
vloerbekistingsysteem, ter grootte van een beuk, wordt op wandconsoles geplaatst. Door een 
stelspindel en een rolconstructie in de console kan de bekisting worden entkist en worden 
uitgereden met een elektrische lier. Het kunststof bekistingoppervlak isoleert voldoende, zodat het 
geschikt is voor koude gietbouw in een 24-uurs bekistingcyclus en er geen isolerende zeilen aan de 
kopse kanten van de bekisting noodzakelijk zijn. 

Uit de kostenvergelijking van de bouwsystemen 'wanden - breedplaten', tunnelgietbouw en 
'wanden - Fly-deck' blijkt dat het bouwsysteem 'wanden - Fly-deck' goedkoper is dan 'wanden -
breedplaten' en in de seriegrootte 6 tot en met 42 woningen goedkoper dan tunnelgietbouw. 

De Fly-deck bekisting biedt tevens diverse praktijk voordelen ten opzicht van breedplaatvloeren. Zo 
behoeven vloeren met Fly-deck geen doorstempeling, is een 24-uurs bekistingcyclus haalbaar en 
de fysieke arbeid is minder. Daarnaast kan toog worden ingesteld, is de vloer eenvoudig en snel te 
maatvoeren en kunnen koperswensen tot laat in het bouwproces worden meegenomen. 

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek kan daarom geconcludeerd worden dat de 
doelstelling is behaald. Er is een vloerbekistingsysteem ontworpen dat in de seriegrootte 12 tot en 
met 30 woningen minimaal f.3,70/m 2 goedkoper is dan breedplaatvloeren. Bij 6 woningen is het 
alternatieve systeem wel goedkoper, maar geen f.3,70/m2

• Dit wordt echter niet gezien als 
obstakel voor het behalen van de doelstelling. 

Afstudeerrapport vi 



TU ".bam 
materieel 

Inhoudsopgave 

VOORWOORD .................................................................................................................. IV 

SAMENVATTING ................................................................................................................ V 

1. INLEIDING .................................................................................................................. 10 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................ 10 
1.2 Probleemomschrijving ................................................................................................ 11 

1.2.1 Tunnelgietbouw ... ................................................................................................ 11 
1.2.2 Wanden- breedplaten .......................................................................................... 11 
1.2.3 Conclusie ............................................................................................................ 12 

1.3 Kostenomslagpunt ..................................................................................................... 12 
1.3.1 Referentieproject ................................................................................................. 12 
1.3.2 Kostenposten ...................................................................................................... 13 
1.3.3 Uitgangspunten en inzet ....................................................................................... 13 
1.3.4 Berekening ......................................................................................................... 14 
1.3.5 Resultaten .......................................................................................................... 14 

1.4 Kosten breedplaatschil ............................................................................................... 15 
1. 5 Rapportopbouw ......................................................................................................... 17 

2. ONDERZOEKSAANPAK ................................................................................................. 18 

2.1 Doelstelling .............................................................................................................. 18 
2.2 Taakstelling en onderzoeksvragen ............................................................................... 18 
2.3 Afstudeerfasering ...................................................................................................... 19 

2.3.1 Onderzoeksfase ................................................................................................... 19 
2.3.2 Ontwerpfase ....................................................................................................... 20 

3. ONDERZOEK NAAR HET PVE EN BESTAANDE BEKISTINGTECHNIEKEN ........................ 22 

3.1 Onderzoek naar regelgeving ....................................................................................... 22 
3.1.1 Normen .............................................................................................................. 22 
3.1.2 Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving ........................................................... 23 
3.1.3 Conclusie regelgeving ........................................................................................... 23 

3.2 Onderzoek naar technische gebruikseisen .................................................................... 23 
3.2.1 Conclusie technische gebruikseisen ........................................................................ 25 

3.3 Onderzoek naar gebruikerswensen .............................................................................. 26 
3.3.1 Betrokken partijen ............................................................................................... 26 
3.3.2 Afgenomen interviews gebruikers .......................................................................... 27 
3.3.3 Inventarisatie van de gebruikerswensen ................................................................. 27 

3.4. Betontechnolog ie ...................................................................................................... 28 
3.4.1 Warme gietbouw ................................................................................................. 28 
3.4.2 Koude gietbouw ................................................................................................... 29 
3.4.3 Praktisch vergelijking warme- en koude gietbouw .................................................... 29 
3.4.4 Kostenvergelijking warme- en koude gietbouw ........................................................ 30 
3.4.5 Conclusie betontechnologie ................................................................................... 31 

3.5 Programma van Eisen (PvE) voor het vloerbekistingsysteem ........................................... 32 
3.6 Analyse bestaande bekistingtechnieken ........................................................................ 34 

3.6.1 Relevante technieken ........................................................................................... 34 
3.6.2 Bekistingtechnieken uitgezet tegen het PvE ............................................................. 35 
3.6.3 Conclusie onderzoek bekistingtechnieken ................................................................ 36 

Afstudeerrapport vii 



T UA Techn ische Universiteit e Eindhoven 
University ofTechnology 

;I bam 
materieel 

4. ONTWERP VAN HET VLOERBEKISTINGSYSTEEM ......................................................... 37 

4.1 Functiebepaling vloerbekistingsysteem ......................................................................... 38 
4.1.1 Black box ............................................................................................................ 38 
4.1.2 Hoofdfunctie van het vloerbekistingsysteem ............................................................ 38 
4.1.3 Deelfuncties van het vloerbekistingsysteem ............................................................ 39 

4.2 Werkwijzebepalende fase ........................................................................................... 41 
4.3 Morfologisch overzicht ............................................................................................... 43 
4.4 Structuurlijnen .......................................................................................................... 44 
4.5 Conceptoplossingen ................................................................................................... 45 
4.6 Concepten toetsen aan de eisen uit het PvE .................................................................. 49 
4. 7 Concepten waarderen aan de wensen uit het PvE .......................................................... 52 

4. 7.1 Keuzetabel ....................... ................................................................................... 52 
4. 7.2 Conclusie waardering structuurlijnen .... .................................................................. 54 

4.8 Conclusie ontwerp vloerbekistingsysteem ..................................................................... 54 

S. UITWERKING DRIE CONCEPTEN IN VOORLOPIGE ONTWERPEN .................................. SS 

5.1 Voorlopig ontwerp van de rode structuurlijn .................................................................. 55 
5.2 Voorlopig ontwerp van de groene structuurlijn .............................................................. 56 
5.3 Voorlopig ontwerp van de oranje structuurlijn ............................................................... 58 
5.4 Fabricagekosten en huurprijsbepaling voorlopige ontwerpen ........................................... 60 

5.4.1 Fabricagekosten .................................................................................................. 60 
5.4.2 Huurprijsbepaling ................................................................................................ 61 

5.5 Kostenvergelijking aan de hand van referentieproject .................................................... 62 
5.5.1 Uitgangspunten en inzet ....................................................................................... 62 
5.5.2 Berekening ............... .. ........................................................................................ 63 
5.5.3 Resultaten .......................................................................................................... 63 

5.6 Kostenvergelijking geïmplementeerd in de doelstelling ................................................... 64 
5. 7 Praktische vergelijking van de voorlopige ontwerpen ..................................................... 66 
5.8 Keuze voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp ........................................................... 67 

6. DEFINITIEF ONTWERP: FL V-DECK BEKISTING ............................................................ 68 

6.1 Uitwerking definitief ontwerp ...................................................................................... 68 
6.1.1 Contactbekisting Fly-deck bekisting ........................................................................ 68 
6.1.2 Onderconstructie Fly-deck bekisting ....................................................................... 70 
6.1.3 Wandconsole ....................................................................................................... 73 
6.1.4 Huurprijsberekening Fly-deck bekisting .................................................................. 74 
6.1.5 Kostenvergelijking aan de hand van referentieproject ............................................... 74 

6.2 Handleiding Fly-deck bekisting .................................................................................... 78 
6. 3 Poster Fly-deck bekisting ............................................................................................ 85 

7. CONCLUSIE EN AANBEVELING .................................................................................... 86 

7.1 Conclusie ................................................................................................................. 86 
7.2 Evaluatie .................................................................................................................. 86 

7.2.1 Procesevaluatie ................................................................................................... 86 
7.2.2 Keuzeprocesevaluatie ........................................................................................... 87 
7.2.3 Productevaluatie .................................................................................................. 87 

7.3 Aanbevelingen .......................................................................................................... 87 

8. VERKLARENDE WOORDENLIJST .................................................................................. 89 

LITERATUURLIJST .......................................................................................................... 91 

Afstudeerrapport viii 



I 

TUI/ Technische Universiteit e Elndh- n 
Unlverslty ofTechnoloiY 

;#bam 
materieel 

BIJLAGEN ......••.•.•..•...•.....................................•.•.........•.•.•.••.•.••.•..•..••............................. 93 

Bijlage 1.1: Tekening referentieproject .....................•........................................................ 93 
Bijlage 1.2: Begrotingen 'Wanden - Breedplaten' en 'Tunnelgietbouw' ..............................••.•. 93 
Bijlage 3.1: Normen : eisen aan het bekistingsysteem .......................................................... 93 
Bijlage 3.2 : Interviewverslag gebruikerswensen ................................................................. 93 
Bijlage 3.3: Praktische vergelijking warme- en koude gietbouw ............................................ 93 
Bijlage 3.4: Interviewverslag Kalle en Bakker betoncentrales ............................................... 93 
Bijlage 3.5: Berekening installatiekosten warme- en koude gietbouw .................................... 93 
Bijlage 3.6: Berekening kostenomslagpunt warme- en koude gietbouw ................................. 93 
Bijlage 3.7: Checklist Programma van Eisen ...•................................................................... 93 
Bijlage 3.8 : Analyse bekistingtechnieken ........................................................................... 93 
Bijlage 3.9: Tabel bekistingtechnieken uitgezet tegen PvE .. .........••.•..................................... 93 
Bijlage 4.1: SADT -schema's 'vloeren maken' .....................................................•................ 93 
Bijlage 4.2: Morfologisch overzicht .................................................................................... 93 
Bijlage 4.3: Beschrijving structuurlijnen ................•............................................................ 93 
Bijlage 5.1: Tekeningen voorlopige ontwerpen ....................... ..... ........................................ 93 
Bijlage 5.2 : Statische berekening voorlopig ontwerpen ........................................................ 93 
Bijlage 5.3 : Fabricagekosten en huurprijsbepaling voorlopige ontwerpen ............................... 93 
Bijlage 5.4: Begrotingen rode, groene en oranje structuurlijn ............................................... 93 
Bijlage 6.1 : Offerte NOEboard ..............................•.•.....................................................•... 93 
Bijlage 6.2: Tekeningen Fly-deck bekisting ...............•.••...................................................... 93 
Bijlage 6.3: Statische berekening Fly-deck bekisting ........................................................... 93 
Bijlage 6.4: Detailberekening wandconsole .................•...................................................... 93 
Bijlage 6.5: Fabricagekosten en huurprijs bepaling Fly-deck bekisting ................................... 93 
Bijlage 6.6: Begrotingen bouwsysteem 'wanden- Fly-deck bekisting' .................................... 93 
Bijlage 6.7: Handleiding Fly-deck bekisting ........................................................................ 93 
Bijlage 6.8: Poster Fly-deck bekisting ................................................................................ 93 

Afstudeerrapport i x 



I 

TU} Technische Universiteit 

e Eindhoven 
Un lversity ofTechnology 

;#bam 
materieel 

1. Inleiding 

Dit rapport beschrijft het afstudeerproject 'een alternatief vloerbekistingsysteem voor de 
grondgebonden seriematige woningbouw' verricht als eindstudie van de master track Construction 
Technology behorende tot de opleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven, faculteit Bouwkunde. 

Het afstudeerproject bestaat uit 3 fasen. Gestart wordt met een vooronderzoek waarin het 
probleemgebied beschreven wordt, samen met de doelstelling en de onderzoeksvragen. Daarna 
volgt een onderzoeksfase en een ontwerpfase. 

In deze inleiding wordt de aanleiding en het probleemgebied van dit afstudeerproject behandeld. 
Tevens treft u een leeswijzer voor het gehele rapport aan. 

1.1 Aanleiding 

De gemiddelde projectgrootte bij BAM Woningbouw was enkele jaren geleden ongeveer 160 
woningen per project (persoonlijke mededeling J. Zentjens, 28-04-2010). Vanuit de 
vastgoedontwikkeling werden deze projecten ontwikkeld, verkocht aan klanten en vervolgens 
uitgevoerd door een bouwonderneming, zoals BAM Woningbouw. 

Om de risico's voor de vastgoedsector beperkt te houden wordt normaliter een bepaald percentage 
van de woningen verkocht alvorens de bouw wordt gestart. Dit percentage ligt in veel gevallen 
tussen de 70 en 90 procent, afhankelijk van een aantal variabelen en de vastgoedonderneming. 

Door de economische crisis die zijn intrede in 2008 deed, hebben veel burgers het vertrouwen in 
de economie verloren en verkeren de huizenmarkten in bijna de hele wereld in verval. Zo zijn er in 
Nederland in 2009 tot bijna 40% minder huizen verkocht ten opzichte van 2006 (tabel 1.1) en 
daalde de waarde van een woning gemiddeld 9% in dezelfde tijd (figuur 1.1). 

I jaartal aantal verkochte huizen 

1995 154.568 

2000 189.358 
2005 206.629 

2006 209.767 
2007 202.401 
2008 182.392 

2009 127.532 

Tabel1.1: 
Daling van het aantal verkochte 
huizen in 2007, 2008 en 2009 ten 
opzichte van 2006 (www.cbs.nl, 
29-04-2010) 
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Bij een daling van het aantal verkochte huizen daalt de vraag naar nieuwe huizen mee. Zo blijkt uit 
een publicatie van het CBS (07-04-2010) waaruit geciteerd : "De totale bouwsom van nieuwe 
opdrachten voor architectenbureaus was in 2009 bijna 42 procent lager dan in 2008." en "Het 
sterkst liepen de nieuwe ontwerpopdrachten voor woningen terug. De bouwsom hiervan was ruim 
46 procent lager dan in 2008. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de daling van de waarde 
zelfs ruim 52 procent. Ook kregen architecten fors minder nieuwe ontwerpopdrachten voor 
utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, winkelcentra en ziekenhuizen. De hiermee gemoeide bouwsom 
was ruim 37 procent lager dan in 2008". 

Vastgoedontwikkelaars nemen minder risico's en de kans dat een gebouw leeg blijft staan is groot. 
Vooral grote bouwprojecten worden hierdoor 'on hold' gezet of geannuleerd. Daarnaast worden 
grote woningbouwprojecten opgedeeld in kleinere projecten van 20 - 50 woningen, waardoor de 
bouw van start kan gaan als er 70 tot 90% van de woningen verkocht is. 

Om in te spelen op deze veranderende woningbouwmarkt dienen de gebruikelijke bouwmethoden 
onder de loep te worden genomen, want met het teruglopen van de seriegrootte1 zal de 
repet itiefactor1 van de bekisting, bij het in het werk storten van het casco1

, afnemen. 

De repetitiefactor is het aantal herhalingen van een activiteit per project. In het geval van een 
bekisting is dit het aantal inzetten op een project dat met dezelfde bekist ing gewerkt wordt, 
alvorens de bekisting wordt gereviseerd bij de materieeldienst. 

1.2 Probleemomschrijving 

Voor de realisatie van casco's van grondgebonden seriematige woningbouwprojecten wordt door 
BAM Woningbouw in veel gevallen de bouwmethoden 'tunnelgietbouw1

' en 'wanden - breedplaten' 
met een stalen wandbekisting toegepast (Persoonlijke mededeling R. Hanssen, 12-05-2010). Deze 
twee bouwmethoden hebben dan ook als afbakening van het vooronderzoek gediend . 

1.2.1 Tunnelgietbouw 

Bij tunnelgietbouw worden wanden en vloeren in één procesgang gestort, waarbij de repetitiefactor 
van de bekisting hoog kan oplopen. 

Een tunnelbekisting kent hoge projectgebonden (vaste) kosten en lage huurkosten (variabele 
kosten) . Deze verdeling verhoudt zich ongeveer met 80% vaste kosten en 20% variabele kosten, 
afhankelijk van de huurperiode. De vaste kosten kunnen uitgesmeerd worden over het aantal 
gerealiseerde beuken. Deze kosten zullen afnemen naarmate de repetitiefactor groter wordt. Bij 
kleine repetitiefactoren kunnen de eenmalige kosten per beuk zodanig hoog zijn, dat 
tunnelgietbouw financieel gezien niet meer aantrekkelijk is. 

1.2.2 Wanden- breedplaten 

Bij het 'wanden - breedplaten' systeem worden de wanden en vloeren in een aparte procesgang 
van elkaar gestort, maar wel in hetzelfde tempo. De betonwanden worden in een stalen 
wandbekisting gestort en voor de vloeren wordt gebruik gemaakt van een verloren bekisting in de 
vorm van een breedplaatvloer. 

Breedplaatvloeren kennen hoge materiaalkosten, omdat de breedplaatschil moet worden 
aangeschaft door het uitvoerende bouwbedrijf. Daarnaast hoeven er geen hoge eenmalig 
materieelkosten worden gemaakt bij realisatie van breedplaatvloeren, waardoor de kosten per 

g~rn~JW$7s vJ~gè/l'SJ9~~"rfn aJQWJHrYsPji §e.~eCW}J>~n9~EÇy~SPJeth~bf!;t' 
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Bij kleine series en hoeveelheden kan het systeem 'wanden - breedplaten' aantrekkelijk zijn 
doordat de eenmalig kosten laag zijn. Bij grotere series kleeft het nadeel dat de variabele kosten 
hoog zijn. 

1.2.3 Conclusie 

Het voorziene probleem is dat door het kleiner worden van de seriegrootte ten gevolge van de 
economische crisis, het bouwsysteem tunnelgietbouw voor de kleine seriegroottes niet meer 
aantrekkelijk is door de hoge eenmalige kosten. Het alternatief 'wanden - breed platen' biedt hierbij 
geen passende oplossing, omdat het casco te duur wordt uitgevoerd door de aanschafprijs van de 
breedplaatschiL Er bevindt zich dus een kostenomslagpunt tussen de twee bouwsystemen, 
uitgedrukt in een aantal woningen. 

1.3 Kostenomslagpunt 

Om het kostenomslagpunt uit de conclusie van de vorige paragraaf te bepalen, zijn calculaties 
gemaakt van de twee bouwsystemen in verschillende projectgroottes. Voor deze projectgroottes is 
een referentieproject aangehouden. 

1.3.1 Referentieproject 

Om een objectief vergelijk te maken is een standaard woningbouwblok aangehouden, welke is 
afgeleid van BAM Woningbouw Breda, project Doslostraat Rotterdam, BAM Materieel 
projectnummer 202602362, bloknummer 1 en 4. 

Het betreft een woningblok van 6 woningen, bestaande uit 2 eindwoningen en 4 tussenwoningen. 
Een woning is een rechthoekig blok van twee verdiepingen hoog met topwanden en een zadeldak, 
zie figuur 1.2. 

5700,0mm ...!.. 
5700,0mm 

Figuur 1.2: 
Visualisatie referentieproject 
woningblok van 6 woningen 

5700,0mm-~ 

De hoofdafmetingen van het woningblok zijn: 
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• Stramienmaat: 5,7mtr 

• Beuklengte: 9,05mtr 

• Verdiepinghoogte: 2,9mtr 

• Vloerdikte: 200mm 

• Tussenwanddikte: 250mm 

• Eindwanddikte: 160mm 

• Dakhoek: 45° 

In bijlage 1.1 is een technische tekening van het woningblok opgenomen. 

Voor de calculatie is uitgegaan van 15 verschillende projectgroottes. Hiervoor is telkens één 
woningblok toegevoegd per project. Op die manier is een analyse gemaakt van 6, 12, 18, ... , tot en 
met 90 woningen. 

1.3.2 Kostenposten 

Om inzicht te verkrijgen in de verschillende kosten die spelen bij het maken van 
woningbouwcasco's zijn de kosten in vijf kostenposten ingedeeld: 

• Materieel vast; 
• Materieel variabel; 
• Materiaal; 
• Arbeid; 
• Algemene bouwplaats kosten (ABK). 

1.3.3 Uitgangspunten en inzet 

Alvorens gestart is met de calculaties zijn een aantal uitgangspunten opgesteld: 
• De fundatie en begane grondvloer zijn gereed en worden niet meegenomen in de 

berekening; 
• Het kale betoncasco wordt uitgerekend, zonder eventuele HSB- en/of dakelementen; 
• Er wordt geen bedrag voor installaties meegenomen, omdat deze voor beide systemen 

gelijk zijn. Uitzondering zijn 5 stuks centraaldozen per vloer à € 1,50/st. die bij 
tunnelgietbouw worden meegenomen, omdat deze bij breedplaatvloeren geïntegreerd zijn; 

• Er wordt in elke vloer een trapgatsparing opgenomen van 3,1x1,0 meter; 
• In de eindwanden wordt per laag één raamsparing opgenomen van 1,45x1,8 meter; 
• Voor berekening van het aantal huurdagen bij tunnelgietbouw wordt de formule [aantal 

gebruiksdagen x 1,17 + 5] gehanteerd (bron: BAM Materieel boek); 
• Voor berekening van het aantal huurdagen bij stalen wandbekistingen wordt de formule 

[aantal gebruiksdagen x 1,20 + 5] gehanteerd (bron: BAM Materieelboek); 
• Voor de ABK van tunnelgietbouw wordt een bedrag van € 6.425/week aangehouden 

(nacalculatie BAM Woningbouw, Weert); 
• Voor de ABK van wanden-breedplaten wordt een bedrag van € 6.302/week aangehouden 

(nacalculatie BAM Woningbouw, Weert); 
• Voor het aantal weken van de ABK wordt het aantal huurdagen gedeeld door 5; 
• Voor de voorbereidingskasten (post: materieel vast) van tunnelgietbouw wordt 20% van de 

vaste materieelkosten berekend (nacalculatie BAM Woningbouw, Weert); 
• Voor de voorbereidingskasten (post: materieel vast) van wanden - breedplaten wordt 30% 

van de vaste materieelkosten berekend (nacalculatie BAM Woningbouw, Weert); 
• Wapeningshoeveelheden: 

o Wanden: 22 kg/m 3 ; 

o Tunneldek: 45 kg/m 3
; 

o Breedplaatvloer (opstart): 25 kg/m3
; 

Afstudeerrapport 13 
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• De prijs voor het leveren en verwerken van wapening is vastgesteld op €: 1,05/kg; 
• Het uurloon is vastgesteld op €: 38,00/uur; 
• De prijs voor het leveren van breedplaatvloeren is vastgesteld op €: 18,00/m2

; 

• De betonprijs voor standaard beton is vastgesteld op €: 63,00/m3
; 

• De betonprijs voor tunnelgietbouw (warme gietbouw) is vastgesteld op €: 65,00/m3 ; 

Inzet: 
Voor de bepaling van de hoeveelheid materieelinzet en de ABK tijd, is uitgegaan van het maken 
van één woning per dag + aanloop + montage/demontage + verlet. 

Voor het bouwsysteem tunnelgietbouw komt dit neer op: 
• 2 tunnelbekistingen 
• 2 sluitwandbekistingen 
• 2 sets topwandbekistingen 
• 2 klimsteigers (kopgevelsteiger) 
• 12 steeksteigers (t.b.v. tunnels) 
• 6 steeksteigers (t.b.v. topwanden) 

Voor het bouwsysteem wanden - breedplaten komt dit neer op: 
• 3 sets wandbekistingen 
• 2 vloervelden 
• 4 rijen onderslagen per vloerveld 
• 2 sets topwandbekistingen 
• 2 klimsteigers (kopgevelsteiger) 
• 12 omloopsteigers (t.b.v. breedplaatvloeren) 
• 6 omloopsteigers (t.b.v. topwanden) 

1.3.4 Berekening 

Voor de berekening is gebruik gemaakt van Excel. Per kostenpost is uitgerekend hoeveel het 
onderdeel kost. De materiaalprijzen en normen die niet in bovenstaande paragraaf zijn genoemd 
komen voort uit het model "bouwmethode bepaling", waarmee BAM Materieel een indicatie van 
prijzen afgeeft voor verschillende bouwmethodieken en het "calculatiebestand gietbouw", waarmee 
BAM Materieel offertes maakt voor gietbouwprojecten. 

De berekeningen zijn weergegeven in bijlage 1.2. 

1.3.5 Resultaten 

De resultaten van de berekeningen zijn grafisch weergegeven in figuur 1.3. Hierin valt af te lezen 
dat het omslagpunt tussen de twee verschillende bouwsystemen tussen 24 en 30 woningen ligt. 
Vanaf 30 woningen en meer is het bouwsysteem tunnelgietbouw financieel aantrekkelijker en bij 
minder dan 30 woningen is het bouwsysteem wanden - breedplaten aantrekkelijker. 
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Figuur 1.3: 

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 

Seriegrootte (aantal woningen) 

Cascokosten per woning voor de seriegrootte waarin de woning gemaakt is, 
voor de bouwsystemen 'wanden - breedplaten' en tunnelgietbouw. 
Vanaf 30 woningen is tunnelgietbouw goedkoper dan 'wanden- breedplaten'. 

72 78 84 90 

Wat aan de grafiek opvalt, is de bijna exponentiële afname van cascokosten van 6 tot en met 30 
woningen. Van 36 tot en met 90 woningen verlopen deze kosten meer lineair. Om deze reden is 
het gebied van 6 tot en met 30 woningen de nichemarkt, waarvoor het omschreven probleem 
onder paragraaf 1.2.3 geldt. 

1.4 Kosten breedplaatschil 

Van de vijf genoemde kostenposten in paragraaf 1.3.2 is de meest opvallende kostenpost de 
'materiaalkosten'. Ondanks dat hetzelfde casco wordt gemaakt van beton en wapening, zijn de 
materiaalkosten bij 'wanden - breedplaten' in de serie 6 tot 30 woningen gemiddeld € 407,- per 
woning duurder ten opzichte van tunnelgietbouw. Dit verschil kan grotendeels verklaard worden 
door de aankoopprijs van de breedplaatschiL 

De breedplaatschil kost in aanschaf € 18,00/m2 • Hiervoor krijgt men een gewapende betonnen schil 
van 5cm dik die constructief berekend wordt door de fabrikant. 

De materiaalkosten voor het in het werk storten van dezelfde 50mm beton à € 80,00/m3
, het 

vlechten van Skg wapening à € 1,05/kg en de voorbereidingkosten voor het berekenen van de 
vloer à € 0,25/m2 bij tunnelgietbouw kost: 

• 0,05 m beton à € 80,00/m3 = € 4,00/m2 

• 8 kg wapening à € 1,05/kg = € 8,40/m2 

• Constructie berekening à € 0,25/m2 = € 0.25/m2 

• Totaal = C 12,65/m2 
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Waar de breedplaatschil € 18,00/m2 aan materiaal kost, kost het materiaal bij het bouwsysteem 
tunnelgietbouw € 12,65/m2• Een verschil van € 18,00- € 12,65 = C 5,35/m2

. 

Deze € 5,35/m2 zijn voor de breedplaat fabrikant noodzakelijk voor onder andere productiekosten, 
tekenkosten, transportkosten en winst & risico. Voor de aannemer zijn deze kosten 'indirecte 
kosten' voor het maken van de vloer en in die zin een 'verspil ling' voor de aannemer. 

De aannemer heeft als voordeel dat er geen contactbekisting1 en minder 
ondersteuningsconstructies benodigd zijn, omdat deze functies door de breedplaatschil wordt 
vervuld. Dit kan gezien worden als een aandeel materieelkosten die in de materiaalkosten van de 
breedplaatschil verwerkt zijn. Om de 'netto verspilling' voor de aannemer te berekenen zullen deze 
materieelkosten uit de materiaalkosten gefilterd moeten worden. 

Dit kan gedaan worden door de extra materieelkosten voor het ombouwen van de 
breedplaatondersteuning naar een traditionele ondersteuning in mindering brengen op het 
'verspilde' bedrag van € 5,35/m2

• 

De extra materieelkosten voor het ombouwen van een complete beuk breedplaatondersteuning 
naar traditionele vloerbekisting zijn: 

• 164m1 kinderbinten1 á €0,79/100m1/dag = 1,64 * 0,79 * 12 = 
• 12st. stempels extra á €0,05/st./dag = 12 * 0,05 * 12 = 
• 20st. bekistingplaat á €0,25/st./dag = 20 * 0,25 * 12 = 

€ 15,55 
€ 7,20 
€ 60.00 

• Totaal: C 82,75/vloerveld 

Noot: 12 huurdagen zijn gebaseerd op 1 dag stempels en onderslagen plaatsen, 1 dag kinderbinten 
en bekistingplaat aanbrengen, 1 dag onderwapening en installaties aanbrengen, 1 dag 
bovenwapening aanbrengen en beton storten, 7 dagen uitharden en 1 dag ontkisten1 en 
herstempelen1

• 

Dit komt neer op € 82,751 50m2 = C 1,65/m2
• 

Er blijft dus een 'netto verspilling' van € 5,35 - € 1,65 = C 3,70/m2 over, het bedrag dat 
breedplaatvloeren te duur zijn. 

Deze probleemanalyse resulteert in de volgende probleemdefinitie: 

Het maken van vloeren van grondgebonden seriematig gebouwde 
woningcasco's in de seriegrootte 6-30 woningen is met de huidige 

methoden C 3,70/m2 vloeroppervlakte te duur. 

J Begrip Is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Binnen dit rapport is het proces beschreven dat doorlopen is om een alternatief 
vloerbekistingsysteem te ontwerpen dat € 3,70/m2 goedkoper is dan breedplaatvloeren in de 
seriegrootte 6-30 woningen. Hiertoe is in deze inleiding de aanleiding en het vooronderzoek 
beschreven met daarin de probleemdefinitie . In hoofdstuk 2 is de doelstelling van het 
afstudeerproject beschreven met de taakstellingen en de bijbehorende onderzoeksvragen. In 
hoofdstuk 3 wordt vervolgens het onderzoeksgedeelte behandeld. Hierin zijn de verschillende 
onderzoeken beschreven die zijn uitgevoerd ten aanzien van het programma van eisen en de 
analyse van bestaande bekistingtechnieken. Vanuit het onderzoek is gestart met het 
ontwerpgedeelte. Hierin is middels methodisch ontwerpen tot een zestal conceptoplossingen 
gekomen. Vervolgens zijn drie concepten uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Deze ontwerpfase 
treft u in hoofdstuk 5. Aan het einde van hoofdstuk 5 wordt het keuzetraject weergegeven waarin 
de keuze voor het uitwerken van één voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp wordt beschreven . 
Het definitieve ontwerp wordt beschreven en toegelicht in hoofdstuk 6. Tot slot worden er in 
hoofdstuk 7 nog een aantal aanbevelingen gegeven en worden de conclusies van het 
afstudeerproject getrokken. Zie ook figuur 1.4 voor een schematisering van de rapportopbouw. 

Figuur 1.4: 
Rapportopbouw afstudeerproject, 
met in de kern onderzoek, ontwerp, 
uitwerking en definitief ontwerp. 
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In dit hoofdstuk wordt de doelstelling van het afstudeerproject, de bijbehorende taakstellingen en 
de onderzoeksvragen weergegeven . Tevens wordt ingegaan op de aanpak van het onderzoek en de 
relatie tussen de verschillende onderzoeksvragen. 

2.1 Doelstelling 

Vanuit de probleemdefinitie uit het vorige hoofdstuk kan de doelstelling geformuleerd worden. 

De doelstelling van dit afstudeerproject is: 

Het ontwerpen van een vloerbekistingsysteem voor de grondgebonden 
seriematige woningbouw dat in de seriegrootte 6-30 woningen minimaal 

C3,70/ m2 goedkoper is dan breedplaatvloeren en qua bouwtijd niet langer duurt. 

Het afstudeeronderzoek wordt hierbij als volgt afgebakend: 
Ontwerpen: 

"Het aangeven van de beste oplossing om aan een behoefte te voldoen, met behulp van 
beschikbare middelen en met inachtneming van maatstaven van natuurkundige en 
maatschappelijke aard" (Siers, 2004, p.12). 

Bekistingsysteem: 
Een op samenhangende manier opgezette mal die vorm en steun geeft aan beton 
gedurende het uithardingproces. 

Seriegrootte: 
Veelvoud van het woningblok van 6 woningen, zoals omschreven onder paragraaf 1.3.1 
referentieproject. 

2.2 Taakstelling en onderzoeksvragen 

Een taakstelling omvat een 'klus' die gedaan moet worden om de doelstelling te bereiken. Voor dit 
afstudeerproject zijn zes taakstelling opgesteld. Drie taakstellingen vergen onderzoek om deze te 
behalen, de overige drie taakstellingen zijn ontwerptaakstellingen. Bij de onderzoektaakstellingen 
zijn onderzoeksvragen geformuleerd: 

Taakstelling: 
1. Het vaststellen van het Programma van Eisen1 waaraan het ontwerp moet voldoen; 

Onderzoeksvragen bij taakstelling 1: 
1.1 Welke wet- en regelgeving is van toepassing op het ontwerp? 
1.2 Welke technische gebruikseisen worden er gesteld aan het ontwerp? 
1.3 Welke wensen (door gebruikers) worden er gesteld aan het ontwerp? 
1.4 Wanneer is koude gietbouw1 aantrekkelijker dan warme gietbouw1? 
Deelvragen bij 1.4: 

1.4.1 Hoe is het werkingprincipe van warme gietbouw? 
1.4.2 Hoe is het werkingprincipe van koude gietbouw? 
1.4.3 Hoeveel kosten de extra voorzieningen voor beide methoden? 
1.4.4 Hoe duur zijn de betonmengsels voor warme- en koude gietbouw in de zomer en in 

de winter? 

1 Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Taakstelling: 
2. Het analyseren van bestaande bekistingtechnieken voor het in het werk storten van in serie 

gemaakte vloeren; 

Onderzoeksvragen bij taakstelling 2: 
2.1 Welke verschillende relevante technieken worden er toegepast voor het maken van in het 

werk gestorte, in serie gemaakte vloeren? 
2.2 Wat zijn de kenmerken met betrekking tot het ontwerp van deze technieken? 
2.3 Wat zijn de kenmerken met betrekking tot snelheid van deze technieken? 
2.4 Wat zijn de overige kenmerken van deze technieken? 
2.5 Wat zijn de voordelen van deze technieken? 
2.6 Wat zijn de nadelen van deze technieken? 

Taakstelling: 
3. Het vaststellen van wijzen waarop het ontwerp tot stand kan komen; 

Onderzoeksvragen bij taakstelling 3: 
3.1 Welke deelfuncties moet het ontwerp vervullen? 
3.2 Welke werkwijzen zijn er om de deelfuncties te vervullen? 
3.3 Welke varianten van verschillende werkwijzen zijn er te combineren? 
3.4 Welke ontwerpvarianten voldoen het beste aan het Programma van Eisen? 

Taakstelling: 
4. Het maken van voorlopige ontwerpen van de beste conceptoplossingen; 

Taakstelling: 
5. Het bepalen van de bouwtijd en de cascokosten per voorlopig ontwerp; 

Taakstelling: 
6. Het uitwerken van één voorlopig ontwerp in een definitief ontwerp. 

2.3 Afstudeerfasering 

De zes gedefinieerde taakstellingen zijn onder te verdelen in twee fasen: een onderzoeksfase en 
een ontwerpfase. In de onderzoeksfase worden taakstelling 1, 2 en 3 uitgevoerd. Taakstelling 4, 5 
en 6 komen tijdens de ontwerpfase aan de orde. 

2.3.1 Onderzoeksfase 

Het eerste deel van het afstudeertraject beslaat de onderzoeksfase. De onderzoeksfase bestaat uit 
drie taakstellingen die zijn volbracht: 

• Het opstellen van een Programma van Eisen; 
• De analyse van bestaande bekistingtechnieken; 
• Het opstellen van een morfologisch overzicht inclusief structuurlijnen. 

Programma van Eisen 
Allereerst is het programma van eisen opgesteld. Dit bestaat achtereenvolgens uit: regelgeving, 
technische gebruikseisen, gebruikerseisen en gebruikers wensen. Het PvE1 dient als input voor de 
te analyseren bekistingtechnieken en voor de ontwerpfase. 

1 Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Nadat het Programma van Eisen bekend is, zijn bestaande bekistingtechnieken onderzocht. 
Hiervoor heeft het PvE als input gediend . Op deze manier is onderzocht of er reeds bestaande 
bekistingtechnieken voldoen aan het PvE en is gezocht naar mogelijk deelfunctie oplossingen. 

Morfologisch overzicht 
Nadat het PvE bekend is en de bekistingtechnieken geanalyseerd zijn, zijn de deelfuncties die de 
bekisting moet vervullen opgesteld. Om tot een morfologisch schema te komen zijn mogelijke 
werkwijzen om de deelfuncties te vervullen gegenereerd. De analyse van bestaande 
bekistingtechnieken heeft hierbij de nodige inbreng gehad voor mogelijke oplossingen. 

2.3.2 Ontwerpfase 

Het tweede deel van het afstudeertraject beslaat de ontwerpfase. De ontwerpfase bestaat uit drie 
taakstellingen die zijn volbracht: 

• Het maken van voorlopige ontwerpen; 
• Het bepalen van de kosten en de bouwtijd; 
• Het maken van één definitief ontwerp. 

Voorlopige ontwerpen: 
Nadat middels morfologie tot een aantal concepten is gekomen, zijn deze concepten getoetst aan 
de eisen uit het PvE en gewaardeerd aan de wensen uit het PvE. Aan de hand van deze waardering 
is een top drie 'beste' structuurlijnen opgesteld die zijn uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Hier is 
een keuze voor verschillende materialen gemaakt en zijn technische tekeningen en berekeningen 
opgesteld. 

Bepalen van de kosten en de bouwtijd: 
Nadat de voorlopige ontwerpen opgesteld zijn, zijn de productiekosten van de bekistingen bepaald. 
Aan de hand van de productiekosten is de huurprijs bepaald. De huurprijs is vervolgens 
geïnterpreteerd in begrotingen voor het casco van verschillende seriegroottes. Aan de hand hiervan 
is de goedkoopste structuurlijn of de structuurlijn die het best voldoet aan de doelstelling bepaald. 

Definitief ontwerp: 
Nadat uit de kostenvergelijking blijkt of de doelstelling is gehaald, is de beste structuurlijn 
uitgewerkt tot definitief ontwerp. Tevens is het systeem geoptimaliseerd en zijn werkwijzen van 
andere structuurlijnen gecombineerd. Zie figuur 2.1 voor een schematische weergave van de 
afstudeerfasering. 
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Figuur 2.1 : 

Afstudeerfasering: 

Onderzoekfase: 

T.S. 1: Onderzoek PvE 

T.S. 2: Onderzoek bekistingtechnieken 

T.S. 3: Methodisch ontwerpen 

Ontwerpfase: 

T.S. 4: Voorlopige ontwerpen 

T.S. 5: Bepalen kosten en bouwtijd 

T.S. 6 : Definitief ontwerp 

Afstudeerfasering met een onderzoek- en 
een ontwerpfase. 
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3. Onderzoek naar het PvE en bestaande bekistingtechnieken 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeken beschreven die zijn uitgevoerd naar aanleiding van 
taakstelling 1: "het vaststellen van het Programma van Eisen waaraan het ontwerp moet voldoen" 
en taakstelling 2: "het analyseren van bestaande bekistingtechnieken voor het in het werk storten 
van in serie gemaakte vloeren". Het doel van de onderzoeksfase is om informatie te verzamelen 
dat benodigd is voor de ontwerpfase. Eerst worden de onderzoeksvragen behorende bij taakstelling 
1 beantwoord. Met deze informatie wordt vervolgens een Programma van Eisen opgesteld. 
Vervolgens zijn bestaande bekistingtechnieken geanalyseerd voor het in het werk storten van 
betonvloeren. Zie figuur 3.1 voor de opbouw van dit hoofdstuk en de samenhang van de 
onderdelen. 

Regelgeving (3.1) 

Technische gebruikseisen (3 .2) 

Gebruikerswensen (3.3) 

Betontechnologie (3.4) 

Figuur 3.1: 
Samenhang onderzoekfase en 
hoofdstukopbouw 

Programma van Eisen (3.5) 

3.1 Onderzoek naar regelgeving 

Analyse bestaande 
bekistingtechnieken (3.6) 

Binnen deze paragraaf wordt het literatuuronderzoek naar regelgeving beschreven 
(onderzoeksvraag 1.1: welke wet- en regelgeving is van toepassing op het ontwerp?). De 
paragraaf wordt afgesloten met een conclusie en een opsomming van regels waaraan het 
alternatieve bekistingontwerp moet voldoen . Voor het onderdeel is voornamelijk gebruik gemaakt 
van boeken uit de Jellema serie, NEN normen, Eurocodes en Arbo voorschriften. 

3.1.1 Normen 

Sinds 1991 geldt één bouwtechnische regelgeving met overal in Nederland dezelfde eisen voor 
gelijksoortige gebouwen. Deze regels zijn vastgelegd in het 'Bouwbesluit 2003'. Het Bouwbesluit 
stelt de minimale eisen aan bouwwerken centraal en verwijst veelvuldig naar normen. 

Voor de bouwwereld zijn de Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (TGB-1990) van 
toepassing. De TGB bestaat uit een normenreeks die betrekking hebben op constructieve 
veiligheid. Voor dit onderzoek is NEN 6700 en de onderliggende norm NEN 6722 - Voorschriften 
Beton Uitvoering (VBU) van belang. In NEN 6722 wordt vervolgens doorverwezen naar NEN-EN 
13670 - Het vervaardigen van betonconstructies, wat de Europese norm betreft en als toekomstige 
opvolger van NEN 6722 dient. Hoofdstuk 5 van NEN-EN 13670 (Falsework and formwork) is gewijd 
aan bekistingen en ondersteuningsconstructies. Voor de berekenmethode van 
ondersteuningsconstructies wordt in NEN-EN 13670 verwezen naar NEN-EN 12812-
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Ondersteuningsconstructies - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp. Hierin worden voornamelijk 
detailberekeningen van koppelingen en staanders gegeven. 

Naast bovengenoemde normen is NEN-EN 13374 - Tijdelijke vloerrandbeveiligingen -
Productspecificatie, beproevingmethoden van belang voor eventuele randbeveiliging . 

Alle van toepassing zijnde normen zijn doorgenomen in een literatuurstudie. Een opsomming van 
de belangrijkste punten, van toepassing voor dit onderzoek, zijn weergegeven in bijlage 3.1. 

3.1.2 Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving 

Om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te 
verminderen hebben werkgevers- en werknemersorganisaties Arbouw opgericht. Arbouw heeft een 
aantal wettelijke verplichtingen en overige regelingen op een rijtje gezet. De wettel ijke 
verplichtingen - Arbowet- en regelgeving - bestaat uit een drietal verschillende niveaus, van 
algemeen naar concreet: 

• Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet); 
• Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit); 
• Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) . 

Deze drie wet- en regelgevingen hebben een dwingend karakter. In de Arbowet worden veiligheid 
en gezondheid op- en bij het werk geregeld. De werkgever is hierbij verantwoordelijk voor het 
opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het Arbobeleid. De werknemer is mede 
verantwoordelijk. Kort omschreven komt het erop neer dat de arbeid zodanig wordt georganiseerd, 
de arbeidsplaats zodanig wordt ingericht, een zodanige productie en werkmethode wordt toegepast 
of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, dat de fysieke 
belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemer (www.arbouw.nl, 05-10-2010). 

3.1.3 Conclusie regelgeving 

Op het gebied van regelgeving moet aan alle NEN-normen en Eurocodes voldaan worden. De 
belangrijkste regels zijn opgesomd in bij lage 3.1. Voor dit onderzoek zijn vijf regels opgenomen in 
het PvE : 

• De bekisting moet de gewenste vorm aan de betonconstructie geven; 
• De bekisting moet het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak geven, ten minste 

beoordelingsklasse A (standaard klasse) is vereist; 
• De bekisting moet de betonconstructie ondersteunen totdat deze entkist mag worden ; 
• De bekisting moet voldoende sterk, stijf en stabiel zijn in elke fase; 
• De bekisting moet veiligheid bieden in elke fase van het bouwproces. 

3.2 Onderzoek naar technische gebruikseisen 

Binnen deze paragraaf is het onderzoek naar technische gebruikseisen beschreven 
(onderzoeksvraag 1.2: welke technische gebruikseisen zijn van toepassing op het ontwerp?). De 
paragraaf wordt afgesloten met een conclusie en een opsomming van technische gebruikseisen 
waaraan het alternatieve bekistingontwerp moet voldoen. Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt 
van bestaande gegevens. 

Om de technische gebruikseisen te onderzoeken zijn 1.466 in serie gemaakte grondgebonden 
woningen (laagbouw) die bij BAM Materieel als project te boek staan, geanalyseerd op de volgende 
bouwkundige aspecten: 
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• Stramienmaat; 

• Dagmaat1; 

• Beuklengte; 

• Vloerdikte; 

• Vrije hoogtel; 

• Vorm; 

• Draagstructuur . 

Stramienmaat 
Door de stramienmaat te analyseren wordt inzicht verkregen in de variatie aan beukbreedte. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat 2% van de stramienmaten kleiner is dan 4800mm. Daarnaast 
komen er geen stramienmaten voor groter dan 6600mm. Om deze reden is besloten om het 
bekistingsysteem te ontwerpen voor woningen met stramienmaten tussen 4800mm en 6600mm. 
Daarnaast is de variatie aan stramienmaten per project onderzocht. Hieruit blijkt dat bij 50% van 
de projecten de stramienmaat van verschillende woningblokken gelijk is. Bij de andere helft van de 
projecten komen twee, drie, vier en vijf verschillende stramienmaten per project voor. Om deze 
reden is de aanvullende eis gesteld dat de bekisting op de bouwplaats eenvoudig en snel 
aanpasbaar moet zijn aan de betreffende stramienmaat van het bouwblok. 

Dagmaat 
Door de dagmaat te analyseren wordt de variatie in breedteafstelling waarop de bekisting 
instelbaar moet zijn bepaald. Uit het onderzoek blijkt dat 61% van de woningen een wanddikte van 
250mm heeft. De overige wanden hebben verschillende diktes, op- of aflopend in stappen van 
Smm. Om deze reden is de eis gesteld dat elke dagmaat met een minimum van 4550mm en een 
maximum van 6350mm instelbaar moet zijn, in stappen van Smm of vrij instelbaar. 

Beuklengte 
Door de beuklengte te onderzoeken, kan de benodigde bekistinglengte bepaald worden. Uit het 
onderzoek blijkt dat slechts 4% van de beuken tussen 6000mm en 8400mm vallen. Ondanks dat 
dit een klein aantal is, wordt deze range meegenomen. De maximale beuklengte is 12000mm. 

Naast de minimale en maximale maat is naar de optie 'verkorte daklaag' gekeken. Dit komt voor in 
3% van de gevallen. Daarnaast is gekeken naar de kopersoptie 'uitbouw aan de achterzijde'. Deze 
uitbouw komt in 12% van de woningen voor. Veel voorkomende uitbouwlengten zijn 1200, 1800, 
2400 en 3000mm. De vloerbekisting zal hierop aanpasbaar moeten zijn. 

Naast de lengte en de verschillende kopersopties die kunnen voorkomen is naar de variatie in 
beuklengte per project gekeken. Uit het onderzoek blijkt dat 66% van de woningen, binnen één 
project, dezelfde beuklengte heeft. 8% van de woningen binnen een project heeft een afwijking 
kleiner dan 1200mm en 22% heeft een afwijking tussen 1200mm en 2400mm. Daarnaast heeft 4% 
van de woningen een afwijkende beuklengte groter dan 2400mm ten opzichte van de kleinste 
beuklengte van het betreffende project. Deze variatie in beuklengte per project moet met de 
bekisting te realiseren zijn. 

Vloerdikte 
Door de vloerdikte te onderzoeken kan de stortbelasting berekend worden die benodigd is voor de 
berekening van het bekistingsysteem om aan de normen te voldoen. De dikste vloer die voorkomt 
is 240mm (2%). 

Daarnaast is de relatie tussen de vloerdikte en de stramienmaat onderzocht. Geconcludeerd kan 
worden dat de vloerdikte geen relatie heeft met de stramienmaat bij seriematige grondgebonden 
woningbouw. Waarschijnlijk zijn installatietechnische of geluidswerende factoren van belang bij de 

1 Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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keuze voor de vloerdikte, maar dit zou een eventueel vervolgonderzoek moeten uitwij zen. In dit 
rapport wordt hier niet verder op ingegaan. 

Vrije hoogte tussen de vloeren 
Om de maximale systeemhoogte te bepalen is de tussenruimte tussen de begane grondvloer - 1 e 
verdieping, de tussenruimte tussen de 1 e verdieping - 2e verdieping en de tussenruimte tussen de 
2e verdieping - 3e verdieping onderzocht. De maten lopen uiteen door verschillende pei lhoogtes en 
verschillende vloerdiktes. Om deze reden is de vrije hoogte gecategoriseerd in stappen van 50mm. 
Het grootste deel (65%) ligt tussen 2700mm en 2749mm. 7% ligt tussen 2750mm en 2800mm en 
28% heeft een waarde tussen 2650 en 2699mm. 

Ten slotte is gekeken naar split-level woningen. In de onderzochte woningen is geen woning met 
een split-level aangetroffen en worden daarom niet meegenomen in het ontwerptraject. 

Vorm 
Ten aanzien van de 'vorm' zijn een drietal plattegrondvormen bekeken: 

• Rond I gebogen; 
• Rechthoekig I vierkant; 
• Taps I schuin. 

Van de onderzochte woningen heeft slechts 3% een tapse vorm. Daarnaast is er geen enkele 
woning aangetroffen met ronde of gebogen wanden. Om deze reden is besloten om de bekisting 
alleen voor rechthoekige plattegronden te ontwerpen. 

Draagstructuur 
Met draagstructuur is in dit onderzoek de wijze van belastingafdracht onderzocht. Hierbij zijn twee 
mogelijkheden bekeken: belastingafdracht via een wandenstructuur of via een kolommenstructuur. 
Er is gekozen om de bekisting te ontwerpen voor een draagstructuur met wanden, omdat een 
kolommenstructuur niet voorkomt in de Nederlandse grondgebonden woningbouw. 

3.2.1 Conclusie technische gebruikseisen 

Uit het onderzoek naar technische eisen komen een aantal bouwkundige maten, afmetingen en 
relaties naar voren: 

• Stramienmaat: 
de bekisting moet worden ontworpen voor woningen met een stramienmaat tussen 
4800mm en 6600mm. Daarnaast moet de bekisting eenvoudig aanpasbaar zijn aan een 
variërende stramienmaat. 

• Dagmaat: 
de bekisting moet zodanig ontworpen worden, dat deze instelbaar is voor elke dagmaat 
tussen 4550mm en 6350mm in stappen van 5mm. Daarnaast moet de afstelling op de 
bouwplaats aangepast kunnen worden aan een variërende dagmaat. 

• Beuklengte: 
de bekisting moet ontworpen worden voor een minimale beuklengte van 6000mm en een 
maximale beuklengte van 12000mm. Daarnaast moet de lengte per beuk uit te breiden zijn 
op de bouwplaats. 

• Vloerdikte: 
de bekisting moet de stortbelasting van een 240mm dikke vloer kunnen weerstaan. 

• Vrije hoogte: 
de bekisting moet instelbaar zijn voor een vrije hoogte tussen 2650 en 2800mm, dit mag in 
stappen van maximaal 10mm. 
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de bekisting moet ontworpen worden voor een draagstructuur met wandschijven. 

Zie figuur 3.1 voor een visualisatie van de technische gebruikseisen. 

Figuur 3.1 : 

dagmaat: 
4550 - 6350mm 

stramien maat: 
4800 - 6600mm 

Visualisatie van de technische 
gebruikseisen 

3.3 Onderzoek naar gebruikerswensen 

vorm: 
pa111llille stramlenen 

Naast regelgeving en technische gebruikseisen zijn gebruikerwensen op het bekistingontwerp van 
toepassing. Dit zijn wensen die verschillende personen, vanuit hun discipline, aan de bekisting 
stellen (onderzoeksvraag 1.3: welke gebruikerseisen zijn er van toepassing op het ontwerp?). Ten 
aanzien van dit onderzoek zijn acht personen uit verschillende disciplines geïnterviewd. De wensen 
die hieruit voortkomen zijn ingedeeld in een categorie primaire wensen, beter omschreven als 
eisen, en een categorie secundaire wensen. De indeling in categorieën is door de onderzoeker 
gedaan aan de hand van een beargumenteerde keuze naar aanleiding van een gesprek met dhr. 
Tullemans van BAM Materieel, afdeling Materieeladvies & Engineering. 

3.3.1 Betrokken partijen 

De doelgroep van de bekisting is het uitvoerende bouwbedrij f BAM Woningbouw. Daarnaast moet 
de bekisting geleverd en stortklaar gemaakt worden door de materieeldienst, BAM Materieel. In 
tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de verschillende fasen in het bouwtraject, met daarbij de 
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betrokken partij en een functieomschrijving. Bij deze functie is een persoon gezocht van het 
betreffende bedrijf met de betreffende functie. 

Fase I Functie I Onderdeel: 
Keuze bouwsysteem I bekisting 
Engineering I routing I cyclus 
Beheer I opslag I productie 
Transport van de bekistinq 
Montage op het werk 
Verantwoordelijke op het werk 
Persoon die met de bekisting werkt 
Algemeen 1 visie I missie 

Tabel3.1 : 
Partijen die betrokken zijn bij 
de vloerbekisting 

3.3.2 Afgenomen interviews gebruikers 

Partij: Functie: 
BAM Woningbouw Hoofd bedrijfsbureau 
BAM Materieel Orga nisatiedesku nd i ge 
BAM Materieel Projectleider 
BAM Materieel Loqistiek medewerker 
BAM Materieel Uitvoerder 
BAM Woningbouw Hoofduitvoerder 
BAM Woningbouw Bekistinotimmerman 
BAM Materieel Manaqer GBW 

Om de gebruikerswensen te onderzoeken zijn de personen die behoren bij de functie uit tabel 3.1 
geïnterviewd in een halfgestructureerd open interview. Hierbij hebben alle respondenten dezelfde 
vraag voorgelegd gekregen : "Welke wensen heeft u, vanuit uw discipline, ten aanzien van een 
nieuw te ontwikkelen vloerbekistingsysteem voor in serie gemaakte woningen met een 
projectgrootte tussen de 6 en 30 woningen?". Alle acht interviews zijn in één interviewverslag 
gerapporteerd. Dit interviewverslag is te vinden in bijlage 3.2. Hierin staat kort omschreven hoe de 
kennismaking en het verloop van de interviews was. Vervolgens wordt een opsomming van 
voorgelegde steekwoorden weergegeven waar de gebruiker aan kan denken, ten aanzicht van het 
half gestructureerde interview. Daarna zijn de specifieke wensen van de gebruiker omschreven. 

3.3.3 Inventarisatie van de gebruikerswensen 

In totaal zijn 75 gebruikerswensen uit de interviews naar voren gekomen. Een aantal van deze 
wensen is hetzelfde, zoals 'goede randbeveiliging' of 'geen doorstempeling '. Daarnaast zijn een 
aantal wensen niet representatief voor dit onderzoek en vallen een aantal wensen onder de 
technische gebruikseisen. 

Na overleg met dhr. Tullemans van BAM Materieel (persoonlijke mededeling, 10-06-2010) zijn de 
75 wensen in een tweetal categorieën ingedeeld : 

• Primaire wensen: de primaire wensen kunnen als eisen worden gezien en kunnen het 
bekistingontwerp laten slagen of laten falen. 

• Secundaire wensen: de secundaire wensen zijn 'wensen' en kunnen een positieve wending 
aan het ontwerp geven. Ze kunnen het ontwerp echter niet laten falen. Het ontwerp dat 
aan de meeste secundaire wensen voldoet, of de beste invulling hieraan geeft, kan hierbij 
doorslaggevend zijn. 

De indeling is door de onderzoeker tot stand gebracht middels een beargumenteerde keuze na 
overleg . Deze selectie heeft geleid tot tien gebruikerseisen en vijftien gebruikerswensen die zijn 
weergegeven in bijlage 3.2 en paragraaf 3.5. 
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Het onderwerp betontechnologie komt voort uit de gebruikerseis "een 24-uurs bekistingcyclus1 

moet mogelijk zijn met het systeem". De cyclustijd is sterk afhankelijk van de uithardingtijd van 
het betonmengsel en daarmee van de toegepaste betontechnologie. 

We onderscheiden in dit onderzoek twee betontechnologieën: warme- en koude gietbouw. Bij 
warme gietbouw wordt gebruik gemaakt van versnelde betonverharding door het toevoegen van 
warmte. Bij koude gietbouw wordt het uithardingproces versneld door het vasthouden van de 
hydratatiewarmtel, zodat de druksterkte die benodigd is voor het entkisten eerder bereikt wordt 
dan bij traditionele verharding (gietbouwcentrum.nl, 29-04-2010). 

In deze paragraaf wordt een omschrijving van de processen gegeven en een kostenvergelijking 
tussen de twee technologieën gemaakt. Op deze manier wordt inzichtelijk welke vorm van 
gietbouw wanneer aantrekkelijk is en hiermee de juiste keuze voor het nieuwe ontwerp gemaakt 
kan worden (onderzoeksvraag 1.4: wanneer is koude gietbouw aantrekkelijker dan warme 
gietbouw?). Voor dit onderzoek zijn een aantal deelvragen opgesteld die met literatuurstudie of 
met interviews worden beantwoord. 

3.4.1 Warme gietbouw 

Om het verhardingsproces van beton te versnellen, zodat de dag na het storten entkist kan 
worden, kan de betonspecie verwarmd worden met een stookinstallatie. 

Werkingprincipe 
Warme gietbouw wordt vaak toegepast in combinatie met een tunnelbekisting. Door met een gas 
stookinstallatie de tunnelruimte te verwarmen wordt het beton verwarmd. Hierdoor komt het 
chemische reactieproces tussen cement en water sneller op gang. Het uitharden van beton is een 
exotherm proces. Daarnaast kan de warmte dat tijdens het hydratatieproces vrijkomt, bijdragen 
aan de versnelde betonverharding. 

Betonsamenstelling warme gietbouw 
• Een gemiddelde woning kan in gietbouw met een sterkteklasse C20/25 worden gemaakt, 

wat inhoudt dat de kubusdruksterktel na 28 dagen 20N/mm2 moet bedragen. Voornamelijk 
bij grondgebonden woningbouwcasco's is de kubusdruksterkte van beton na 28 dagen niet 
zozeer maatgevend voor het te ontwerpen betonmengsel, maar de druksterkte na 16 uur 
uitharden (14N/mm2) . 

• Vloeren van woningen zijn over het algemeen blijvend droog, waardoor ze onder 
milieuklasse XC1 vallen. 

• Als consistentieklasse zal de aannemer veelal kiezen voor (zeer) plastisch 53 of 54. 
• De grootste korrelafmeting bij woningbouw kan 32mm zijn doordat de wapening niet dicht 

op elkaar zit. 
• Hoogovencement is geschikt voor betonmengsels van warme gietbouw. Er kan voor een 

klasse B cement worden gekozen met normale aanvangssterkte. 

Het mengsel voor warme gietbouw ziet er daardoor als volgt uit: 
C20/25 XCl 53 32 CEMIII/B 42,5 LH H5 N 
Afhankelijk van een aantal variabelen zou het mengsel enigszins kunnen afwijken. 

J Begrip is nader toegelicht In de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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3.4.2 Koude gietbouw 

Onder koude gietbouw verstaan we de methode, waarbij door middel van andere methoden dan 
het verwarmen van het gestorte beton tot de gewenste ontkistdruksterkté wordt gekomen (de 
Vree, 1985). 

Werkingprincipe 
Het proces van natuurlijke verharding is in principe hetzelfde als dat van versnelde verharding. Bij 
versnelde verharding wordt er echter warmte toegevoegd door middel van gaskachels, wat bij 
natuurlijke verharding niet gebeurt. Bij koude gietbouw zijn er verschillende methoden om de 
gewenste entkist druksterkte te bereiken. Zo kan men gebruik maken van snel reagerend cement, 
zoals portlandcement klasse R. Een tweede methode is het gebruik van warm aanmaakwater, 
waardoor de betonspecie een hogere temperatuur heeft. Daarnaast is het noodzakelijk om de 
bekisting te isoleren, waardoor de vrijgekomen hydratatiewarmte zo veel mogelijk vast gehouden 
wordt. Op deze manier kan de vers gestorte beton een temperatuur van wel 50°C bereiken die 
enkele uren vastgehouden kan worden. Een koud gietbouw betonmengsel is dus expliciet niet het 
verhogen van de betonkwaliteit van C20/25 naar C35/45 of dergelijk. Wel is de kans groot dat na 
28 dagen een kubusdruksterkte van 45N/mm2 of zelfs meer wordt bereikt. Dit heeft onder andere 
met de hogere cementkwaliteit te maken. 

Betonsamenstelling koude gietbouw 
• Een gemiddelde woning kan in gietbouw met een sterkteklasse C20/25 worden gemaakt, 

wat inhoudt dat de kubusdruksterkté na 28 dagen 20N/mm2 moet bedragen. Voornamelijk 
bij grondgebonden woningbouwcasco's is de kubusdruksterkte van beton na 28 dagen niet 
zozeer maatgevend voor het te ontwerpen betonmengsel, maar de druksterkte na 16 uur 
uitharden (14N/mm2) . 

• Vloeren van woningen zijn over het algemeen blijvend droog, waardoor ze onder 
milieuklasse XC1 vallen. Echter door de WCF1 te verlagen zal de aanvangdruksterkte hoger 
zijn. Om deze reden wordt de milieuklassen XC4 (WFC 0,50) in plaats van XC1 (WFC 0,65) . 

• Door de langere WCF zal de aannemer als consistentieklasse veelal kiezen voor een zeer 
plastisch mengsel 54. Daarnaast wordt een andere plastificeerder toegepast, waardoor de 
consistentieklasse veranderd. 

• De grootste korrelafmeting bij woningbouw kan 32mm zijn doordat de wapening niet dicht 
op elkaar zit. 

• Doordat portlandcement een snellere sterkteontwikkeling kent dan hoogovencement, is 
portlandcement meer geschikt dan hoogovencement. Wel is portlandcement duurder dan 
hoogovencement. Om na 16 uur te entkisten moet er gestort worden met een hoge 
kwaliteit cement, klasse 52,5. Daarnaast kan deze cement een snelle druksterkte 
ontwikkeling hebben. 

Het mengsel voor koude gietbouw ziet er daardoor als volgt uit: 
C20/25 XC4 54 32 CEMI 52,5 R 
Afhankelijk van een aantal variabelen zou het mengsel enigszins kunnen afwijken. 

3.4.3 Praktisch vergelijking warme- en koude gietbouw 

5tubeco heeft onlangs een rapport uitgebracht getiteld : 'koude gietbouw versus warme gietbouw' 
(2010). In dit rapport wordt de bouwmethode met koude gietbouw vergeleken met warme 
gietbouw. In het rapport worden een aantal praktische en uitvoeringstechnische vergelijkingen 
weergegeven. In bij lage 3.3 is een korte samenvatting van dit rapport opgenomen, aangevuld met 
aanwezige kennis van BAM Materieel en BAM Woningbouw. 

l Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Geconcludeerd kan worden dat koude gietbouw, uitvoeringstechnisch gezien, een volwaardig 
alternatief is voor warme gietbouw, bij grondgebonden in serie gemaakte woningen. 

3.4.4 Kostenvergelijking warme- en koude gietbouw 

Om een objectieve kostenvergelijking te maken wordt uitgegaan van het referentieproject van 6 
woningen (bijlage 1.1). Van veelvouden van dit blok is berekend hoe duur het is om een 
woningblok te realiseren in warme- en koude gietbouw. Dit onderzoek gaat er van uit dat de 
wanden met een standaard betonmengsel worden gestort, en de vloeren met een warme- of koude 
gietbouw mengsel worden gerealiseerd. De wanden kennen immers de eis dat de entkist 
druksterkte 3,5N/mm2 moet bedragen, terwijl de entkist druksterkte van vloeren 14,0N/mm2 moet 
zijn. 

Beton: 
Uit een interview met Kalle en Bakker betoncentrales zijn eigenschappen en prijzen van 
verschillende betonmengsels naar voren gekomen. De bedragen waarmee in de kostenvergelijking 
gerekend wordt zijn: 

• Koude gietbouw in de winter: €77,75 

• Koude gietbouw in de zomer: €71,50 

• Warme gietbouw in de winter: €67,50 

• Warme gietbouw in de zomer: €65,00 

• Beton voor de wanden in de winter: €67,50 

• Beton voor de wanden in de zomer: €65,00 

Zie bijlage 3.4 voor het interview met Kalle en Bakker betoncentrales. 

Noot: de basisprijs van C65,00 is afgeleid van een bouwproject van BAM Woningbouw Weert in 
Eindhoven. Deze prijs kan sterk verschillen per aannemer of per regio in Nederland. Desalniettemin 
maakt dit voor de kostenvergelijking weinig verschil, omdat door het dalen of stijgen van de 
basisprijs de betonprijzen voor warme- en koude gietbouw evenredig mee dalen of stijgen. 

Propaan: 
De kosten voor verbruik van propaan zijn €43,51 per 100 liter (€0,4351/liter). Hier moet een tank 
van 5000 liter bij gehuurd worden, waarvoor per werk eenmalig €25,00 administratiekosten 
betaald moet worden (bron: jaarcontract BAM Woningbouw bv - Primagaz Nederland bv). 
Daarnaast wordt per m3 beton 5,92 liter propaan verbruikt in de zomer en 8,87 liter propaan in de 
winter. 

Installatiekosten: 
De installatiekosten en eventuele extra materieel I materiaalkosten voor warme- en koude 
gietbouw zijn berekend aan de hand van jaarcontracten van BAM Woningbouw. De installatiekosten 
voor warme- en koude gietbouw zijn: 

• Eenmalige kosten warme gietbouw wanden -vloeren: 
• Variabele kosten warme gietbouw wanden - vloeren:: 
• Eenmalige kosten koude gietbouw wanden -vloeren: 
• Variabele kosten koude gietbouw wanden -vloeren: 

€9.482,20 
€17,56/dag 
€6.279,35 
€9,01/dag 

Zie bijlage 3.5 voor de berekening van de installatiekosten voor warme- en koude gietbouw. 
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Resultaten 
De berekeningen zijn weergegeven in bijlage 3.6. De belangrijkste conclusies zijn : 

• In de zomer is koude gietbouw het goedkoopst tot en met 36 woningen. Vanaf 42 
woningen is warme gietbouw het aantrekkelijkst. 

• In de winter is koude gietbouw het goedkoopst tot en met 18 woningen. Bij 24 woningen is 
het verschi l nihil en bij 30 woningen of meer is warme gietbouw goedkoper. 

In figuur 3.2 zijn de resultaten grafisch weergegeven. 
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Figuur 3.2: 
Kostenomslagpunt tussen warme- en koude 
gietbouw in de zomer (38 woningen) en in de 
winter (22 woningen) bij woningen gemaakt met 
het 'wanden- vloeren' bouwsysteem. 

3.4.5 Conclusie betontechnologie 

102 

Uitvoeringstechnisch gezien kan geconcludeerd worden dat koude gietbouw een volwaardig 
alternatief is voor warme gietbouw. Wel moet de afstemming tussen de verschillende partijen zoals 
constructeur, betonmortelleverancier, aannemer en bekistingleverancier beter zijn dan bij warme 
gietbouw. 

Naast de uitvoeringstechnische aspecten is het kostenaspect bij kleine series in het voordeel van 
koude gietbouw, omdat bij de kleine projecten wordt bespaard op de hoge eenmalige 
installatiekosten. 

Het nieuw te ontwerpen vloerbekistingsysteem voor de serie 6-30 woningen zal moeten worden 
ontworpen voor een bouwproces met koude gietbouw. 
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3.5 Programma van Eisen (PvE) voor het vloerbekistingsysteem 

Met de informatie uit de voorgaande paragraven is het Programma van Eisen opgesteld. Het PvE is 
opgedeeld in primaire eisen en secundaire eisen. De primaire eisen bepalen of de ontworpen 
bekisting voldoet aan de doelstelling. De secundaire eisen zijn wensen die tijdens het 
ontwerptraject zijn nagestreefd, maar zijn niet beslissend voor het behalen van de doelstelling. 
Het Programma van Eisen wordt uitgesplitst in de volgende onderdelen: 

• Regelgeving; 
• Technische gebruikseisen; 
• Gebruikerseisen; 
• Eisen vanuit de doelstelling; 
• Gebruikerswensen. 

Regelgeving 
De bekistingen moet zodanig ontworpen worden zodat deze: 

1. De gewenste vorm aan de betonconstructie geeft; 
2. Het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak geeft, ten minste beoordelingsklasse A 

(standaard klasse) is vereist. 
3. De betonconstructie ondersteunt totdat deze ontkist mag worden; 
4. Voldoende sterk, stijf en stabiel is in bekisting- en ontkistingfase. 
5. Veiligheid biedt tijdens het bekisting, het bewerken, het betonstorten en het ontkisten. 

Technische gebruikseisen 
6. Dagmaat: 

De bekisting moet zo ontworpen worden, zodat deze instelbaar is voor elke dagmaat, 
tussen 4550mm en 6450mm in stappen van Smm. Daarnaast moet de afstelling op de 
bouwplaats eenvoudig aangepast kunnen worden aan een variërende dagmaat. 

7. Beuklengte : 
De bekisting moet ontworpen worden voor een minimale beuklengte van 6000mm en een 
maximale beuklengte van 12000mm. 

8. Vloerdikte : 
De bekisting moet de stortbelasting van een 240mm dikke vloer kunnen weerstaan. 

9. Vrije hoogte tussen de vloeren: 
De bekisting moet instelbaar zijn voor een vrije hoogte tussen 2650mm en 2800mm, in 
stappen van 10mm. 

10. Vorm: 
De bekisting moet ontworpen worden voor rechthoekige plattegronden. 

11. Draagstructuur: 
De bekisting dient ontworpen te worden voor een draagstructuur met wandschijven . 

12. Gietbouw vorm: 
De bekisting dient geschikt te zijn voor koude gietbouw. 

Gebruikerseisen 
13. Cyclustijd: 

De bekisting dient ontworpen te worden voor een 24-uurs bekistingcyclus en voor een 
enkel vloerveld . 

14. Doorstempeling: 
De bekisting dient zo ontworpen te worden dat de vloer niet doorgestempeld hoeft te 
worden. 

1 Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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15. Veiligheid: 
Het systeem moet voorzien worden van geïntegreerde randbeveiliging die in elke fase veilig 
is en ten minste voldoet aan NEN-EN 13374. 

16. Toog: 
De bekisting moet voorzien worden van instelbare toog1 per beukbreedte. 

17. Gewicht : 
Het systeem mag niet zwaarder zijn dan een wandbekisting, bij dezelfde lengte, per te 
hijsen element. 

18. Afwerking: 
De bekisting moet een afwerkingkwaliteit leveren van klasse A volgens NEN 6722, artikel 
16.2. 

19. Fysieke belasting : 
De bekisting moet arbeidsvriendelijk zijn: de arbeid wordt zodanig georganiseerd, de 
arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie en werkmethode wordt 
toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en 
de gezondheid van de werknemer (www.arbouw.nl, 05-10-2010) 

20. Logistiek: 
De bekisting moet met een standaard combinatievrachtwagen getransporteerd kunnen 
worden, maximale afmetingen : 3,5x14,6x3,0mtr (bxlxh) en maximaal gewicht s 26 ton. 

21. Complexiteit : 
De bekisting moet simpel zijn, iemand moet binnen 2 dagen met het systeem kunnen 
werken. Hierbij dient het KISS-principel gehanteerd te worden. 

22. Compleet: 
Het systeem moet worden omgezet en niet worden opgezet, hierbij moet de bekisting 
intact en stabiel bl ijven. 

Eisen vanuit de doelstelling 
23. Kosten: 

De kosten dienen zo laag mogelijk gehouden te worden, ten minste €:3,70/m2 goedkoper 
dan breedplaatvloeren bij dezelfde seriegrootte. 

24. Bouwtijd : 
De bouwtijd dient niet langer te zijn dan de bouwtijd die behaald zou worden met het 
bouwsysteem wanden - breedplaten. 

Gebruikerswensen 
De gebruikerswensen zijn van toegevoegde waarde op het ontwerp, maar kunnen de doelstelling 
niet laten falen. De wensen zijn om deze reden ook vrijer geformuleerd en niet als toetsbare eis. 

25. Compact : 
Het systeem moet bij voorkeur plat I compact zijn, hiervoor een vrije ruimte van ongeveer 
2,0mtr aanhouden. 

26. Prefab: 
Het systeem moet bij voorkeur de mogel ijkheid bieden om prefab onderdelen mee te 
nemen. 

27. Schuine vloerranden : 
Het systeem moet bij voorkeur de mogelijkheid bieden om schu ine vloerranden te 
rea liseren. 

28. Maatvoering : 
Het systeem moet bij voorkeur een eenvoudige maatvoering kennen. 

29. Mil ieuvriendelijk : 
Het systeem moet bij voorkeur milieuvriendelijk zijn (bekistingolie e.d.) . 

J Begrip is nader toegelicht In de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Koperswensen moeten bij voorkeur tot laat in het bouwproces mee te nemen zijn. 
31. Onderhoudsvriendelijk: 

Het systeem moet bij voorkeur onderhoudsvriendelijk zijn, er moeten geen speciale 
schoonmaaktechnieken voor nodig zijn. 

32. Opslag : 
Het systeem moet bij voorkeur efficiënt opgeslagen kunnen worden. 

33. Intern transport: 
Het systeem moet bij voorkeur beperkt intern transport in de werkplaats nodig hebben . 

34. Losse onderdelen : 
Het aantal losse onderdelen moet bij voorkeur zo min mogelijk zijn. 

35. Laden en lossen: 
Laden of lossen moet bij voorkeur met een heftruck of verreiker plaatsvinden, hiervoor 
(koker)profielen opnemen waar de heftrucklepels inpassen. 

36. Opbouw bekistingsysteem : 
Het bekistingsysteem moet bij voorkeur solide 1 robuust I niet kwetsbaar zijn. 

37. Kraanhandelingen : 
De kraan moet bij voorkeur zo min mogelijk handelingen verrichten voor het omzetten van 
de vloerbekisting. 

38. Personeel : 
De bouwplaatsmedewerkers moeten bij voorkeur zoveel mogelijk in een continu proces aan 
de vloer kunnen werken. 

39. Reclame : 
De reclame uiting moet bij voorkeur duidelijk zichtbaar zijn. 

Checklist 
Het PvE dient tijdens het ontwerptraject als keurmiddel voor de ontworpen concepten. Om 
concepten snel en eenvoudig te controleren is het PvE in de vorm van een checklist opgenomen in 
bijlage 3.7. 

3.6 Analyse bestaande bekistingtechnieken 

Nadat het Programma van Eisen is opgesteld, is onderzocht of er bestaande bekistingtechnieken 
voorhanden zijn die aan het PvE voldoen. Het onderzoek naar relevante bekistingtechnieken is 
opgesteld zodat PvE specifieke eigenschappen van bekistingen achterhaald kunnen worden. Deze 
eigenschappen kunnen als input voor deelfunctie oplossingen dienen in de werkwijzebepalende fase 
(taakstelling 2: het analyseren van bestaande bekistingtechnieken voor het in het werk storten van 
in serie gemaakte vloeren). 

3. 6.1 Relevante technieken 

Dit onderzoek richt zich op grondgebonden woningbouw en wordt derhalve beperkt tot slechts de 
techniek 'van onder naar boven' bouwen. Daarnaast wordt het onderzoek afgebakend tot 
bekistingen voor het maken van vloeren met in het werk gestort beton. Houten vloeren, prefab 
betonvloeren en overige vloeren blijven dus buiten beschouwing. 

Voor het onderzoek zijn 18 verschillende bekistingtechnieken geanalyseerd, gecategoriseerd in 
zeven 'bekistinggroepen': 

Traditionele bekistingen 
1) Peri Multiflex. 
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Verloren bekistingen 
2) Breedplaatvloeren; 
3) Coffor Grid; 
4) Dutchengineering CamFlor 210 (staalplaat-betonvloer) . 

Systeembekistingen 
5) Harsco-I Topec; 
6) Peri Gridflex; 
7) Ulma Recub. 

Valkop-bekisting 
8) Peri Skydeck. 

Tafelbekistingen 
9) Doka Dokamatic; 
10) Harsco-I Topmax; 
11) Peri Skytable; 
12) Aluma Flying Farm Truss; 
13) Aldenberg Inklap-tafelbekisting; 
14) Aluma Hi-flyer; 
15) Peri zelf nivellerende bekisting. 

Tunnelbekisting 
16) BAM 2.500. 

Overige bekistingen 
17) C.A.S.T. fabric farm; 
18) Buitink opblaasbare mallen. 

"bam 
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De bekistingen zijn via literatuurstudie geanalyseerd op een aantal verschillende kenmerken: 
• Kenmerken met betrekking tot ontwerp; 
• Kenmerken met betrekking tot snelheid; 
• Overige kenmerken. 

In bijlage 3.8 zijn de opgestelde productbladen van alle bekistingtechnieken weergegeven. Hierin 
staan alle kenmerken van de bekistingen en een aantal voor- en nadelen van de systemen 
omschreven. Tevens wordt met foto's en afbeeldingen een duidelijk beeld omtrent de werking 
geschetst. Het onderzoek heeft veel inzicht verschaft in het ontwerptraject. 

3.6.2 Bekistingtechnieken uitgezet tegen het PvE 

Na completering van de productbladen, zijn de bekistingtechnieken in een matrix op de verticale as 
uitgezet. Op de horizontale as is het PvE uitgezet. In de matrix is telkens een korte omschrijving 
gegeven, hoe de betreffende bekistingtechniek op een specifieke eis uit het PvE reageert. 
Daarnaast is in de onderhoek van de matrix een symbool geplaatst, dat aangeeft of de bekisting 
aan de eis voldoet of niet. 

De matrix met de bekistingtechnieken uitgezet tegen het PvE is weergegeven in bijlage 3.9. 
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3.6.3 Conclusie onderzoek bekistingtechnieken 

Uit de analyse van bestaande bekistingtechnieken blijkt dat er geen bestaande bekistingtechniek 
voorhanden is die voldoet aan het PvE. Het ontwerpen van een bekisting is dus noodzakelijk. 
Tevens kan geconcludeerd worden dat een tafelbekisting een goed alternatief voor 
breedplaatvloeren zou kunnen zijn. Hoe deze tafelbekisting precies vorm gegeven moet worden, 
blijkt uit de ontwerpfase. Daarnaast kunnen mogelijke werkwijzen uit de productbladen gehaald 
worden die als input kunnen dienen voor de vormgevende fase. 
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4. Ontwerp van het vloerbekistingsysteem 

De ontwerpfasevan het afstudeerproject volgt de onderzoeksfase op. In de onderzoekfase is het 
Programma van Eisen opgesteld en zijn bestaande bekistingtechnieken onderzocht. Deze 
handelingen hebben ertoe bijgedragen dat gestart kan worden met de ontwerpfase. In dit 
hoofdstuk wordt taakstelling 3: "Het vaststellen van wijzen waarop het ontwerp tot stand kan 
komen" beschreven. 

Voor de ontwerpfase is gekozen voor de aanpak van methodisch ontwerpen volgens H.H. van den 
Kroonenberg, welke start met de probleemdefiniërende fase, waardoor bekend is welke functies 
het ontwerp dient te vervullen. Vervolgens worden er in de werkwijzebepalende fase een aantal 
verschillende oplossingen bedacht voor de deelfuncties. Daaropvolgend wordt met behulp van een 
morfolog isch overzicht het daadwerkelij k ontwerpproces doorlopen en zullen structuurlijnen worden 
gecreeërd. In paragraaf 4.6 'beoordeling structuurlijnen' wordt vervolgens getoetst welke 
structuurlijnen het 'beste' voldoen aan het Programma van Eisen en welke het 'minst goed'. In 
hoofdstuk 5 ' voorlopige ontwerpen' worden de beste concepten uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. 
Zie figuur 4.1 voor de schematisering van het realisatieproces. 
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Het realisatieproces volgens H.H. van den Kroonenberg (Siers, 2004 ) . 
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4.1 Functiebepaling vloerbekistingsysteem 

Met behulp van een functiebepaling voor de te ontwerpen methode, wordt het ontwerpproces 
doorlopen. De functie van een technische inrichting is de handeling die in een technische inrichting 
plaats moet vinden om het gestelde doel te bereiken (Siers, 2004). Om de functie te bepalen is een 
black box1 opgesteld. Aan de hand van de black box is de hoofdfunctie gedefinieerd. 
Daaropvolgend zijn de verschillende deelfuncties geabstraheerd uit de hoofdfunctie. 

4.1.1 Black box 

Het doel van het afstudeerproject is het ontwerpen van een alternatief vloerbekistingsysteem voor 
de woningbouw. De onderstaande black box geeft het probleem weer, dat de begintoestand in de 
eindtoestand moet veranderen. 

• Begintoestand : de betonwanden van een woningbouwcasco zijn gereed; 
• Eindtoestand: de betonwanden en betonvloeren van een woningbouwcasco zijn gereed; 

Begintoestand: Eindtoestand: 

Wanden gereed Wanden en vloeren gereed 

Figuur4.2: 
8/ack box van het afstudeerproject. 

In de black box moeten 'betonvloeren gemaakt worden'. De afbakening voor 'het maken van 
vloeren' is hierbij : de bekisting ten behoeve van in het werk, op de gebruikspositie, gestort 
betonspecie. 

4.1.2 Hoofdfunctie van het vloerbekistingsysteem 

Voor de te ontwerpen 'technische inrichting' is een functie gedefinieerd. Deze functie omschrijft 
kort welke activiteiten de inrichting dient te verrichten. 

De definitie van de hoofdfunctie van het bekistingsysteem Is: 

Het vorm geven en vorm behouden van betonspecie, wapening en · 

instortvoorzieningen gedurende het uitvoering- en verhardingproces, voor het 
cyclisch construeren van betonvloeren met verschillende afmetingen, voor 

grondgebonden seriematige woningbouw. 

l Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst ' 
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4.1.3 Deelfuncties van het vloerbekistingsysteem 
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De hoofdfunctie kan worden opgesplitst in deelfuncties, zodat helderheid ontstaat wat de 
technische inrichting moet doen, om de gewenste eindsituatie te bereiken. De deelfuncties dienen 
als onderlegger in het ontwerptraject. Het is een methode om in het technische ontwerp structuur 
aan te brengen (Siers, 2004). 

Uit de definitie van de hoofdfunctie van de technische inrichting kunnen een viertal functiegroepen 
worden afgeleid: 

Functiegroepen: 
1) Vorm geven; 
2) Vorm behouden; 
3) Verschillende afmetingen realiseren; 
4) Cyclisch construeren. 

Onder deze functiegroepen zijn verschillende deelfuncties onder te brengen. Om deze deelfuncties 
te achterhalen is een SADT -schema1 opgesteld voor het 'maken van vloeren', uitgaande van een 
traditionele tafelbekisting . Het SADT-schema is weergegeven in bijlage 4.1. 

Aangezien dit onderzoek is afgebakend tot de bekisting, zijn de processen met de SADT -code A 
(vloerveld bekisten) en SADT -code G (vloerveld ontkisten) van toepassing voor dit project en 
daarom nogmaals verder uitgediept in een SADT-schema zoals weergegeven in bijlage 4.1 en 
figuur 4.3 en 4.4. 

- Bekistingen 

• Bekistingtekeningen 
- Maatvoeringteken~ng_ • 

Bekisting 
positioneren 

A1 
Bekisting 

gepositioneerd 

- Hijskraan 
- Personeel 

- Bevestigingmiddelen 

Vloerveld bekisten 

Bekisting 
fixeren 

A2 
Bekisting 
gefixeerd 

A 

- Bekistingtekening 

- Gereedschappen 

Figuur4.3: 
SADT-schema voor het bekisten 
van het vloerveld. 

-Personeel 

Bekisting 
transformeren 

A3 
Bekisting 

getransformeerd 

- Hijskraan 
• Gereedschappen 

- Personeel 

- Plaatmateriaal 
- Bevestigingmiddelen 

1 Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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- Betonkubusdruksterkte 

Bekisting 
onthechten 

G1 

Vloerveld 
entkisten 

Bekisting 
onthecht 

- entkistingmechanisme 
- Personeel 

Figuur 4.4: 
SADT-schema voor het ontkisten 
van het vloerveld. 

G 

Bekisting 
verwijderen 

Vloerveld 
G2 ontkist ..._ __ -r __ ...;.__. 

-Hijskraan 
- Gereedschappen 

-Personeel 
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De processen Al t/m A4 en Gl en G2 uit figuur 4.3 en 4.4 zijn allemaal deelfuncties van de 
bekisting. Daarnaast zijn nog enkele deelfuncties van toepassing die niet in de SADT-schema's 
staan vermeldt. 

Deelfuncties: 

Indeling functies: 
1) Functiegroep: 

1.1 Deelfunctie (SADT code) 
1.1.1 Hulpfunctie 

1) Vorm geven: 
1.1 Voorzien in een bekistingoppervlak 
1.2 Positioneren (Al) 

1.2.1 Hoogterichting 
1.2.2 Breedterichting 
1.2.3 Lengterichting 

1.3 Aansluiten tegen de wand (A4) 

2) Vorm behouden: 
2.1 Belasting afdragen (A) 
2.2 Fixeren (A2) 

2.2.1 Hoogterichting 
2.2.2 Breedterichting 
2.2.3 Lengterichting 
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3) Verschillende afmetingen realiseren: 
3.1 Transformeren1 (A3) 

4) Cyclisch construeren : 
4.1 Conditioneren 
4.2 Onthechten (G1) 
4.3 Verwijderen (G2) 
4.4 Transporteren 

~bam 
materieel 

Nu de deelfuncties bekend zijn, kan gestart worden met de werkwijzebepalende fase. Dit wil echter 
niet zeggen dat de probleemdefiniërende fase is afgerond, want het gehele methodische 
ontwerptraject omvat een iteratief proces. Van tijd tot tijd is teruggekoppeld en waar nodig 
bijgesteld. 

4.2 Werkwijzebepalende fase 

In de vorige paragraaf is het bekistingproces geabstraheerd in deelfuncties en hulpfuncties. 
Hiermee is het kader van het methodische ontwerp aangereikt. Het eigenlijke ontwerpen bestaat 
achtereenvolgens uit: 

1) Het genereren van werkwijzen per deelfunctie; 
2) Het creëren van ontwerpvarianten met behulp van een morfologisch overzicht; 
3) Het selecteren van de meest geschikte variant voor het oplossen van de beschreven 

problematiek. 

Taak 1 komt overeen met onderzoeksvraag 3.2 "welke werkwijzen zijn er om deelfuncties te 
vervullen?" en wordt in deze paragraaf beschreven. Taak 2 komt overeen met onderzoeksvraag 3.3 
"welke varianten van verschillende werkwijzen zijn er te combineren?" en wordt in paragraaf 4.3 
beschreven. Het selecteren van de meest geschikte ontwerpvariant (taak 3) komt overeen met 
onderzoeksvraag 3.4: "welke ontwerpvarianten voldoen het beste aan het Programma van Eisen?" 
en wordt weergegeven in paragraaf 4.7. 

Voor mogelijk oplossingen van deelfuncties (werkwijzebepalende fase) dienen zoveel mogelijk 
nieuwe, slimme, alternatieve deeloplossingen verzameld te worden. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van : 

• Ideeën naar aanleiding van individuele brainstorming; 
• Ideeën afkomstig uit het onderzoek naar bestaande bekistingtechnieken ; 
• Ideeën afkomstig van derden (gesprekken, brainstormsessies) ; 
• Ideeën afkomstig uit het ontwerprapport 'tunnel van de toekomst' (Vreeman, 2006) . 

De volgende werkwijzen zijn gegenereerd : 
1.1 Voorzien in een bekistingoppervlak: 

• Herbruikbaar buigstijf1 materiaal; 
• Herbruikbaar buigslap1 materiaal; 
• Herbruikbaar semi buigstijf materiaal (buigstijf in 1 richting, buigslap in andere richting); 
• Verloren buigstijf materiaal; 
• Verloren buigslap materiaal; 

1.2.1 Positioneren hoogterichting: 
• Gedwongen positioneren1

; 

• Vrij positioneren1
• 

1 Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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1.2.2 Positioneren breedterichting: 
• Gedwongen positioneren; 
• Vrij positioneren. 

1.2.3 Positioneren lengterichting: 
• Gedwongen positioneren; 
• Vrij positioneren. 

1.3 Aansluiten tegen de wand: 
• Verloren materiaal toevoegen; 
• Herbruikbaar materiaal toevoegen; 
• Herbruikbaar materieel toevoegen; 
• Schuifconstructie; 
• Wigconstructie; 
• Op maat maken. 

2.1 Belasting afdragen: 
• Via de wanden; 
• Via de bouwknopen; 
• Via een hulpconstructie naar de grond 1 fundering; 
• Via een hulpconstructie bovenlangs. 

2.2.1 Fixeren hoogterichting: 
• Mechanisch; 
• Inklemmen; 
• Zwaartekracht op basis van normaalkracht; 
• Magnetisch; 
• Smelten; 
• Lijmen. 

2.2.2 Fixeren breedterichting: 

• Mechanisch; 

• Inklemmen; 

• Wrijving; 

• Magnetisch; 

• Smelten; 

• Lijmen . 

2.2.3 Fixeren lengterichting: 

• Mechanisch; 

• Inklemmen; 

• Wrijving; 

• Magnetisch; 

• Smelten; 

• Lijmen . 

3.1 Transformeren: 

• Vouwen; 

• Schuiven; 

• Segmenteren; 

• Rekken; 

• Op maat maken; 
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• Inklappen; 

4.1 Conditioneren: 
• Isoleren; 
• Afschermen (tentconstructie) . 

4.2 Onthechten : 
• Niet hechtende bekistingplaat; 
• Niet hechtende laag op bekistingplaat; 
• Toevoegen materiaal. 

4.3 Verwijderen : 
• Uitrollen; 
• Uitglijden; 
• Zweven; 
• Dragen; 
• Mechanisch . 

4.4 Transporteren : 
• Mechanisch hulpmidden; 
• Rij den + liften; 
• Dragen; 
• Geleidesysteem. 

4.3 Morfologisch overzicht 
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Nu de deelfuncties en de werkwijzen zijn bepaald, kan middels morfologie tot conceptoplossingen 
gekomen worden. Hiervoor zijn de deelfuncties uitgezet, met daarachter de werkwijzen . De 
werkwij zen zijn met behulp van een principe schets en een korte omschrijving weergegeven. Door 
verschillende werkwijzen te combineren middels het trekken van structuurlijnen, kan tot 
oplossingen gekomen worden. Siers (2004) geeft aan dat in de praktijk is gebleken dat het 
(verplicht) werken met een dergelijk formulier goede resultaten geeft. 

Gedurende het proces waarbinnen de werkwijzen zijn opgesteld zijn vele wijzigingen doorgevoerd 
door het toevoegen en verwijderen van werkwijzen . Hierdoor is vooral veel inzicht verkregen in de 
verschillende knelpunten die zich binnen het uiteindelijke ontwerp kunnen voordoen. In figuur 4.5 
is het uiteindelijke morfologische overzicht weergegeven. In bijlage 4.2 is een A3 formaat van dit 
morfologisch schema opgenomen. 
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Ingevuld morfologisch overzicht. 

4 .4 St ructuurlijnen 

~ 
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Nadat het morfologisch overzicht geheel is ingevuld, zij n combinaties van werkwijzen 
samengesteld. Deze combinaties vormen mogelijke oplossingen. Om de structuurlij nen te kunnen 
bepalen, is gestart met het analyseren van de verschillende werkwijzen binnen het morfologisch 
overzicht. Zo zijn combinaties van verschillende werkwijzen niet mogelijk en sluiten andere 
combinaties van werkwijzen naadloos op elkaar aan. Het daadwerkelijk trekken van structuurlijnen 
geschiedt niet binnen een vast omlijnd proces. Een aantal structuurlijnen is tot stand gekomen 
door eigen inzichten, opgedaan gedurende de onderzoeksfase. Tevens zijn er een aantal 
structuurlijnen tot stand gekomen door het lukraak koppelen van werkwijzen en door het blind 
trekken van lijnen. Daar waar combinaties niet mogelijk zijn is een vervangende werkwijze 
gezocht. Op deze manier zijn zes structuurlijnen getrokken in het morfologisch overzicht. Deze zijn 
met de verschillende kleuren rood, groen, blauw, roze, oranje en geel aangegeven. Uiteraard zijn 
er nog enkele honderden structuurlijnen te trekken, maar deze zullen niet tot aanzienlijk 
verschillende concepten resulteren. Daarnaast is het tijdens de uitwerking van de structuurl ijnen in 
een voorlopig ontwerp altijd mogelijk om een deelfunctie vervullende werkwijze in de gekozen 
structuur te vervangen door een andere deelfunctie vervullende werkwijze. Figuur 4.6 geeft het 
uiteindelijke morfologische overzicht met daarin zes structuurlijnen. Dit schema is op A3 formaat 
toegevoegd in bijlage 4.2. 
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Figuur4.6: 
Ingevuld morfologisch overzicht 
met structuurlijnen. 

4.5 Conceptoplossingen 
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Gezien het ingevulde morfologische schema nogal warrig en ongeorganiseerd overkomt zijn de 
werkwijzen per structuurlijn in een rechte lijn onder elkaar gezet. Dit overzicht is weergegeven in 
bijlage 4.2. 

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van iedere structuurlijn is in deze paragraaf een korte 
omschrijving van de structuurlijn, voorzien van een conceptschets, weergegeven. In bijlage 4.3 is 
een uitgebreidere beschrijving opgenomen. 
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Structuurlijn rood: 
De rode structuurlijn is een alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een buigstijve, 
herbruikbare bekistingplaat. De belasting wordt afgedragen via de bouwknopen middels een 
gecombineerde verticale en diagonale schoorstempeL Om de dagmaat van de bekisting aan te 
passen kan met een schuifstuk gewerkt worden. Dit principe lijkt daardoor op een tunnelbekisting, 
alleen dan zonder wandbekisting. Zie figuur 4.7 voor een conceptschets van de rode structuurlijn. 

Figuur4.7: 
Conceptschets rode structuurlijn 

Structuurlij groen 
De groene structuurlijn is een alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een buigstijve, 
herbruikbare bekistingplaat. De belasting wordt afgedragen via de wanden. Dit kan met een 
console aan de wand, waarin positioneermogelijkheden zijn opgenomen (passtukken}. Om de 
dagmaat van de bekisting aan te passen kan met losse segmenten gewerkt worden. Hiervoor moet 
het vakwerk uit twee delen bestaan die langs elkaar kunnen schuiven. Zie figuur 4.8 voor een 
conceptschets van de groene structuurlijn. 

Figuur4.8: 
Conceptschets groene structuurlijn 
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Structuurlijn blauw: 
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De blauwe structuurlijn is een alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een -in één richting
buigstijve, herbruikbare bekistingplaat. Dit kan bijvoorbeeld een aluminium plaat zijn van Metawell. 
De belasting wordt afgedragen via een hulpconstructie die boven de te realiseren vloer wordt 
gemonteerd . Dit kan bijvoorbeeld een vakwerkconstructie met trekstaven zijn. Om de dagmaat van 
de bekisting aan te passen kan met een harmonica (inklapbare) constructie gewerkt worden. Zie 
figuur 4.9 voor een conceptschets van de blauwe structuurlijn. 

Figuur4.9: 
Conceptschets blauwe structuurlijn 

Structuurlijn roze: 
De roze structuurlijn is een alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een buigstijve, 
herbruikbare bekistingplaat. De belasting wordt direct afgedragen naar de fundering. Dit kan met 
een hulpconstructie voor de vloeren langs. Zie figuur 4.10 voor een conceptschets van de roze 
structuurlijn. 

Figuur 4.10: 
Conceptschets roze structuurlijn 
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Structuurlijn oranje: 
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De oranje structuurlijn is een alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een buigstijve, 
herbruikbare bekistingplaat. De belasting wordt afgedragen via de wanden, middels een console 
aan de wand. Om de dagmaat van de bekisting aan te passen kan met een schuifstuk en 
segmenten gewerkt worden. Hiervoor dient een koker-in-koker constructie in de bekisting 
opgenomen te worden. Toog kan worden aangebracht door de horizontale trekstaaf aan te draaien. 
Zie figuur 4.11 voor een conceptschets van de oranje structuurlijn. 

Figuur 4.11: 
Conceptschets oranje structuurlijn 

De gele structuurlijn is een alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een buigslap, 
herbruikbaar bekistingmateriaal, dit kan in de vorm van textiel. Om de vorm te behouden wordt de 
belasting afgedragen via de bouwknopen, middels een gecombineerde verticale en diagonale 
schoorstempeL Om de dagmaat van de bekisting aan te passen kan met een klapstuk gewerkt 
worden. Doordat het bekistingoppervlak van 'fabric' of 'doek' is, kan deze 'meebuigen' en 
inklappen. Hiervoor dienen twee vaste stukken (links en rechts) gemaakt te worden en een 
klapbaar, variabel middenstuk. Zie figuur 4.12 voor een conceptschets van de gele structuurlijn . 

Figuur 4.12: 
Conceptschets gele structuurlijn 
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4.6 Concepten toetsen aan de eisen uit het PvE 

Nu de structuurlijnen zijn opgesteld is de vraag of de gestelde concepten wel voldoen aan het 
Programma van Eisen dat naar aanleiding van de onderzoeksfase is opgesteld. 

Volgens H.H. van den Kroenenberg (Siers, 2004) kunnen eisen gezien worden als 'voorwaarden' 
waaraan in elk geval in zijn geheel moet worden voldaan. Als aan één eis niet voldaan wordt, is het 
ontwerp onbruikbaar. Daarnaast bestaat het PvE uit wensen. Wensen zijn "niet-noodzakelijke 
eigenschappen". Als aan de wensen wordt voldaan, kan dit bijdragen tot een grotere waardering 
van de structuurlijn I het ontwerp. Binnen deze paragraaf is per eis beschreven of en waarom een 
structuurlijn aan deze eis voldoet. Dit is met behulp van argumenten aannemelijk gemaakt. 

Regelgeving: 
1. De bekisting moet de gewenste vorm aan de betonconstructie geven: 

Er zijn in dit stadium van het ontwerpproces nog geen definitieve materialen aan de 
structuurlijnen toegekend. Voor de structuurlijnen met een 'herbru ikbaar buigstijf materiaal' als 
werkwijze, voor de deelfunctie 'voorzien in een bekistingoppervlak', kan er vanuit worden 
gegaan, dat dit bestaande bekistingmaterialen zijn, zoals staal, hout of kunststof. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat deze structuurlijnen de gewenste vorm geven en dus voldoen aan 
deze eis. 
De gele structuurlijn gaat uit van een herbruikbaar buigslap materiaal (textiel of zeil). De kans 
dat deze gaat doorhangen en een 'golvend' plafondoppervlak geeft is erg groot. Daarnaast is er 
nog weinig tot geen ervaring met seriematige woningbouw gemaakt in combinatie met textiel 
bekisting. Verder is er geen techniek bekend die een textieloppervlak in staat stelt om een vlak 
plafondoppervlak aan de betonconstructies te geven. Om dit te achterhalen is extra onderzoek 
vereist, welke buiten het kader van dit afstudeerproject valt. Om deze reden is besloten om de 
gele structuurlijn niet verder uit te werken. 

2. De bekisting moet het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak geven: 
Er zijn in dit stadium van het ontwerpproces nog geen definitieve materialen aan de 
structuurlijnen toegekend, maar er kan vanuit worden gegaan dat de materialen die worden 
gekozen (staal, hout, kunststof) het gewenste uiterlijk geven aan het oppervlak. 

3. De bekisting moet de betonconstructie ondersteunen. totdat deze ontkist mag worden: 
De conceptbekistingen van de zes structuurlijnen kunnen blijven staan, totdat de 
betonconstructie ontkist mag worden. Aan deze eis wordt dus voldaan door alle zes 
structuurlijnen. 

4. De bekisting moet voldoende sterk. stijf en stabiel zijn in elke fase: 
In dit stadium van het ontwerpproces is de bekisting nog niet berekend op sterkte en stijfheid. 
De conceptbekistingen van alle zes structuurlijnen kunnen zodanig geconstrueerd worden, 
zodat deze voldoende sterk, stijf en stabiel zijn. Bij de groene, blauwe en roze structuurlijn 
geldt het inschuifbare vakwerk als aandachtspunt, omdat dit een verzwakking in de constructie 
is. 

5. De bekisting moet veiligheid bieden in elke fase: 
De veiligheid is niet in de structuurlijnen en de conceptschetsen meegenomen, omdat deze 
achteraf geïntegreerd kan worden en niet bepalend is voor het ontwerp. Op voorhand kan 
gesteld worden dat elke structuurlijn veilig te maken is. 
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6. Dagmaat tussen 4550mm en 6350mm in stappen van Smm realiseren en aanpasbaar op de 
bouwplaats: 
Aangezien de deelfunctie 'transformeren' is opgenomen in het morfologisch overzicht, is voor 
elke structuurlijn een methode aangegeven om te transformeren. Elke structuurlijn is daarom 
geschikt te maken om de dagmaat aan te passen. Bij de blauwe en roze structuurlijnen gaat dit 
moeilijker, maar is het wel mogelijk. 

7. Beuklengte tussen 6000mm en 12000mm: 
Zie eis 6. 

8. Vloerdikte. 24Qmm dikke vloer: 
Zoals onder eis 4 beschreven dient elke structuurlijn nog berekend te worden. Een 
stortbelasting voor een 240mm dikke vloer is hier het uitgangspunt. Verondersteld wordt dat 
elke structuurlijn dusdanig te berekenen is en dus kan voldoen aan deze eis. 

9. Vrije hoogte tussen de vloeren tussen 2650mm en 2800mm: 
In principe kan de conceptschets van elke variant ingesteld worden op een verschillende 
hoogte. Bij de groene en oranje structuurlijn dienen wel extra gaten worden opgenomen 
bovenin de wand. 

10. Rechthoekige vorm: 
Verondersteld kan worden dat, met alle zes structuurlijnen een rechthoekige vorm gerealiseerd 
kan worden. 

11. Draagstructuur met wandschijven: 
Alle zes structuurlijnen zijn gebaseerd op een draagstructuur met wandschijven . Ze dienen 
allemaal aan de voor- of achterzijde van de beuk entkist te worden. Hiermee wordt aan deze 
eis voldaan. 

12. Geschikt voor koude gietbouw: 
Aangezien de deelfunctie 'conditioneren' is opgenomen in het morfologisch overzicht, is voor 
elke structuurlijn een methode aangegeven om te conditioneren. Als werkwijzen zijn 'isoleren' 
of 'afschermen met een tentconstructie' opgenomen. Elke structuurlijn voldoet dus aan deze 
eis. De exacte methode van isoleren of afschermen wordt in een later stadium van het 
ontwerptraject bepaald. 

Gebruikerseisen 
13. 24-uurs bekistingcyclus: 

Een 24-uurs bekistingcyclus is voor een groot deel afhankelijk van de uithardingtijd van beton. 
Als we er vanuit gaan dat dit geen probleem oplevert, moet de bekisting in 6 tot 7 uur worden 
ontkist, opnieuw worden bekist, voorzien worden van installaties en wapening en stortklaar 
worden gemaakt. In het morfologisch schema zijn twee deelfuncties (verwijderen + 
transporteren) opgenomen die vorm geven aan deze eis. Hierdoor kan geconcludeerd worden 
dat in dit stadium wordt voldaan aan deze eis, door alle structuurlijnen. 

14. Voor de bekisting mag geen doorstempeling benodigd zijn: 
Tijdens het opstellen van de werkwijzen voor de deelfunctie 'belasting afdragen', zijn alle 
varianten die doorstempeling genieten doorgestreept en niet meegenomen in het morfologisch 
overzicht. Alle zes varianten voldoen aan deze eis. 
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15. De bekisting moet voorzien zijn van geïntegreerde randbeveiliging: 
Zie eis 5. 

16. Toog moet instelbaar zijn per beukbreedte : 
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Bij de rode en gele structuurlijnen kan toog worden aangebracht door de diagonale 
drukschoren te verlengen . Bij de blauwe structuurlijn kan toog worden aangebracht door de 
spanstaven te verkorten. In de groene structuurlijn kan toog worden aangebracht door de 
kinderbinten uit te vullen met vulhout en bij de oranje structuurlijn door de horizontale 
trekstang te verkorten . Bij de roze structuurlijn is toog een aandachtspunt, omdat de 
hoofddraagconstructie zich loodrecht op de overspanning bevindt. Hier moet toog worden 
aangebracht in de secundaire draagconstructie. Aangenomen kan worden dat alle 
structuurlijnen voldoen aan deze eis. 

17. De bekisting mag niet zwaarder zijn dan een stalen wandbekisting. bij dezelfde lengte. oer te 
. hijsen element: 

Wandbekistingen worden bij woningbouw doorgaans in elementen van beuklengte gehesen. Dit 
komt neer op een gewicht van ongeveer 4,4 ton. Aangezien de materialen van de 
structuurlijnen in deze fase van het ontwerptraject nog niet bekend zijn, kan niet worden 
gecontroleerd of aan deze eis wordt voldaan. Bij de blauwe structuurl ijn kan dit een cruciale 
factor worden, waarmee in het ontwerptraject rekening gehouden moet worden . 

18. De bekisting moet afwerkingkwaliteit klasse A leveren: 
Zie eis 2. 

19. Fysieke belasting. arbeidsvriendelijk : 
Alle zes structuurlijnen zijn gebaseerd op het 'verwijderen' en 'transporteren ' met een 
mechanisch hulpmiddel . Om deze reden kan geconcludeerd worden dat de structuurlijnen in dit 
stadium aan de eis voldoen. 

20. Maximale transport afmetingen: 3.5 x 14.6 x 3.0mtr Cbxlxhl en maximaal gewicht s 26 ton: 
De afmetingen van de onderdelen zijn in deze fase van het ontwerp nog niet bekend, maar 
tijdens de ontwerpfase wordt dit een aandachtspunt. In deze fase kan verondersteld worden 
dat onderdelen niet groter zijn dan de maximale transportafmetingen, waarmee aan deze eis 
wordt voldaan . 

21. Complexiteit. KISS principe. 2 dagen scholingtijd : 
Er bevindt zich geen speciale bekisting tussen de ontwerpen die uitleg behoeft. Wel dient het 
KISS principe in het achterhoofd te worden gehouden tijdens het ontwerptraject. 

22. De bekisting moet compleet zijn: omzetten in plaats van opzetten: 
Alle zes de structuurlijnen zijn gebaseerd op het omzetten van de bekisting in plaats van het 
afbreken en opnieuw opzetten van de bekisting. Hiermee wordt aan deze eis voldaan. 

Conclusie toetsing structuurlijnen: 
Gesteld kan worden dat vijf van de zes structuurlijnen vooralsnog voldoen aan de eisen uit het PvE. 
Alleen van de gele structuurlijn kan niet met zekerheid worden gezegd of deze voldoet aan de 
eisen uit het PvE, omdat deze gebruik maakt van een 'herbruikbaar buigslap' bekistingmateriaaL 

De overige 5 structuurlijnen worden gewaardeerd aan de wensen uit het PvE. 
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4.7 Concepten waarderen aan de wensen uit het PvE 

In het Programma van Eisen staan 15 wensen geformuleerd waaraan de structuurlijnen worden 
gewaardeerd. Voor het waarderen van structuurlijnen is geen objectieve methodiek voorhanden. 
Waardering is voornamelijk gebaseerd op subjectieve keuzeaspecten. 

4. 7.1 Keuzetabel 

Om niet lukraak een keuze te maken en te concluderen welke structuurlijn het beste is en welke 
het slechtste, is gebruik gemaakt van keuzetabellen. Ondanks het feit dat deze tabellen veelal van 
subjectieve aard zijn, kunnen de tabellen beslissingsondersteunend werken en kunnen ze helpen 
bij het opstellen van argumenten. 

In de keuzetabel is per wens gekeken in welke mate een structuurlijn hieraan voldoet. In 
onderstaande tabel (tabel 4.1) is een overzicht weergegeven van de waardering per structuur. De 
waarderingen zijn op een schaal van 1, 2, 3 of 4 gegeven, waarbij de structuurlijnen onderling met 
elkaar vergeleken zijn. De cijferwaardering 1 tot en met 4 is gekozen omdat dit volgens Siers 
(2004) voldoende nauwkeurig is en omdat het gebruik van een even aantal waarderingen het 
voordeel geeft dat je wordt gedwongen om 2 of 3 te kiezen en er geen 'veilige' of 'neutrale' 
middenweg is, zoals bij een oneven aantal cijferwaarderingen. De waardering 1 staat voor de minst 
ideale situatie en de waardering 4 voor de meest ideale situatie. 

Wens 

Rood Groen 

25 2 4 

26 3 4 
27 4 4 
28 3 3 
29 2 2 
30 4 3 
31 2 3 
32 2 4 
33 3 3 
34 2 4 
35 2 3 
36 3 3 
37 3 4 
38 3 3 

39 2 2 

Totaal 40 49 

Tabel4.1 : 
Keuzetabel 'waardering per structuurlijn'. 
1 is de minst ideale situatie en 4 de meest 
ideale situatie. De groene structuurlijn 
voldoet het 'beste' aan de wensen. 

Variant Ideaal 
Blauw Roze Oranje 

4 2 2 4 

1 2 4 4 
3 4 4 4 
1 1 3 4 
1 1 2 4 
2 3 3 4 
2 2 2 4 
1 2 2 4 
2 3 3 4 
3 3 3 4 
2 3 3 4 
2 3 2 4 
2 3 4 4 
2 2 3 4 

4 3 2 4 

32 37 42 60 

De cijferwaarderingen per structuurlijn kunnen bij elkaar opgeteld worden, zodat per structuurlijn 
wordt vastgesteld in welke mate deze voldoet aan de wensen uit het PvE. 
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De waardering van de structuurlijnen aan de hand van de wensen uit het PvE stelt dat alle wensen 
gelijk zijn. In de praktijk is echter de ene wens belangrijker dan de andere. Om deze mate van 
belangrijkheid op te nemen in de waardering van de structuurlijnen kan een weegfactor worden 
ingevoerd. Een weegfactor is echter voor een groot deel van gevoelsmatige aard. Daarnaast heeft 
onderzoek uitgewezen dat weegfactoren slechts zin hebben als het aantal eisen n groter is dan de 
grootste weegfactor w (siers, 2004). Om deze reden wordt er niet gerekend met weegfactoren. 

Ondanks dat de groene structuurlijn relatief ver boven de overige vier structuurlijnen uitsteekt in 
de keuzetabel is het niet verstandig om hier blind op te vertrouwen. Met een paar kleine 
aanpassingen in de overige concepten kunnen deze ook flink scoren in de keuzetabel. 

Om een definitieve keuze te maken welke concepten wél en welke concepten niet worden 
uitgewerkt in een voorlopig ontwerp zijn ze nogmaals op een rijtje gezet. Vervolgens is de 
praktische haalbaarheid van de concepten bekeken. 

De rode structuurlijn gaat uit van een soort tunneldek. De tunnelbekisting heeft zich bewezen op 
de Nederlandse bouwplaatsen en is voornamelijk bij grote series aantrekkelijk. Door het wanden
en vloerenproces los van elkaar te koppelen kan het bouwproces versimpeld worden. Echter zijn er 
wel meer medewerkers en kraancapaciteit benodigd. Het is dus twijfelachtig of het bouwproces met 
deze structuurlijn goedkoper kan zijn dan de bouwmethode met 'wanden - breedplaten', maar 
omdat tunnelgietbouw zich bewezen heeft in de bouw wordt deze structuurlijn wel uitgewerkt in 
een voorlopig ontwerp. 

De groene struct1 1 1 hJ scoort het beste in de keuzetabel. Daarnaast komt het voort uit een 
systeem dat wordt toegepast in Amerika en dat zich daar bewezen heeft. Om deze reden wordt de 
groene structuurlijn wel uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. 

De blauwe structuurlijn gaat uit van een constructie die de vloerbekisting draagt. Om deze te 
entkisten moet alsnog een hulpconstructie in de beuk worden toegepast. Daarnaast moeten alle 
doorvoeren van de trekkabels worden dichtgezet en afgewerkt. Tot slot is het storten van beton 
met een kubel en het aanbrengen van wapening tussen de trekstangen een arbeidsintensief proces 
waar, bouwvakkers waarschijnlijk met tegenzin aan meewerken. Om deze redenen is besloten om 
de blauwe structuurlijn niet uit te werken in een voorlopig ontwerp. 

Bij de roze structuurlijn spelen veel praktische aspecten een rol. Zo moeten de kolommen 
losgekoppeld worden van de constructie om te kunnen entkisten en zijn er veel kraanbewegingen 
nodig om deze afzonderlijk te verplaatsen. Tevens is het positioneren van de bekisting 
problematisch en kan het zijn dat de kolom niet altijd op de funderingsbalk kan afsteunen. Voor 
veel van deze problemen zijn wel oplossingen te bedenken, maar in het algemeen is het erg 
moeilijk en daarnaast niet altijd praktisch om de bekisting aan te passen aan variabele dagmaat, 
beuklengte en verdiepinghoogte. Om deze redenen is besloten om de roze structuurlijn niet uit te 
werken in een voorlopig ontwerp. 

De oranje structuurlijn is qua werkwijzen bijna gelijk aan de groene structuurlijn, maar is anders 
vormgegeven. Op een aantal onderdelen zoals hoogte scoort de oranje structuurlijn niet goed, 
maar met een paar simpele aanpassingen in het ontwerp kan deze ook hoog scoren. Om deze 
reden is besloten om de oranje structuurlijn wel uit te werken in een voorlopig ontwerp. 
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4. 7.2 Conclusie waardering structuurlijnen 

Het doel van het keuzeproces was om een aantal structuurlijnen aan te wijzen die het beste 
voldoen aan het Programma van Eisen. De beste structuurlijnen worden uitgewerkt in een 
voorlopig ontwerp. Als het voorlopig ontwerp gereed is, worden de kosten worden bepaald, zodat 
uiteindelijk één voorlopig ontwerp kan worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. Aan de hand 
van een keuzetabel en een praktische vergelijking zijn argumenten opgesteld om te beoordelen of 
een structuurlijn wel of niet moet worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. De structuurlijnen 
die worden uitgewerkt tot voorlopig ontwerp zijn: 

• Rood 
• Groen 
• Oranje 

4.8 Conclusie ontwerp vloerbekistingsysteem 

In de ontwerpfase van dit afstudeerproject zijn in eerste instantie de deelfunctie die de bekisting 
moet vervullen opgesteld. Nadat werkwijzen zijn gezocht bij de deelfuncties is middels morfolog ie 
tot een zestal conceptoplossingen gekomen. Van deze zes concepten is één variant (geel) 
afgevallen bij de toetsing van de concepten aan de eisen uit het PvE. De vijf overige concepten zijn 
gewaardeerd aan de wensen uit het PvE. Middels een keuzetabel zijn argumenten gevormd om drie 
van de vijf concepten uit te werken tot voorlopige ontwerpen. De drie concepten die worden tot 
voorlopig ontwerp zijn: 

• De rode structuurlijn: 

• De groene structuurlijn: 

• De oranje structuurlijn: 

Daarnaast is er veel inzicht verkregen in het ontwerptraject om tot nieuwe, slimme en innovatieve 
ideeën te komen. Taakstelling 3: "het vaststellen van wijzen waarop het ontwerp tot stand kan 
komen" is hiermee afgerond. 
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De doelstelling van het afstudeerproject is een vloerbekistingsysteem ontwerpen dat € 3,70/m2 

goedkoper is dan breedplaatvloeren bij dezelfde seriegrootte. Om de kosten te toetsen zijn de drie 
'beste' concepten uitgewerkt in functionele voorlopige ontwerpen . Hiervoor worden binnen dit 
hoofdstuk per structuurlijn de materialen en de afmetingen aangegeven. Daaropvolgend worden de 
fabricagekosten van het voorlopige ontwerp bepaald, waarna de huurprijs bepaald kan worden. 
Vervolgens zijn begrotingen voor het casco van het referentieproject (zie paragraaf 1.3.1) 
opgesteld uitgaande van verschillende seriegrootte waardoor de kosten van de systemen 
vergeleken kunnen worden. Uiteindelijk is één voorlopig ontwerp gekozen, dat is uitgewerkt tot 
definitief ontwerp. 

5.1 Voorlopig ontwerp van de rode structuurlijn 

Bij de rode structuurlijn is uitgegaan van een tunnelbekisting zonder wandbekisting . Voor het 
ontwerp is bovenin de constructie begonnen met de contactbekisting . Uit het morfologisch 
overzicht volgt een buigstijf bekistingmateriaaL Bij deze structuurlijn is gekozen voor een stalen 
bekistingplaat met een dikte van 4mm, in tegenstelling tot de nieuwe 'tunnel van de toekomst' van 
BAM Materieel die een plaatdikte van 5mm kent. Hiervoor is gekozen in het kader van gewicht- en 
kostenbesparing, mede omdat de bekistingdruk bij de vloerbekisting lager is dan bij een 
wandbekisting en daarmee de vervorming minder is. Als 'kinderbinten' is vervolgens gekozen voor 
gezette stalen L-profielen, waarvoor een afmeting van 80x30x3mm is aangehouden met een h.o.h. 
maat1 van 300mm. 

De gezette staalprofielen dragen af op spanten. Deze spanten dragen de belasting af aan de 
bouwknoop zoals in het morfologisch overzicht aangegeven. Als spant is een stalen balk in de 
breedterichting gekozen, met daaronder een kolom. Ter versteviging en verstijving is een schoor 
aangebracht, waarmee tevens de toog ingesteld kan worden, zie figuur 5.1 & 5.2. 

6600 

Figuur 5.1: doorsnede 
Doorsnedentekening van het voorlopige 
ontwerp van de rode structuurlijn. 

1 Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Het spant is berekend met een h.o.h. maat van 1200mm en een h.o.h. maat van 1500mm, zie 
bijlage 5.2 voor de statische berekening. Hierdoor kunnen materialen en afmetingen worden 
geoptimaliseerd voor de kostenberekening. 

Het systeem kan ontkist worden met een dommekracht1• Deze dient aan elk spantbeen worden 
opgenomen. Het geheel kan uitgereden worden doormiddel van flowrollen1

• 

Van het systeem zijn technische tekeningen gemaakt. Deze zijn terug te vinden in bijlage 5.1. De 
bijbehorende tekeningen zijn: 

• V0-001 V.O. rode structuurlijn met maximale beukbreedte en spant h.o.h. 1200mm 
• VO-OOlb V.O. rode structuurlijn met maximale beukbreedte en spant h.o.h. 1500mm 
• V0-002a V.O. rode structuurlijn met minimale beukbreedte en spant h.o.h. 1200mm 
• V0-002b V.O. rode structuurlijn met minimale beukbreedte en spant h.o.h. 1500mm 
• V0-003a V.O. spant rode structuurlijn h.o.h. 1200mm 
• V0-003b V.O. spant rode structuurlijn h.o.h. 1500mm 
• V0-004 V.O. Schuifstuk 

Figuur 5.2: 
Visualisatie van het voorlopige ontwerp 
van de rode structuurlijn. 

5.2 Voorlopig ontwerp van de groene structuurlijn 

Het concept van de groene structuurlijn is gebaseerd op een vakwerkligger die de belasting 
overdraagt aan een ligger in de lengterichting die op zijn beurt wordt gedragen door consoles aan 
de wand, zie figuur 5.3 en 5.4. Voor het ontwerp is wederom bovenin de constructie begonnen, in 
dit geval met de contactbekisting. Uit het morfologisch overzicht volgt een buigstijf 
bekistingmateriaaL Bij deze structuurlijn is gekozen voor een houten bekistingplaat. Volgens het 
Handboek Uitvoering Betonwerken van Stubeco (2005, pag 99), mag de bekistingplaat maximaal 
lmm per overspanning doorbuigen bij beoordelingsklasse A. De berekening van de . plaat is 
weergegeven in bijlage 5.2. Bij een dikte van 18mm kan de plaat 470mm overspannen en bij een 
dikte van 21mm kan de plaat 530mm overspannen. 

Omdat de contactbekisting van hout is, is het een logische en praktische stap om de kinderbalken1 

ook van hout te maken. Hiervoor zijn twee varianten bekeken: houten baddingen 59x156mm2 en 

J Begrip Is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Peri VT20K dragers. De kinderbalken zijn berekend binnen bijlage 5.2, en hieruit blijkt dat de h.o.h. 
afstand van de vakwerkliggers bij baddinghout 1500mm bedraagt en bij VT20 dragers maximaal 
1800mm. 

Voor het vakwerk is uitgegaan van een stramien van 600mm. Op deze manier blijft er ruimte over 
om onder het vakwerk door te lopen. Het vakwerk bestaat uit twee helften van ±3000mm breed 
die aan elkaar gekoppeld kunnen worden met bouten. Om de dagmaat aan te passen kunnen de 
twee vakwerkspanten langs elkaar schuiven. Zie voor de berekening van het vakwerk bijlage 5.2. 

Het vakwerk rust op zijn beurt op een hoofddrager in de lengterichting. Voor deze balk is gekozen 
voor een raatligger. Deze is in aanschaf iets duurder, maar door de materiaalbesparing en de 
hogere stijfheid kan een lichtere ligger volstaan die in de gebruiksfase minder kraancapaciteit 
vergt. De ligger is berekend en een raatligger uit een IPE300 (h=420mm) voldoet. 

De raatligger moet ten slot worden opgevangen door consoles aan de wand. Om de console aan de 
wand te bevestigen moeten nepconussen1 worden opgenomen. Belangrijke eis hierbij is dat de 
conussen recht en haaks in de wand worden opgenomen. Dubbel vastgezet in de wandbekisting zal 
misschien noodzakelijk zijn. 

~----~~r-,-~--~~--~--~--~r-~~,--,~,--,~~-r------o~ 

""" C\1 

0 ~ co ,..... 
0 C\1 
co -C\1 

.. 0 
..". = ~l~ -- .('i! 

250 6350 

6600 _____§Q_ 
r---------------------------~-----------------------1 

Figuur 5.3: 
Doorsnedentekening van het voorlopige 
ontwerp van de groene structuurlijn. 

doorsnede 

De aansluiting met de wand geschiedt door een strook verloren cementgebonden plaatmateriaal 
(Eter-board HD van Eternit) op de naad te leggen. Deze steunt enerzijds af op de bekisting en 
anderzijds op de sponning in de betonwand die ontstaat door de hoogtestrip in de wandbekisting. 
Deze strook is verloren en kan naderhand gewoon mee worden gespoten met het spackspuiten. Er 
is dus geen verdere afwerking noodzakelijk. 

J Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Omdat het vakwerk uit twee delen bestaat die langs elkaar schuiven is het aanbrengen van toog in 
de onderconstructie moeilijk. Om deze reden is besloten om toog direct onder de bekistingplaat 
aan te brengen, middels gezaagde baddingen (stroken) van verschillende dikte. 

Het systeem kan ontkist worden door de spindel in de consoles naar beneden te draaien. De 
bekisting komt dan op de rollen te liggen die aan de consoles zijn bevestigd. Met behulp van een 
uitrijlier en een compensatiecilinder in de hijskraan kan het geheel uitgereden en ontkist worden. 

Van het systeem zijn technische tekeningen gemaakt. Deze zijn terug te vinden in bijlage 5.1. De 
bijbehorende tekeningen zijn: 

• V0-005a V.O. groene structuurlijn met maximale beukbreedte en baddingen; 
• V0-005b V.O. groene structuurlijn met maximale beukbreedte en VT20 dragers; 
• V0-006a V.O. groene structuurlijn met minimale beukbreedte en baddingen; 
• V0-006b V.O. groene structuurlijn met minimale beukbreedte en VT20 dragers; 
• V0-007 V.O. vakwerk groene structuurlijn; 
• V0-008a V.O. raatliggers groene structuurlijn voor baddingen; 
• V0-008b V.O. raatliggers groene structuurlijn voor VT20 dragers; 
• V0-013 V.O. wandconsole. 

Figuur 5.4: 
Visualisatie van het voorlopige ontwerp 
van de groene structuur/ijn. 

5.3 Voorlopig ontwerp van de oranje structuurlijn 

Voor het ontwerp van de oranje structuurlijn is wederom bovenin de constructie begonnen met de 
contactbekisting. Voor de oranje structuurlijn is gekozen voor een kunststof bekistingplaat. Op 
deze manier zijn drie verschillende materialen als contactbekisting toegepast en kunnen naderhand 
eenvoudig wijzigingen of combinaties gemaakt worden. 

De kunststof bekistingplaat is berekend binnen bijlage 5.2 en hieruit volgt een maximale kinderbint 
h.o.h. afstand van 600mm. Voor de kinderbalken is uitgegaan van Peri VT20 dragers en Peri GT24 
dragers. De overspanning van de VT20 drager mag maximaal 1800mm zijn en van de GT24 drager 
2100mm. 
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Voor het vakwerk is er van uitgegaan dat de onderkant zich ten minste 1200mm boven de ruwe 
vloer moet bevinden. Op deze manier hoeft de leuning van de steiger die een verdieping lager 
gemonteerd is niet weggehaald of neergeklapt te worden, zie figuur 5.5 en 5.6. 

Het vakwerk bestaat uit twee helften (driehoeken) die met een koppelbalk (boven) en een spindel 
(onder) aan elkaar gekoppeld worden. Op deze manier kan de dagmaat aangepast worden. 

Uit de berekening volgt als profielafmeting voor de bovenligger een kokerprofiel 200x100x5mm en 
als kolom een koker 80x80x5mm. De diagonaal in de driehoek is een dubbele strip van 40x10mm2• 

Als koppelbalk volstaat een koker 160x80x5mm en als spindel voldoet een 030mm (Betomax 26). 

Het vakwerk rust op zijn beurt op een hoofddrager in de lengterichting, net als bij de groene 
structuurlijn. Ook hier voldoet een raatligger uit een IPE300 (h=420mm). 

De raatligger draagt op zijn beurt de belasting af aan consoles aan de wand. Het ontkisten 
geschiedt hierdoor op dezelfde wijze als toegelicht is onder de groene structuurlijn . 

I TT 538 T 538 f 538 f 538 f 800 f 800 f 800 f 537 f 538 T 536 T 538 " I 

doorsnede 
Figuur 5.5: 
Doorsnedentekening van het voorlopige 
ontwerp van de oranje structuurlijn. 

Van het systeem zijn technische tekeningen gemaakt. Deze zijn terug te vinden in bijlage 5.1. De 
bijbehorende tekeningen zijn : 

• V0-009a V.O. oranje structuurlijn met maximale beukbreedte en VT20 dragers; 
• V0-009b V.O. oranje structuurlijn met maximale beukbreedte en GT24 dragers; 
• VO-OlOa V.O. oranje structuurlijn met minimale beukbreedte en VT20 dragers; 
• VO-OlOb V.O. oranje structuurlijn met minimale beukbreedte en GT24 dragers; 
• V0-011 V.O. vakwerk oranje structuurlijn; 
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• V0-012a V.O. raatliggers oranje structuurlijn voor Vf20 dragers; 
V.O. raatliggers oranje structuurlijn voor GT24 dragers; 
V.O. wandconsole. 

• V0-012b 
• V0-013 

Figuur 5.6: 
Visualisatie van het voorlopige ontwerp 
van de oranje structuurlijn. 

5.4 Fabricagekosten en huurprijsbepaling voorlopige ontwerpen 

;#bam 

In de uitwerking van de concepten naar voorlopige ontwerpen zijn materialen, dimensies en 
profielen aan de bekistingen gekoppeld. De profielafmetingen zijn berekend en kunnen als 
realistisch en betrouwbaar worden geïnterpreteerd. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de 
fabricagekosten van de varianten en de bijbehorende huurprijs bepaald. 

5.4.1 Fabricagekosten 

In samenwerking met dhr. Wilms, calculator van BAM Materieel Gietbouwbekisting Woningbouw, 
zijn de fabricagekosten voor de verschillende systemen berekend. Hiervoor is uitgegaan van een 
totale productiehoeveelheid van 20 complete vloerbekistingen ter grootte van een beuk. 

Voor de rode structuurlijn zijn twee varianten berekend: 
• Elementen van 2,4mtr met spanten h.o.h. 1,2mtr; 
• Elementen van 3,0mtr met spanten h.o.h. l,Smtr. 

Voor de groene structuurlijn zijn twee varianten berekend: 
• Spanten h.o.h. l,Smtr met kinderbinten van baddinghout; 
• Spanten h.o.h. l,Bmtr met kinderbinten van Peri Vf20 dragers. 

Voor de oranje structuurlijn zijn tevens twee varianten berekend: 
• Spanten h.o.h. l,Bmtr met kinderbinten van Peri Vf20 dragers; 
• Spanten h.o.h. 2,1mtr met kinderbinten van Peri GT24 dragers. 
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Voor de berekening zijn eerst de productiekosten van alle onderdelen berekend . Vervolgens is voor 
de samenstelling uitgegaan van het referentieproject, zoals omschreven in paragraaf 1.3.1. De 
berekeningen van de fabricagekosten zijn weergegeven in bijlage 5.3. 

De fabricagekosten van de verschillende systemen zijn : 
• Rode structuurlijn h.o.h. 1,2mtr € 19.045,00/bekisting à 49,32m2 

• Rode structuurlijn h.o.h. 1,5mtr € 18.388,00/bekisting à 49,32m2 

• Groene structuurlijn met baddingen € 11.786,00/bekisting à 49,32m2 

• Groene structuurlijn met VT20 dragers € 10.480,00/bekisting à 49,32m2 

• Oranje structuurlijn met VT20 dragers € 13.753,00/bekisting à 49,32m2 

• Oranje structuurlijn met GT24 dragers € 14.387,00/bekisting à 49,32m2 

• Console bij groene en oranje structuurlijn € 223,00/st. 

5.4.2 Huurprijsbepaling 

Nadat de aanschafwaarde van de bekisting is berekend is de huurprijs bepaald. Hiervoor zijn de 
volgende uitgangspunten en percentages aangehouden : 

Rode structuurlijn: 
• Afschrijving : 

• Restwaarde: 

• Rente: 

• Onderhoud: 

• AK + W&R: 

• Bezettingsgraad : 

Groene structuurlijn: 
• Afschrijving : 
• Restwaarde : 
• Rente : 
• Onderhoud : 
• AK + W&R: 

10 jaar 
5% (oud ijzer) 
6% 
10% van de aanschafwaarde 
21% op het eindbedrag 
70% . 

10 jaar 
5% (oud ijzer) 
6% 
10% van de aanschafwaarde 
21% op het eindbedrag 

• Bezettingsgraad : 70%. 
De groene structuurlijn is exclusief (houten) bekistingplaat Deze wordt per project aangebracht en 
afgeschreven. 

Oranje structuurlijn: 
• Afschrijving staalconstructie : 
• Afschrijving bekistingplaat: 

• Restwaarde : 

• Rente: 

• Onderhoud : 

• AK + W&R: 

• Bezettingsgraad: 

10 jaar 
5 jaar 
50% op de staalconstructie na 5 jaar afschrijving 
6% 
10% op aanschafwaarde 
21% van het eindbedrag 
70% . 

De oranje structuurlijn is inclusief kunststof bekistingplaat Er wordt vanuit gegaan dat de 
bekistingplaat een levensduur van 5 jaar heeft en de staalconstructie een levensduur van 10 jaar. 
Om deze reden wordt in de berekening rekening gehouden met 5 jaar afschrijving, maar is de 
restwaarde de helft van de aanschafwaarde van de staalconstructie. 

De bepaling van de huurprijs is weergegeven in bijlage 5.3. 
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De huurprijzen van de verschillende systemen zijn: 
• Rode structuurlijn h.o.h. 1,2mtr 
• Rode structuurlijn h.o.h. 1,5mtr 
• Groene structuurlijn met baddingen 
• Groene structuurlijn met VT20 dragers 
• Oranje structuurlijn met VT20 dragers 
• Oranje structuurlijn met GT24 dragers 
• Console bij groene en oranje structuurlijn 

( 0,67/dag/m2 

( 0,64/dag/m2 

( 0,41/dag/m2 

( 0,37 /dag/m2 

( 0,60/dag/m2 

( 0,62/dag/m2 

( 0,39/dag/st. 

5.5 Kostenvergelijking aan de hand van referentieproject 

maten el 

Omdat de structuurlijnen op verschillende principes zijn gebaseerd, zijn niet alleen de huurprijzen 
met elkaar vergeleken, maar is de realisatie van het gehele casco doorgerekend met het 
betreffende bekistingsysteem. Hiervoor is het referentieproject zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 
aangehouden. De woningen zijn berekend voor de bouwsystemen : 

• Wanden - rode structuurlijn (koude gietbouw); 
• Wanden -groene structuurlijn (koude gietbouw); 
• Wanden -oranje structuurlijn (koude gietbouw). 

De kosten zijn in een vijftal kostenposten ingedeeld : 
• Materieel vast; 
• Materieel variabel; 
• Materiaal; 
• Arbeid; 
• Algemene bouwplaats kosten (ABK). 

5.5.1 Uitgangspunten en inzet 

Alvorens gestart is met de calculaties zijn een aantal uitgangspunten opgesteld: 
• De fundatie en begane grondvloer zijn gereed en worden niet meegenomen in de 

berekening; 
• Het kale betoncasco wordt uitgerekend, zonder HSB gevel- en dakelementen; 
• Er wordt geen bedrag voor installaties meegenomen, omdat deze voor alle systemen gelijk 

zijn. Uitzondering zijn 5 stuks centraaldozen per vloer à € 1,50/st. die bij de nieuwe 
varianten worden meegenomen, omdat deze bij breedplaatvloeren geïntegreerd zijn; 

• Er wordt in elke vloer een trapgatsparing opgenomen van 3,1x1,0 meter; 
• In de eindwanden wordt per laag één raamsparing opgenomen van 1,45x1,8 meter; 
• Voor berekening van het aantal huurdagen van de vloerbekistingen wordt de formule 

[aantal gebruiksdagen x 1,17 + 5] gehanteerd zoals bij een tunnelbekisting (bron: BAM 
Materieelboek); 

• Voor berekening van het aantal huurdagen van de stalen wandbekistingen wordt de 
formule [aantal gebruiksdagen x 1,20 + 5] gehanteerd (bron: BAM Materieelboek) ; 

• Voor de ABK van de wanden - vloerensystemen wordt een bedrag van ( 6.302/week 
aangehouden (nacalculatie BAM Woningbouw, Weert); 

• Voor het aantal weken van de ABK wordt het aantal huurdagen gedeeld door 5; 
• Voor de voorbereidingskasten (post: materieel vast) van de wanden - vloerensystemen 

wordt 30% van de vaste materieelkosten berekend (nacalculatie BAM Woningbouw, 
Weert); 

• Wapeningshoeveelheden: 
o Wanden: 22 kg/m3 ; 

o Vloerveld: 45 kg/m3; 

• De prijs voor het leveren en verwerken van wapening is vastgesteld op ( 1,05/kg; 
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• De betonprijs voor standaard beton voor de wanden is vastgesteld op € 63,00/m3 ; 

• De betonprijs voor de vloersystemen (koude gietbouw) is vastgesteld op € 71,50/m3; 

Inzet: 
Voor de bepaling van de hoeveelheid materieelinzet, is uitgegaan van het maken van één woning 
per dag. 

Dit komt neer op: 
• 3 sets wandbekistingen; 
• 2 sets vloerbekistingen; 
• 2 sets topwandbekistingen; 
• 2 klimsteigers (kopgevelsteiger); 
• 12 omloopsteigers (t.b.v. vloeren); 
• 6 omloopsteigers (t.b.v. topwanden) . 

5.5.2 Berekening 

Voor de berekening is gebruik gemaakt van Excel. Per kostenpost is uitgerekend hoeveel het 
onderdeel kost. De materiaalprijzen en normen die niet in bovenstaande paragraaf zijn genoemd 
komen voort uit het model "bouwmethode bepaling", waarmee men bij BAM Materieel een indicatie 
van prijzen afgeeft voor verschillende bouwmethodieken en het "calculatiebestand gietbouw", 
waarmee men bij BAM Materieel offertes maakt voor gietbouwprojecten. 

De begrotingen zijn weergegeven in bijlage 5.4. 

5.5.3 Resultaten 

De resultaten van de calculaties zijn grafisch weergegeven in figuur 5. 7. Dit zijn de uiteindelijke 
cascokosten per woning, uitgezet tegen de seriegrootte waarin de woningen worden gebouwd. 
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Figuur 5.7: 
Cascokosten per woning per seriegrootte waarin de woning gebouwd wordt. Het bouwsysteem 
met de oranje structuurlijn is het goedkoopst tot en met 54 woningen. Vanaf 60 woningen is 
het bouwsysteem met de rode structuurlijn het goedkoopst. 

5.6 Kostenvergelijking geïmplementeerd in de doelstelling 

90 

Voordat tot een keuze voor het definitief ontwerp gekomen kan worden, zijn de cascokosten per 
woning getoetst aan de doelstelling. De doelstelling schrijft voor dat het vloerbekistingsysteem ten 
minste € 3,70/m2 vloeroppervlakte goedkoper moet zijn dan wanden - breedplaten in de 
seriegrootte van 6 tot en met 30 woningen. Daarnaast mag de bouwtijd niet langer duren. 

De cascokosten van woningen gemaakt met de vloerbekisting van de verschillende varianten en de 
cascokosten van de bouwsystemen wanden - breedplaten en tunnelgietbouw zijn in figuur 5.8 
uitgezet. Bij de seriegrootte 6 woningen is er nauwelijks verschil in kosten waarneembaar tussen 
het bouwsysteem wanden - breedplaten of de groene/oranje structuurl ijn. Naarmate de 
seriegrootte toeneemt wordt het verschil tussen deze bouwsystemen groter. 
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Figuur 5.8: 
Cascokosten per woning per seriegrootte waarin de woning gebouwd wordt. Het bouwsysteem 
met de oranje structuurlijn is het goedkoopst tot en met 46 woningen. Vanaf 46 woningen is 
tunnelgietbouw het goedkoopst. 

Omdat uit de grafiek niet kan worden opgemaakt of de doelstelling behaald is, is een tabel 
opgesteld. In deze tabel is de seriegrootte vermeld met het aantal m2 vloeroppervlakte behorend 
bij die seriegrootte. Vervolgens is de doelstelling weergegeven, waarin het aantal m2 

vloeroppervlakte wordt vermenigvuldigd met (3,70. Dit is het bedrag dat het alternatieve 
bouwsysteem goedkoper moet zijn dan de projectkosten met het bouwsysteem wanden -
breedplaten. De projectkosten van het bouwsysteem wanden - breedplaten zijn in de volgende 
kolom weergegeven en in de daaropvolgende kolom de projectkosten verminderd met de kosten 
uit de doelstelling. Door deze kolom te vergelijken met de projectkosten gemaakt met de drie 
alternatieve bouwsystemen kan de doelstelling getoetst worden, zie tabel 5.2. 

Vloer- Doelstel ling Projectkos ten Wanden-breedplaten 
Serlegrootte oppervlakte D,70*m 2 W..,den-breedplaten m inus C:J,70*m 2 

[aantal won.] [m'] [€/project] [€/project] [€/project] 
6 620 € 2.294 00 € 124.040 00 € 121.746 00 

12 1240 € 4.588 00 € 185.396 00 € 180.808 00 
18 1860 € 6.882 00 € 248.729 00 € 241.847 00 
24 2480 € 9.176 00 € 308.999 00 € 299.823 00 
30 3100 € 11.470,00 € 368.511,00 € 357.041,00 

Tabel5.2: 
Toetsing van de doelstelling. 
De rode structuurlijn voldoet niet aan de doelstelling, de groene 
structuurlijn voldoet van 18 tot en met 30 woningen en de oranje 
structuurlijn voldoet van 12 tot en met 30 woningen. 

Afstudeerrapport 

Rood 

[€/project] 
€1420420 00 
€ 199.245 00 
€25S.747 00 
E: 308.837 00 
( 361.108,00 . 

Projectk-ten 
Groen Oranje 

(€/project] (€/project] 
c: 126.117 00 € 124.000 00 
c: 182.639 00 € 180.661 00 
( 241.165 00 € 239.350 00 
€ 296.551 00 € 294.874 00 
( 351.033,00 € 349.496,00 

... doelstellino niet gehaald 
• doelstellino wel gehaald 
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Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de oranje structuurlijn het 'beste' voldoet aan de 
doelstelling, namelijk vanaf 12 woningen. Vanaf zes woningen is deze variant wel goedkoper dan 
wanden - breedplaatvloeren, maar wordt de doelstelling niet behaald. 

In de definitieve ontwerpfase kunnen onderdelen, materialen of samenstellingen geoptimaliseerd 
worden. Met die wetenschap in het achterhoofd wordt de mate van het behalen van de doelstelling 
als voldoende beschouwd in deze fase van het ontwerptraject 

5.7 Praktische vergelijking van de voorlopige ontwerpen 

De keuze voor het definitieve ontwerp moet niet alleen op kosten worden beoordeeld, maar ook op 
praktische haalbaarheid. Hiervoor zijn twee gesprekken met deskundigen aangegaan, te weten 
dhr. C. Frissen, hoofduitvoerder BAM Woningbouw Weert (10-01-2011) en dhr. M. Flipsen, hoofd 
bedrijfsbureau BAM Woningbouw Weert (11-01-2011). Beide personen zijn in een eerdere fase van 
het afstudeertraject geïnterviewd ten aanzien van de gebruikerswensen. Omdat in de 
kostenvergelijking duidelijk is geworden dat met de doelstelling niet gehaald wordt met de rode 
structuurlijn, zijn voornamelijk de tekeningen van de groene en de oranje structuurlijn besproken. 

Tijdens de besprekingen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 
• Vrije hoogte; 
• Aansluiting vloer met wand; 
• Toog; 
• Veiligheid. 

Vrije hoogte: 
Dhr. Frissen geeft aan dat de vrije doorloophoogte onder de bekisting erg belangrijk is. Hier moet 
je, naast het be- en ontkisten, bij om het cementwater dat langs de wand lekt weg te spuiten met 
een waterslang. Volgens dhr. Frissen is een bouwvakker ongeveer 1,95mtr lang, en met een helm 
op moet je een vrije hoogte van minimaal 2,0mtr aanhouden. Op dit vlak scoort de groene 
structuurlijn dus beter dan de oranje structuurlijn, maar niet optimaal, omdat de vrije hoogte bij de 
groene structuurlijn slechts 1,8mtr is (bij de minimale vrije hoogte tussen de vloeren van 2,65mtr). 
Dhr. Flipsen denkt mee met het probleem om hoogte te besparen en komt met het idee om de 
kinderbinten tussen de vakwerkspanten aan te brengen. Op deze manier bespaar je 180mm. 
Daarnaast is een 3D vakwerk een mogelijkheid, deze zijn stijver dan 2D vakwerken bij dezelfde 
hoogte. 

Aansluiting vloer met wand: 
Volgens dhr. Frissen kan het schuifprofiel zoals getekend voor de rode structuurlijn (tekening V0-
004) na een beperkt aantal inzetten niet meer schuiven en komt het vast te zitten. Hij vindt dat 
het KISS-principe gehanteerd moet worden, dus een eenvoudige en makkelijke aansluiting. Dhr. 
Frissen geeft sterk de voorkeur aan een strook verloren cementgebonden plaatmateriaal dat achter 
blijft in de vloer. Deze strook kan op de bekisting gespijkerd worden en tegen de zijkant van de 
wand aansluiten. 

Toog: 
Dhr. Frissen komt tot de conclusie dat toog moeilijk instelbaar is bij de bekisting van de groene 
structuurlijn. Het uitvullen boven de baddingen ziet hij wel als optie, maar handig is het niet. Dit is 
bij de bekisting van de oranje structuurlijn beter geregeld, maar ook hier is het moeilijk, omdat 
dhr. Frissen bang is dat de bekisting scheluw1 wordt getrokken en moeilijk 'uit te richten' is. 

l Begrip is nader toegelicht in de hoofdstuk 8 'Verklarende woordenlijst' 
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Volgens dhr. Frissen is het belangrijk om veiligheid in elke fase van het bouwproces te bieden. Ook 
tijdens het entkisten moet je dus veilig werken. Hiervoor dien je vlak voor het entkisten een 
dubbele beveiliging aan te brengen. Voor de bekisting dient een neerklapbaar hekwerk te worden 
opgenomen. 

Conclusie: 
Dhr. Frissen is onder de indruk van de bekisting van de oranje en groene structuurlijn . Hij staat 
achter het ontwerp en aarzelt niet om één van de twee bekistingen een keer in de praktijk te 
proberen. De groene structuurlijn geniet zijn voorkeur omdat je hier makkelijker onderdoor kunt 
lopen en de oranje structuurlijn geniet zijn voorkeur omdat deze makkelijker te transformeren is. 

5.8 Keuze voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp 

Uit de kostenberekening blijkt dat de rode structuurlijn te duur is, omdat deze niet aan de 
doelstelling voldoet. De keuze gaat daarmee tussen de groene en de oranje structuurlijn . De 
'groene bekisting' heeft een grotere vrije doorloophoogte dan de 'oranje bekisting', maar de 'oranje 
bekisting' is op zijn beurt weer makkelijker te transformeren en toog kan makkelijker worden 
aangebracht. Daarnaast is de 'oranje bekisting' goedkoper, maar dit kan grotendeels verklaard 
worden door de kunststof bekistingplaat die eventueel ook voor de 'groene bekisting' gebruikt kan 
worden. In dat geval gaan de fabricagekosten een rol spelen, maar deze zijn ook in het voordeel 
van de 'oranje bekisting'. 

Het enige nadeel van de oranje bekisting is de vrije doorloophoogte, welke bij de 'groene bekisting' 
hoog scoort. Als de vrije hoogte van de 'oranje bekisting' beperkt kan worden en net zo groot, of 
groter kan worden dan bij de 'groene bekisting', zou dit een optimale situatie creëren. Daarom is 
gekozen om de oranje structuurlijn verder uit te werken in een definitief ontwerp, waarbij een 
aantal voordelen van de groene structuurlijn geïmplementeerd moeten worden in de oranje 
structuurlijn. 
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6. Definitief ontwerp: Fly-deck bekisting 

In het vorige hoofdstuk is de keuze voor het definitieve ontwerp gemaakt. Het voorlopige ontwerp 
van de oranje structuurlijn wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp, waarbij een aantal 
aanpassingen aan het ontwerp worden gedaan die voornamelijk betrekking hebben op de vrije 
hoogte onder de bekisting. 

6.1 Uitwerking definitief ontwerp 

De bekisting is geheel herzien, waarbij de basis van de oranje variant is aangehouden. In deze 
paragraaf wordt eerst een afgewogen keuze voor de bekistingplaat gemaakt. Vervolgens is de 
onderconstructie opnieuw uitgewerkt en berekend in een statische berekening. Daaropvolgend is 
de wandconsole opnieuw geëngineerd, waarbij rekening is gehouden met het gewicht van de 
console. Vervolgens is de definitieve huurprijs bepaald en is een nieuwe kostenvergelijking aan de 
hand van het referentieproject opgesteld. 

6.1 .1 Contactbekisting Fly-deck bekisting 

Voor de contactbekisting zijn in dit stadium van het ontwerpproces twee varianten bekeken: 
• Houten bekistingplaat (Betofilm); 
• Kunststof bekistingplaat (NOEboard) . 

Hout: 
Betofilm betanplex is 18mm dik en opgebouwd uit berken I vuren fineren, 11-laags met op de 
boven- en onderzijde een fenolfilm laag van 120gramlm2• De houten bekistingplaat is goed 
spijkerbaar, maar de gaatjes kunnen vollopen met (cement) water, waardoor de plaat uit kan 
zetten. 

Voordelen hout: 
• Goedkoop in aanschaf; 
• Goed bewerkbaar; 
• Duurzaam; 
• Kwalitatief goed betonoppervlak bij nieuwe plaat; 

Nadelen hout: 
• Beperkte repetitie; 
• Zwelt bij vochtopname; 

Kunststof: 
NOEboard is 10, 13, 16 of 22mm dik en is opgebouwd uit een thermoplastlaag, een 
glasvezelversterkte laag en een PU schuimkern. De E-modulus van de plaat is in de sterke richting 
5300Nimm2 en in de zwakke richting 3300Nimm2

• 

De plaat is goed spijkerbaar (als hout) en de spijkers klemmen goed vast in de plaat. Na het 
uittrekken van de spijker is er een klein rond gaatje zichtbaar en aan de achterkant een kleine 
'splinter'. De plaat neemt wel vocht op, maar zwelt niet. Ook gaat de plaat niet rotten. 

Voordelen kunststof: 
• Duurzaam (milieuvriendelijk I recyclebaar); 
• Kwalitatief zeer goed betonoppervlak; 
• Zwelt niet bij vochtopname; 
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• Gaat langer mee dan hout (fabrikant Alkus claimt 1.000 inzetten); 
• Goed spijkerbaar; 
• Grote vormvastheid (temperatuur); 
• Grote buigstijfheid; 
• Kras en schadebestendig; 

Nadelen kunststof: 
• Beperkte repetitiefactor, maar beter dan hout; 
• Lagere stijfheid (E-modulus) dan hout; 
• Duurder in aanschaf dan hout; 

Isolatie koude gietbouw: 
De bekistingplaat moet geschikt zijn voor koude gietbouw (eis 12 uit het Programma van Eisen). 
Bij tunnelbekistingen met koude gietbouw worden isolerende zeilen aan de kopse kanten van de 
tunnel gehangen, om zo een geïsoleerde tunnelruimte te creëren. Als de bekistingplaat voldoende 
isoleert is het toepassen van isolerende zeilen in de beuk overbodig, wat een besparing in de 
eenmalige kosten oplevert (aanschaf zeilen: €31,50im2). Deze overweging dient worden 
meegenomen in de vergelijking. 

De A-waarde van multiplex is 0,17Wim*K. Bij een dikte van 18mm levert dit een Re-waarde van: 
(0,01810,17)= 0,11m2 * K/W. 

De A-waarde van de kunststof bekistingplaat is opgevraagd bij de fabrikant NOE en deze is 
0,05Wim*K (bijlage 6.1). Bij een dikte van 22mm levert dit een Re-waarde van: (0,02210,05)= 
0,44m2 *K/W. 

De Re-waarde van een 6mm dik afdekzeil is 0,25m2 *K/W (navraag bij fabrikant Bingham 
Schiedam bv). 

De kunststof bekistingplaat isoleert dus beter dan het afdekzeil en de houten bekistingplaat isoleert 
minder goed dan het afdekzeil. Bij toepassing van de houten bekistingplaat zal moeten worden 
overwogen om isolerende zeilen aan de kopse zijden op te hangen. Bij toepassing van de kunststof 
bekistingplaat is dit overbodig. 

Kosten: 
Voor de kostenvergelijking is het uitgangspunt 240 werkdagen per jaar. De bezettingsgraad van de 
bekisting is op 70% vastgesteld. Dit komt neer op 240 * 70% = 168 huurdagen per jaar. 

Bij een gemiddelde projectgrootte van 24 woningen is dit (24*1,17) + 5 = 33 huurdagen per 
project. Per jaar levert dit 168133 dagen = 5 projecten per jaar dat de bekisting ingezet wordt. 

De houten bekistingplaat wordt per project afgeschreven: 
Aanschafprijs hout = €12,34 * 15% zaagverlies = € 14,19 
Montage hout = 0,24 mulm2 = € 10,80im2 

Demontage I afval = € 5,00 I m2 

Onderhoud n.v.t. 
Totaal over 10 jaar: = (50*14,19)+(50*10,80)+(50*5,00) = C 1499,50 

De kunststof bekistingplaat gaat volgens de fabrikant (Aikus & Noe) tot 1000x mee. Deze meting is 
gebaseerd op een kunststofplaat in een stalen paneelbekisting. Daarnaast is tijdens de proef 
waarschijnlijk weinig gespijkerd in de plaat, waardoor de bewering enigszins optimistisch is. 
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In de vloerbekisting wordt veel gespijkerd, overheen gelopen en bewerkt. Voor deze 
kostenvergelijking wordt daarom uitgegaan van een levensduur van één jaar (168 huurdagen 
inzet) . 

Aanschafprijs kunststof 
Montage kunststof 

= 
= 

( 92,00 * 0,85 (15% korting) = ( 80,00 (zie bij lage 6.1) 
0,15mulm2 = ( 6,751m2 (minder dan hout, want de 
kunststof bekistingplaten worden op maat geleverd) 

= ( 5,001m2 Demontage I afval 
Onderhoud 
Totaal over 10 jaar: 

= 
= 

0,20mulm2 = ( 9,001m2 

(10*80,00)+(10*6,75)+(10*5,00)+(50*9,00) = c 1367,50 

Over een periode van 10 jaar is de kunststof bekistingplaat het voordeligst. Het verschil is €:1368 I 
€:1500 = 91% in het voordeel van de kunststof bekisting plaat. 

De definitieve keuze voor het type bekistingplaat is dan ook de kunststof bekistingplaat van 
fabrikant NOE, met een dikte van 22mm. Tevens hoeven er bij toepassing van deze bekistingplaat 
geen isolerende zeilen in de beuk worden opgehangen. 

6.1.2 Onderconstructie Fly-deck bekisting 

Uit het beoordel ingsgesprek met dhr. Frissen is gebleken dat een grote vrije hoogte tussen de 
onderkant bekisting en de bovenkant van de vloer van belang is (paragraaf 5. 7). In het nieuwe 
ontwerp is de onderkant van de voetplaat onder het vakwerk (in het midden) op dezelfde hoogte 
geplaatst als de onderkant van de raatligger aan de zijkant. Dit is met de rode stippellijn in figuur 
6.1 weergegeven. Op deze manier wordt een vrije hoogte van ongeveer 2,0mtr gerealiseerd en kan 
de bekisting stabiel op de grond geplaatst worden, is het stapelbaar voor t ransport en kan het 
efficiënt opslagen worden. 

m 

~--------------~1~ 

Figuur 6.1 : 
Dwarsdoorsnede van het definitieve ontwerp, met een 
maximale vrije hoogte van bijna 2,0mtr (rode stippellijn). 
De onderzijde van het 'voetje ' in het midden bevindt zich 
op dezelfde hoogte als de onderzijde van de raatligger, 
zodat de bekisting stabiel op de grond neergezet kan 
worden. 
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Om extra hoogte te winnen zijn de kinderbinten (VT20 dragers van Peri) tussen de spanten 
geplaatst, in plaats van er bovenop. Op deze manier wordt extra hoogte voor het vakwerk 
gewonnen waardoor de vakwerkprofielen minder zwaar kunnen worden uitgevoerd. Het niet door 
laten lopen van de kinderbinten is wel nadelig voor de sterkte en stijfheid van de kinderbinten. De 
kinderbinten zijn daarom opnieuw berekend met een h.o.h. maat van 640mm en een overspanning 
van 1900mm is hierbij haalbaar. Doordat de kinderbinten tussen de spanten komen, worden de 
spanten h.o.h. 2,0mtr geplaatst. 

De spanten zijn ook opnieuw berekend. Door de kleinere hoogte dienen de profielen zwaarder 
uitgevoerd te worden. Voor de bovenligger is voor een hogere staalkwaliteit gekozen, zodat de 
hoogte beperkt blijft. De statische berekening van de beplating, de kinderbinten en het spant is 
terug te vinden in bijlage 6.3. 

Een derde belangrijke aanpassing in het definitieve ontwerp ten opzichte van het voorlopige 
ontwerp is de toevoeging van een stelspindel om toog mee in te stellen. Doordat de 
constructiehoogte lager is geworden, is het moeilijker om toog aan te brengen met de horizontale 
trekstang. Daarnaast is het volgens dhr. Frissen moeilij k om de bekisting 'uit te richten ' met de 
horizontale trekstang. Om deze reden is in plaats van een vaste kolom een stelspindel toegevoegd, 
zoals in figuur 6.2 en 6.3 weergegeven. 

[_ . ·····--·-···-·--------

Figuur 6.2: 
Stelspindel t.b.v. toog. Het rode 
kader komt overeen met het rode 
kader uit figuur 6.1 . De ene helft 
van de spindel heeft een rechtse 
draad en de andere helft een 
linkse draad. 

n 

Figuur 6.3: 
Stelspindel t.b.v. toog 
uitgesplitst in de verschillende 
onderdelen. Zie ook tekening 
D0-004 in bijlage 6.2 

Figuur 6.4: 
Glijlager van het type GX .. F 
van SKF doorgesneden. 

Een voorwaarde om toog in te stellen is dat alle punten van het vakwerk (driehoek) scharnierend 
worden uitgevoerd. Hiervoor is de stelspindel met een bout aan de kokerconstructie verbonden, 
waarom de stelspindel kan 'draaien'. De trekstang is middels glijlagers van het type SKF GX40F 
aan de kolom verbonden (figuur 6.4), zodat deze om de z-as kan roteren ten opzichte van de 
horizontale spindel. 
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Van de bekisting zijn een aantal technische tekeningen gemaakt. Deze tekeningen zijn in bijlage 
6.2 weergegeven. De tekeningen die zijn opgenomen zijn: 

• D0-001 Totaal overzicht Fly-deck bekisting 
• D0-002 Onderdelen Fly-deck bekisting 
• D0-003 Wandconsole Fly-deck bekisting 
• D0-004 Stelspindel t.b.v. toog 
• D0-005 Handje t.b.v. ophanging kinderbinten t.p.v. koppelbalk 
• D0-006 Principe veiligheid en detail klapconsole 
• D0-007 Principe transport 

1:50 
1:20 I 1:10 
1:5 
1:2 
1:2 
1:20 
1:50 

Daarnaast is een 'naam' aan de bekisting gegeven. Omdat het een vloerbekisting is dat tijdens het 
ontkisten in één keer uit de beuk 'vliegt' is gekozen voor de naam "Fiy-deck" bekisting. In figuur 
6.5 en 6.6 zijn visuele weergaven van de Fly-deck bekisting weergegeven: 

Figuur6.5: 
Visuele weergave vooraanzicht 
van de Fly-deèk bekisting in een beuk. 

Figuur 6.6: 
Overzicht van de Fly-deck bekisting, 
gedeeltelijk bekleed met een bekistingplaat 
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Voor de wandconsole zijn in het voorlopige ontwerp een aantal maten en afmetingen aangehouden 
die op basis van gevoel tot stand zijn gekomen. Daarnaast is er in het voorlopige ontwerp geen 
entkistvoorziening of rol opgenomen. 

Voor het definitieve ontwerp is de console opnieuw geëngineerd . Hiervoor is een detailberekening 
opgesteld, waarin achtereenvolgens de volgende onderdelen zijn berekend : 

• Controle betonwand op buiging; 
• Controle oplegspanning in centerpengat (betonwand) ; 
• Controle spindel op druk en knik; 
• Controle dubbele UNP-profiel op buiging, afschuiving en vergelijkspanning; 
• Controle achterplaat op buiging en afschuiving; 
• Controle dikte en hoogte schetsplaten; 
• Controle lasverbinding tussen UNP-profielen en achterplaat; 
• Controle bout door de wand op trek, afschuiving en gecombineerde trek en afschuiving . 

De detailberekening is weergegeven in bijlage 6.4. Vervolgens is de console uitgewerkt in een 
technische tekening . Deze is weergegeven in bijlage 6.2 onder tekeningnummer D0-003 . Een 
visuele weergave van de console is weergegeven in f iguur 6 .7. 

Het gewicht van de complete console bedraagt 20,3kg. Dit wordt als voldoende beschouwd, omdat 
het binnen de norm valt die de Arbo-wet heeft gesteld . 

Figuur6.7: 
Visuele weergave wandconsole. 
Ontkisten door de stelspindel naar beneden te draaien en de 
bekisting uit te rijden over de rollen met een uitrijlier. 
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6.1. 4 Huurprijsberekening Fly-deck bekisting 

Nadat de bekisting in zijn geheel opnieuw is uitgewerkt, zijn de fabricagekosten bepaald. In deze 
fabricagekosten zijn een aantal 'dure' onderdelen toegevoegd, zoals de uit massief staal gedraaide 
stelspindels en de glijlagers. Daarnaast wordt de kunststof bekistingplaat op één jaar 
afgeschreven, in plaats van vijf jaar zoals bij het voorlopige ontwerp. De fabricagekosten van de 
Fly-deck bekisting, inclusief de fabricagekosten van de wandconsole zijn weergegeven in bij lage 
6.5. 

De fabricagekosten zijn : 
• Onderconstructie 
• Bekistingplaat 
• Wandconsole 

€14.047,00/bekisting à 50m2 

€4.540,00/bekisting à 50m2 

€184,00/st. 

Aan de hand van de fabricagekosten is de huurprijs bepaald. Deze huurprijsbepaling is tevens 
weergegeven in bijlage 6.5. 

De huurprijzen zijn : 
• Fly-deck bekistingsysteem €1,31/dag/m2 

• Wandconsole €0,32/dag/st. 
Uitgaande van 5 huurdagen per week en ±240 huurdagen per jaar 

6.1. 5 Kostenvergelijking aan de hand van referentieproject 

Met de definitieve huurprijs van het Fly-deck bekistingsysteem zijn nieuwe begrot ingen opgesteld 
voor het realiseren van een woningcasco gemaakt in de serie van 6 tot en met 90 woningen. 
Hiervoor is het referentieproject zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 aangehouden. 

Voor de berekeningen worden dezelfde uitgangpunten en materieelinzet aangehouden als 
beschreven in paragraaf 5.5.1. 

Berekening 
Voor de berekening is gebruik gemaakt van Excel. Per kostenpost is uitgerekend hoeveel het 
onderdeel kost. De begrotingen zijn weergegeven in bijlage 6.6. 

Resultaten 
De resultaten van de calculaties zijn grafisch weergegeven in figuur 6.8. Dit zijn de cascokosten 
per woning, uitgezet tegen de seriegrootte waarin de woningen worden gebouwd. 
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Figuur 6.8: 
Cascokosten per woning per seriegrootte waarin de woning gebouwd wordt. 
Het bouwsysteem 'wanden - Fly-deck' bekisting is het goedkoopst tot en met 42 
woningen. Vanaf 48 woningen is het bouwsysteem tunnelgietbouw het goedkoopst 
(rode stippellijn). 

78 84 

Tot slot is de doelstelling nogmaals getoetst. Hiervoor is een tabel opgesteld met een kolom voor 
de projectkosten voor het bouwsysteem wanden - breedplaten en een kolom voor de projectkosten 
van het bouwsysteem wanden - breedplaten verminderd met het bedrag uit de doelstelling. Deze 
zijn vergeleken met de projectkosten van het bouwsysteem wanden - Fly-deck bekisting. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 6.1. Vanaf 6 woningen wordt de doelstelling helaas niet 
behaald, maar is het bouwsysteem wel goedkoper dan wanden - breedplaten. 

Vloer- Doelstelling Projectkosten 
Seriegrootte oppervlakte C3,70*m 2 Wanden - breedplaten 
[aantal won.] [mz] [€/project] [€/project] 

6 620 ( 2.294 00 ( 124.040 00 
12 1240 € 4.588 00 ( 185.396 00 
18 1860 € 6.882 00 ( 248.729 00 
24 2480 €9.17600 ( 308.999 00 
30 3100 ( 11.470,00 ( 368.511,00 

Tabe/6.1 : 
Toetsing van de doelstelling. 
Bij 6 woningen is het alternatieve bekistingsysteem Fly
deck wel goedkoper dan breedplaatvloeren, maar wordt 
de doelstelling niet gehaald. Vanaf 6 woningen wordt de 
doelstelling wel gehaald. 

Afstudeerrapport 

Wanden-breedplaten Projectkosten 
minus C3,70*m 2 Wanden-Fiy-cleck 

[€/project] 
( 121.746 00 
€ 180.808 00 
( 241.847 00 
( 299.823 00 
( 357.041,00 

= doelstelling niet gehaald 
""' doelstelling wel gehaald 

[€/project] 
€ 121.925 00 
( 179.080 00 
( 238.330,00 
€ 294.348 00 
( 349.463,00 
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Het behalen van de doelstelling voor de seriegrootte van 12 tot en met 30 woningen wordt als 
voldoende beschouwd voor dit afstudeerproject. In hoofdstuk 7 zullen nog enkele aanbevelingen 
worden gedaan, waardoor de doelstelling alsnog bereikt zou kunnen worden. Daarnaast zal BAM 
Woningbouw voornamelijk grotere series maken dan 6 woningen, waardoor dit marktsegment 
minder interessant is voor BAM Materieel (persoonlijke mededeling J. Zentjens 28-04-2010). 
Verder speelt het argument dat de wanden van woningen gemaakt in een seriegrootte van 6 veelal 
niet uit beton vervaardigd worden, maar uit kalkzandsteen of snelbouwstenen. Voor deze 
bouwsystemen is de Fly-deck bekisting niet ontworpen, dus daarbij zal dit marktaandeel vervallen. 

In de figuren 6.9 t/m 6.11 zijn nog enkel visuele weergaven van de Fly-deck bekisting op de 
bouwplaats weergegeven. 

Figuur6.9: 
Fly-deck bekisting uitgehesen. 
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Figuur 6.10: 
Fly-deck bekisting gesteld in de beuk. 

Figuur 6.11: 
Fly-deck bekisting gesteld in de beuk. 
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6.2 Handleiding Fly-deck bekisting 

Om duidelijkheid te verschaffen in de werking van de Fly-deck bekisting is een handleiding 
opgesteld volgens de standaard format van BAM Materieel . Deze handleiding is weergegeven in 
bijlage 6. 7. Een beknopte weergave van deze handleiding is hieronder weergegeven. 

Inleiding 
In deze handleiding wordt u stap voor stap door de werkbeschrijving van de Fly-deck bekisting van 
BAM Materieel geleid. 

Als u de werkwijze in deze handleiding volgt, gebruikt u de Fly-deck bekisting op de meest veilige, 
doeltreffende en efficiënte manier. 

Waar mogelijk is de handeling geïllustreerd met foto's en tekeningen. 

De werkbeschrijving begint met de werkzaamheden op de dag nadat een bekisting is geplaatst en 
beton is gestort. 

Wij wijzen u erop dat een aantal handelingen in deze handleiding tegelijkertijd kunnen 
plaatsvinden, ook al worden ze hier één voor één beschreven. 

Voor de specifieke details van de plaatsing van de hijspunten en de voorzieningen verwijzen we 
naar de bekistingtekeningen en/of het geldende V&G plan van het project. Neem hiervoor contact 
op met de uitvoerder van het werk. 

Gebruik alleen gecertificeerd hijsmateriaaL 

Indien deze instructie niet voldoende duidelijk is of niet voorziet in uw wensen, neem dan contact 
op met de businessunit Bekistingtechniek van BAM Materieel. 

Ondanks alle zorg die besteed is aan de totstandkoming van deze handleiding kan het zijn dat er 
nog onvolkomenheden of onjuistheden in staan, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen. 

Start van de werkzaamheden 
Voorbereidingen vooraf aan het ontkisten: controle van de drukvastheid van de betonconstructie 
en het verwijderen van alle voorzieningen. 

• De uitvoerder van het werk controleert de vereiste 
drukvastheid van de betonconstructie. Na toestemming 
van de uitvoerder kan met entkisten gestart worden. 
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• Verwijder de afdekzeilen . Rol de banden in de 
lengterichting op, zodat deze met het uitrollen weer 
gebruikt kunnen worden . 

• Plaats leuningen als skeletbeveiliging. Benodigde 
artikelen : leuningstaander enkel 142.70.010, 
leuningstaander dubbel 142.70.015, leuningdeel oranje 
3.000. 

• Maak alle aan de bekisting bevestigde onderdelen los: 
randkisten, vloersparingen, installaties, instort-
voorzieningen, etc. 

Ontkisten 
In deze stap wordt de bekisting daadwerkelijk gelost van het beton. 

• Draai de stelspindels van de consoles naar beneden. 
Draai ze eerst allemaal een klein beetje los, zodat de 
spanning er af is. 

• Draai vervolgens de spindels van de binnenste 
consoles naar beneden, totdat het opleghandje zich 
onder de bovenkant van de rol bevindt. 
(De binnenste consoles zijn alle consoles, op de 
voorste en achterste na) 

Afstudeerrapport 
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• Draai daarna de spindels van de buitenste consoles 
gelijkmatig per zijde naar beneden, totdat de bekisting 
op de rollen ligt. 

• De Fly-deck bekisting is nu gelost van de betonvloer. 
Controleer dit goed! 

De Fly-deck bekisting uitrijden 

"bam 
mdterieel 

In deze stap wordt de geloste bekisting met behulp van de door BAM Materieel meegeleverde 
lierconstructie uitgereden. 

Plaats altijd eerst de remketting/ uitloopbegrenzer. 

• Zorg dat entkistingslier in neutrale stand staat. 

• Haak de wandhaak om de kopse kanten van de wand 
en zet deze vast aan het anker dat in de wand is 
opgenomen om het kopschot van de wandbekisting te 
verankeren tijdens het ontkisten en het HSB
gevelelement aan te monteren. 

• Monteer altijd twee wandhaken, zodat de bekisting niet 
'schuin loopt' en zich niet kan vasttrekken in de beuk. 

Blauw = Kabel 
Rode cirkel = wandhaak 
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• Haak de katrolhaak die aan de kabel van de lier zit aan 
de wandhaak. 

• Gebruik het meegeleverde bedieningspaneel om de 
Fly-deck bekisting uit te rijden. 

• Rijd de Fly-deck bekisting uit met behulp van de lier 
totdat de eerste hijspunten vrijkomen. 

• De man die nog in de beuk aanwezig is, duwt de hijs
punten naar boven. 

• Sla de twee kettingen die aan de onderzijde van de 
hijscilinder (A) hangen aan de vrijgekomen hijspunten. 

• De kraan tilt vervolgens de Fly-deck bekisting, terwijl 
de lier deze verder uitrijdt totdat de achterste twee 
hijspunten onder de vloer vrijkomen. 

• De man boven let op dat beton en bekisting niet 
worden beschadigd en geeft zo nodig instructies aan 
de kraanmachinist . De man in de beuk let op of er 
geen obstakels zijn die het verder uitlieren 
belemmeren. 

• Nu kan het tweede hijspunt veilig aangeslagen worden. 

• Haak de kettingen die aan de bovenzijde van de 
hijscilinder hangen (B) aan de achterste twee 
hijspunten. 

Afstudeerrapport 
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De Fly-deck bekisting uithijsen 
In deze stap wordt de geloste bekisting met behulp van de door BAM Materieel meegeleverde 
lierconstructie uitgereden. 

• Terwijl de kraan de Fly-deck bekisting tilt, trekt de 
man op de gestorte vloer aan het koord en stelt 
daardoor de compensatiecilinder in werking. 

• Tijdens het uitschuiven van de cilinder verplaatst de 
kraanmachinist de kraanbalk in de richting van het 
zwaartepunt. 

• Wanneer de kraanhaak boven het zwaartepunt hangt, 
is de Fly-deck bekisting in balans. De man laat nu het 
koord los. 

• Maak nu de remketting I uitloopbegrenzer los van het 
uit te hijsen element. 

• De Fly-deck bekisting kan nu worden uitgehesen. 

Bekisten 
In deze stap worden alle voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van de Fly-deck bekisting en 
worde de bekisting gesteld. De maatvoerders hebben de maatvoering al aangebracht. 

• Voor het positioneren van de Fly-deck bekisting dienen 
eerst de wandconsoles zijn aangebracht aan de 
wanden. 

• Draai de opleghandjes op de hoogte met behulp van 
een laser of waterpastoesteL De hoogterichting wordt 
op deze manier gedwongen gepositioneerd. 

• Hijs de bekisting in de beuk en zorg dat de aanslag 
aan de raatl igger tegen de wand aansluit. De bekisting 
wordt op deze manier gedwongen gepositioneerd in de 
lengterichting. 
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• Leg de bekisting nu op het opleghandje tussen de 
aanslagen. De breedterichting wordt zodoende vrij 
gepositioneerd. 

• De bekisting is nu gepositioneerd en gefixeerd door 
wrijving tussen de raatligger en de opleghandjes. 

• Als de bekisting is gesteld en de beveiliging is 
aangebracht kan men bovenop beginnen met het 
schoonmaken en inspuiten van de bekisting. 

• Na het schoonmaken kan de Fly-deck bekisting worden 
ingespoten met een ontkistingsmiddel op basis van 
water en gemodificeerde plantaardige oliën. Er kan 
met een dunne laag volstaan, omdat het kunststof 
oppervlakte uit zichzelf al niet goed hecht. 

• Plaats trapgatsparingen en vloerkopschotten. 
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• Breng een strook verloren bekistingplaat (Eterboard 
HD van Eternit, meegeleverd door BAM Materieel) aan 
op de naad tussen de bekisting en de wand, om deze 
op te vullen. De strook wordt op de kunststof 
bekistingplaat gespijkerd en dient tegen de wand aan 
te sluiten. 

• Breng vervolgens alle voorzieningen aan, zoals: 
o Onderwapening; 
o Vloersparingen; 
o Elektriciteitvoorzieningen; 
o Installatievoorzieningen; 
o Bovenwapening. 

Om de gewenste 24-uurs cyclus te behalen is het aan 
te raden om wapeningskorven voor te vlechten en om 
installaties te prefabriceren. 

Beton storten 
In deze stap wordt het beton gestort en de laatste werkzaamheden van de dag uitgevoerd. 

• Begin met het storten in het midden van het vloerveld . 
Op deze manier kan de bekisting niet 'kantelen'. 

• Spuit na het storten de wanden van de onderliggende 
verdieping af met een waterslang. 

• Dek het gestorte vloerveld af met afdekzeilen. 
• Zet de voorzieningen voor het meten van de 

betondruksterkte aan (rijpheidcomputer). 
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6.3 Poster Fly-deck bekisting 
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De stappen die genomen dienen te worden zijn op een duidelijke, overzichtelijke poster 
gepresenteerd. Deze poster is opgenomen in bijlage 6.8 op een AO blad. Een verkleinde weergave 
van de poster is in onderstaande figuur 6.12 weergegeven. 

I 

_jl 
I I I 
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Figuur 6.12: 
Verkleinde weergave van de Fly-deck poster 
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7. Conclusie en aanbeveling 

7.1 Conclusie 

;#bam 
flldkr1eel 

Het doel van het afstudeerproject is het ontwerpen van een alternatief vloerbekistingsysteem voor 
de grondgebonden seriematige woningbouw, dat €3,70/m2 vloeroppervlak goedkoper is dan 
breedplaatvloeren, gemaakt in dezelfde seriegrootte. Een nieuw bekistingsysteem is ontworpen aan 
de hand van het Programma van Eisen, dat is opgesteld door diverse onderzoeken. Het 
bekistingsysteem is tot stand gekomen door een onderzoek naar bestaande bekistingtechnieken en 
een creatief proces waarbij denkbare alternatieven zijn opgesteld. Vervolgens is door een 
keuzeproces, waarbij de kosten van het referentieproject onderling zijn vergeleken en waarbij de 
alternatieven praktisch zijn beoordeeld, gekomen tot een alternatieve methode. Deze methode, 
ook wel Ay-deck bekisting genoemd in dit rapport, gaat uit van een vloerbekisting ter grootte van 
een beuk die wordt opgelegd op consoles aan de betonwand en als geheel entkist kan worden. 

De alternatieve methode is uiteindelijk beoordeeld op kosten. Voor de grondgebonden seriematige 
woningbouw is het een aantrekkelijk en goedkoper alternatief dan 'wanden - breedplaten' voor 
woningcasco's gemaakt in de seriegrootte tot en met 48 woningen. Vanaf 48 woningen is 
tunnelgietbouw financieel gezien aantrekkelijker dan het bouwsysteem 'wanden - Fly-deck'. 

In de praktijk biedt de Fly-deck bekisting ook diverse voordelen ten opzicht van breedplaatvloeren. 
Zo behoeven vloeren met Fly-deck geen doorstempeling, is een 24-uurs bekistingcyclus haalbaar 
en de fysieke arbeid is minder zwaar. Daarnaast kan toog worden ingesteld, is de vloer eenvoudig 
en snel te maatvoeren en koperswensen kunnen tot laat in het bouwproces meegenomen worden. 

De doelstelling van het afstudeerproject wordt bij woningen gebouwd in de seriegrootte 6 niet 
behaald. Het systeem is bij 6 woningen echter wel goedkoper dan 'wanden - breedplaten', maar 
niet het gewenste bedrag. Bij woningen gebouwd in de seriegrootte 12 tot en met 30 woningen 
wordt de doelstelling wel behaald . 

7.2 Evaluatie 

In deze paragraaf wordt een evaluatie gegeven van het afstudeerproject. Gestart wordt met een 
evaluatie van het proces, gevolgd door een evaluatie het keuzeproces waarmee tot de uiteindelijke 
methode is gekomen en wordt afgesloten met de evaluatie van het eindproduct. 

7.2.1 Procesevaluatie 

De onderzoeksvraag van het afstudeerproject is hoe het alternatieve bekistingsysteem moet 
worden vorm gegeven zodat het €3,70/m2 goedkoper is dan breedplaatvloeren. Bij deze 
onderzoeksvraag zijn een aantal 'taken' opgesteld die verricht moeten worden, zodat antwoord 
wordt gevonden op de hoofdonderzoeksvraag. Binnen deze taakstellingen zijn vervolgens een 
aantal deelvragen opgesteld, waarop binnen het onderzoek antwoord is gegeven. 

Voor de eerste taakstelling is uitgebreid onderzoek verricht om het Programma van Eisen, dat 
gesteld wordt aan het alternatieve vloerbekistingsysteem, op tafel te krijgen. De onderzoeken 
hebben veel kennis opgeleverd omtrent bestaande in seriegemaakte woningen. 
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Voor de tweede taakstelling zijn 18 verschillende bekistingtechnieken onderzocht op verschillende 
eigenschappen. Dit onderzoek heeft meegeholpen om inzicht te verkrijgen in het ontwerpprobleem 
en heeft als input gediend voor werkwijzen in het methodisch ontwerp. 

Terugkijkend naar het doorlopen proces, kan geconcludeerd worden dan de gekozen 
onderzoeksopzet zijn doel heeft bereikt. Gebleken is dat het onderzoeksproces een goede methode 
was om een alternatief vloerbekistingsysteem te ontwerpen. Daarnaast is het een leerzame periode 
geweest die af en toe met 'vallen en opstaan' is doorlopen . 

7.2.2 Keuzeprocesevaluatie 

Uit het ontwerpproces aan de hand van het methodisch ontwerp zijn zes conceptoplossingen 
voortgekomen. Deze zijn getoetst aan de eisen uit het Programma van Eisen en gewaardeerd aan 
de wensen uit het Programma van Eisen. Het waarderen van de concepten aan de wensen uit het 
PvE is een moeil ijke stap gebleken, omdat er geen goede objectieve werkwijze voor bestaat. De 
keuze om een keuzetabel als ondersteuning te gebruiken, voor het opstellen van argumenten voor 
een onderbouwde keuze, kan wel als positief beschouwd worden. De drie 'beste' concepten die 
hieruit voortgekomen zijn, zijn vervolgens uitgewerkt in een voorlopig ontwerp, waarvan 
uiteindelijk de fabricagekosten en de huurprijs is bepaald. Door deze huurprijs te implementeren in 
begrotingen voor woningcasco's, gemaakt in verschillende seriegroottes is tot een definitieve prijs 
gekomen. Aan de hand van deze kosten en aan de hand van een beoordelingsgesprek met een 
hoofduitvoerder van BAM Woningbouw en het hoofd van de afdel ing Bedrijfsbureau van BAM 
Woningbouw is tot een keuze gekomen voor definitief ontwerp. Achteraf kan geconcludeerd worden 
dat het keuzeproces goed is geweest. Het is echter wel arbeidsintensief geweest, omdat drie 
conceptoplossingen zijn uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp waarvan de kosten zijn bepaald . Dit 
heeft echter wel tot een goed onderbouwde keuze geleidt die als betrouwbaar geïmplementeerd 
kan worden. 

7.2.3 Productevaluatie 

Uit het keuzeproces is de oranje structuurlijn voortgekomen als uitwerking tot definitief ontwerp. 
Hierbij zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, waaronder de integratie van een aantal positieve 
aspecten van de groene structuurl ijn. Dit heeft geleid tot het Fly-deck bekistingsysteem, dat voor 
de kleine seriegroottes goedkoper is dan het bouwsysteem 'wanden - breedplaten'. Naast het 
kostenaspect is het systeem veilig en snel. 

Als student ben ik erg tevreden met het behaalde resultaat en het eindproduct zoals het nu op tafel 
ligt. Men moet zich echter wel realiseren dat het ontwerp tot stand is gekomen in het kader van 
een afstudeerproject. Binnen het tijdsbestek en de voorhanden zijnde kennis, zijn bijna alle 
facetten betrokken, maar het eindproduct dient verdere ontwikkeling voordat het op de markt 
gebracht kan worden. 

7.3 Aanbevelingen 

Binnen de vorige paragraaf wordt aangegeven dat de doorontwikkeling van het eindproduct 
noodzakelijk is. Binnen deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan waar deze doorontwikkeling 
betrekking op heeft. 

Toepassingsgebied: 
Voor dit afstudeerproject is het onderzoek afgebakend tot 'grondgebonden seriematige 
woningbouw'. Het systeem zou echter ook voor gestapelde bouw ingezet kunnen worden. Hiervoor 
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dienen de technische gebruikseisen van gestapelde bouw onderzocht te worden, met daarbij de 
invloed op het bestaande ontwerp. 

Reclame I bekendheid: 
Uit het beoordelingsgesprek met de hoofduitvoerder is gebleken dat het moeilijk is om alternatieve 
bouwmethoden te introduceren in de bouwwereld . Het verdient de aanbeveling om veel ' reclame' 
te maken voor het bouwsysteem, zodat het alternatief daadwerkelijk kan worden doorgevoerd. 

Daarnaast kan gekozen worden om de bekisting in eerste instantie met een houten bekistingplaat 
uit te voeren. Deze bekistingplaat heeft zich bewezen in de bouwwereld en medewerkers zijn 
bekend met deze plaat. Op deze manier wordt de doorvoering van het systeem in stappen 
geïntroduceerd en vinden er geen radicale veranderingen plaats. Daarnaast worden de 
investeringskosten teruggebracht ten opzicht van de kunststofbeplating, waardoor de drempel 
minder hoog ligt. 

Schoren: 
Het systeem is berekend op een maximale beukbreedte van 6600mm en een vloerdikte van 
240mm. Hierdoor is het vakwerk redelijk zwaar uitgevoerd, met dure kokerprofielen tot gevolg. 
Een mogelijkheid is om schoren aan te brengen in het ontwerp die afsteunen aan de bouwknopen 
(zie figuur 7.1). Op deze manier kan de constructie lichter worden uitgevoerd en kunnen grotere 
beukmaten en dikkere vloeren gerealiseerd worden. 

ligger met 
uitschuifbare 
schoor 

Figuur 7.1 : 
Tafelbekisting met schoren die de 
belasting afdragen aan de bouwknopen 
(Vissers, 2005). 

Gewicht van de console: 

schoentjes voor het op 
hoogte stellen en uitrijden 

Het gewicht van de stalen wandconsole bedraagt 20,3kg. Dit gewicht valt binnen de in de Arbo-wet 
gestelde norm, maar of het daadwerkelijk monteren van de consoles te realiseren is met één 
persoon is niet bekend. Dit zal onderzocht moeten worden. Daarnaast kan onderzocht worden of 
een aluminium wandconsole mogelijkheden biedt . . 
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8. Verklarende woordenlijst 

Black box Zwarte doos, ontwerpprincipe waarin de begintoestand wordt 
getransformeerd tot de gewenste eindtoestand. 

Buigslap Niet bestand tegen buigen. 

Buigstijf Bestand tegen buigen. 

Casco Het draagskelet van een gebouw, veelal gemaakt van beton. 

Contactbekisting Deel van de bekisting dat contact maakt met het te storten beton. 

Cyclus Reeks bewerkingen die in dezelfde volgorde worden herhaald. 

Dagmaat Een maat voor de vrije ruimte tussen de wanden. 

Dommekracht Hefwerktuig voor het heffen van zware voorwerpen. 

Flowrol Een stalen houder waarin een (stalen) wiel is opgenomen 

Gedwongen positioneren Wijze van positioneren waarbij het positioneerpunt wordt gedwongen een 
positie in te nemen. 

Gietbouw 

Herstempelen 

H.o.h. maat 

Hydratatie 

Hydratatiewarmte 

Kinderbinten 

Kinderbalken 

KISS-princlpe 

Koude gietbouw 

Kubusdruksterkte 

Afstudeerrapport 

Bouwmethode waarbij beton op de bouwplaats in een mal wordt gestort. 

Het terugplaatsen van stempels na het ontkisten, vaak toegepast om de 
stortbelasting uit de bovenliggende vloer mee op te vangen. 

Hart op hart maat. De maat tussen het midden (het hart) van twee 
onderdelen zoals balken of spanten. 

Het chemisch proces waarbij water reageert met cement. 

De warmte die vrijkomt bij hydratatie (zie hydratatie). 

De secundaire liggers die de belasting van de bekistingplaat overbrengt 
naar de primaire liggers (spant of onderslag). 

Zie kinderbinten. 

Keep It Simple and Stupid. Gedachtegang waarbij onderdelen of principes 
simple en eenvoudig worden gehouden om stommiteiten of complexe 
situaties te voorkomen. 

24-uurs gietbouwproces, waarbij de betondruksterkte wordt bereikt zonder 
warmte toe te voegen aan het beton. 

Een maat voor de sterkte van beton die wordt gemeten door een kubus van 
een bepaalde grootte, door middel van een drukbank te beproeven. 
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Nepconus 

Ontkisten 

PvE 

Repetitiefactor 

SADT-schema 

Seriegrootte 

Scheluw 

Toog 

Transformeren 

Vrije hoogte 

Vrij positioneren 

Warme gietbouw 

WCF 

Afstudeerrapport 

Een cilindrische buis, veelal van kunststof die taps toeloopt (conisch), die in 
de betonwand wordt ingestort om de bekisting bij elkaar te houden . Indien 
deze voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de bekisting bij elkaar 
houden wordt deze 'nep' genoemd. 

Het verwijderen van de bekisting . 

Programma van Eisen : gedetailleerd overzicht waarin eisen en wensen 
staan vermeld . 

Waarde voor het aantal inzetten alvorens de bekisting wordt gereviseerd. 

Structural Analysis Design Technique. Ontwerptechniek om een proces in 
kaart te brengen. 

Aantal woningen die in dezelfde serie gemaakt zijn. 

Vervorming van een oppervlakte waarbij één hoekpunt niet in hetzelfde vlak 
ligt als de overige drie hoekpunten. 

Lichtgebogen vorm van de constructie. Correctie van de stelmaat voor de te 
verwachten deformaties. 

Omvormen of veranderen van vorm. Het aanpassen van de breedte en I of 
de lengte van de bekisting. 

De ruimte tussen de bovenzijde van de onderste vloer en de onderzijde van 
de bovenste vloer. 

Wijze van positioneren waarbij het positioneerpunt vrij kan worden 
gepositioneerd in de ruimte of in een bepaalde richting . 

24-uurs gietbouwproces, waarbij de betondruksterkte wordt bereikt door 
warmte toe te voegen aan het beton. 

Water-cementfactor : het verhoudingsgetal tussen de hoeveelheid water en 
de hoeveelheid cement. 
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