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Voorwoord 
 

 

 

Voor u ligt het afstudeerrapport. In dit rapport wordt het afstudeertraject van de mastertrack 

Construction Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven beschreven. Op basis van het eerder 

voltooide masterproject “Participerend Observeren” is een afstudeerplan geschreven dat op 6 juni 2014 

is gepresenteerd tijdens het begincolloquium. Het afstudeerplan is een aanvullend onderzoek op het 

Participerend Observeren en beschrijft de opzet voor het te doorlopen afstudeertraject dat is 

onderverdeeld in een onderzoeksfase en een ontwerp- en toetsingsfase. 

 

Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s van CRH 

Structural. Uit het Participerend Observeren en een aanvullend vooronderzoek blijkt dat CRH Structural 

geen passend antwoord heeft op de vraag van aannemers om Maatbetoncasco’s verticaal te monteren 

met een vaste productie van één woning per dag. Deze vraag komt voort uit projecten die worden 

ontwikkeld met verschillende Lean-principes, waaronder de one-piece flow die streeft naar een vaste 

dagproductie van alle partijen op de bouwplaats. 

 

De doelstelling van het afstudeeronderzoek is “Het ontwerpen van een verticaal montageproces met 

een vaste productie van één woning per dag, terwijl de kosten en kwaliteit gelijk blijven, de stabiliteit is 

gegarandeerd en de veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd.“  

 

In het afstudeeronderzoek is een montageplan geschreven met een werkmethode die de kwaliteit en 

stabiliteit van het Maatbetoncasco garandeert en veiligheid en gezondheid van de montageploeg 

waarborgt. Daarnaast is een montageplanner ontwikkeld. De montageplanner geeft de 

accountmanagers en projectleiders de mogelijkheid om de dagproductie van de montageploeg en de 

montagekosten eenvoudige in te schatten aan de hand van variabelen. 

 

 

Hierbij wil ik graag mijn hoofdbegeleider Cor de Bruijn en medebegeleider Eric Vastert van de 

Technische Universiteit Eindhoven bedanken voor de afstudeerbegeleiding en de interessante colleges.  

 

Daarnaast wil ik het gastbedrijf CRH Structural bedanken voor de mogelijkheid om bij hen te mogen 

afstuderen en het ter beschikking stellen van begeleiding, informatie en faciliteiten. En wil ik de 

volgende personen van het gastbedrijf CRH Structural bedanken; Ad van Dongen, Wino van de Gaar 

(Adviesbureau Brekelmans), Maarten Hogervorst, Jan Hoogwater, Ernst Horsten, Sietze Klaver, Allart 

Rijnvis, Maarten Rozenmuller, Hans van Steen, Hans Verkleij, Henk van der Vliet en Erik de Vries. Zonder 

hen zou dit rapport niet mogelijk zijn geweest. 

 

 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Pim de Vroomen 

Oosterhout, 16 december 2014 

  



  



 

 

Samenvatting 
 

 

 

Dit afstudeerrapport is het eindproduct van het afstudeeronderzoek voor de mastertrack Construction 

Technology aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 

afstudeeronderzoek is verricht bij gastbedrijf CRH Structural. CRH Structural is opgericht in januari 2013 

en is een samenvoeging van de bedrijven Alvon, Heembeton, Calduran, Dycore en Stalius.  

 

Het afstudeeronderzoek richt zich op de montage van het Maatbetoncasco dat bestaat uit prefab 

betonnen systeemvloeren, wanden, gevels en toppen. Binnen CRH Structural is de trend zichtbaar dat 

middelgrote en grote bouwbedrijven met behulp van Lean, het traditionele bouwproces herontwerpen 

naar een bouwproces met een one-piece flow. Bij een one-piece flow wordt van iedere partij op de 

bouwplaats verwacht dat zij een productie van één woning per dag leveren. Alle partijen schuiven 

iedere dag een woning op, waarna zij dezelfde dagproductie maken als de dag ervoor. Door deze manier 

van bouwen ontstaat de vraag naar een productie van één woning per dag met een verticale 

montagevolgorde bij rijtjeswoningen met een Maatbetoncasco. CRH Structural heeft geen passend 

antwoord op deze vraag vanuit de markt, omdat deze manier van bouwen verschillende knelpunten 

oplevert. Een knelpuntenanalyse heeft geleid tot de volgende probleemstelling: 

"Het horizontale montageproces van het Maatbetoncasco van CRH Structural sluit niet aan op het 

gewenste verticale montageproces met een vaste productie van één woning per dag, waardoor de 

kwaliteit van het eindproduct lager is, de stabiliteit niet is gegarandeerd, de veiligheid en gezondheid 

niet zijn gewaarborgd en binnen de huidige werkwijze een inefficiënt en kostenverhogend proces 

ontstaat door een lagere dagproductie en onervarenheid van de montageploeg.” 

 

Het doel van het afstudeeronderzoek is het vinden van een oplossing voor het probleem. Hiervoor is de 

volgende doelstelling opgesteld: 

“Het ontwerpen van een verticaal montageproces met een vaste productie van één woning per dag, 

terwijl de kosten en kwaliteit gelijk blijven, de stabiliteit is gegarandeerd en de veiligheid en gezondheid 

zijn gewaarborgd.“ 

 

Om tot een oplossing voor de kernproblemen te komen, is vooronderzoek gedaan naar de 

probleemgebieden uit de probleemstelling. Het vooronderzoek geeft inzicht in de montageactiviteiten 

die de kwaliteit van het gemonteerde Maatbetoncasco bepalen, de stabiliteitsvarianten die de stabiliteit 

in de montagefase garanderen, de veiligheid- en gezondheidsrisico’s van het verticale montageproces 

met bijbehorende beheersmaatregelen, de arbeidsnormen die de montagetijd bepalen en de 

kostenposten die de montagekostprijs van het Maatbetoncasco bepalen. 

 

Met de kennis uit het vooronderzoek, de probleemstelling, de doelstelling en wensen van verschillende 

stakeholders is een programma van eisen opgesteld. Aan de hand van het programma van eisen is het 

functioneel ontwerp en het doel van de hulpmiddelen vastgesteld. De hulpmiddelen die worden 

ontworpen zijn een montageplan en een montageplanner. 

 

In het montageplan wordt het verticale montageproces beschreven. Het verticale montageproces is tot 

stand gekomen met behulp van methodisch ontwerpen. Aan de hand van het programma van eisen zijn 

een aantal montageactiviteiten gekozen die samen het verticale montageproces vormen. De activiteiten 

zijn zo veel mogelijk gelijk gehouden met de activiteiten van een horizontale montageproces. Het grote 



verschil met een horizontale montage is de alternatieve manier van maatvoeren en het gebruik van 

andere referentiepunten. Hierdoor zal de kwaliteit voldoen aan de gestelde toleranties van CRH 

Structural. De werkwijze is uitgewerkt in het montageplan en aangevuld met beheersmaatregelen voor 

de veiligheid en gezondheid en aanvullende handelingen om de stabiliteit te garanderen. 

 

Naast het montageplan is een montageplanner ontworpen voor projectleiders en accountmanagers. 

Aan de hand van een aantal projectspecifieke variabelen geeft de montageplanner een prognose van de 

montagetijd en montagekosten. Door variabelen, zoals de ploeggrootte en het takenpakket van de 

montageploeg te wijzigen, kan een combinatie worden samengesteld die leidt tot de laagst mogelijke 

montagekosten. De montageplanner en het montageplan zijn in één Excel-bestand aan elkaar 

gekoppeld, zodat de consequenties van variabelen direct worden verwerkt in het montageplan. 

 

Uit de montageplanner blijkt dat er verschillende combinaties mogelijk zijn om één Maatbetoncasco 

verticaal te monteren in een montagetijd tussen de 7 en 9 uur. Het is op dit moment onmogelijk om het 

verticale montageproces van Maatbetoncasco’s kostenneutraal aan te bieden met de huidige 

producten, details, constructieve eigenschappen en ervaring van de montageploegen. Met name de 

extra stabiliteitsvoorzieningen, zoals extra wapening en lasverbindingen, zorgen voor hogere 

montagekosten. Uit de montageplanner blijkt ook dat stabiliteitsvariant 2 het beste aansluit op de 

doelstelling van het afstudeeronderzoek, omdat deze variant de het snelst en goedkoopst is uit te 

voeren. Deze variant heeft invloed op het aantal schoren, aantal steltegels, de gevel- en wandwapening 

en lasverbindingen. 

 

Met behulp van de montageplanner is bepaald welke combinatie van variabelen leidt tot de laagst 

mogelijke montagekosten. Hieruit blijkt dat het standaard Maatbetoncasco verticaal te monteren is met 

4 man in 7:50 uur voor € 782,- per casco meer dan een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco. Als 

het takenpakket wordt uitgebreid met de kapmontage kan een montageploeg van 5 man het 

Maatbetoncasco verticaal monteren in 8:40 uur voor € 1326,- per casco meer dan een horizontaal 

gemonteerd Maatbetoncasco. Dit bespaart de aannemer € 706,- per casco voor het uitbesteden van de 

kapmontage, wat voor een meerprijs van € 620,- per casco ten opzichte van een horizontaal 

gemonteerd Maatbetoncasco. Zodra de montageploegen in de toekomst meer ervaring hebben met het 

verticaal monteren, zullen de montagekosten afnemen door een hogere procesefficiëntie van de 

montageploeg. De montage voor alleen het Maatbetoncasco zal dan € 568,- per casco meer kosten ten 

opzichte van een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco en inclusief kapmontage zal het verschil 

oplopen tot € 1044,- per casco. Met de besparing van € 706,- per casco voor het monteren van de 

kapconstructie resulteert dit in verhoogde montagekosten van € 338,- per casco ten opzichte van een 

horizontale montage.  

 

Daarnaast zal de montageplanner de dialoog met de aannemer vereenvoudigen, doordat de 

consequenties in tijd en kosten snel zijn te kwantificeren en het montageplan alle gevolgen van een 

verticale montage inzichtelijk maken. 

 

Het is dus mogelijk om op een normale werkdag een Maatbetoncasco verticaal te monteren, waarbij de 

kwaliteit voldoet aan de gestelde toleranties, de stabiliteit is gegarandeerd en de veiligheid en 

gezondheid zijn gewaarborgd. Op dit moment is het onmogelijk om het verticale montageproces 

kostenneutraal aan te bieden, de minimale meerprijs ten opzichte van een horizontaal gemonteerd 

Maatbetoncasco bedraagt € 620,- en in de toekomst € 338,-. 

 



 

 

Summary 
 

 

 

This graduation report is the conclusion of the graduation research for the master Construction 

Technology at the Department of Built Environment of the Eindhoven University of Technology. The 

graduate research was conducted with the host company CRH Structural. CRH Structural was founded in 

January 2013 and is a merge of Alvon, Heembeton, Calduran, Dycore, and Stalius. 

 

The graduation research focused on the assembly of the Maatbetoncasco, which consists of prefab 

concrete flooring, walls and facades. Within CRH Structural, medium sized and large construction 

enterprises tend to move away for the traditional building process towards a one-piece flow process. 

Within one-piece flow, each company involved in the building process is expected to deliver one 

residence a day. Each party moves on to another residence each day, delivering the same production as 

the previous day. This type of production requires the delivery of one residence a day with a vertical 

assembly progress for row houses with Maatbetoncascos. CRH Structural has so far not found a 

sufficient response to this demand, as this type of assembly process comes with several constraints. An 

analysis of these constraints led to the following problem statement: 

“The horizontal construction process of the Maatbetoncasco of CRH Structural is not consistent with the 

desired vertical construction process with the fixed production of one residence a day, which leads to a 

lower final product quality, a product stability that is not guaranteed, security and well-being that are 

not guaranteed, resulting in an inefficient and cost-increasing process due to lower daily production and 

inexperience of the construction crew.” 

 

The objective of this graduate research is finding a solution for this problem. The objective of the 

research project then was the following: 

“Designing a vertical construction process with the fixed production of one residence a day, with equal 

costs and quality, securing stability and security and well-being being guaranteed.” 

 

Preliminary research on the different sub-problems identified in the problem statement was conducted 

to come to a solution to the key problems. The preliminary research shed light on the construction 

activities that influence the quality of the assembled Maatbetoncasco, the stability alternatives that 

determine the stability during the construction process, the risk security and well-being risks of the 

vertical construction process including the control measures, de labor regulations determining 

construction time and the price factors influencing the assembly cost-price of the Maatbetoncasco. 

 

The problem statement, the objective, and the knowledge acquired during the preliminary phase of 

research led to a list of requirements were drafted. On the basis of this list of requirements, the 

functional design and the objective of the instrumentation was determined. The instrumentation to be 

designed consisted of a construction plan and a construction planner. 

 

In the construction plan, the vertical construction process is described. The vertical construction process 

was established through the approach of methodical design according to H.H. van den Kroonenberg. On 

the basis of the list of requirements a number of construction activities were chosen that together form 

the vertical construction process. The selected activities were as much as possible kept similar to the 

horizontal construction process, as the main differences with a horizontal construction process is the 

measurements and the use of different points of reference. Hereby the quality will meet the technical 



requirements of CRH Structural. The process is elaborated in the construction plan and complemented 

with control measures regarding safety and well-being as well as additional proceedings to guarantee 

stability. 

 

Aside of the construction plan, a construction planner was designed for project leaders and account 

managers. On the basis of a number of project-specific variables, the construction planner provides an 

estimation of the construction time and costs. By changing variables such as team size and the duties of 

the constructing team, a combination can be identified that leads to the lowest possible construction 

cost. The construction planner and het construction plan are linked within one Excel sheet in a way that 

allows to directly incorporate changes in the variables into the construction plan. 

 

The construction planner shows that different combinations are possible to vertically construct one 

Maatbetoncasco in a construction time of seven to nine hours. It is at for now impossible to offer the 

vertical construction process without additional costs, given the current products, details, constructive 

characteristics, and the current experience of construction teams. Especially the additional stability 

measures such as increased reinforcements and welding joint, lead to higher construction costs. The 

construction planner additionally shows that stability variant 2 bests suits the objective of the research 

project, as this variant is the quickest and cheapest to execute. This variant includes effects the number 

of shores, the number of measure tiles, the reinforcements of facades and walls and welding joints. 

 

Through the construction planner the combination of variables leading to the lowest possible 

construction costs was identified. This shows that the standard Maatbetoncasco can be assembled with 

a team of four members in seven hours and fifty minutes, for € 782,- more than in a horizontally 

assembled Maatbetoncasco. If duties are to include the roof assembly, a team of five members can 

assemble the Maatbetoncasco vertically in eight hours and forty minutes for € 1326,- more by residence 

than if assembled horizontally. This saves the contractor € 706,- on the outsourcing of the roof 

assembly, thus leaving a net increase of € 620,- by residence compared to horizontal assembly. When 

construction teams will be more experienced with the vertical construction process, construction costs 

will benefit of higher process efficiency in the construction team. The assembly for the Maatbetoncasco 

alone will then cost € 568,- more than a horizontally assembled one, and when the roof assembly is 

included this difference will rise to € 1044,- by residence. Given the savings of € 706,- by residence for 

the assembly of the roof this results in a net increase of € 338,- by residence compared to horizontal 

assembly. 

 

Additionally the construction planner will facilitate the dialogue with the contractor, as the 

consequences in terms of both time and cost can quickly be determined and the construction plan will 

show the consequences of vertical assembly. 

 

It is thus possible to vertically assemble a Maatbetoncasco in an ordinary work day while respecting 

quality restraints, and guaranteeing stability, security and well-being. The vertical assembly process can 

at this point in time not be offered at the same price, with the minimal price difference compared with a 

horizontally assembled Maatbetoncasco being € 620,- and in time € 338,-. 
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Pim de Vroomen  1 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot het afstudeeronderzoek, de voordelen van een vaste 

dagproductie, knelpuntenanalyse en de probleemanalyse beschreven. Deze onderdelen leiden tot de 

probleemstelling en doelstelling van het afstudeeronderzoek. Verder is in dit hoofdstuk het 

afstudeeronderzoek afgebakend en is een leeswijzer gegeven. 

 Aanleiding tot het afstudeeronderzoek 1.1

CRH Structural produceert, levert en monteert decennia lang prefab betonelementen. De 

procesefficiëntie van de montage is door de jaren heen continu verbeterd. Momenteel monteert men 

gemiddeld acht woningbouwcasco’s in vijf werkbare dagen met uitschieters tot tien casco’s in vijf 

werkdagen. Het montageproces, productieproces, de logistiek, de constructieve eigenschappen, de 

maatvoering etc. zijn afgestemd op de montagesnelheid en de montagewijze. Deze manier van 

monteren past goed in de traditionele werkwijze van de aannemer; korte doorlooptijden van bouwfasen 

met relatief lange intervallen tussen de fasen. 

 

Traditioneel beschouwen aannemers een woningblok als één gebouw, waarbij de bouwfasen elkaar 

opvolgen, zoals hieronder geschematiseerd in figuur 1.1. Hierdoor zijn de afzonderlijke bouwfasen 

efficiënt, maar de totale bouwtijd en de doorlooptijd van één woning langer. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Onder andere door de crisis zijn in de bouwwereld grote veranderingen zichtbaar. Aannemers zoeken 

naar oplossingen om de doorlooptijd van één woning en de totale bouwtijd van projecten te verkorten. 

Dit wordt onder andere gedaan door de introductie van Lean. Een onderdeel van Lean is het bouwen in 

een one-piece flow. Bij een project met een one-piece flow is het verkorten van intervaltijden van groot 

belang. Bij Lean wordt een interval gezien als verspilling, omdat in de tussentijd andere activiteiten 

kunnen plaatsvinden. Hierdoor is een kort interval tussen bewerkingen belangrijker dan de doorlooptijd 

van een bewerking. 

 

  

 

 

 

 

onderbouw 

bovenbouw 

gevel en dak 

afbouw 

∑  intervallen doorlooptijd 

Figuur 1.1: schematische weergave traditioneel bouwproces van één woningblok 



 

      2        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

Bij een bouwproces met een one-piece flow is de doorlooptijd van een bouwfase langer, maar de som 

van de intervallen kleiner. Dit resulteert in een kortere bouwtijd dan bij een traditionele planning (figuur 

1.1). In figuur 1.2 is de planning van een bouwproces met een one-piece flow geschematiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voordelen van een vaste productie van één woning per dag 1.2

Bij seriematige woningbouwprojecten die worden gebouwd met een one-piece flow wordt van alle 

partijen verwacht dat zij een vaste dagproductie van één woning per dag hebben. Er zullen partijen zijn 

die de dagproductie over verschillende woningen uitspreiden, omdat bijvoorbeeld een metselaar wordt 

beperkt in het aantal slagen dat hij per dag kan metselen vanwege de uitharding van de metselmortel. 

De metselaars zullen verspreid over een aantal woningen een productie van één woning maken. 

Doordat alle partijen een vaste dagproductie hebben, kunnen zij iedere dag één woning opschuiven, 

waardoor de doorlooptijd van de woning aanzien wordt verkort. Het bouwen in een one-piece flow 

heeft volgens Lean zeven voordelen
1
: 

 

- Verhoogde kwaliteit: Met een batchgrootte van één heeft een defect slechts gevolgen voor één 

woning. Het defect kan de volgende dag worden voorkomen of men weet hoe het probleem efficiënt 

kan worden opgelost. 

 

- Verhoogde flexibiliteit: Een batchgrootte van één betekent een korte doorlooptijd van één woning, 

waardoor een verandering in planning snel kan worden opgevolgd. 

 

- Verhoogde productiviteit: Iedere partij op de bouwplaats heeft een vaste dagproductie. Iedere dag 

worden dezelfde activiteiten uitgevoerd, hetzelfde materieel ingezet en hetzelfde materiaal 

gebruikt. Dit verhoogt de productiviteit van de werklieden op de bouwplaats. 

 

- Creëert ruimte: Door just-in-time leveringen is de materiaalvoorraad beperkt. De bouwplaats is 

hierdoor overzichtelijk en hoeft minder groot te zijn. 

 

- Verbeterde veiligheid: Minder repeterende handelingen, dus minder fysieke overbelasting door 

repetitie, daarnaast worden onveilige situaties vroegtijdig gesignaleerd en direct opgelost voor het 

hele project. 

                                                                 

1
 Liker, J.,1994, The Toyota Way – 14 Management Principles From The world's Greatest Manufacturer, New York: McGraw Hill. 
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Figuur 1.2: schematische weergave van een bouwproces van één woningblok met een one-piece flow  
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- Verhoogde moraal: Doordat een woning sneller wordt opgeleverd zien mensen sneller het directe 

resultaat van hun eigen werk. 

 

- Kosten van voorraden: Minder voorraad betekent minder voorfinanciering en minder opslagruimte. 

 Consequentie van een vaste dagproductie 1.3

De productie is bij een one-piece flow vastgesteld op één casco per dag. In Tabel 1.3 is de gemiddelde 

dagproductie van een (traditionele) horizontale montagevolgorde gegeven met daarnaast de 

vergelijking met een dagproductie bij een (one-piece flow) verticale montagevolgorde. Hierin is duidelijk 

zichtbaar dat de dagproductie van de montageploeg bij een verticale montagevolgorde lager is in 

verhouding tot een horizontale montagevolgorde. 

 

In de linker kolom is de dagproductie met een horizontale montagevolgorde gegeven. Op deze manier 

monteert de montageploeg met vijf man gemiddeld acht betoncasco’s in vijf dagen. In de rechter kolom 

is de verticale montagevolgorde gevisualiseerd. Door een vaste productie van één woning per dag, 

monteert de montageploeg vijf betoncasco’s in vijf dagen. 

 

In de probleemanalyse wordt verder ingegaan op de consequenties van een vaste dagproductie en van 

een verticale montagevolgorde. 
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dag Horizontale montage (traditioneel) Verticale montage (one-piece flow) 

Start 

  
Dag 1 

  
Dag 2 

  
Dag 3 

  
Dag 4 

  
Dag 5 

  
Dag 6  

 
Dag 7  

 
Dag 8  

 
 

 

 

Tabel 1.3: de vergelijking van de dagproductie bij seriematige woningbouw, horizontaal t.o.v. verticaal monteren 
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 Introductie van het Maatbetoncasco 1.4

Om een beter beeld van het Maatbetoncasco te krijgen is hieronder het systeem kort toegelicht. Het 

Maatbetoncasco is ontwikkeld door CRH Structural en wordt veel toegepast bij seriematige 

woningbouw. CRH Structural verwerkt zelfverdichtend beton tot hoogwaardige prefab betonnen 

ruwbouwelementen. De hoge betondruksterkte geeft vrijheid in de vormgeving.
2
 

 

 

Tabel 1.4: de elementen in een Maatbetoncasco 

 

 Probleemanalyse 1.5

Het afstudeeronderzoek naar verticaal monteren van een Maatbetoncasco levert 25 knelpunten op. 

Deze knelpunten zijn bekend geworden door gesprekken met montageleiders, projectleiders, 

constructeurs, werkvoorbereiders, accountmanagers en door analyse van bestaande documenten en 

door het proces inzichtelijk te maken. De knelpunten zijn volledig toegelicht in bijlage 1.   

 

 

De relatie tussen knelpunten is vastgelegd in een stream diagnostic chart (stroomschema) op de 

volgende pagina. In het schema zijn verschillende niveaus te onderscheiden: kernproblemen, 

symptomen en gevolgen. Een symptoom is een merkbaar probleem binnen een organisatie dat wordt 

veroorzaakt door de kernproblemen. Om symptomen te bestrijden moeten de kernproblemen worden 

aangepakt. Wanneer alleen de symptomen worden bestreden, zullen de gevolgen niet of slechts tijdelijk 

verdwijnen. Immers worden de problemen die ten grondslag liggen aan de symptomen niet aangepakt. 

De stream diagnostic chart leidt tot vier gevolgen, die verder in dit afstudeeronderzoek leidend zullen 

zijn. De zes kernproblemen spelen hierin een belangrijke rol. 

 

 

                                                                 

2 bron: http://www.heembeton.nl/heembeton/site/maatbeton, geraadpleegd 19 september 2013 

Het systeem bestaat uit: 

 

Begane grondvloer 

Vloerdragende wanden 

Gevels 

Verdiepingsvloeren 

Toppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top 

verdiepingsvloer 

wand 

gevel 

begane 

grondvloer 

 

http://www.heembeton.nl/heembeton/site/maatbeton


 

      6        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

 

 

 

 

 

 

  

 A
 

 
   

   
B

 
 

 
  C

 
 

   
   

D
 

 
   

   
   

   
 E

 
 

 
 

   
   

 F
 

X
 

 
   

   
   

Y
  

 
 

   
   

   
   

Z 
 

 
 

 
   

  A
A

 

A
 

 
   

  B
 

 
 

 C
 

 
   

   
D

 
 

 
E 

 
 

 
   

   
 F

 

Schema 1.5: Stream Diagnostic Chart van knelpunten 
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Op dit moment heeft CRH Structural geen passend antwoord op de vraag van de aannemer om één 

woning per dag te monteren met een verticale montagevolgorde, omdat uit vooronderzoek blijkt dat de 

kwaliteit lager is, de stabiliteit niet is gegarandeerd en de veiligheid en gezondheid niet zijn 

gewaarborgd. Daarnaast is zullen de montagekosten hoger liggen, doordat de dagproductie van de 

montageploeg lager is en de ploeg extra handelingen moet verrichten. Hieronder zijn de kernproblemen 

gekoppeld aan de gevolgen en wordt de link naar de knelpunten gelegd, om een beter beeld van het 

probleem te krijgen. 

 

 Gevolg X: Hogere montagekosten 1.5.1

De hogere montagekosten worden veroorzaakt door drie kernproblemen. 

A. Montagematerieel is kraangebonden 

Er wordt door middel van observaties vastgesteld welk montagematerieel kraangebonden is en welke 

mogelijkheden er zijn om dit kernprobleem op te lossen. 

 

B. Montageploeg heeft geen ervaring met verticaal monteren 

Het is onmogelijk om er voor te zorgen dat de montageploegen ervaring hebben. Het is wel mogelijk de 

consequenties van een verticale montagevolgorde inzichtelijk te maken en met die kennis de 

montageploegen te instrueren. Er wordt daarom vooronderzoek gedaan naar veiligheid, gezondheid, 

kwaliteit en stabiliteit, zodat de montageploeg op deze onderwerpen kunnen worden ingelicht en het 

Maatbetoncasco op een verantwoorde manier kan worden gemonteerd. Daarnaast moet worden 

vastgesteld wat de invloed is op de montagekosten, zodat de hogere montagekosten zo veel mogelijk 

kunnen worden beperkt. Hiervoor moet ook worden vastgesteld wat de invloed is op de montagetijd. 

 

C. De montageploeg heeft minder repeterende werkzaamheden 

Dit knelpunt is helaas inherent aan de verticale montagevolgorde, omdat steeds gewisseld moet worden 

tussen wanden – vloeren – wanden etc. Het is hierbij van groot belang dat het wisselen tussen deze 

werkzaamheden op een zo efficiënt mogelijke manier gebeurt. Hierbij is knelpunt A zeer bepalend, 

omdat de kaanbezetting veel invloed heeft op de montagetijd. Knelpunt A zal hiervoor worden 

onderzocht. 

 

 Gevolg Y: De veiligheid en gezondheid behoeven extra aandacht 1.5.2

De veiligheid en gezondheid behoeven extra aandacht door de volgende twee knelpunten.  

C. De montageploeg heeft minder repeterende werkzaamheden  

De montageploegen hebben minder repeterende werkzaamheden, waardoor zij vaker de veiligheid en 

gezondheid van de eigen montageploeg moeten waarborgen. Door het verticale montageproces in kaart 

te brengen, wordt inzichtelijk wat de invloed is op de veiligheid en gezondheid. Daarnaast wordt 

onderzocht aan welke wet- en regelgeving de montageploeg zich moet conformeren en op welke 

manier onveilige situaties kunnen worden voorkomen of worden opgelost. Met deze informatie kan de 

montageploeg worden geïnstrueerd.  

 

 

 



 

      8        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

D. Meerdere partijen zijn werkzaam binnen het bereik van de kraan 

Bij een one-piece flow zullen derden werkzaam zijn binnen het bereik van de kraan van de 

montageploeg. Er wordt onderzocht welke gevaren dit oplevert en welke wet- en regelgeving hier eisen 

aan stellen. Daarnaast wordt onderzocht hoe onveilige situaties kunnen worden voorkomen of worden 

opgelost en wordt gekeken hoe deze informatie kan worden overgedragen aan de aannemer en/of 

montageploeg. 

 

 Gevolg Z: De kwaliteit van het eindproduct is lager 1.5.3

Om de kwaliteit te waarborgen behoeven de volgende twee knelpunten extra aandacht.  

E. Maatvoering op woningniveau i.p.v. blokniveau 

Het afstudeeronderzoek naar verticaal monteren toont aan dat het waarborgen van de kwaliteit van het 

eindproduct extra aandacht behoeft, doordat de maatvoering wordt aangebracht per woning in 

tegenstelling tot per woningblok bij horizontaal monteren. Hierdoor is de kans op maatafwijkingen 

groter, doordat maatafwijkingen niet over het woningblok worden genivelleerd, maar per woning 

zichtbaar worden. Er wordt vooronderzoek gedaan naar de maatafwijking van bestaande 

maatvoeringsmethoden en montagewerkwijzen, en er worden alternatieve werkwijzen aangedragen. 

De toegestane maatafwijking wordt van alle elementen in drie richtingen bepaald aan de hand van de 

vastgestelde toleranties en er wordt bepaald wat de verschillende werkwijzen voor effect hebben op de 

maatafwijking van de gemonteerde elementen. Uiteindelijk kan een keuze worden gemaakt voor een 

bepaalde werkwijze en kan deze worden overgedragen aan de montageploegen.  

 

F. Maatbetoncasco is niet ontworpen om verticaal te worden gemonteerd 

De maatregelen die voortvloeien uit het vooronderzoek dat voor de verschillende knelpunten wordt 

verricht, kunnen leiden tot andere ontwerpafspraken. Deze afspraken moeten worden overgedragen 

aan de werkvoorbereiding van CRH Structural en mogelijk aan de aannemer en/of hoofdconstructeur 

van de aannemer. 

 

 Gevolg AA: De sterkte en stabiliteit van het Maatbetoncasco is niet gegarandeerd 1.5.4

Om de stabiliteit te garanderen behoeft het volgende knelpunt extra aandacht. 

F. Maatbetoncasco is niet ontworpen om verticaal te worden gemonteerd 

Het systeem van het Maatbetoncasco is ontworpen om horizontaal gemonteerd te worden. De hoge 

bouwsnelheid heeft gevolgen voor verschillende constructieve eigenschappen van het Maatbetoncasco. 

De gevolgen en mogelijke oplossingen worden onderzocht. Er zullen varianten worden opgesteld en per 

variant wordt de invloed bepaald op de montagetijd, montagekosten en productiekosten.  
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 Probleemstelling 1.6

De knelpunten leiden tot de volgende probleemstelling: 

 

"Het horizontale montageproces van het Maatbetoncasco van CRH Structural sluit niet aan op het 

gewenste verticale montageproces met een vaste productie van één woning per dag, waardoor de 

kwaliteit van het eindproduct lager is, de stabiliteit niet is gegarandeerd, de veiligheid en gezondheid 

niet zijn gewaarborgd en binnen de huidige werkwijze een inefficiënt en kostenverhogend proces 

ontstaat door een lagere dagproductie en onervarenheid van de montageploeg.” 

 

 Doelstelling van het afstudeeronderzoek 1.7

Het doel van het afstudeeronderzoek is het oplossen of het verkleinen van een probleem. De 

probleemstelling heeft geleid tot de volgende doelstelling: 

 

 

“Het ontwerpen van een verticaal montageproces met een vaste productie van één woning per dag, 

binnen de reguliere werktijd van 7.00 tot 15.45uur, terwijl de kosten en kwaliteit gelijk blijven, de 

stabiliteit is gegarandeerd en de veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd.“ 

 

 Afbakening van het afstudeeronderzoek 1.8

Het afstudeeronderzoek is afgebakend aan de hand van een aantal belangrijke begrippen en de vier 

gevolgen uit de Stream Diagnostic chart. 

 

Het montageproces 

In het afstudeeronderzoek wordt gestreefd naar een montageproces waar de montageploegen zo veel 

mogelijk de huidige technieken, werkwijzen, materiaal- en materieelinzet kunnen handhaven, zodat de 

impact op de werkwijze minimaal is, maar het effect op het eindproduct en het proces wel voldoet aan 

de gedefinieerde doelstelling. 

 

Het Maatbetoncasco 

Er wordt gestreefd naar het gebruik van de huidige producten, elementen en details die in het 

Maatbetoncasco worden gebruikt, met mogelijk aanpassingen die zonder al te grote consequenties in 

het productieproces van de elementen kunnen worden meegenomen. 

 

Samenstelling montageploeg 

De montageploegen waar CRH Structural mee samenwerkt, zullen door een andere werkwijze een 

andere samenstelling, rolverdeling en ploeggrootte kunnen krijgen. 
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Kwaliteit van het verticaal gemonteerde Maatbetoncasco 

De kwaliteit van het eindproduct moet voldoen aan de door CRH verstrekte toleranties voor de positie 

van betonelementen, de positie kozijnen, positie van het trapgat, dagmaat van de woning en 

kapconstructie. 

 

Stabiliteit van het verticaal gemonteerde Maatbetoncasco 

De stabiliteit van het Maatbetoncasco moet te allen tijde gegarandeerd zijn en voldoen aan de eisen uit 

de Eurocodes met Nederlandse bijlagen, dus zowel in de bouw- als in de gebruikersfase. 

 

Veiligheid en gezondheid bij de verticale montage van een Maatbetoncasco 

CRH plc (het moederbedrijf van CRH Structural) heeft de veiligheid en gezondheid van de medewerkers 

hoog in het vaandel staan. Het verticale montageproces moet dus voldoen aan alle veiligheids- en 

gezondheidseisen van CRH plc en de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit geldt zowel voor de 

werklieden van de montageploeg als derde partijen die binnen het draaibereik van de kraan werkzaam 

zijn. 

 Maatschappelijke relevantie 1.9

Op dit moment produceert CRH Structural de betoncasco’s voor ongeveer 4% van de 

nieuwbouwwoningen in Nederland. Dit zijn zowel appartementen als grondgebonden woningen. Als de 

markt aantrekt en 75.000 woningen per jaar worden gebouwd, zal de productie (met hetzelfde 

marktaandeel) stijgen tot ongeveer 3750 woningen per jaar, echter heeft de fabriek een maximale 

productiecapaciteit van 2000 tot 2200 woningen per jaar. Naar verwachting zal het aandeel van prefab 

beton de komende jaren stijgen door een tekort aan vaklieden, een behoefte aan bouwtijdverkorting en 

de betere afstemming van het totale bouwproces. Dat betekent dat de fabriek naar verwachting 

aankomende jaren volledig volbezet is.  

 

Van deze 2000 tot 2200 woningen zal een deel gebouwd worden in een one-piece flow. Op dit moment 

experimenteren zowel grote als kleine aannemers met dit principe. Een schatting van het toekomstig 

marktaandeel van rijtjeswoningen die in een one-piece-flow worden gebouwd is nog niet te maken. 
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 Leeswijzer 1.10

In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de eigenschappen van de montage en van het Maatbetoncasco 

gegeven en zijn de gevolgen van een verticale montagevolgorde beschreven. In hoofdstuk 3 is een 

programma van eisen en wensen opgesteld en in hoofdstuk 4 is met behulp van methodisch ontwerpen 

een functioneel ontwerp en het doel van de hulpmiddelen vastgesteld. 

 

In hoofdstuk 5 is een verticaal montageproces ontworpen, dat is verwerkt tot een montageplan met 

inlichtingenbladen. In hoofdstuk 6 is beschreven hoe de montagetijd en montagekosten worden 

bepaald en is een hulpmiddel ontworpen om de invloed van variabelen inzichtelijk te maken.  

 

In hoofdstuk 7 is het afstudeeronderzoek geëvalueerd en is getoetst aan het programma van eisen, 

doelstelling en is gekeken of kernproblemen zijn opgelost door het afstudeeronderzoek. Daarnaast zijn 

aanbevelingen gedaan en is beschreven wat er aan vervolgonderzoek mogelijk is. 

 

Het afstudeeronderzoek wordt afgesloten met een nawoord waarin wordt teruggeblikt op het 

afstudeeronderzoek gevolgd door de bronvermelding. 

 

Er is een aparte bijlagenbundel aan het verslag toegevoegd. 

 

 

 

 

  



 

      12        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 
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2 Eigenschappen van de montage en het Maatbetoncasco en de gevolgen van 
een verticaal montageproces 

In dit hoofdstuk is de montage van het Maatbetoncasco en zijn de eigenschappen van het 

Maatbetoncasco beschreven. Het vooronderzoek geeft inzicht en achtergrondinformatie over de 

knelpunten, beschrijft verschillende oplossingsmogelijkheden en genereerd data waar in de 

ontwerpfase mee kan worden gerekend. 

 Kwaliteit van het gemonteerde Maatbetoncasco 2.1

In deze paragraaf wordt eerst vastgesteld wat de vereiste kwaliteit van het gemonteerde 

Maatbetoncasco is en wat dit betekent voor de positie van de prefab betonelementen. Daarna wordt de 

afwijking van maatvoeringsapparatuur en maatvoeringsgereedschappen onderzocht en wordt de 

maatafwijking van verschillende montageactiviteiten bepaald. Met deze informatie kan in de 

ontwerpfase een werkwijze worden ontworpen die voldoet aan de vereiste kwaliteit. 

 

 De vereiste kwaliteit van het gemonteerde Maatbetoncasco 2.1.1

De vereiste kwaliteit van het verticaal gemonteerde Maatbetoncasco is vastgesteld aan de hand van 

maximaal toelaatbare maatafwijkingen die worden afgegeven aan de opdrachtgever. Bij CRH Structural 

is de opdrachtgever in de meeste gevallen de aannemer. In bijlage 2 zijn deze product- en 

montagetoleranties gegeven. 

 

De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van gemonteerde betonnen elementen die door CRH 

Structural worden geleverd, is in drie richtingen (X, Y en Z) vastgesteld. Hieronder is een voorbeeld van 

een gevel gegeven. De resterende berekeningen zijn toegevoegd in bijlage 3. In alle berekeningen wordt 

gerekend met een betrouwbaarheid van 95 %.  

 

Voorbeeld van het bepalen van maximaal toelaatbare maatafwijking van een gevel in drie richtingen 

In de toleranties wordt een eis gesteld aan de dagmaat van de woning. Deze mag maximaal ± 20 mm in 

de diepte van de woning bedragen. De dagmaat van de woning wordt bepaald door de positie van de 

voor- en achtergevel. Dit resulteert in een toelaatbare maatafwijking voor de gevels, van: 

 

√
(20mm)2

2 gevels
 ≈ ± 14 mm per gevel  

 

Hieruit blijkt dat de tolerantie op de positie per voor- en de achtergevel in de diepterichting (X-as, zie 

figuur 2.2) maximaal ± 14 mm is.  

 

De positietolerantie in de breedte (Y-as) en hoogte (Z-as) van de gevel wordt bepaald door de positie 

van de kozijnen die op het element zijn gemonteerd. De eis aan de kozijnen is zowel in de breedte als de 

hoogte ± 5 mm, met een betrouwbaarheid van 90%. In dit afstudeeronderzoek is voor alle toleranties 

een betrouwbaarheid van 95% aangehouden. Een tolerantie van ± 5 mm met een betrouwbaarheid van 

90% staat ongeveer gelijk aan ± 6 mm met een betrouwbaarheid van 95%. Dat is de reden dat in tabel 

2.1   ± 6 mm is aangehouden voor de Y- en Z-richting van de gevelelementen.  



 

      14        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

In de berekeningen is geen rekening gehouden met productafwijkingen van het element, zoals 

kromming en onhaaksheid. In de ontwerpfase worden deze productafwijkingen wel meegenomen bij 

het ontwerp van een werkwijze die voldoet aan de vereiste kwaliteit. 

 

Maximaal toelaatbare afwijkingen per element 

In bijlage 3 zijn alle maximaal toelaatbare maatafwijkingen bepaald. In tabel 2.1 is een opsomming 

gegeven van de uitkomst van deze berekeningen en in figuur 2.2 is een standaard Maatbetoncasco met 

assenstelsel gegeven. 

 

Tabel 2.1: toelaatbare maatafwijkingen per element in X-, Y- en Z-richting 

Element  X-as Y-as Z-as 

 

Wanden  ± 11  mm
 

± 14 mm
 

- 0/ + 9  mm
 

Gevels  ± 14 mm - - 

Vloeren    ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm t.o.v. naastgelegen 

vloerplaat gemeten aan o.k. vloer 

Kozijnen   - ± 6 mm ± 6 mm 

Toppen  ± 20 mm ± 14 mm ± 30 mm 

Muurplaten  √𝑋2 + 𝑍2 =  < 13 𝑚𝑚 

 

 

  

Z-as 

X-as Y-as 

Figuur 2.2: het Maatbetoncasco met assenstelsel  
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 De afwijking van maatvoeringsapparatuur en -gereedschappen 2.1.2

Om de afwijking van montage- en maatvoeringsactiviteiten te bepalen is meer inzicht nodig in de 

afwijking van gereedschappen en maatvoeringsapparatuur. De afwijkingen zijn hieronder gegeven. 

 

Total station 

Elektronische meetapparatuur zoals een Total station wordt volgens NEN 3140 jaarlijks gekeurd en 

geijkt. De nauwkeurigheid van een één seconde total station is na kalibratie ± 2 mm.
3
 

 

Meetband, rolmaat en duimstok 

De montage gebruikt vaak meetinstrumenten om de lengte te bepalen. Deze moet voldoen aan de 

nauwkeurigheidseisen van The Council Directive van 19 november 1973, (73 / 362 / EEC), Kalibratie en 

toleranties. Hieruit blijkt dat de volgende maatafwijkingen acceptabel zijn:
4
 

 

Tabel 2.3: Klasse met toepassingsgebied 

Klasse toepassing 

I werkplaatslinialen, schuifmaten, evt. stalen meetbanden en rolmaten 

II stalen rolmaten en meetbanden, Komelon glasfiber meetbanden 

III Overige glasfiber meetbanden, DHZ-rolmaten, duimstokken, telescoopstokken 

 

Tabel 2.4: Nauwkeurigheidstoleranties in mm ± over de gehele lengte van de band 

Klasse 0,5m 1m 1,5m  2m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 50m 100m 

I 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,60 1,10 1,60 2,10 2,60 3,10 5,10 10,10 

II 0,50 0,50 0,70 0,70 0,90 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 10,30 20,30 

III 1,00  1,00 1,40 1,40 1,80 2,60 4,60 6,60 8,60 10,60 12,60 20,60 40,60 

 

 

Waterpas 

Het kalibreren van een waterpas gebeurt door deze ‘om te leggen’. Door een verticaal vlak tweemaal te 

meten, waarvan een keer met een omgekeerd waterpas, is te controleren of er geen afwijking optreed.
5
 

Uit documentatie van de Sola blijkt dat de toegestane afwijking van een waterpas gemiddeld 0,4 mm/m 

is.
6
 

 

 

  

                                                                 

3 http://www.visser-assen.nl/mechanische-total-stations/mechanische-total-station-trimble-ts215, geraadpleegd: 02-10-2014 
4 http://www.gratech.nl/files/4/Klassen---overzicht_1.pdf, geraadpleegd: 02-10-2014 
5 http://www.hultafors.nl/products/waterpas-maken/waterpassen/lange-precisie-waterpassen/waterpas-aluminium-

mst/calibratie-van-de-mst/, geraadpleegd: 02-10-2014 
6 http://www.sola.at/684_NL-Waterpassen-Meetnauwkeurigheid.htm, geraadpleegd: 02-10-2014 

http://www.visser-assen.nl/mechanische-total-stations/mechanische-total-station-trimble-ts215
http://www.sola.at/684_NL-Waterpassen-Meetnauwkeurigheid.htm
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Rotatielaser 

Elektronische meetapparatuur zoals een rotatielaser wordt volgens NEN 3140 jaarlijks gekeurd en geijkt. 

De maatnauwkeurigheid is tussen de 0,05 en 0,1 mm/m, zoals bij de Bosch GRL 300 HVG Professional 

(0,1 mm/m) en de Sola Trigon Green (0,05 mm/m)
7
. Het werkbereik met een ontvanger bedraagt > 300 

meter (diameter).
8
 

 

De handontvanger voor de rotatielasers hebben een maatnauwkeurigheid tussen de 1 en 2 mm, dit is 

afhankelijk van het model en de instellingen.  

 

 

 Producttoleranties van gevel- en wandelementen 2.1.3

De producttoleranties die worden verstrekt aan de klant zijn voor de gevel- en wandelementen ruimer 

dan de maximaal toelaatbare toleranties die intern worden gehanteerd. Aan de hand van 

meetrapporten van de kwaliteitsdienst van CRH Structural zijn producttoleranties bepaald met een 

betrouwbaarheid van 95%. De berekening is bijgevoegd in bijlage 4. Deze toleranties zijn van groot 

belang bij het bepalen van de afwijking van montageactiviteiten, omdat elementen van de eerste 

bouwlaag kunnen dienen als referentie voor de elementen op de tweede en/of derde bouwlaag. 

  

                                                                 

7 http://www.sola.at/2011_NL.htm?articleid=174, geraadpleegd: 02-10-2014 
8 http://www.bosch-professional.com/nl/nl/grl-300-hvg-24721-ocs-p/, geraadpleegd: 02-10-2014 

Figuur 2.5: voorbeeld van een ingevuld meetrapport door de kwaliteitsdienst van CRH Structural 
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 Montagevolgorde van elementen 2.1.4

Tijdens observaties is vastgesteld dat de elementen in een vaste volgorde worden gemonteerd. Dit heeft 

onder andere te maken met de veiligheid van de montageploeg, het zicht van de kraanmachinist, de 

compriband tussen de wand en de gevel en het wisselen van hijsmaterieel. In figuur 2.6 is de 

montagevolgorde gevisualiseerd. De montagevolgorde is aangegeven met de nummers van de 

elementen. Men begint bij element 1, vervolgens element 2, enzovoorts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2.6; bovenaanzicht van de montagevolgorde van prefab elementen 

 

 Bepalen van maatafwijkingen van montageactiviteiten 2.1.5

Tijdens projectbezoeken zijn verschillende montageactiviteiten geobserveerd en beschreven. Per 

activiteit is de maatafwijking bepaald. De maatafwijking is afhankelijk van de handelingen, 

gereedschappen, maatvoering, referentiepunten en productafwijkingen. Daarnaast zijn alternatieve 

activiteiten beschreven die bestaan uit dezelfde handelingen bestaan, maar gebruik maken van 

alternatieve referentiepunten. Deze referentiepunten kunnen bestaan uit naastgelegen elementen of 

worden aangebracht met behulp van maatvoeringsapparatuur. In bijlage 5 zijn de activiteiten volledig 

uitgewerkt. In tabel 2.7 zijn 49 activiteiten beschreven en is de te verwachten maatafwijking vermeld. In 

de volgende paragraaf wordt met deze informatie van alle mogelijke combinaties van activiteiten de te 

verwachten maatafwijking bepaald. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8
 

9 

10 

1
1

 

16 

12 

31 

14  

13 

                    C 

                    B 

15 

17 A
 D 

Begane grondvloer Wanden en gevels  

eerste bouwlaag 

Eerste verdiepingsvloer 

2
1

 

25 

26 

22 

31 

24 

23 

                    C 

                    B 

D 27 A
 

2
8

 

31 

8 30 

2
9

 kap 

32/33 

1
8

 

 19 

20 

Wanden en gevels  

tweede bouwlaag 

Tweede verdiepingsvloer Toppen, muurplaten en 

kap-elementen 

25 
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Tabel 2.7; een opsomming van activiteiten met een inschatting van de afwijking uit bijlage 5 

Activiteit tbv. as: Afwijking 

1 Stramien a.d.h.v. alleen hoekpunten X en Y ± 8 mm + ± 2 mm 

2 Stramien a.d.h.v. alle snijpunten X en Y ± 2 mm + ± 2 mm 

3 Verklikken van een referentiepunt X en Y ± 2 mm 

4 Nieuw punt met een total station X en Y ± 2 mm 

5 Oploden m.b.v. een waterpas vanaf verklikking Y ± 4 mm + ± 2 mm 

6 Oploden m.b.v. een schietlood vanaf verklikking Y ± 2 mm + ± 2 mm 

7 Oploden m.b.v. een total station als nieuw punt Y ± 2 mm 

8 Wand positioneren doorzichten naar referentiepunt X ± 12 mm 

9 Wand positioneren m.b.v. een rei X ± 1 mm 

10 Wand positioneren m.b.v. een waterpas X ± 3 mm 

11 Steltegels op hoogte m.b.v. een roterende laser over 45 m
1 

Z ± 4 mm 

12 Elementen positioneren X en Y ± 2 mm 

13 Elementen waterpas stellen X en Y ± 1 mm + ± 2 mm 

14 Wand eerste bouwlaag als referentie Y ± 3 tot ± 6 mm 

15 Ribbenvloer als referentie X ± 20 mm 

16 Positie van kozijn t.o.v. 0-punt van gevel Y ± 3 mm 

17 Positie van kozijn t.o.v. bovenkant gevel Z ± 4 mm 

18 Positie van kozijn t.o.v. 0-punt van gevel Z ± 6 mm 

19 Gevel maatvoeren vanaf bovenkant element Z ± 3 mm 

20 Maatvoeren van trapsparing met houten lat X ± 4 mm 

21 Maatvoeren van trapsparing met rolmaat X ± 2 mm 

22 Het monteren van systeemvloeren X ± 2 mm 

23 Maatvoeren raveelijzer met rolmaat X ± 1 mm 

24 Monteren van het raveelijzer X ± 2 mm 

25 Maatvoeren en monteren cascovloer met een rolmaat X ± 4 mm 

26 Maatvoeren en monteren cascovloer met hulpmiddel X ± 2+ ± 2 mm 

27 Monteren en stellen vloerplaten Z ± 3 mm 

28 Bovenkant wand van eerste bouwlaag als referentie Y ± 4 tot ± 6 mm 

29 Wand tweede bouwlaag monteren d.m.v. doorzichten t.p.v. het trapgat Y ± 5 tot ± 6 mm 

30 Positie van de wand eerste bouwlaag overbrengen op vloer m.b.v. rei Y ± 2 mm 

31 De bovenkant van de gevel eerste bouwlaag als referentie Y ± 5 tot ± 7 mm 

32 Monteren van elementen met duimstok naar referentie X en Y ± 2 mm 

33 Bovenkant gevel eerste bouwlaag als referentie X ± 3 mm 

34 Bovenkant wand eerste bouwlaag als referentie X ± 5, 6, 13 mm 

35 Nieuw referentiepunt aanbrengen met een total station op verd.vloer Z ± 2 mm 

36 Alle steltegels op hoogte brengen met een roterende laser over 6 m
1 

Z ± 3 mm 

37 Alle steltegels op hoogte brengen met een total station Z ± 3 mm 

38 Hoogte-referentie overbrengen op vloer met rolmaat t.p.v. het trapgat Z ± 2 mm 

39 Gevel tweede bouwlaag doorzichten naar gevel eerste bouwlaag X ± 4 mm 

40 Gevel tweede bwlg doorzichten naar gevel eerste bwlg m.b.v. rei X ± 2 mm 

41 Bovenkant gevels eerste bouwlaag als referentie X ± 4 mm 

42 Bovenkant gevels eerste bouwlaag als referentie Y ± 4 tot ± 7 mm 

43 Wand tweede bouwlaag als referentie  Y ± 3 tot ± 6 mm 

44 Wand inmeten m.b.v. een afstandmeter Y ± 1 mm 

45 De top middelen tussen de gevels van de tweede bouwlaag X ± 2 – 3 mm 

46 Bovenkant gevel tweede bouwlaag als referentie X ± 4 – 6 mm 

47 De top maatvoeren t.p.v. trapgat Y ± 4 – 9 mm 

48 De gevels van de tweede bouwlaag als referentie Y ± 6 – 15 mm 

49 De bovenkant van de gevel van de tweede bouwlaag als referentie Z ± 6 – 9 mm 
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De kwaliteit van het Maatbetoncasco wordt bepaald door een combinatie van activiteiten van de 

montageploeg. Om de maatafwijking van de gemonteerde elementen vast te stellen zijn de activiteiten 

gecombineerd in tabellen die leiden tot verschillende varianten. Een combinatie van varianten is 

uiteindelijk onderdeel van het nieuwe verticale montageproces. In figuur 2.8 is dit gevisualiseerd 
 

Activiteiten: tabel 2.7   Varianten: tabel 2.9   Werkwijze: ontwerpfase 

 

activiteit     

     
activiteit  variant   

     
activiteit     

    werkwijze voor 

verticaal 

montageproces 

activiteit  variant  

    
activiteit    

     

activiteit     

     
activiteit  variant   

     
activiteit     

Figuur 2.8; verhouding activiteiten, varianten en het verticale montageproces 

 

 Het samenstellen van varianten 2.1.6

Alle prefab beton-elementen uit het Maatbetoncasco zijn bekeken in drie richtingen (X, Y of Z). Iedere 

tabel in bijlage 6 bevat de varianten voor één richting van één element. In de tabellen is direct 

aangegeven of deze voldoet (groen) of niet voldoet (rood) aan de maximaal toelaatbare maatafwijking 

die is gegeven in tabel 2.1. Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt voor het monteren van de eerste 

wand van de eerste bouwlaag. De elementnummers refereren naar de nummers uit figuur 2.6.  

 

Het monteren van de eerste wand van eerste bouwlaag (element 8) 

In tabel 2.9 is de afwijking op de positie van de wand in X-richting vastgesteld. Er zijn in totaal zes 

varianten opgesteld (A t/m F). De afwijking is afhankelijk van een combinatie van activiteiten van de 

montageploeg. De cijfers in de eerste rij refereren naar de activiteiten uit tabel 2.7. De maatafwijking 

van de betreffende activiteit is gegeven in de tweede rij. In de rijen eronder zijn varianten met een 

combinatie van werkwijzen gemaakt die leiden tot een bepaalde maatafwijking van het gemonteerde 

element.  

 
Tabel 2.9; verschillende activiteiten die leiden tot een montageafwijking van de wand in X-richting 

Activiteiten      → 2 3 4 8 9 10 12 X 
Maatafwijking → 2+2 mm 2 mm 2 mm 12 mm 1 mm 3 mm 2 mm 

Varianten ↓         

A X X  X   X ± 13 mm 

B X X   X  X ± 4 mm 

C X X    X X ± 5 mm 

D   X X   X ± 12 mm 

E   X  X  X ± 3 mm 

F   X   X X ± 4 mm 
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Hier is variant A als voorbeeld gegeven: 

 

Activiteit 2 Afwijking van het stramien a.d.h.v. alle snijpunten  ± 2 + ± 2 mm 

Activiteit 3 Verklikken van een referentiepunt vanaf het stramien ± 2 mm 

Activiteit 8 Wand positioneren door zichten naar referentiepunt ± 12 mm 

Activiteit 12 Wandelement monteren door montageploeg  ± 2 mm 

 

Deze combinatie resulteert in een maatafwijking van: 

√22 + 22 + 22 + 122 + 22 = ± √160 ≈ ± 13 mm 

 

In tabel 2.1 is gegeven dat de maximaal toelaatbare maatafwijking van de wand in X-richting ± 11 mm is. 

Bovengenoemde combinatie van activiteiten voldoet dus niet aan de tolerantie en is daarom rood 

gekleurd. Op deze manier is voor alle elementen in het Maatbetoncasco de maatafwijking bepaald in 

drie richtingen. De tabellen zijn gegeven in bijlage 6. 

 

Aan de hand van het programma van eisen wordt in de ontwerpfase een keuze gemaakt voor een aantal 

varianten. De varianten vormen samen een belangrijk deel van het verticale montageproces. De 

gekozen varianten zorgen er voor dat alle elementen van het Maatbetoncasco worden gemonteerd 

binnen toleranties. 

 Stabiliteit van het Maatbetoncasco 2.2

Het Maatbetoncasco is niet ontworpen om verticaal te worden gemonteerd. Hierdoor is de stabiliteit 

niet gegarandeerd. In samenwerking met Adviesbureau Brekelmans zijn drie stabiliteitsvarianten 

ontworpen om de stabiliteit van een Maatbetoncasco op woningniveau te garanderen en te laten 

voldoen aan de in het Bouwbesluit 2012 aangewezen normen (Eurocodes). Het uitgangspunt is een 

standaard Maatbetoncasco, zoals gevisualiseerd in bijlage 7, met windgebied II, onbebouwd, 

montageduur van < 1 jaar en permanente en variabele belastingen uit rapport “320-299-01/C: 

Heembeton casco, Verticaal monteren”. 

 

De invloed op de fundering is onafhankelijk van de stabiliteitsvariant en is daarom apart toegelicht in 

paragraaf 2.2.1. In paragraaf 2.2.2 zijn de verschillende stabiliteitsvarianten toegelicht. In 2.2.3 zijn de 

consequenties voor de montage, productie en montagekosten bepaald. 

 

Het is noodzakelijk dat Adviesbureau Brekelmans de eerste projecten volledig doorrekent en beoordeelt 

op projectspecifieke afwijkingen. Zodra het verticaal monteren vaker voorkomt, kan worden overwogen 

de consequenties te verwerken in de engineeringssoftware van CRH Structural. 

 

 Consequenties voor de fundering 2.2.1

Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s heeft, ongeacht de stabiliteitsvariant, invloed op de 

fundering. Bij het ontwerp van de funderingen wordt rekening gehouden met de excentriciteit van de 

belasting uit de bovenbouw in de eindfase. Hierbij wordt niet expliciet rekening gehouden met de 
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tijdelijke, afwijkende belastingsituatie bij verticaal monteren. De excentriciteit in de bouwmuurbalken is 

dan tijdelijk veel groter, zij het bij ongeveer de helft van de belasting.
9
 

 

Bij de funderingen moet een verschil worden gemaakt tussen funderingen met in situ gestorte balken en 

funderingen met prefab balken. Incidenteel worden funderingen op staal toegepast. 

 

Fundering op staal 

Bij een fundering op staal heeft de invloed van excentriciteit geen invloed van betekenis. 

 

In situ fundering 

Bij funderingen met in situ balken wordt een samenhangende balkstructuur gemaakt, waarbij (tijdelijke) 

torsiemomenten relatief eenvoudig naar de aansluitende dwarsbalken kunnen worden overgedragen. 

Bij de in situ fundering wordt veelal ook een enigszins momentvaste aansluiting tussen balk en paal 

gemaakt door het opnemen van stekwapening uit de paal. Deze constructie kan dus zonder extra 

voorzieningen de excentrische belasting van het Maatbetoncasco overdragen naar de palenfundering.  

 

Prefab funderingen 

Bij prefab funderingen worden de balken via tandverbindingen "los" op elkaar gelegd en worden de 

balken "los" op de palen gelegd. In deze aansluitingen is een enkele pen ter verbinding opgenomen. 

Zowel de balken onderling als de balken met de palen zijn dus niet momentvast verbonden. In de 

meeste gevallen worden de palen in het hart van de balk gepositioneerd. 

 

Torsiemomenten (ook als gevolg van paalmisstanden) kunnen in dat geval maar heel beperkt worden 

opgenomen. Om deze reden worden palen ook wel om en om versprongen ten opzichte van de as 

gepositioneerd. Uitgaande van geen paalmisstanden (in de praktijk niet reëel), kan de maximale 

excentriciteit worden afgeleid van de paalafmeting. In de praktijk worden zowel heipalen als 

schroef(boor-) palen toegepast. 

 

Bij prefab funderingen worden echter oftewel extreem hoge eisen gesteld aan de maatnauwkeurigheid 

bij de paalplaatsing óf er moeten expliciet maatregelen worden getroffen die de tijdelijke excentriciteit 

bij verticaal monteren mogelijk maken. Denk hierbij aan het verspringend plaatsen van de palen t.o.v. 

de as. Dit moet echter in een vroeg stadium met de hoofdconstructeur en de aannemer worden 

gecommuniceerd.  

 

 Toelichting van de drie stabiliteitsvarianten 2.2.2

Bij verticaal bouwen wordt de stabiliteit op woningniveau verzorgd, omdat het casco niet te koppelen is 

aan het naastgelegen casco, omdat deze nog niet is gebouwd en doordat de mortel pas na 24 uur 

voldoende sterkte om de koppeling te verzorgen. Om de stabiliteit te waarborgen zijn drie varianten 

ontworpen;  

- variant 1; het toepassen van snelverhardende mortel 

- variant 2; het aanbrengen van extra schoren 

- variant 3; cascovloeren met een mechanische verankering 

 

                                                                 

9 Gaar, W.L.G. van de. (2014). Heembeton casco, Verticaal monteren. Versie 320-299-01/C, Maastricht 
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Alle consequenties voor de constructieve sterkte en stabiliteit van deze varianten zijn in kaart gebracht 

en vertaald naar product- en montagekosten. Deze informatie is gegeven is bijlage 8. Hieronder zijn de 

varianten kort toegelicht inclusief de aandachtspunten voor de montageploeg, de invloed op de 

engineering, het product en de bouwdelen buiten het casco van CRH Structural.  

 

Variant 1: Snelverhardende mortel 

Bij deze variant verandert de ondersabelingsmortel, de zwaarte van de gevelwapening, de DV004-

koppelingen bij de gevels en komen de DV021-koppelingen te vervallen. 

 

Aandachtspunten voor de montageploeg 

De montageploeg levert normaal gesproken de ondersabelingsmortel. Zij zullen bij deze variant andere 

mortel moeten inkopen, namelijk Cuglaton Tixomortel K50 (of gelijkwaardig). Het werken met deze 

mortel behoeft extra aandacht, omdat deze mortel niet in de silo kan worden aangemaakt en een korte 

verwerkingstijd heeft (± 30 minuten). De montageploeg moet extra aandacht besteden aan de 

verhouding tussen water en droge stof, omdat dat bij deze hoogwaardige mortels van groot belang is. 

Daarnaast is deze mortel erg weersgevoelig, door het belang van een goede mengverhouding en het 

risico dat bij lage temperaturen de sterkte-ontwikkeling achterblijft, waardoor de stabiliteit van het 

casco niet is gegarandeerd. Het aanbrengen van de mortel kan het gemakkelijkste met een verrijdbare 

pomp (bijvoorbeeld een: Mtec M300+). Hierbij is het schoonmaken een tijdrovend karwei, namelijk een 

netto procestijd van ongeveer 4500 mancmin. Door de snelle uitharding zal het nodig zijn de pomp na 

iedere stort schoon te maken, dat is drie keer per dag. Daarnaast kost het lassen van de extra DV004 

verbindingen tijd, maar de DV021 koppelingen komen te vervallen. De schoren moeten minimaal 16 uur 

blijven staan, in verband met de uitharding van de mortel. 

 

Invloed op engineering en producten 

Deze variant heeft als gevolg dat er per woning: 

- acht DV004 koppelingen moeten worden ingestort; 

- de DV021 koppelingen komen te vervallen; 

- de gevelwapening van de eerste bouwlaag moet worden uitgevoerd in Ø16 mm i.p.v. Ø14 mm, en; 

- de gevelwapening van de tweede bouwlaag moet worden uitgevoerd in Ø12 mm i.p.v. Ø10 mm. 

 

Invloed op bouwdelen buiten CRH Structural 

Deze stabiliteitsvariant heeft geen verdere consequenties voor andere bouwdelen, met uitzondering 

van de excentrische belasting op de fundering, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1. 

 

Variant 2: Extra schoren 

Bij deze variant verandert de wapening in de funderingsbalken, het aantal schoren, het aantal steltegels 

onder de wanden, de wapening in de wanden, de wapening in de gevels, de DV004-verbindingen bij de 

gevels en komen de DV021-koppelingen te vervallen. 

 

Aandachtspunten voor de montageploeg 

Bij een standaard woningdiepte van 8500 mm zijn er aan de wanden van de eerste bouwlaag drie 

schoren nodig in plaats van twee. Deze schoren moeten minimaal 24 uur blijven staan, zodat de mortel 

voldoende kan uitharden (bij lage temperaturen en/of vochtige weersomstandigheden zal deze tijd 

oplopen). Onder de wanden van de eerste bouwlaag komen vier stapels steltegels per wand. Deze 

moeten allen boven de nokken van de ribbenvloer staan. Alle gevels worden aan de wanden gekoppeld 

d.m.v. DV004 koppelingen. 
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Invloed op engineering en product 

Variant 2 heeft als gevolg dat er per woning: 

- acht DV004 koppelingen moeten worden ingestort; 

- de DV021 koppelingen komen te vervallen; 

- de gevelwapening van de eerste bouwlaag moet worden uitgevoerd in Ø16 mm i.p.v. Ø14 mm; 

- de gevelwapening van de tweede bouwlaag moet worden uitgevoerd in Ø12 mm i.p.v. Ø10 mm, en; 

- de wanden van de eerste bouwlaag moeten aan de onderkant worden voorzien van en trekstang 

Ø10 mm. 

 

Invloed op bouwdelen buiten CRH Structural 

Deze stabiliteitsvariant heeft buiten de excentrische belasting op de fundering, ook invloed op de 

hoeveelheid wapening in de fundering. De wapening moet worden verhoogd van 45 kg/m
3
 naar 53 

kg/m
3
. 

 

Variant 3: Cascovloer met mechanische verankering 

Bij deze variant verandert de wapening in de funderingsbalken, het aantal steltegels onder de wanden, 

de wapening in de wanden, de wapening in de gevels, vier extra cascovloeren en komen de DV021-

koppelingen en kanaalplaten te vervallen. 

 

Aandachtspunten voor de montageploeg 

Bij deze variant komen de kanaalplaatvloeren te vervallen en worden vervangen door cascovloeren die 

onderling en naar de gevel mechanisch worden verankerd. De lasser zal dus meer werk hebben met alle 

verbindingen. Onder de wanden van de eerste bouwlaag komen per wand vier stapels steltegels. Deze 

moeten allen boven de nokken van de ribbenvloer staan. 

 

Invloed op engineering en product 

Deze variant heeft als gevolg dat er per woning: 

- de DV021 koppelingen komen te vervallen 

- de gevelwapening van de eerste bouwlaag moet worden uitgevoerd in Ø16 mm i.p.v. Ø14 mm 

- de gevelwapening van de tweede bouwlaag moet worden uitgevoerd in Ø12 mm i.p.v. Ø10 mm 

- de wanden van de eerste bouwlaag moeten aan de onderkant worden voorzien van en trekstang 

Ø10 mm 

- de cascovloeren en gevels moeten worden voorzien van een ingestorte lasplaat 

 

Invloed op bouwdelen buiten CRH Structural 

Deze stabiliteitsvariant heeft buiten de excentrische belasting op de fundering, ook invloed op de 

hoeveelheid wapening in de fundering. De wapening moet worden verhoogd van 45 kg/m
3
 naar 53 

kg/m
3
. 

 

 Het verschil in vaste kosten door stabiliteitsvarianten 2.2.3

Het verschil in vaste kosten is bepaald in de bijlage 9. Het resultaat is toegevoegd aan de tabel 2.9. Het 

verschil in montagekosten wordt bepaald door de duurdere mortel, extra wapening in gevels en 

fundering, extra droge verbindingen, extra steltegels en minder huur montagematerieel. 
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 Conclusie 2.2.4

In tabel 2.9 zijn de consequenties voor de montage en het Maatbetoncasco samengevat, zodat deze 

eenvoudig met elkaar zijn te vergelijken. De varianten worden gebruikt om de stabiliteit te garanderen, 

de consequenties voor de montage inzichtelijk te maken en om in de ontwerpfase de montagetijd en 

montagekosten te berekenen. 

 

 

Tabel 2.9: samenvatting van de aanvullende maatregelen door stabiliteitsvarianten 

 Horizontaal 

traditioneel 

Variant 1 

Snelverhardende mortel 

Variant 2 

Extra schoren 

Variant 3 

cascovloer + 

mechanische verank. 

Ondersabelings-mortel OSVM 16 

Kubusdrukst. 16 N/mm² 

Cuglaton Tixomortel K50 

Kubusdrukst. 76 N/mm² 

 

- - 

Aantal steltegels onder 

wand 1
e
 bouwlaag 

 

Twee per wand - Vier per wand Vier per wand 

Funderingspalen 

 

Geen aanvullende eis Verspringend 

aanbrengen 

Verspringend 

aanbrengen 

Verspringend aanbrengen 

Wapening in 

funderingsbalken 

 

Geen extra wapening - 8 kg/m
3
 extra wapening 

 

8 kg/m
3
 extra wapening 

Schoren 1
e
 bouwlaag 

 

Twee schoren per wand 

Twee schoren per gevel 

 

- Drie schoren per wand 

 

- 

Schoren 2
e
 bouwlaag 

 

Twee schoren per wand 

Twee schoren per gevel 

 

- - - 

Schoren 3
e
 bouwlaag 

 

Twee schoren per 

topgevel 

 

- - - 

DV004 lasverbinding 

 

Geen Alle gevels twee  

DV004-verbindingen 

 

Alle gevels twee  

DV004-verbindingen 

 

 

- 

DV021 

doorkoppelwapening 

 

twee per vloerveld Geen DV021 Geen DV021 Geen DV021 

Gevelwapening 1
e
 

bouwlaag 

 

Ø 14 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm 

Gevelwapening 2
e
 

bouwlaag 

 

Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 12 mm 

Wandwapening 

 

Alleen 

transportwapening 

- Ø 10 mm bij < 8,6 m
1 

Ø 12 mm bij > 8,6 m
1
 

Ø 10 mm bij < 8,6 m
1 

Ø 12 mm bij > 8,6 m
1 

 

Woning begaanbaar voor 

derden 

na acht dagen De volgende dag  De volgende dag De volgende dag 

 

Extra product- en 

montagekosten t.o.v. 

horizontaal monteren 

€ 0,- € 902,- € 377,- € 456,- 
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 Risicoanalyse en beheersmaatregelen voor de veiligheid en gezondheid 2.3

De veiligheid en gezondheid behoeft bij het verticaal monteren extra aandacht. In bijlage 10 zijn de 

belangrijkste wet- en regelgevingen, normen en voorschriften samengevat in een checklist. Daarnaast 

zijn de risico’s van een verticale montage inzichtelijk te gemaakt, zodat deze kunnen worden beperkt of 

voorkomen. Op het verticale montageproces is een risicoanalyse verricht en zijn beheersmaatregelen 

gegeven. In de ontwerpfase kan deze kennis en beheersmaatregelen worden meegenomen in het 

ontwerp van het verticale montageproces.  

 

 Schets van verticaal montageproces 2.3.1

Om de risico’s inzichtelijk te maken is hieronder het verticale montageproces geschetst. In de eerste 

kolom is een visualisatie gegeven, in de tweede kolom zijn de werkzaamheden beschreven en in de 

derde kolom is aangegeven welk montagematerieel hiervoor nodig is en of het montagematerieel 

kraangebonden is. 

 

Visualisatie Activiteiten Montagematerieel  Kraanafh. 

`1 

 

Aanvang begin van de dag   

2 

 

Maatvoeren begane grondvloer 

EPS-sparingen in vloer verwijderen 

Sirex aanbrengen tussen vloeren 

Leggen begane grondvloer 

EPS stortstroken plaatsen 

Vloer afstorten 

Kraan 

Vloerenklem 

Kapzaag 

Ciprozaag 

Japanners 

Schoppen 

Bezems 

Stootijzer 

 

X 

X 

 

 

X 

3 

 

Wanden en gevels maatvoeren 

Steltegels aanbrengen 

Ondersabelingsmortel aanbrengen 

Wanden en gevels monteren 

Wanden en gevels aflassen 

Kraan 

Hijsmiddelen 

Japanners 

Schoppen 

Schoren 

Lasapparatuur 

Stootijzer 

Aluminium ladders 

Waterpas 

Slagmoersleutel 

Boorhamer 

X 

X 

X 

 

X 

X 
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4 

 

Vloeren maatvoeren 

Vloeren leggen 

Sirex aanbrengen 

Vloeren stellen 

Vloeren bekisten aan onderzijde 

Vloeren afstorten 

 

Kraan 

Vloerenklem 

Japanners 

Schoppen 

Bezems 

Stootijzer 

Houten latten 

X 

X 

X 

 

 

 

5 

 

Zie 3   

6 

 

Zie 4   

7 

 

Toppen maatvoeren 

Steltegels aanbrengen 

Ondersabelingsmortel aanbrengen 

Toppen monteren 

 

Kraan 

Hijsmiddelen 

Japanners 

Schoppen 

Schoren 

Stootijzer 

Waterpas 

Slagmoersleutel 

Boorhamer 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 Risicoanalyse op het verticale montageproces 2.3.2

De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de gevaren, die zijn verbonden met de 

werkzaamheden in hun organisatie, te inventariseren en te evalueren. Dat wil zeggen dat elke 

organisatie de risico’s, van het werk voor de gezondheid van de werknemers, moet inventariseren en 

evalueren. Zowel bij routinematige als bij projectmatige werkzaamheden schuilen er gevaren die vaak 



 

Pim de Vroomen  27 

niet tijdig worden onderkend. Het opstellen van een Taak Risico Analyse (vanaf hier: “TRA”) is een 

hulpmiddel om tijdig de risico’s van de projectmatige werkzaamheden te onderkennen.
10

  De TRA 

bestaat uit een tabel met drie kolommen: taak, gevaar en beheersmaatregel(s). De TRA is aangevuld 

met een risicobepaling en is de arbeidshygiënische strategie bepaald.  

 

In de TRA zijn alleen risico’s beschreven voor omstandigheden die afwijken van een horizontale 

montage, omdat in het rapport: “Vroomen, P. de (2013). Participerend observeren. Eindhoven: 

Technische Universiteit Eindhoven”, reeds een risicoanalyse is gedaan op de horizontale 

montagevolgorde. In dit rapport zijn ook aanbevelingen per knelpunt gedaan. 

 

Bij de risicobepaling wordt beoordeeld hoe waarschijnlijk de situatie tot een ongeval kan leiden en hoe 

groot de letselschade bij een eventueel ongeval zou kunnen zijn. De tabel 2.10 (gebaseerd op NNi, 

1998a) geeft een handreiking voor de categorisatie van de ernst van ongevallen.
 11

 Hierbij moet worden 

opgemerkt dat de kans en het gevolg subjectieve inschattingen zijn, die door ieder individu anders 

kunnen worden geïnterpreteerd. In tabel 2.11 is een toelichting gegeven van de gevolgen van een 

ongeval. In tabel 2.12 is de hiërarchische verdeling van arbeidshygiënische maatregelen gegeven. In 

tabel 2.13 is de Taak Risico Analyse gegeven. De taken zijn bepaald aan de hand van observaties en het 

beschrijven van een verticale montagevolgorde. 
 
 
Tabel 2.10; een categorisering van risico’s (gebaseerd op NNi, 1998a) 

 
 
Tabel 2.11; een toelichting van het gevolg van ongeval  

categorie gevolg van ongeval 

(1) licht letsel Oppervlakkige verwondingen, hoofdpijn, kleine sneden, etc. 

(2) letselschade Snijwonden, brandwonden, hersenschudding, kleine fracturen, etc. 

(3) zwaar letsel  Amputaties, grote breuken, vergiftiging, fatale verwondingen, etc. 

 

 

 

 

                                                                 

10 http://www.arbosupport.nl/NL/toolboxen/279/taak_risico_analyse 
11 http://www.sscm.nl/files/3413/4186/2674/070.pdf 

http://www.arbosupport.nl/NL/toolboxen/279/taak_risico_analyse


 

      28        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van 

werknemers beschermen. De arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van 

beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als 

daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
12

 

 

 
Tabel 2.12; arbeidshygiënische strategie van maatregelen 

Maatregel omschrijving 

Bronmaatregelen Een werkgevers moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. 

Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief. 

 

Collectieve maatregelen Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever 

collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: 

het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie. 

 

Individuele maatregelen Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende 

oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. 

Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico 

lopen (taakroulatie). 

 

Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de 

werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen 

verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen. 

 

 

In tabel 2.13 is de Taak Risico Analyse van de verticale montagevolgorde gegeven met een beschrijving 

van de activiteiten, de gevaren, de hoogte van het risico, beheersmaatregel(s) en arbeidshygiënische 

strategie. De beheersmaatregelen moeten worden meegenomen in het ontwerp van de verticale 

montagevolgorde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

12 www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving/arbozorg/arbeidshygienische-strategie.html 
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ACTIVITEIT GEVAAR RISICO BEHEERSMAATREGEL(S) ARBEIDSHYGIËNISCHE 

STRATEGIE 

Werken op 

funderingsbalken 

Struikelgevaar over 

funderingsbalken 

Matig  

risico (3) 

Grond aanvullen tegen 

funderingsbalken 

Bronmaatregel 

Vloer- en wandelementen 

monteren 

Beknelling van lichaamsdelen 

tussen vloerelementen 

Matig  

risico (4) 

Kraan moet elementen rustig 

behandelen 

Individuele 

maatregel 

Vloer- en wandelementen 

monteren  

Beknelling van lichaamsdelen 

tussen vloerelementen 

Matig  

risico (4) 

Dragen van goede PBM PBM 

Vloer- en wandelementen 

monteren 

Beknelling onder element Belangrijk 

risico (6) 

Nooit over personen hijsen Bronmaatregel 

Vloer- en wandelementen 

monteren 

Beknelling onder element Belangrijk 

risico (6) 

Wand- en gevelelementen altijd 

voldoende afschoren 

Individuele 

maatregel 

Vloer- en wandelementen 

monteren bij veel wind 

Beknelling van lichaamsdelen 

tussen vloerelementen 

Belangrijk 

risico (6) 

Elementen monteren t/m windkracht 

6, ribbenvloeren t/m windkracht 8 

Bronmaatregel 

Werken op vloerveld Vallen in, of struikelen over 

sparingen in vloer 

Matig  

risico (3) 

Sparingen in vloer dichtleggen en 

schuiven voorkomen 

Collectieve 

maatregel 

Nastellen van gevels in de 

hoogte 

Beknelling van lichaamsdelen 

tussen gevel en steltegels 

Matig  

risico (4) 

Ondersabelingsmortel tot 50  cm 

naast de steltegels weglaten en 

aanbrengen na het stellen van de 

gevel 

Individuele 

maatregel 

Werkzaamheden op een 

ladder 

Vallen van ladder Matig 

risico (4) 

Ladder met voldoende lengte 

toepassen. Ladder moet minimaal 

1m uitsteken bij gebruik als 

transportmiddel 

Individuele 

maatregel 

Werkzaamheden op een 

ladder 

Vallen van ladder Matig 

risico (4) 

Ladder opstellen onder een hoek van 

ongeveer 75⁰ 

Individuele 

maatregel 

Werken op hoogte Vallen van vloerveld Onaanvdb. 

risico (9) 

Randbeveiliging en trapgatbeveiliging 

plaatsen 

Collectieve 

maatregel 

Werken op hoogte Vallen van vloerveld Onaanvdb. 

risico (9) 

Gebruik van een gevelsteiger of 

triangelbrug 

Collectieve 

maatregel 

Werken op hoogte Vallen van vloerveld Onaanvdb. 

risico (9) 

Deugdelijke randbeveiliging 

aanbrengen met voldoende overlap 

Collectieve 

maatregel 

Werken op hoogte Vallen van vloerveld Onaanvdb. 

risico (9) 

Aangelijnd werken Individuele 

maatregel 

Verticale verplaatsingen 

van personen 

Vallen van ladder Matig  

risico (3) 

Zo snel mogelijk houten ladders 

plaatsen en vastzetten aan vloer 

Collectieve 

maatregel 

Werkzaamheden aan/ 

voor de muurplaten 

Vallen van vloerveld Onaanvdb. 

risico (9) 

Gebruik van een gevelsteiger of 

triangelbrug 

Collectieve 

maatregel 

Kap monteren Vallen van vloerveld Onaanvdb. 

risico (9) 

Gebruik van een gevelsteiger of 

triangelbrug 

Collectieve 

maatregel 

Werkzaamheden binnen 

het kraanbereik 

Beknelling onder element Belangrijk 

risico (6) 

Verbieden dat derden werkzaam zijn 

binnen kraanbereik 

Bronmaatregel 

Werkzaamheden binnen 

het kraanbereik 

Beknelling onder element Belangrijk 

risico (6) 

Voorkomen dat de kraan over derden 

hijst, door ander opstelplaats 

Bronmaatregel 

Werkzaamheden binnen 

het kraanbereik 

Beknelling onder element Matig  

risico (3) 

Op de begane grond altijd voor- en 

achterdeur van slot halen en 

voorzien van klink 

Collectieve 

maatregel 

Werkzaamheden binnen 

het kraanbereik 

Beknelling onder element Matig  

risico (3) 

Triangelbrug of gevelsteiger direct 

plaatsen na het monteren van de 

gevels en wanden van de tweede 

bouwlaag, zodat men kan vluchten 

naar de naastgelegen woning. 

Collectieve 

maatregel 

Tabel 2.13; Taak Risico Analyse van een verticale montagevolgorde 
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 Conclusie risicoanalyse 2.3.3

Uit de risicoanalyse blijkt dat het verticaal monteren een aantal risico’s met zich meebrengt. Met name 

het werken op hoogte veroorzaakt grote risico’s. Het is daarom van belang om zowel individuele al 

collectieve valbeveiliging mee te nemen in het ontwerp. Daarnaast moet bij het ontwerp van de 

bouwplaatsinrichting rekening worden gehouden met de opstelplaats van de kraan en het werkgebied 

van derden om te voorkomen dat de kraanmachinist met elementen over personen hijst. Uit de TRA 

blijkt dat tijdens de uitvoering nog andere beheersmaatregelen moeten worden meegenomen. Dit komt 

terug tijdens het ontwerp van het verticale montageproces. Voor alle maatregelen moeten de 

montageploeg, projectleiding, engineering en de opdrachtgever worden geïnstrueerd. Zij moeten 

voorzorgsmaatregelen treffen om de risico’s te voorkomen of beperken. 

 Arbeidsnormen en toeslagfactoren van de montage 2.4

Door middel van observaties zijn de karakteristieken van de montage van een Maatbetoncasco 

vastgesteld. Deze eigenschappen hebben invloed op de montagetijd en dus ook op de montagekosten. 

Tijdens verschillende observaties zijn tijdsmetingen gedaan waaruit gemiddelde netto procestijden zijn 

voortgekomen met daarbij de man- en kraaninzet. 

 

In figuur 2.14 is de opbouw van de calculatietijd (I) gevisualiseerd. De toeslagen worden uitgedrukt in 

een percentage over de (A) netto arbeid. De netto arbeid wordt vermenigvuldigd met toeslagfactoren, 

omdat bij de bouw van een Maatbetoncasco altijd bijkomende en onregelmatige werkzaamheden, 

persoonlijke verzorging, rusttijden en aan- en afloopverliezen zijn. Deze toeslagfactoren zijn bepaald 

door middel van multi-moment-opnames op drie verschillende projecten. De verhouding tussen de 

werkzaamheden bepaalt de hoogte van de toeslag. De hoogte van de toeslagen (F) en (H) is op de 

volgende pagina’s bepaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwplaatstoeslag (H) 

Ervaring montageploeg (F) 

Aan- en afloop (D) 

Rust en persoonlijke 

verzorging (C) 

Bijkomende en 

onregelmatige handelingen 

(B) 

Netto arbeid van direct 

productieve handelingen 

(A) 

          Calculatietijd (I) 

 

     Richttijd (G) 

 

Bruto bewerkingstijd (E) 

Figuur 2.14; Visualisatie van samenstelling van de calculatietijd (I) 

Bron: Dictaat Arbeidskunde (versie 1: juli 2013), Auteur: Lenard Brokelman 
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 Samenstelling van de montageploeg 2.4.1

De standaard montageploeg bestaat uit vijf werklieden, met allen hun eigen taken en 

verantwoordelijkheden. In figuur 2.14 is een foto gegeven, met de titel van de werklieden vermeld. In 

tabel 2.15 zijn de werkzaamheden per functie gegeven. In de praktijk worden taken onderling 

uitgewisseld zodra de situatie daarom vraagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.14; Samenstelling van de montageploeg 

 

Tabel 2.15; Werkzaamheden van de montageploeg 

Aantal Titel Werkzaamheden 

1 

 

voorman / aanpikker Begeleiding logistiek 

Elementen voorbereiden  voor montage 

Aanpikken elementen / te opperen materialen 

Elementen voorbereiden 

2 stelleurs Maatvoering en steltegels aanbrengen 

Monteren wandelementen 

Leggen van vloeren 

Opperen ruwe afbouwmaterialen 

Randbeveiliging aanbrengen 

1 of 2 mortelwerker(s) Ondersabelingsmortel onder wanden en gevels 

aanbrengen 

Afstorten vloeren 

Cementgebonden afwerking casco 

Woningen schoonvegen 

1 lasser Lassen van constructieve knooppunten 

Ondersabelingsmortel aanbrengen 

Afstorten vloeren 

Cementgebonden afwerking casco 

 

lasser 

 

stelleurs 

 

mortelwerk

er 

aanpikker/ 

voorman 
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 Bepalen netto arbeid (A) 2.4.2

Hieronder is een voorbeeld gegeven voor het bepalen van de netto arbeid van het leggen van een 

vloerplaat. Bij het leggen van vloerplaten moeten de monteurs veel wachten, bijvoorbeeld op het 

aanpikken en hijsen van de vloerplaten. Dit wordt in de netto arbeid van de monteurs meegerekend, 

omdat zij in de tussentijd niets anders kunnen doen. Bij de aanpikker wordt de tijd voor het hijsen en 

monteren niet meegerekend, omdat hij zich in de tussentijd bezig houdt met bijvoorbeeld het inzagen 

van EPS-sparingen, het aanbrengen van randbeveiliging etc. Dit is in onderstaande tabel 2.15 

verduidelijkt. Alle gemeten netto procestijden van de montageploeg zijn toegevoegd in bijlage 11. De 

netto arbeid wordt uitgedrukt in mancmin, omdat dit makkelijker rekent in de ontwerpfase.  

 

Als voorbeeld is de arbeid voor het aanpikken gegeven: 

3 man x 27 seconden / 60 seconden x 100 = 135 mancmin. 

 

In tabel 2.15 is een voorbeeld gegeven van de totale netto arbeid van het leggen van een vloerplaat. 

Met deze netto arbeid kan uiteindelijk de calculatietijd worden bepaald. Deze tijd is zeer bepalend voor 

de montagekosten, omdat alle tijdgebonden kosten afhankelijk zijn van de calculatietijd. 

 

Tabel 2.15; voorbeeld van de opbouw van netto procestijden (A) bij het leggen van een vloerplaat 

Taak Netto 

procestijd 

Aanpikker Monteur #1 Monteur #2 Arbeid 

     mancmin  

Aanpikken 27 seconden X X X 135  

Hijsen 40 seconden  X X 133  

Leggen 42 seconden  X X 140  

Terug hijsen 32 seconden  X X 107 + 

Totaal     515 mcmin 

 

 Invloed stabiliteitsvarianten op montagetijd 2.4.3

In bijlage 8 is de netto arbeid van de drie stabiliteitsvarianten bepaald. In tabel 2.16 zijn de 

consequenties samengevat per stabiliteitsvariant.  

 

 
Tabel 2.16; benodigde arbeid voor stabiliteitsvarianten 

Stabiliteitsvariant 1 Arbeid 

Pomp aansluiten op water en elektra 2400 mancmin 

Schoonmaken van de pomp 13500 mancmin 

DV004 koppelingen aflassen 4800 mancmin 

 

 

Stabiliteitsvariant 2 Arbeid 

Het aanbrengen van extra stapeltjes steltegels 560 mancmin 

DV004 koppelingen aflassen 4800 mancmin 

Het aanbrengen van schoren 460 mancmin 
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Stabiliteitsvariant 3 Arbeid 

Het aanbrengen van extra stapeltjes steltegels 560 mancmin 

Het monteren van extra cascovloeren variabel door kraancapaciteit 

Het vervallen van kanaalplaatvloeren variabel door kraancapaciteit 

Het aflassen van verbindingen in de vloer 4800 mancmin 

 

 

 Netto arbeid van aanvullende werkzaamheden 2.4.4

In de ontwerpfase zal duidelijk worden hoeveel tijd de montageploeg nodig heeft om een casco te 

monteren. Als blijkt dat de montageploeg geen volledige werkdag kan vullen met de montage van het 

casco, zou het een optie zijn om het takenpakket uit te breiden met kraanafhankelijke activiteiten. Deze 

activiteiten zijn kraanafhankelijke elementen in een standaard rijtjeswoning. 

Om hier meer inzicht in te krijgen is de arbeid van verschillende aanvullende activiteiten bepaald. In 

bijlage 12 is de netto arbeid voor de aanvullende werkzaamheden bepaald. In tabel 2.17 is alleen de 

arbeid gegeven. 

 
Tabel 2.17; benodigde arbeid voor aanvullende activiteiten 

Activiteiten Arbeid 

Prefab funderingsbalken leggen 2400 mancmin 

15 minuten kraantijd 6000 mancmin 

Storten fundering met kubel per 1 m3 2250 mancmin 

Monteren prefab betonnen binnenwanden 3567 mancmin 

Hijsje voor aannemer 1275 mancmin 

Montage prefab sanitair units 3900 mancmin 

Muurplaten en kap monteren 30000 mancmin 

 

 

 Toeslagfactor voor de invloed van de kraancapaciteit 2.4.5

Afhankelijk van de bouwplaatsinrichting, gewicht van de elementen en vlucht wordt de benodigde 

kraancapaciteit bepaald door de projectleider. De capaciteit van de kraan is bepalend voor de snelheid 

waarmee de kraan opereert. De gemiddelde tijd voor het hijsen van elementen en het terug hijsen voor 

het volgende element is 40 seconden met een 50 tonmeter kraan. In tabel 2.18 is de hijstijd per 

capaciteitsklasse gegeven. De montagetijd van het casco is afhankelijk van de capaciteit van de kraan. 

De capaciteit zal dus ook invloed hebben op de montagekosten. De tijden zijn bepaald door 

tijdsmetingen te doen op bouwplaatsen. 

 
Tabel 2.18; hijstijd per capaciteitsklasse 

Klasse gemiddelde tijd van één  hijsje 

50   tonmeter 40 seconden 

70   tonmeter 50 seconden 

100 tonmeter 70 seconden 
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 Toeslagen voor bijkomende handelingen, rust en persoonlijke verzorging en aan- en afloop 2.4.6

Het is onmogelijk voor de montageploeg om 100% productief te zijn (100% van de werktijd bezig zijn 

met direct productieve werkzaamheden). Dit komt door activiteiten die onvermijdbaar zijn, zoals 

onregelmatige handelingen, rust en persoonlijke verzorging (PV) en aan- en afloop. In tabel 2.19 is de 

hoogte van de toeslagen gegeven. Deze toeslagen zijn bepaald aan de hand van multi-moment-

opnames op verschillende projecten. In bijlage 13 is de berekening van de toeslagfactoren gegeven.  
 
 
Tabel 2.19; bepalen van toeslagen B, C en D 

   ploegbezetting 

in minuten/dag 

verhouding 

totale tijd 

verhouding 

t.o.v. totale 

directe tijd 

toeslag-factor 

A totale directe tijd   280 58% 100% 1,00 

B totale bijkomende en  

onregelmatige handelingen 

 

werk-organisatie 

bijkomende handelingen 

 

  

 

 

76 

78 

 

154 32% 55% 1,55 

C rust en PV 

 

  40 8% 9% 1,09 

D aan- en afloop   6 1% 1% 1,01 

E totale tijd en toeslagfactor   480 100% nvt 1,71 

 

 

 Toeslagfactor voor de ervarenheid van de montageploeg (F) 2.4.7

De montage van de Maatbetoncasco’s wordt door CRH Structural uitbesteed aan verschillende 

montageploegen in Nederland. Deze montageploegen verschillen in ervaring, werktempo en 

gedrevenheid. Bij horizontaal gemonteerde Maatbetoncasco’s wordt deze ervaring door projectleiders 

en accountmanagers uitgedrukt in casco’s per week. Zij geven aan dat een onervaren ploeg ongeveer 

zeven casco’s per week monteert, terwijl een zeer ervaren ploeg er negen tot tien monteert. 

Naar verwachting zal deze trend zich ook voordoen bij het verticaal monteren. Bij de eerste casco’s die 

verticaal worden gemonteerd moet worden gerekend met de ervaringsklasse “geen tot weinig 

ervaring”, omdat niemand op dit moment ervaring heeft met deze werkwijze. In de toekomst zullen 

meerdere ploegen ervaring krijgen met deze manier van monteren en de verwachting worden bijgesteld 

naar een hogere ervaringsklasse. 

 

In tabel 2.20 is de toeslagfactor (F) gegeven. De factor is bepaald aan de hand van de verhouding bij een 

horizontale montage. Bij het bepalen van de netto arbeid zijn ploegen geobserveerd die onder de klasse 

“ervaren” vallen. Dat is de reden dat de correctiefactor van deze klasse 1,00 is. 
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Tabel 2.20; bepalen van toeslag voor de ervarenheid van de montageploeg 

klasse casco’s per week toeslagfactor 

geen tot weinig ervaring 7 1,21 

ervaren 8 tot 9 1,00 

zeer ervaren 9 tot 10 0,89 

 

 Toeslagfactor voor belemmeringen op de bouwplaats (H) 2.4.8

De bouwplaatstoeslag is een toeslag voor belemmeringen op de bouwplaats. De toeslag is verdeeld in 

drie klassen. De klasse bepaalt hoeveel extra tijd er nodig is voor bijvoorbeeld het omzetten van de 

kraan, het begeleiden van logistiek en een beperkte hijssnelheid door belemmeringen zoals bomen. De 

bouwplaatstoeslag is uitgedrukt in minuten per dag en is omgerekend naar een factor die over de totale 

tijd (F) gaat. Als voorbeeld: 

30 minuten per dag / (480-30) minuten van een 8-urige werkdag = 0,07 (H) 

 
Tabel 2.21; bepalen van toeslag voor belemmeringen op de bouwplaats 

Klasse belemmering bouwplaats toeslag per werkdag Toeslagfactor (G) 

1 geen ruime bouwplaats met 

voldoende 

opslagmogelijkheden 

0 minuten 1 

2 matig kleine bouwplaats met 

beperkte 

opslagmogelijkheden 

30 minuten 1,07 

3 veel binnenstedelijke omgeving met  

just-in-time leveringen of zeer 

beperkte opslagmogelijkheden 

60 minuten 1,14 

 

 Correctiefactor op ploeggrootte 2.4.9

De ploeggrootte bepaalt voor een deel de productiviteit van de montageploeg. Om een beeld van de 

productiviteit van de montageploeg te krijgen is een takenhok gemaakt. Het takenhok is gegeven in 

figuur 2.22. Het takenhok geeft een beeld van de werkzaamheden van de montageploeg en geeft inzicht 

in de rolverdeling en kraanstilstand. Uit het takenhok blijkt dat de ploegen een duidelijke voorkeur 

hebben voor een hoeveelheid personen voor een bepaalde taak. Als voorbeeld het monteren van een 

vloerplaat gaat met 1 aanpikker en 2 stelleurs net zo snel als 1 aanpikker en 4 stelleurs, omdat het 

positioneren van een vloerplaat niet mogelijk is met meer dan 2 personen.  

 

Bij een horizontale montagevolgorde is het mogelijk om een ploeg tot 6 man continu aan het werk te 

houden, omdat men achter elkaar aan kan werken en hierdoor altijd parallelle processen plaatsvinden. 

Bij verticaal monteren zal men elkaar sneller in de weg lopen, of is het onmogelijk om activiteiten 

parallel uit te voeren. In tabel 2.23 zijn de montagewerkzaamheden bij een verticale montagevolgorde 

kort beschreven, is een inschatting gemaakt van de montagetijd en is bepaald met welke werklieden de 

taak wordt uitgevoerd. Met deze informatie kan worden bepaald wat de negatieve invloed van een 

grote montageploeg is. Dit leidt tot een reductiefactor voor de productiviteit van de montageploeg. 
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Hieronder is een takenhok gegeven. Hierin is duidelijk zichtbaar met welke taken de werklieden van de 

montageploeg zich bezighouden. Iedere kolom staat voor 5 minuten. De betekenis van verschillende 

kleuren is toegelicht in de legenda.  
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Figuur 2.22; Takenhok bij een horizontale montagevolgorde 
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Tabel 2.23; bepalen van een reductiefactor bij het vergroten van de montageploeg 

Activiteit duur montageploeg reductiefactor 

  aanp. stel. stel. mort. mort. las.  

        4man 5man 6man 

ribbenvloer leggen 30 x x x x   1,0 0,8 0,7 

wanden en gevels 

monteren 

150 x x x x  x 1,0 1,0 0,8 

vloeren leggen 108 x x x x   1,0 0,8 0,7 

kap monteren 126 x x x x  x 1,0 1,0 0,8 

overig productief 66 x x x x x x 1,0 1,0 1,0 

 480  gewogen reductiefactor 1,00 0,94 0,81 

 

De gewogen reductiefactor is de som van de reductiefactoren vermenigvuldigd met de duur van de 

activiteiten, gedeeld door de totale tijdsduur. Deze factor vermenigvuldigd met de ploeggrootte bepaalt 

de effectieve ploeggrootte. 

 
Tabel 2.24; bepalen van een reductiefactor bij het vergroten van de montageploeg 

Ploeggrootte gewogen reductiefactor effectieve ploeggrootte 

4 1,00 4,0 

5 0,94 4,7 

6 0,81 4,9 

 

Bij het bepalen van de montagetijd moet de calculatietijd worden gedeeld door de effectieve 

ploeggrootte. 

 

 Conclusie 2.4.10

Met de informatie uit deze paragraaf is de montagetijd van een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco 

te bepalen. De montagetijd en ploeggrootte bepalen voor een groot deel de montagekosten. Om tot 

een kostenneutrale oplossing te komen, is de montagetijd en de ploeggrootte dus van groot belang. 

 Opbouw van montagekosten 2.5

De doelstelling is om kostenneutraal een verticaal montageproces aan te kunnen bieden. Hiervoor is in 

deze paragraaf zo veel mogelijk informatie verzameld over de montagekosten van het Maatbetoncasco.  

De tijdgebonden montagekosten van een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco (met dezelfde 

ploeggrootte en hetzelfde takenpakket) zullen per woning hoger liggen in vergelijking met een 

horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco. De montagekosten kunnen worden verlaagd door de 

ploeggrootte af te stemmen op de werkzaamheden, of de werkzaamheden af te stemmen op de 

ploeggrootte. De meerwaarde voor de aannemer wordt vergroot door het takenpakket van de 

montageploeg uit te breiden met kraanafhankelijke elementen. 
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 Loonkosten van de montageploeg 2.5.1

Een standaard montageploeg bestaat uit vijf of zes werklieden die allen eigen taken hebben. Als de 

dagproductie wordt verminderd, kan mogelijk de ploeg worden verkleind zodat de montagekosten per 

woning omlaag gaan. In dit afstudeeronderzoek wordt een arbeidsloon van € 40,- per uur aangehouden. 

 

 Huur van de bouwkraan 2.5.2

Er zijn geen bezuinigingsmogelijkheden op de uurprijs of capaciteit van de bouwkraan. De uurprijs is een 

vast gegeven en de capaciteit van de kraan wordt bepaald door de ruimte op de bouwplaats, 

stempelbreedte, gewicht van de elementen, vlucht etc. Het verticaal monteren van een 

Maatbetoncasco zal hier niets aan veranderen. De huurprijzen die CRH Structural betaalt voor een 

bepaalde kraancapaciteit zijn gegeven in bijlage 14. 

 

 Huur montagematerieel 2.5.3

De hoeveelheid materieel zal bij een verticale montagevolgorde minder zijn, doordat er slechts aan één 

woning wordt gewerkt. Hierdoor is het niet nodig om het hele woningblok in de schoren te zetten of het 

hele woningblok te voorzien van randbeveiliging. De huur van het montagematerieel zal hierdoor lager 

zijn. Het verschil in huurkosten van montagematerieel is hieronder berekend per woning. (Prijspeil juli 

2014) 

 
Tabel 2.23; bepalen van de huurkosten van montagematerieel bij een horizontale montagevolgorde 

Horizontaal gemonteerd betoncasco  

64 schoren 5 dagen 0,08 €/dag         €   25,60 per acht casco’s 

40 steigerplanken ‘’ 0,25 €/dag      €   50,00 per acht casco’s 

40 balusters  ‘’ 0,05 €/dag      €   10,00 per acht casco’s 

16 trapgatbev. ‘’ 0,61 €/dag      €   48,80 per acht casco’s 

Totaal      € 134,40 per acht casco’s 

 
Tabel 2.24; bepalen van de huur van montagematerieel bij een verticale montagevolgorde 

Verticaal gemonteerd betoncasco  

20 schoren 8 dagen 0,08 €/dag      €   12,80 per acht casco’s 

12 steigerplanken ‘’ 0,25 €/dag      €   24,00 per acht casco’s 

12 balusters  ‘’ 0,05 €/dag      €     4,80 per acht casco’s 

2 trapgatbev. ‘’ 0,61 €/dag      €     9,76 per acht casco’s 

Totaal      €   51,36 per acht casco’s 

 

Het verschil in huurkosten van montagematerieel bedraagt voor acht woningen 83,04 €/week.  

Dit is een besparing op het montagematerieel van 10,38 €/woning. 

 

 Opbrengsten van het uitbreiden van het takenpakket 2.5.4

Als het takenpakket wordt uitgebreid met de kapmontage zal de aannemer de kapmontage niet zelf 

hoeven uitvoeren of uit te besteden aan een andere partij. In overleg met De Mar is vastgesteld wat zij 

rekenen voor het monteren van F-ankers en de kap. 
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Tabel 2.24; montagekosten voor de F-ankers en scharnierkappen 

Bewerking Tijdseenheid Kosten Totaal 

Maatvoeren en monteren F-ankers 

Met montageploeg van 3 man 

6 manuur 41,- €/uur € 246,- 

Monteren van twee scharnierkappen 

Met montageploeg van 3 man 

2 manuur 41,- €/uur €    82,- 

Kapconstructie verankeren aan F-ankers 

Met montageploeg van 3 man 

3 manuur 41,- €/uur € 123,- 

Kraanhuur 3 uur 85,- €/uur € 255,-   + 

Totale montagekosten   € 706,- 

 Gevolgen voor de montageploeg, aannemer, producten en engineering 2.6

Met de informatie uit dit hoofdstuk is een verticaal montageproces te ontwerpen, waarbij de 

montageploeg een productie van één woning per dag heeft. De montagetijd is namelijk afhankelijk van 

de netto arbeid, toeslagfactoren, kraancapaciteit, bouwplaatstoeslag, ervaring van de montageploeg en 

de ploeggrootte. 

 

De hoogte van de kosten is afhankelijk van de montagetijd, de ploeggrootte, de huur van 

montagematerieel, kraankosten, stabiliteitsvoorzieningen en productiekosten. Dit hoofdstuk geeft 

inzicht in deze posten, zodat in de ontwerpfase de montagekosten van een verticaal montageproces zijn 

te bepalen en zijn te vergelijken met de montagekosten van een horizontaal montageproces. 

 

In dit hoofdstuk zijn varianten met montageactiviteiten gegeven. Deze varianten bepalen de te 

verwachten afwijking van de gemonteerde elementen. Niet alle varianten voldoen aan de gestelde 

toleranties. In de ontwerpfase kan aan de hand van een aantal criteria een keuze worden gemaakt voor 

bepaalde varianten. De verschillende varianten vormen dan een werkwijze waarmee het 

Maatbetoncasco verticaal kan worden gemonteerd binnen de gestelde toleranties, en het 

Maatbetoncasco dus voldoet aan de gestelde kwaliteit. 

 

In dit hoofdstuk zijn drie stabiliteitsvarianten beschreven, die alle drie de stabiliteit van het 

Maatbetoncasco garanderen. De invloed van de stabiliteitsvarianten op de montagetijd en 

montagekosten zijn inzichtelijk gemaakt en mee te nemen in tijd- en kostenbepalingen. Daarnaast 

hebben de stabiliteitsvarianten invloed op de engineering van CRH Structural, op de fundering van de 

aannemer en op de werkwijze van de montageploeg. 

 

De montageploegen moeten het Maatbetoncasco kunnen monteren terwijl de veiligheid en gezondheid 

zijn gewaarborgd. In dit hoofdstuk zijn beheersmaatregelen opgenomen die bij het ontwerp van een 

verticaal gemonteerd Maatbetoncasco meegenomen moeten worden. Daarnaast zullen 

beheersmaatregelen betrekking hebben op andere partijen op de bouwplaats en op de 

bouwplaatsinrichting. 
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3 Programma van eisen 

De in de vorige paragraven beschreven conclusies zijn verwerkt in een Programma van Eisen. Hierin 

staan de eisen die in acht genomen moeten worden bij het ontwerpen van een verticale 

montageproces. Naast deze eisen zijn door gesprekken met de montageploegen, de aannemers, 

projectleiders en accountmanagers wensen naar voren gekomen. Deze zijn allen opgenomen in 

onderstaand programma van eisen. 

 

Het programma van eisen is opgebouwd uit een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen komen uit de 

doelstelling van het afstudeeronderzoek. De doelstelling luidt: 

“Het ontwerpen van een verticaal montageproces met een vaste productie van één woning per dag, 

terwijl de kosten en kwaliteit gelijk blijven, de stabiliteit is gegarandeerd en de veiligheid en gezondheid 

zijn gewaarborgd.“ 

 Eisen aan het verticale montageproces 3.1

Kwaliteit van het gemonteerde Maatbetoncasco 

- De wanden moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 11 mm in X-richting, ± 14 mm 

in Y-richting en -0/+9 mm in Z-richting 

- De gevels moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 14 mm in X-richting 

- De vloeren moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 7 mm in X-richting, ± 5 mm in 

Y-richting en ± 5 mm in Z-richting t.o.v. de naastgelegen vloerplaten bij de oplegging 

- De kozijnen moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 6 mm in Y-richting en ± 6 mm 

in Z-richting 

- De toppen moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 20 mm in X-richting, ± 14 mm 

in Y-richting en ± 30 mm in Z-richting 

 

Stabiliteit van het Maatbetoncasco 

- De stabiliteit van het Maatbetoncasco moet voldoen aan de Eurocodes met bijbehorende 

Nederlandse bijlagen 

 

Veiligheid en gezondheid tijdens het montageproces 

- In het verticale montageproces moet de veiligheid en gezondheid van de montageploeg worden 

gewaarborgd door te voldoen aan wet- en regelgevingen, normen en voorschriften 

- In het verticale montageproces moet de veiligheid en gezondheid van derden op de bouwplaats 

worden gewaarborgd door te voldoen aan wet- en regelgevingen, normen en voorschriften 

- Beheersmaatregelen moeten worden gekozen aan de hand van de arbeidshygiënische strategie uit 

de Arbowet - en -regelgeving 

 

Montagetijd van het Maatbetoncasco 

- De montageploeg moet een dagbesteding hebben tussen de 7 en 9 uur per dag, voor de montage 

van het Maatbetoncasco en eventueel aanvullende werkzaamheden 
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- In de montagetijdberekening moet de invloed van de montageploeggrootte tussen de 4 en 6 

werklieden te bepalen zijn 

- In de montagetijdberekening moet de invloed van de ervaring van de montageploeg te bepalen zijn 

- In de montagetijdberekening moet de invloed van de kraancapaciteit te bepalen zijn 

- In de montagetijdberekening moet de invloed van de inhoud van het takenpakket van de 

montageploeg te bepalen zijn 

- In de montagetijdberekening moet de invloed van belemmeringen op de bouwplaats te bepalen zijn 

- In de montagetijdberekening moet de invloed van de stabiliteitsvarianten te bepalen zijn 

 

Montagekosten van het Maatbetoncasco 

- De montagekosten van het verticale montageproces moeten gelijk zijn aan of lager zijn dan de 

montagekosten van een horizontaal montageproces 

- In de montagekostenberekening moet de invloed van een ploeggrootte tussen de 4 en 6 werklieden 

te bepalen zijn 

- In de montagekostenberekening moet de invloed van de ervaring van de montageploeg te bepalen 

zijn 

- In de montagekostenberekening moet de invloed van de kraancapaciteit te bepalen zijn 

- In de montagekostenberekening moet de invloed van belemmeringen op de bouwplaats te bepalen 

zijn 

- In de montagekostenberekening moet de invloed van de stabiliteitsvarianten te bepalen zijn 

- In de montagekostenberekening moet de invloed van de inhoud van het takenpakket van de 

montageploeg te bepalen zijn 

 Wensen voor het verticale montageproces 3.2

- De projectleiders en accountmanagers van CRH Structural kunnen voor nieuwe projecten de 

montagetijd en montagekosten zo snel mogelijk bepalen 

- De consequenties van het verticale montageproces zijn door de accountmanagers en projectleiders 

snel duidelijk te maken aan de montageploegen, engineering en de aannemer 

- Zo veel mogelijk streven naar een montageproces waar de montageploegen de huidige technieken, 

werkwijzen, materiaal- en materieelinzet kunnen handhaven 

- Zo veel mogelijk streven naar het gebruik van de huidige producten, elementen en details die in het 

Maatbetoncasco worden toegepast 
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4 Functioneel ontwerp 

In voorgaande hoofdstukken is het probleem gedefinieerd, zijn knelpunten geanalyseerd, is 

vooronderzoek gedaan naar de eigenschappen van de montage en het Maatbetoncasco en is een 

programma van eisen en wensen gegeven. In dit hoofdstuk is een functioneel ontwerp van de 

hulpmiddelen beschreven. Dit zal de leidraad vormen voor de ontwerpfase. 

 Methodisch ontwerpen 4.1

Met behulp van “Methodisch ontwerpen” van prof. dr. ir. H.H. van den Kroonenberg is een ontwerp van 

werkwijze opgesteld. Om tot een gedegen oplossing te komen is een black-box opgesteld. De te 

ontwerpen technische inrichting wordt bij de voorgestelde wijze van formuleren van de functie 

weergegeven door een ‘black box’, met de gegeven ingangskenmerken en de gewenste 

uitgangskenmerken. De uitvoeringsvorm van de technische inrichting is nog niet van belang, alle 

aandacht richt zich in dit stadium op de functie van de te ontwerpen inrichting.
13

 

 

 Functiebepaling van het ontwerp 4.1.1

In figuur 4.1 is een black box van het afstudeeronderzoek gegeven. Aan de linkerkant staan de 

ingangskenmerken die de black box ingaan. Aan de rechterkant staan de uitgangskenmerken die de 

black box uitkomen. De ontwerpfase richt zich op de inhoud van de black box.  

 

 

Ingangskenmerken         Uitgangskenmerken 

Kenmerken Maatbeton 

Kenmerken montage 

Projectkenmerken         

Montageploegvariabelen        

Bouwplaatsvariabelen       

Variabel takenpakket        

         
 

 

 

  

                                                                 

13 Kroonenberg, H.H. van den en Siers, F.J. (2007) Methodisch Ontwerpen. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff   

 

Figuur 4.1: de functie van het afstudeeronderzoek als black box 

Een verticaal montageproces voor het 

Maatbetoncasco waardoor het casco 

voldoet aan de kwaliteits- en 

stabiliteitseisen en veilig en 

kostenneutraal in één dag wordt 

gemonteerd 

BLACK BOX 
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INPUT

kenmerken Maatbeton, kenmerken montage

projectkenmerken, montageploegvariabelen

bouwplaatsvariabelen, variabel takenpakket 

1A)  KWALITEIT

Er moet een keuze worden 
gemaakt voor montagevarianten 
die leiden tot een werkwijze 
waarmee het casco voldoet aan 
de gestelde toleranties

1B)  VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Er moet een keuze worden 
gemaakt voor beheers-
maatregelen die de veiligheid en 
gezondheid van de montageploeg 
en derden waarborgen.

1C)  STABILITEIT

Er moet een keuze worden 
gemaakt voor een 
stabiliteitsvariant. Deze is 
afhankelijk van de risico’s, 
montagetijd en montagekosten.

2A) MONTAGETIJD

De montagetijd berekenen en de invloed van 
variabelen bepalen. Het montageproces wijzigen 
zodat de montagetijd wordt geoptimaliseerd.

2B) MONTAGEKOSTEN

De montagekosten berekenen en de invloed van 
variabelen bepalen. Het montageproces wijzigen 
zodat de montagekosten worden geoptimaliseerd.
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Een werkwijze om een Maatbetoncasco in één dag verticaal te monteren,

voldoet aan de gestelde maattoleranties, waarbij de veiligheid en gezondheid is gewaarborgd,

de stabiliteit is gegarandeerd en kostenneutraal kan worden aangeboden.
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In figuur 4.2 is de black box is vertaald naar een flow chart. De flow chart dient tevens als plan van 

aanpak. Allereerst wordt een verticaal montageproces ontworpen dat zich richt op (1A) de kwaliteit, 

(1B) de veiligheid en gezondheid en (1C) de stabiliteit. Het verticale montageproces dient als input voor 

het berekenen van (2A) de montagetijd en (2B) de montagekosten. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.2: flow chart van het plan van aanpak 

BLACK BOX 
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INPUT
variabelen

MONTAGEPLAN
kwaliteit, stabiliteit, V&G

MONTAGEPLANNER
Tijd en kosten

VOLDOEN
tijd & kosten?

nee, voldoet niet aan de wensen

ja

 Bepalen van de hulpmiddelen 4.2

Om te voldoen aan de doelstelling is een hulpmiddel nodig om de montagetijd en montagekosten te 

bepalen. De montagekosten en montagetijd wordt bepaald door een groot aantal variabelen. Het is 

daardoor vrijwel onmogelijk de tijd en kosten van de montage handmatig te bepalen. Het geniet de 

voorkeur om alle variabelen te verwerken in een Excel-sheet, waarin de tijd en kosten direct worden 

doorgerekend bij het aanpassen van variabelen. Deze Excel-sheet wordt vanaf nu de “Montageplanner” 

genoemd. Het is een wens om bij nieuwe projecten snel en eenvoudig de montagetijd en 

montagekosten inzichtelijk te krijgen. Hierdoor zullen in de montageplanner ook projectspecifieke 

variabelen worden opgenomen, zoals het aantal elementen in één Maatbetoncasco, het uurloon van de 

montageploeg, de kraancapaciteit, de snelheid van de montageploeg en de projectgrootte.  

 

CRH Structural heeft als wens om de gevolgen van de verticale montagevolgorde voor de montageploeg, 

engineering en de aannemer snel en eenvoudig inzichtelijk te maken. Hiervoor zal een “Montageplan” 

voor de montageploeg worden opgesteld en informatiebladen voor de engineering en de aannemer. 

 

Deze hulpmiddelen worden hieronder verder toegelicht. 

 Doel van de montageplanner 4.3

De montageplanner wordt gebruikt bij het ontwerp van een kostenneutraal verticaal montageproces. 

Door verschillende variabelen in te vullen kan de goedkoopste combinatie van variabelen worden 

bepaald. Daarnaast moet de montageplanner snel en eenvoudig in te vullen zijn door projectleiders en 

accountmanagers. De uitkomst van de montageplanner geeft een prognose van de montagetijd bij de 

verticale montage van één Maatbetoncasco per dag. Door te spelen met variabelen kan een combinatie 

van activiteiten worden samengesteld waarbij de montageploegen een efficiënte dagbesteding hebben.  

 

De accountmanagers kunnen de montageplanner gebruiken tijdens de calculatiefase, zodat zij haalbare 

afspraken met de opdrachtgever kunnen maken met een bijpassende montagekostprijs. De 

projectleiders kunnen de montageplanner gebruiken in de aanloop naar een project, bijvoorbeeld 

tijdens concurrent engineeringssessies en de voorbesprekingen van projecten. 

 

Op het moment dat variabelen in de montageplanner veranderen, wordt gelijk inzichtelijk wat dit doet 

met de montagetijd en de montagekosten. In samenspraak met de aannemer kan de meest gunstige 

combinatie van werkzaamheden worden gekozen. 
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 Functioneel ontwerp van de montageplanner 4.4

De montageplanner moet in een oogopslag de invloed van variabelen weergeven. Het aantal variabelen 

moet zo veel mogelijk worden beperkt, zodat het invullen van de montageplanner binnen 30 minuten 

kan gebeuren. Aan de linkerkant worden variabelen ingevuld. Aan de rechterkant is direct zichtbaar 

hoeveel tijd het kost om het casco inclusief de aanvullend werkzaamheden te monteren en hoeveel dit 

meer kost t.o.v. een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco. In figuur 4.3 is de opzet van de 

montageplanner gegeven. Onder de blauwe balken bevinden zich variabelen en onder de rode balken 

worden de montagetijd en montagekosten van één woning weergegeven.  
 

Figuur 4.3; functioneel ontwerp van de montageplanner 

Montage- en bouwplaatvariabelen  Prognose montagetijd 

Ploeggrootte 4  

8 : 40 
Ervaring geen  

Kraan 50 tonmeter  

Belemmeringen geen  

Etc.          uren       minuten 

   

Variabelen van het casco  Montagekosten 

Ribbenvloeren 7 stuks  

€ 1.000 Wanden en gevels 4 stuks  

etc   

   

Aanvullende werkzaamheden   

Materiaal opperen 4 hijsjes   

Kap monteren ja   

etc.    

 Doel van het montageplan 4.5

Het montageplan is een hulpmiddel om de consequenties van een verticaal montageproces over te 

brengen aan de montageploegen, de engineering en de aannemer. 

 

Het montageplan zal worden gebruikt door de montageploegen waar CRH Structural mee samenwerkt. 

Zij moeten de methoden uit het montageplan begrijpen en kunnen uitvoeren. De projectleiders kunnen 

het montageplan gebruiken tijdens concurrent engineeringssessies, zodat zij op een eenvoudige manier 

een passende werkwijze kunnen aanbieden aan de opdrachtgever, waarbij aspecten als kwaliteit, 

constructieve stabiliteit en veiligheid zijn gewaarborgd. In het montageplan zijn aandachtspunten 

meegenomen die besproken moeten worden met de aannemer en hoofdconstructeur. Het streven is 

dat de montageploegen na het uitvoeren van meerdere projecten genoeg ervaring hebben opgedaan 

dat de werkwijze gemeengoed wordt, zodat de kwaliteit en veiligheid bij alle projecten omhoog gaat. Er 

is gestreefd naar een montageplan dat een werkmethode beschrijft die montageploegen zonder 

verdere toelichting kunnen uitvoeren. Daarnaast kan het montageplan worden gebruikt om beter 

toezicht te houden op de werkwijzen van de montageploegen.  

 



 

Pim de Vroomen  47 

Bij het montageplan is een belangrijk uitgangspunt dat de montageploegen bekend zijn met het 

monteren van het Maatbetoncasco. Zij kennen dus de manier van monteren, lassen, ondersabelen etc. 

van de horizontale montage. Het montageplan beschrijft alleen de gevolgen en werkzaamheden die 

veranderen ten opzichte van een horizontale montage, zoals wijzigingen bij het maatvoeren, monteren, 

stabiliteitsvoorzieningen, beheersmaatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid. Daarnaast 

geeft het montageplan informatiebladen voor de engineering en de aannemer. 

 Functioneel ontwerp van de montageplanner 4.6

Het montageplan moet alle benodigde informatie overzichtelijk weergeven voor het uitvoeren van een 

bepaalde montage- of maatvoeringsactiviteit. De informatie is afkomstig uit het vooronderzoek, het 

takenhok, de V&G-checklist, risicoanalyse en het ontwerp van het verticale montageproces. In figuur 4.4 

is het functioneel ontwerp van de montageplanner gegeven. In de ontwerpfase wordt het verticale 

montageproces ontworpen. Het verticale montageproces wordt gevisualiseerd en uitgewerkt in het 

montageplan. 

 

 

Visualisatie 

Montagevolgorde van alle elementen 

Elementnummers 

Positie elementen in het casco 

Over welk element gaat deze instructie 

 

Elementnummer en stelrichting 

Over welk element gaat deze instructie 

Elementnummer 

Stelrichting van element 

Arbeid 

2 x stelleurs 

 

Visualisatie  

Van werkwijze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving activiteit 

Beschrijving van werkwijze, maatvoering, referentiepunten, gebruik gereedschappen, aandachtspunten etc. 

 

Materiaal en materieel 

- 

- 

 

Veiligheid 

Risico: … 

Preventie: … 

Figuur 4.4; functioneel ontwerp van het montageplan 

X-as 

Y-as 

Z-as 
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5 Ontwerpen van een verticaal montageproces en het verwerken in een 
montageplan 

In dit hoofdstuk wordt een verticaal montageproces ontworpen met als leidraad de drie 

aandachtgebieden: kwaliteit, stabiliteit en veiligheid en gezondheid. Het verticale montageproces wordt 

uitgewerkt en gevisualiseerd in het montageplan. 

 

Eerst worden varianten gekozen die een standaard werkwijze vormen. Deze standaard werkwijze zorgt 

ervoor dat het casco voldoet aan de vereiste kwaliteit. De gekozen varianten worden gevisualiseerd, 

uitgewerkt en aangevuld met beheersmaatregelen voor de veiligheid en gezondheid. Per variant 

worden de consequenties voor de stabiliteitsvarianten bekeken en de gevolgen voor de engineering en 

de aannemer beschreven. Alle informatie wordt verwerkt in een montageplan die de montageploegen 

kunnen gebruiken als handleiding en de projectleiders als controlehulpmiddel. De gevolgen voor de 

engineering en de aannemer zijn gebundeld in een inlichtingenblad. 

 

Het montageplan, het inlichtingenblad en de kennis uit hoofdstuk 2 vormen de input voor de 

montageplanner. De montageplanner bevat variabelen die invloed hebben op het montageplan. 

Hierdoor ontstaat een loop. Het montageplan en de montageplanner moeten dus in Excel aan elkaar 

worden gekoppeld, zodat de gevolgen van variabelen uit de montageplanner direct wordt verwerkt in 

het montageplan. 

 

Figuur 5.1: categorisering t.b.v. beoordeling varianten  

KWALITEIT

Er moet een keuze worden 
gemaakt voor montagevarianten 
die leiden tot een werkwijze 
waarmee het casco voldoet aan 
de gestelde toleranties

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Er moet een keuze worden 
gemaakt voor beheers-
maatregelen die de veiligheid en 
gezondheid van de montageploeg 
en derden waarborgen.

STABILITEIT

Er moet een keuze worden 
gemaakt voor een 
stabiliteitsvariant. Deze is 
afhankelijk van de risico’s, 
montagetijd en montagekosten.

MONTAGEPLAN

Beschrijving en visualisatie van werkwijzen, aangevuld met 
beheersmaatregelen en gevolgen door stabiliteitsvarianten

INLICHTINGENBLAD

gevolgen voor de aannemer 
en de engineering

MONTAGEPLANNER

Montagetijd en montagekosten optimaliseren door het veranderen van variabelen . 

Variabelen hebben invloed op het montageplan en de bijlagen, waardoor de loop ontstaat.
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 Bepalen van een werkwijze voor het verticale montageproces 5.1

De werkwijze van de montageploeg wordt bepaald door een selectie van montagevarianten uit 

paragraaf 2.1.6. De selectie wordt gemaakt aan de hand van eisen en wensen uit het programma van 

eisen. Eisen die aan de werkwijze worden gesteld zijn: 

eis 1 De werkwijze moet voldoen aan de toleranties met een betrouwbaarheid van 95 % 

eis 2 Streven naar een montageproces met zo veel mogelijk werkwijzen, materiaal- en materieelinzet 

uit het horizontaal monteren 

eis 3 De montagetijd zo veel mogelijk beperken om de montagekosten te verlagen 

 

De eisen worden beoordeeld met een beoordelingsschaal met drie categorieën, zie tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2: categorisering t.b.v. beoordeling varianten  

Categorie Aanduiding Score 

slecht  - -  1 

neutraal 0   0 

goed + +  1 

 

 

In tabel 5.3 is een voorbeeld gegeven van het beoordelen van montagevarianten. Aan de hand van de 

drie eisen worden de varianten beoordeeld. Deze score bepaalt welke variant voldoet en het meest 

geschikt is om toe te passen bij het verticaal monteren. Deze methode is op alle varianten uitgevoerd. 

De uitwerking van deze beoordeling is bijgevoegd in bijlage 15. 

 

Tabel 5.3: voorbeeld van beoordeling montagevariant  

element nummer richting varianten eis 1 eis 2 eis 3 totale 

score 

beste 

variant 

Wand 8 X-as A - + 0 0  

   B + 0 0 1  

   C + + 0 2 X 

   D - - + -1  

   E + - + 1  

   F + - + 1  

 

 
In tabel 5.4 is de opsomming gegeven van de gekozen varianten. In de eerste kolom wordt het element 

gegeven met een vermelding naar het elementnummer (zie figuur 2.6 op pagina 17) en de locatie van 

het element. In de tweede kolom zijn de gekozen varianten in drie richtingen gegeven. In de derde 

kolom is de te verwachten maatafwijking van de gekozen varianten in drie richtingen gegeven. In de 

vierde kolom is de vereiste tolernatie gegeven in drie richtingen en in de vijfde kolom is aangeven of de 

variant voldoet aan de vereiste toleranties. 

 

Hieronder is met een symbool aangegeven of de variant wel of niet voldoet: 

  betekent dat de methode voldoet aan de toleranties in drie richtingen 

≈    betekent dat de methode in één richting niet voldoet aan de tolerantie 

X    betekent dat de methode in meerdere richtingen niet voldoet aan de toleranties 
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Tabel 5.4; de keuzetabel voor varianten in drie richtingen 

element variant maatafwijking tolerantie voldoet 

X Y Z X Y Z X Y Z 

1 - 7 ribbenvloer begane grond - - - - - - - - -  

8 wand  1
e
 bouwlaag C G L ± 5 ± 6 ± 4 ±11 ±14 -0/+9 ≈ 

9 - 10 gevels  1
e
 bouwlaag M P V ± 3 ± 4 ± 3 ±14 ±5 ±5  

11 wand  1
e
 bouwlaag C BS L ± 5 ± 4 ± 4 ±11 ±14 -0/+9 ≈ 

12 - 13 vloerplaten  1
e
 verdieping W - - ± 6 - -  ±7 - -  

14 - 17 rav.ijzer+knpl  1
e
 verdieping - AA AB - ± 2 ± 3 - ±5 ±5  

14 - 17 cascovloer  1
e
 verdieping - Y AB - ± 3 ± 3 - ±5 ±5  

18 wand  2
e
 bouwlaag AG AP AW ± 6 ± 6 ± 6 ±11 ±14 -0/+9 ≈ 

19 - 20 gevels  2
e
 bouwlaag AX BJ BR ± 6 ± 6 ±5  ±14 ±6 ±5  

21 wand  2
e
 bouwlaag AG CC AW ± 6 ± 6 ± 6 ±11 ±14 -0/+9 ≈ 

22 - 23 vloerplaten  2
e
 verdieping W - - ± 6 - -  ±7 - -  

14 - 17 rav.ijzer+knpl  2
e
 verdieping - AA AB - ± 2 ± 3 - ±5 ±5  

14 - 17 cascovloer  2
e
 verdieping - Y AB - ± 3 ± 3 - ±5 ±5  

28 - 29 toppen 3
e
 bouwlaag CN CW - ± 7 ± 6 - ±20 ±14 -  

30 - 31 muurplaten 3
e
 bouwlaag DK - DR 

√62 + 52 =  
8 𝑚𝑚 

√𝑋2 + 𝑍2 =   
< 13 𝑚𝑚  

31 - 32 kap-elementen dak - - - - - - - - -  

 

 Conclusie bepaling van werkwijze 5.1.1

Uit de tabel 5.4 blijkt dat de positie van een groot deel van de elementen voldoet aan de toleranties. De 

enige tolerantie die extra aandacht behoeft, is de tolerantie op de dikte van de ondersabelingsvoeg 

tussen de wanden en de vloeren. De tolerantie op de voeg onder de wand is -0/+9 mm. Bij een 

tolerantie van ± 6 mm zal het voorkomen dat de voeg niet voldoet aan de Eurocodes (deze stelt dat de 

voeg tussen minimaal 10 en maximaal 40 mm mag zijn). Dit kan deels worden opgelost door de 

ontwerpmaat van de voeg te verhogen van 20 mm naar 25 mm. De eis op de hoogte van de voeg wordt 

dan -5/+4 mm, waardoor dit probleem deels is opgelost. Helaas is het onmogelijk om dit probleem 

volledig weg te nemen met de huidige productietoleranties. Dit probleem doet zich in gelijke mate voor 

bij het horizontaal monteren van een Maatbetoncasco. Om dit probleem op te lossen zal de 

producttoleranties van de vloer en/of de wand moeten worden aangescherpt of de ondersabelingsvoeg 

moeten worden vergroot.  

 

Uit bovenstaande werkwijzebepaling blijkt dat het casco verticaal te monteren is, zonder grote 

wijzigingen ten opzichte van een horizontaal montageproces. De grootste veranderingen is de manier 

van het aanbrengen van de hoofdmaatvoering op de fundering en het gebruik van andere 

referentiepunten op elementen. Hieronder wordt het montageproces geoptimaliseerd en uitgewerkt en 

gevisualiseerd in SADT-schema’s en het montageplan. 
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 Optimalisatie van het verticale montageproces 5.2

Het verticale montageproces kent nog een aantal aandachtspunten. Deze zijn naar voren gekomen uit 

de knelpuntenanalyse, de taakrisicoanalyse en door het proces inzichtelijk te maken. In deze paragraaf 

is het verticale montageproces geoptimaliseerd om de veiligheid en gezondheid te garanderen en te 

zorgen voor een gestroomlijnd montageproces. 

 

 Struikelgevaar over de fundering 5.2.1

Om struikelgevaar over de fundering te voorkomen moet de grond worden aangevuld tot aan de 

bovenkant van de funderingsbalken. Hierdoor heeft de montageploeg een vlakke ondergrond om op te 

werken en kan op de aangevulde grond steigerwerk worden geplaatst.  

 

 Struikelgevaar over sparingen in vloer 5.2.2

De sparingen in de vloeren moeten worden dichtgelegd met planken om struikelgevaar te voorkomen. 

Het schuiven van de planken moet worden voorkomen door deze bijvoorbeeld vast te zetten aan de 

vloer met één of meerdere slagpluggen. 

 

 Veilig werken op hoogte 5.2.3

De aannemer zal voor de montage van de 2
e
 verdiepingsvloer, toppen, muurplaten en kap moeten 

zorgen voor een gevelsteiger of een triangelbrug. De voorkeur gaat uit naar een triangelbrug, omdat 

deze in hoogte is te verstellen. Hierdoor kan op heuphoogte gewerkt worden. De triangelbrug of 

gevelsteiger zorgt er ook voor dat de montageploeg een tweede vluchtweg heeft als zij op de tweede 

verdieping aan het werk zijn. Dit is een vereiste in de arbo-wetgeving. 

 

 Hoogtereferentie voor de montageploeg 5.2.4

Bij de montage van het Maatbetoncasco is de hoogte van de elementen van groot belang. De aannemer 

moet zorgen voor duidelijke hoofdmaatvoering die zich niet te ver van het casco bevindt. De maximale 

afstand is 60 meter i.v.m. de afwijkingen in de roterende laser van de montageploeg. 

 

 Vlakheid fundering 5.2.5

De ontwerpmaat van de ondersabelingsvoeg tussen de begane grondvloer en de wanden van de 1
e
 

bouwlaag is 25 mm. Afwijkingen in de fundering en in de dikte van de ribbenvloer zijn in deze voeg 

beperkt op te vangen. De voeg moet een minimale dikte hebben van 10 mm en een maximale van 40 

mm. De tolerantie op de dikte van de ribbenvloer is 12 mm. Dat houdt in dat de fundering een 

tolerantie mag hebben van: 

√𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔2 + 122 = ±15 𝑚𝑚 

Tolerantie fundering = ± 9 mm 

 

De ploeg die de funderingsbalken monteert moet hier rekening mee houden. 

 

Daarnaast moet de W-installateur rekening houden met de positie van de ophangbeugels van de 

riolering. Deze mogen niet ter plaatse van de oplegnokken van de ribbenvloer zitten. In het 

ontwerptraject moet hier rekening mee worden gehouden. 
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 Opstelplaats van de kraan 5.2.6

Het is verboden om met de kraan elementen over de montageploeg of derden te hijsen. Dit is alleen te 

voorkomen door derden buiten de draaicirkel van de kraan te houden, en de montageploeg te 

instrueren. In de bouwplaatsinrichting en de planning moet hier rekening mee worden gehouden. Dit 

houdt in dat er minimaal twee woningen (woning 1 en 2, in figuur 5.5.) veiligheidszone moet worden 

ingebouwd. Aan woning 3 wordt gebouwd en woning 4 staat nog vol met schoren. Het wordt afgeraden 

om in woning 4 te werken, omdat de voordeur zich bevindt binnen de draaicirkel van de kraan.  

 

  
Figuur 5.5; de kraan opstellen naast de woning waar aan gewerkt wordt 
 

 

Als deze optelling niet mogelijk is, doordat de bouwplaats bijvoorbeeld te klein is of het woningblok een 

L- of U-vorm heeft, kan de kraan de aan de andere kant van de woning worden opgesteld. De kraan hijst 

dan de elementen over de woning zoals gevisualiseerd in figuur 5.6. De veiligheidszone kan dan worden 

verkleind met één woning. Deze manier van werken heeft niet de voorkeur, omdat het op- en aftoppen 

van een rupskraan veel tijd kost. De hijstijd wordt hierdoor snel verdubbeld en de kans is groot dat de 

kraancapaciteit moet worden verhoogd door de grotere vlucht van de kraan. 

 

 
Figuur 5.6; de kraan opstellen achter de woning waar gewerkt wordt 
 

1 2 
3 

4 

4 

3 

2 
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 Het voorkomen dat Sirex in de woningscheidende spouw zakt 5.2.7

Bij een horizontaal montageproces zorgt het brede oplegvilt ervoor dat 

de Sirex niet in de spouw zakt. Het brede vilt wordt op de twee 

woningscheidende wanden gelegd met daar bovenop het Sirex, zoals 

weergegeven in figuur 5.7. De Sirex staat dan op het vilt en kan dan niet 

in de spouw zakken. 

 

 
 

 

 

Figuur 5.7; oplegvilt en Sirex bij een horizontale montage 
 

Bij het verticaal monteren kan dit worden opgelost door toch breed 

oplegvilt toe te passen, zoals bij het horizontaal monteren. Dit hoeft 

extra aandacht, want bij de montage zal het vilt van de wand af kunnen 

schuiven. Dit kan worden opgelost door viltlijm te gebruiken. Bij de 

montage van de tweede woningscheidende wand (in figuur 5.8 de linker 

woning) zal het vilt op de wand gelegd moeten worden. Bij een 

proefproject in Zwolle blijkt dit geen probleem te zijn. De Sirex kan dan 

aangebracht worden, zoals bij een horizontale montage. 

 

 

Figuur 5.8; oplegvilt en Sirex bij een verticale montage 
 

 Tekenwerk CRH Structural 5.2.8

Op het tekenwerk moet maatvoering worden opgenomen ten behoeve van de montage, zodat de 

montageploeg nooit zelf de maatvoering hoeft te bepalen. Hierbij moet worden gedacht aan: 

- Maat van vloerrand naar stramien 

- Maat van gevel tot trapgat 

- Maat van wand tot trapgat 

- Details met duidelijke maatvoering 

- Peilhoogtes op wandentekeningen 

- Extra steltegels aangeven 

- Extra schroefhulzen opnemen in wanden 

- Minimaal één ontwateringsgat per kanaalplaat aanbrengen t.b.v. verankering van de valharnassen 

- Extra gevel- en wandwapening 

 

Deze informatie wordt verstrekt aan de engineering via een inlichtingenblad die is toegevoegd aan het 

montageplan. Er wordt één blad voor de engineering van CRH Structural en één blad met inlichtingen 

voor de aannemer toegevoegd aan het montageplan. 

  



 

Pim de Vroomen  55 

 Hoofdmaatvoering op fundering aanbrengen 5.2.9

De hoofdmaatvoerder van de aannemer zal de hoofdmaatvoering t.b.v. het Maatbetoncasco 

aanbrengen. Bij een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco zijn dit vaak de stramienlijnen, maar dat 

is bij verticaal bouwen niet voldoende. De maatvoerder hoeft voor de montageploeg de stamienen niet 

aan te brengen, maar wel de hoekpunten van de gevels. De punten zijn aangegeven met een rode x in 

figuur 5.9. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figuur 5.9; de hoofdmaatvoering op de fundering 
 
 

 De maatvoering t.b.v. het Maatbetoncasco aanbrengen 5.2.10

De montageploeg geeft op de fundering de maatvoering aan voor de gevels en de wanden van de eerste 

bouwlaag. Dit gebeurt aan de hand van de twee punten die de hoofdmaatvoerder van de aannemer op 

de fundering heeft aangebracht. Eerst wordt met een waterpas de twee punten met elkaar verbonden, 

deze lijn is in figuur 5.10 in het roze weergegeven. Daarna moeten de zijkant van de gevels en de kopse 

kant van de wand op de fundering worden aangegeven. Door gebruik te maken van een afschrijfklos 

(een houten plaatje die wordt gebruikt als mal) kan de montageploeg snel en eenvoudig de gevels en de 

wanden maatvoeren. 

 

 
Figuur 5.10; de maatvoering t.b.v. het Maatbetoncasco op de fundering 
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 De maatvoering t.b.v. het Maatbetoncasco aanbrengen 5.2.11

Om de gevels vanaf de bovenkant te maatvoeren, is een hulpmiddel nodig dat over of aan de gevel kan 

worden gehangen en waar de ontvanger van de roterende laser aan wordt bevestigd. Met een 

eenvoudige aanpassing aan een waterpas kan deze dienen als hulpmiddel. In figuur 5.11 is het 

hulpmiddel gevisualiseerd. 

 

 
Figuur 5.11; hulpmiddel om de wanden vanaf de bovenkant te maatvoeren 

 

 Kraanafhankelijkheid van montagematerieel 5.2.12

Het montagematerieel van de montageploeg is genoemd in paragraaf 2.3.1. Een deel van het materieel 

is kraangebonden. Door gebruik te maken van een steigerklemmenbak (zie figuur 5.12) kan het 

materieel snel een verdieping hoger worden gehesen. Deze bakken hebben een afmeting van 0,85 x 

1,05 x 60 cm en passen daarmee precies door het trapgat. Hierdoor bespaart de montageploeg 

ongeveer 8 hijsjes per dag. Er zijn twee hijsjes nodig per keer dat er van vloerveld wordt gewisseld en er 

wordt vier keer per dag van vloerveld gewisseld. 

 

  

Figuur 5.12; een steigerklemmenbak 
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 Uitwerking van het verticale montageproces in een montageplan 5.3

In deze paragraaf zijn de gekozen varianten vertaald naar het verticale montageproces. Eerst worden 

SADT-schema’s van het montageproces gegeven met daarin een verwijzing naar het montageplan. In 

het montageplan worden alleen activiteiten uitgewerkt die afwijken van een horizontaal 

montageproces. Het montageplan is aangevuld met de beheersmaatregelen voor de veiligheid en 

gezondheid en de gevolgen van de stabiliteitsvarianten. In deze paragraaf worden enkele pagina’s uit 

het montageplan gegeven, zodat men een beeld heeft van de inhoud van het montageplan. Het 

complete montageplan is bijgevoegd in bijlage 16. 

 
 

 Theorie achter het SADT-schema 5.3.1
De verzamelde data wordt aan de hand van SADT (Structured Analysis and Design Technique) in beeld 

gebracht. SADT is een techniek dat zich richt op het maken van grafische modellen van situaties met 

statische (dingen) en dynamische (activiteiten) aspecten. (Bron: dictaat uitvoeringstechniek 1, 2000) 

 

Voor het SADT-schema is per activiteit een invoer, besturing en energie nodig. Deze zorgen samen voor 

de uitvoer. De pijlen geven de richting van de gegevens en productenstroom aan. Het betreffende 

proces wordt aangeduid met minimaal een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Rechtsonder is 

voor elk proces in het vak een nummering weergegeven. Dit ter ondersteuning voor het lezen van de 

processen op de verschillende niveaus. 

 

- Invoer: datgene wat in het proces wordt getransformeerd. In het uitvoeringsproces zijn dat 

bijvoorbeeld de elementen die een gebouwdeel worden verwerkt. 

- Besturing: de noodzakelijke informatie voor de beheersing van het proces. Dit zijn bijvoorbeeld 

bestektekeningen en normen. 

- Energie: de middelen en mensen waarmee een proces wordt verricht. Bijvoorbeeld een timmerman, 

zaag en hamer. 

- Uitvoer: het resultaat van het proces. Het gebouw is een uitkomst van het uitvoeringsproces. Iedere 

activiteit lijdt tot een uitvoer, welke input is voor een volgende activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.13: Principe SADT systematiek 

Bron: dictaat uitvoeringstechniek 2 
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 SADT-schema’s van het verticale montageproces 5.3.2
Het SADT-schema in figuur 5.14 visualiseert het verticale montageproces. Hierin is het montageproces 

vanaf de fundering t/m de kapmontage gevisualiseerd. De montage van de kap is meegenomen omdat 

dit grote invloed heeft op het montageproces, de veiligheid en gezondheid en de montagetijd. 

Daarnaast hebben de meeste montageploegen, waar CRH Structural mee samenwerkt, geen ervaring 

met het monteren van de kapconstructie, maar wel met andere aanvullende werkzaamheden zoals het 

monteren van funderingsbalken en prefab betonnen binnenwanden. Op de volgende pagina’s is het 

SADT-schema verder uitgewerkt. 

 

 

  Figuur 5.14; SADT-schema van het verticale montageproces 
 

 

 

Op de volgende pagina’s zijn alle activiteiten uitgewerkt in een SADT-schema en is de link naar het 

montageplan gegeven. De pagina’s uit het montageplan zijn genummerd. Het nummer refereert naar de 

SADT-schema’s. In de SADT-schema’s wordt de pagina uit het montageplan aangegeven met het 

volgende symbool: 
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Figuur 5.15: SADT-schema van het leggen van de begane grondvloer 
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Figuur 5.16: SADT-schema van het monteren van wanden en vloeren van de eerste bouwlaag 
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Figuur 5.17: SADT-schema van het leggen van de eerste  

    en tweede verdiepingsvloer 
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Figuur 5.18: SADT-schema van het monteren van de wanden en gevels  

    van de tweede bouwlaag 
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Figuur 5.19: SADT-schema van het monteren van de toppen van de derde bouwlaag 
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Muurplaat 
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7.4.5

2 stelleurs

houtdraad-
bouten

Muurplaten in F-
ankers plaatsen

7.4.2

2 stelleurs

F-ankers
steltegels

muurplaten

boorhamer houtdraadbouten
boorhamer

slagmoersleutel
steigerhamer

kraan
stroppen
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7.6

losplaats
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1 chauffeur
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stroppen

houtdraadbouten
boorhamer

slagmoersleutel
steigerhamer

1 aanpikker
2 stelleurs

scharnierkap

zelflossende 
vrachtwagen

F-ankers
keilbouten

2 stelleurskeilbouten
boorhamer
slagmoersleutel
steigerhamer

muurplaten
houtdraad-
bouten

1 aanpikker
2 stelleurs

scharnierkap 
aanpikken

7.5.1

1 aanpikker
2 stelleurs

scharnierkap
hijsen

7.5.3

scharnierkap 
gedwongen 
positioneren

7.5.4

2 stelleurs

scharnierkap
openklappen

7.5.2

1 aanpikker

kaptekeningen

scharnierkap

kraan
stroppen

kraan
stroppen

kraan
stroppen

28
scharnierkap

kraan
stroppen

schroefmachine

2 stelleursschroefmachine
slagmoersleutel

schroeven
stalen hoeken
bouten

Figuur 5.20: SADT-schema van het monteren van de scharnierkap 
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In deze kop wordt d.m.v. een illustratie 

aangegeven op welke elementen de 

handeling betrekking heeft. Deze 

handeling gaat het over de 

hoofdmaatvoering, dus invloed op alle 

elementen. 
 

 

In deze vakken wordt de titel van de 

bewerking geven, de locatie waar de 

bewerking plaatsvindt, de richtingen 

van de bewerkingen en wie de 

bewerking uitvoert. 

 

In dit vak wordt een visualisatie van de 

bewerking gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wordt de bewerking beschreven 

en wordt eventueel aanvullende 

informatie en/of details gegeven. Ook 

consequenties voor de 

stabiliteitsvarianten wordt hier 

weergegeven. 
 

In deze vakken wordt het benodigde 

materiaal en materieel gegeven met 

daarbij de risico’s en 

beheersmaatregelen uit de 

taakrisicoanalyse. 

 

 Voorbeelden van pagina’s uit het montageplan 5.3.3

Hieronder zijn drie pagina’s gegeven uit het montageplan, en de inlichtingenbladen voor de engineering 

en de aannemer. In figuur 5.21 is bewerking 1 “Hoofdmaatvoering aanbrengen” gegeven. In het linker 

kader is het montageplan gegeven. In het rechter kader is een toelichting gegeven van de opbouw van 

het montageplan. 

 

 

       Figuur 5.21; montageplan voor het aanbrengen van de hoofdmaatvoering toelichting montageplan 
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Figuur 5.22; de pagina uit het montageplan m.b.t. het 

aanbrengen van maatvoering op de fundering 
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Figuur 5.24; de pagina uit het montageplan m.b.t. het maatvoeren 

en monteren van de F-ankers 
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 Inlichtingenbladen 5.3.4

Onderstaande inlichtingenbladen voor de engineering van CRH Structural en de aannemer zijn 

toegevoegd aan het montageplan. De informatie in de inlichtingenbladen wordt gewijzigd bij het 

wijzigen van variabelen in de montageplanner, zodat het blad altijd de informatie bevat die genodigd is 

voor de gekozen variabelen. 

  

Figuur 5.25; inlichtingenblad voor engineering van CRH Structural 

INLICHTINGENBLAD VOOR ENGINEERING VAN CRH STRUCTURAL 

Activiteit 1 Punten voor maatvoering aangeven op de cascotekeningen 

Activiteit 8 Extra schroefhulzen voor schoren instorten bij wanden 1e bouwlaag 

Activiteit 6 Bij wanden van de eerste bouwlaag vier stapels steltegels per wand!! 

Activiteit 8 Op de eerste bouwlaag drie schoren per wand aanbrengen! 

Activiteit 12 Trapgatpositie maatvoeren vanaf de gevel op plattegronden 

 Iedere kanaalplaat voorzien van minimaal één ontwateringsgat t.b.v. de valgordels 

Alle gevels en wanden voorzien van twee DV-04 koppelingen 

Gevelwapening van 1e bouwlaag verhogen naar Ø 16 mm i.p.v. Ø 14 mm 

Gevelwapening van 2e bouwlaag verhogen naar Ø 12 mm i.p.v. Ø 10 mm 

Wanden voorzien van een staaf aan de onderzijde Ø 12 mm 

 Maatvoering op tekenwerk aangeven: 

- Maat van vloerrand naar stramien 

- Maat van gevel tot trapgat 

- Maat van wand tot trapgat 

- Details met duidelijke maatvoering 

- Peilhoogtes op wandentekeningen 

- Extra steltegels aangeven 

- Extra schroefhulzen opnemen in wanden 

- Extra gevel- en wandwapening 
 
 

 
Figuur 5.25; inlichtingenblad voor de aannemer 

INLICHTINGENBLAD VOOR AANNEMER 

Activiteit 1 Maatvoering aanbrengen zoals aangegeven bij activiteit 1 

   Bij prefab fundering de funderingspalen verspringend aanbrengen 

Voorkomen dat beugels van de riolering over de fundering lopen t.p.v. oplegnokken 

Vlakheid van de fundering aan de bovenzijde mag een tolerantie hebben van ± 9 mm 

Grond aanvullen voor de montage van het Maatbetoncasco 

Triangelbrug huren om de veiligheid van de montageploeg te garanderen 

Bouwplaatstekening afstemmen op de draaicirkel van de kraan 

Voorkomen dat derden werkzaam zijn binnen het kraanbereik 

Zorgen voor een duidelijk en bereikbaar hoogtereferentiepunt 
Wapening in fundering verhogen met 8 kg/m3 

 



 

 

Pim de Vroomen  69 

 

 Conclusie montageplan 5.4

Er zijn verschillende combinaties van activiteiten mogelijk die ervoor zorgen dat het Maatbetoncasco 

wordt gemonteerd binnen de gestelde toleranties en dus voldoet aan de kwaliteitseisen van CRH 

Structural. Er is één detail dat in het Maatbetoncasco moet worden aangepast om te voldoen aan de 

kwaliteitseisen. Dat is de ontwerphoogte van de horizontale voeg tussen de wanden en de 

verdiepingsvloeren. 

 

Om op een efficiënte manier het Maatbetoncasco verticaal te monteren, wordt aanbevolen een 

afschrijfklos te gebruiken bij het maatvoeren van het Maatbetoncasco. Daarnaast kan een 

steigerklemmenbak worden gebruikt om sneller het montagematerieel te verplaatsen van vloer naar 

vloer. De trapgaten worden gemaatvoerd met een afschrijflat, zodat de maatvoering door één persoon 

is aan te brengen. Om de veiligheid van de montageploeg te garanderen en te zorgen voor een tweede 

vluchtweg bij calamiteiten, is gekozen voor het gebruik van een triangelbrug ter hoogte van de tweede 

verdiepingsvloer. Bij de bouwplaatsinrichting moet rekening worden gehouden met de draaicirkel van 

de rupskraan, zodat deze nooit over derden op de bouwplaats hijst. 

 

Het verticale montageproces dient als input voor de montageplanner. De variabelen uit de 

montageplanner die invloed hebben op de manier van monteren, zijn in het Excel-bestand gekoppeld 

aan het montageplan, zodat het montageplan en de inlichtingenbladen direct de juiste informatie 

bevatten. 
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6 Montageplanner voor een verticaal montageproces 

De montageplanner wordt ontworpen om een prognose van de montagetijd en de montagekosten per 

woning te kunnen maken. De montagetijd en montagekosten zijn afhankelijk van variabelen, zoals het 

aantal elementen, de grootte van de montageploeg, de ervaring met verticaal monteren, de capaciteit 

van de kraan en belemmeringen op de bouwplaats. Met behulp van de montageplanner wordt de 

invloed van deze variabelen snel inzichtelijk. 

 

 

Ingangskenmerken         Uitgangskenmerken 

 

Projectkenmerken         

Montageploegvariabelen        

Bouwplaatsvariabelen       

Variabel takenpakket 

        

         
 

 Bepaling van de montagetijd per woning 6.1

De montageplanner is uitgewerkt in een Microsoft Excel-sheet. In deze paragraaf is toegelicht hoe de 

montagetijd wordt bepaald. 

 

 De opbouw van de montagetijd 6.1.1

De montagetijd wordt bepaald aan de hand van variabelen, arbeidsnormen en toeslagen. De hoogte van 

arbeidsnormen en toeslagen zijn bepaald in hoofdstuk 2.4. De arbeidsnormen en toeslagen zijn 

toegevoegd aan de montageplanner, zodat deze zijn te veranderen bij nieuwe inzichten. Hierdoor is de 

montageplanner up-to-date te houden. 

 

De calculatietijd wordt berekend door de netto arbeid van direct productieve handelingen (A) te 

vermenigvuldigen met toeslagfactoren. Hieronder is de berekening van de netto arbeid van direct 

productieve handelingen gegeven. Op de volgende pagina zijn voorbeelden van variabelen gegeven om 

de berekening te verduidelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.1: de functie van de montageplanner als black box 

Prognose van de montagetijd 

van één Maatbetoncasco en 

een prognose van de verhoogde 

montagekosten ten opzichte 

van een horizontaal 

gemonteerd Maatbetoncasco 

MONTAGE-
PLANNER 
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∑ elementen (stuks) ∙  netto arbeid (mancmin)

𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑎𝑝

= netto arbeid (mancmin) 

+ 

∑ bijkomende direct productieve handelingen (stuks) ∙  netto arbeid (mancmin) 

𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑎𝑝

= netto arbeid (mancmin) 

+ 

∑ aantal hijsjes (stuks) ∙  kraantijd (seconden) ∙ werklieden die wachten (stuks) 

𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑎𝑝

= netto arbeid (mancmin) 
= 
(A) Netto arbeid van direct productieve handelingen (mancmin) 

 

 
Voorbeeld van variabelen uit de berekening van de netto arbeid (A): 

Elementen      7  ribbenvloeren (in één woning) 

Netto arbeid     4200  mancmin/ribbenvloer 

Bijkomende direct productieve handelingen 4 maatvoering aanbrengen/casco 

Netto arbeid     480 mancmin/maatvoering 

Aantal hijsjes     1 hijsje/ribbenvloer 

Variabele kraantijd    40 seconden/hijsje (bij 50 tonmeter kraan) 

Werklieden die wachten    3 man (1 aanpikker en 2 stelleurs) 

 

 

De netto arbeid (A) is vermenigvuldigd met een aantal toeslagen om tot de calculatietijd te komen: 

- bijkomende en onregelmatige handelingen (B) 

- rust en persoonlijke verzorging (C) 

- aan- en afloop (D) 

- een correctiefactor voor de ervarenheid van de montageploeg (F) 

- een toeslagfactor voor belemmeringen op de bouwplaats (H) 

 

De netto arbeid vermenigvuldiging met de toeslagfactoren levert de calculatietijd. De calculatietijd is de 

totale tijd die nodig is om het Maatbetoncasco verticaal te monteren ongeacht de ploeggrootte. Om tot 

de montagetijd te komen, wordt de calculatietijd gedeeld door de effectieve ploeggrootte. 

 

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑖𝑗𝑑 =  
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑡𝑖𝑗𝑑 (𝐺)

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑙𝑜𝑒𝑔𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒
 

 

De effectieve ploeggrootte wordt bepaald door de procesefficiëntie van de montageploeg. De efficientie 

neemt af naarmate de montageploeg groter wordt, omdat men beperkt is door de ‘kleine’ werkruimte 

van één woning. De prognose van de montagetijd per woning is de uitkomst van bovenstaande 

berekening en is afgerond naar een veelvoud van 10 minuten. 
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 Het invullen van de montageplanner 6.1.2

In de Excel-sheet zijn variabelen eenvoudig in te vullen. De variabelen zijn verdeeld in vier categorieën: 

- Montage 

- Maatbetoncaco 

- Aanvullende activiteiten 

 

Hieronder is zijn de variabelen gegeven. Alle onderstreepte cijfers en teksten moeten worden ingevuld 

door de accountmanager of de projectleider. 

 

Tabel 6.1; variabelen van de montageplanner  

Montage 

Ploeggrootte 4 man 

Ervaring ploeg Weinig tot geen ervaring 

Kraancapaciteit 50 tonmeter 

Belemmering op de bouwplaats geen belemmering 

Projectgrootte 20 woningen 

Gemiddeld aantal woningen per week bij horizontale montage 8 woningen/week 

Gemiddeld arbeidsloon montageploeg € 40,00 

Stabiliteitsvariant 2)  extra schoren 

 
Maatbetoncasco 

Ribbenvloeren begane grondvloer 7 stuks 

Kanaal-/leidingplaten 1e verdiepingsvloer 5 stuks 

Raveelijzer 1e verdiepingsvloer 0 stuks 

Cascovloeren 1e verdiepingsvloer 1 stuks 

Kanaal-/leidingplaten 2e verdiepingsvloer 5 stuks 

Raveelijzer 2e verdiepingsvloer 0 stuks 

Cascovloeren 2e verdiepingsvloer 1 stuks 

Wanden en gevels 1e bouwlaag 4 stuks 

Wanden en gevels 2e bouwlaag 4 stuks 

Toppen 3e bouwlaag 2 stuks 

 
Aanvullende werkzaamheden 

Opperen afbouwmaterialen 0 hijsjes 

Prefab funderingsbalken leggen 0 stukss 

15 minuten kraantijd met montagepersoneel 0 kwartier 

Storten fundering met kubel per m3 0 m3 

Monteren prefab betonnen binnenwanden 0 binnenwanden 

Hijsje voor aannemer 0 hijsjes 

Montage prefab sanitair units 0 sanitair units 

Muurplaten en kap monteren 0 woning 
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Na het ingeven van de variabelen in de montageplanner wordt de montagetijd per casco per dag 

inzichtelijk. De montagetijd is eenvoudig te beïnvloeden door de variabelen te wijzigen. Hierdoor kan 

een combinatie van variabelen worden gezocht waarbij de montageploeg een dagbesteding heeft 

tussen de 7,5 en 8,5 uur. De invloed van de ingevoerde variabelen (zoals de keuze voor een 

stabiliteitsvariant) worden automatisch verwerkt in het montageplan. 

 

De montagetijd die volgt uit bovenstaand rekenvoorbeeld, zonder aanvullende werkzaamheden, 

bedraagt 7 uur en 20 minuten. Met dit voorbeeld worden de montagekosten bepaald in de paragraaf 

6.2. 

 Bepaling van montagekosten per woning 6.2

De montagekosten bestaan uit vaste en variabele kosten. Om het verschil tussen een horizontaal en 

verticaal gemonteerd Maatbetoncasco te bepalen, zijn in de montageplanner de kosten bepaald voor: 

 

1)  De variabele montagekosten bij verticaal monteren 

2)  Het verschil in vaste kosten door stabiliteitsvarianten 

3)  Minder huur montagematerieel bij verticaal monteren 

4)  De variabele montagekosten bij horizontaal monteren 

 

Het verschil tussen horizontaal en verticaal monteren is:     1 + 2 − 3 − 4. 

In onderstaande paragraaf is een rekenvoorbeeld gegeven. 

 

 Rekenvoorbeeld van verschil tussen horizontale en verticale montage 6.2.1

Hieronder is het verschil in montagekosten tussen een verticaal en horizontaal gemonteerd 

Maatbetoncasco berekend. Bij dit rekenvoorbeeld is het standaard Maatbetoncasco uit bijlage 7 

aangehouden zonder aanvullende werkzaamheden. 

 

 

1) De variabele kosten bij verticaal monteren 

De variabele kosten bij de montage van een Maatbetoncasco bestaan uit loonkosten van de 

montageploeg, huur van de kraan en de huur van montagematerieel. Hieronder is een rekenvoorbeeld 

gegeven. De onderstreepte getallen zijn variabel en veranderen door de variabelen in de 

montageplanner in te vullen. 

 

Tabel 6.2; variabele montagekosten bij verticaal monteren 

Montagepersoneel 4 man x   7,3 uur x       € 40,- =    €        1173,-   per dag 

Kraankosten 7,3 uur x   € 58,-     =    €          425,-   per dag 

Materieel € 675 /   5 dagen =    €          135,- per dag 

Totaal    =    €       1.733,- per dag 

 

Bij een verticale montage heeft de montageploeg een vaste dagproductie van één woning per dag. De 

montagekosten bedragen dan € 1.733,- per woning.  
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2) Het verschil in vaste kosten door stabiliteitsvarianten 

Het verschil in vaste kosten voor de stabiliteitsvarianten zijn bepaald in hoofdstuk 2. In dit 

rekenvoorbeeld is gekozen voor stabiliteitsvarianten 2, deze kost € 377,-  

 

3)  Minder huur montagematerieel bij verticaal monteren 

Bij een verticale montage wordt er slecht aan één woning gewerkt, waardoor minder montagematerieel 

nodig is. Dit bespaart € 10,38 huur per woning.  

 

4) De variabele kosten bij horizontaal monteren 

De variabele kosten van de horizontale montage zijn teruggerekend naar montagekosten per dag, zodat 

deze vergeleken kunnen worden met de montagekosten van een verticaal gemonteerd 

Maatbetoncasco. 

 

De variabele kosten bij de montage van een Maatbetoncasco bestaan uit loonkosten van de 

montageploeg, huur van de kraan en de huur van montagematerieel. Hieronder is een rekenvoorbeeld 

gegeven. De onderstreepte getallen zijn variabel en veranderen door de montageplanner in te vullen. 

 

Tabel 6.3; variabele montagekosten bij horizontaal monteren 

Montagepersoneel 5 man x   8 uur x       € 40,- =    €        1600,-   per dag 

Kraankosten 8 uur x   € 58,-        =    €          464,-   per dag 

Materieel € 675 /   5 dagen =    €          135,- per dag 

Totaal    =    €      2.199,- per dag 

 

Bij een horizontale montage monteert men gemiddeld acht casco’s per week. In het rekenvoorbeeld is 

een project van 20 woningen aangehouden, en zal dus 20 / 8 * 5 = 13 dagen duren. De variabele kosten 

bij een horizontaal gemonteerd casco bedraagt: € 2.199 * 13 dagen / 20 woningen = € 1.429.- per 

woning. 

 

 

Verschil horizontaal ten opzichte van verticaal 

De verhoogde montagekosten bestaan uit extra: wapening, droge verbindingen, steltegels, 

montagematerieel, manuren, kraankosten, en/of andere ondersabelingsmortel. Bovenstaande 

berekening is ten opzichte van een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco waarbij alleen het casco 

(inclusief begane grondvloer) wordt gemonteerd en de binnenwanden worden geopperd. Het totale 

verschil in montagekosten bedraagt  1 + 2 – 3 – 4. 

 

Tabel 6.4; verschil tussen horizontaal en verticaal monteren 

1)  De variabele montagekosten bij verticaal monteren    € 1.733,- 

2)  Het verschil in vaste kosten door stabiliteitsvarianten    €    377,- 

3)  Minder huur montagematerieel bij verticaal monteren -  €      10,- 

4)  De variabele montagekosten bij horizontaal monteren -  € 1.429,- 

Totale verschil verticaal t.o.v. horizontaal    €    671,- 

 

Hieruit blijkt dat het verticaal monteren van één Maatbetoncasco met een ploeg van vier man € 671,- 

meer kost dan hetzelfde Maatbetoncasco maar dan horizontaal gemonteerd. 
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In figuur 6.5 is het invulblad van de montageplanner met bovenstaand rekenvoorbeeld gegeven. De 

uitkomst wijkt € 23,- af van de voorbeeldberekening. Dit heeft te maken met de afronding van de 

montagetijd met 10 minuten. 

 

Een uitdraai van de montageplanner is toegevoegd in bijlage 17.  

 

 

Figuur 6.5; het invulblad van de montageplanner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het uitbreiden van het takenpakket 6.2.2
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 Handleiding voor de montageplanner 6.2.3

 

EIGENSCHAPPEN MAATBETONCASCO
van één woning invullen aan de hand 
van het projectspecifiek tekenwerk

STAP 1

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN
voor de montageploeg bepalen in 

overleg met de aannemer
STAP 2

EIGENSCHAPPEN MONTAGE
invullen naar inzicht projectleider, 

projectspecifieke eigenschappen en 
eigenschappen bouwplaats

STAP 3

BEOORDELEN
van tijd en kostenSTAP 4

vo
ld

o
et

 n
ie

t

UITDRAAI MAKEN
 van invulblad, inlichtingenbladen en 

montageplan. Inlichtingenbladen 
doornemen met de aannemer en met 

engineering van CRH Structural. 
Invulblad is voor eigen administratie en 

montageplan om uit te delen aan de 
montageploeg die het project gaat 

monteren.

voldoet

STAP 5
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 Optimalisatie van montagetijd en montagekosten door het aanpassen van variabelen 6.3

In tabel 6.6 is de uitkomst gegeven van varianten die zijn ingevoerd in de montageplanner. Het 

uitgangspunt is een standaard Maatbetoncasco (uit bijlage 7), een onervaren ploeg, een 50 tonmeter 

kraan en geen belemmeringen op de bouwplaats. Daarnaast wordt het opperen van zes pallets 

binnenwanden standaard meegenomen in het takenpakket (dit wordt standaard meegenomen bij een 

horizontale montage). Het verschil in montagetijd en montagekosten in onderstaande berekeningen 

wordt bepaald door een variabel takenpakket, de stabiliteitsvariant en de ploeggrootte. 

 

Bij de montagetijd geven de kleuren aan hoe dicht de variant in de buurt van een montagetijd van 8 uur  

per woning zit. Hoe groener de variant, des te dichter deze bij 8 uur zit. Bij de montagekosten heeft de 

goedkoopste variant de groenste kleur en de duurste variant de roodste kleur. 

 

In tabel 6.7 is dezelfde berekening gemaakt met een gemiddeld ervaren montageploeg.  

 

 

Tabel 6.6; verschil in montagetijden montagekosten van één woning met een weinig ervaren montageploeg 

GEEN ERVARING 

         
  montagetijd  montagekosten 

  
4 man 5 man 6 man 

 

4 man 5 man 6 man 

al
le

e
n

 c
as

co
 

stabiliteitsvariant 1 9:00 7:40 7:20 

 

€ 1.633 € 1.642 € 1.884 

stabiliteitsvariant 2 7:50 6:30 6:20 

 

€ 782 € 790 € 1.000 

Stabiliteitsvariant 3* 7:20 6:10 6:00 

 

€ 2.050 € 2.057 € 2.254 

 

    
 

   

ca
sc

o
 m

e
t 

ka
p

m
o

n
ta

ge
 

stabiliteitsvariant 1 11:20 9:40 9:20 

 

€ 2.167 € 2.178 € 2.486 

stabiliteitsvariant 2 10:10 8:40 8:20 

 

€ 1.336 € 1.326 € 1.602 

Stabiliteitsvariant 3* 9:40 8:10 8:00 

 

€ 2.584 € 2.594 € 2.856 
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, 
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p
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o
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, 
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o
e
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n

 

stabiliteitsvariant 1* 11:00 9:20 9:00 

 

€ 3.378 € 3.389 € 3.686 

stabiliteitsvariant 2* 9:50 8:20 8:10 

 

€ 2.527 € 2.537 € 2.802 

Stabiliteitsvariant 3* 9:40 8:10 8:00 

 

€ 2.584 € 2.594 € 2.856 

 

*Bij deze stabiliteitsvarianten zijn, voor een eerlijke vergelijking, de hogere productiekosten van de 

cascovloeren meegenomen. In een standaard woning zit 65 m² kanaal-/ leidingplaatvloer. De cascovloer 

kost ongeveer 20,- €/m² meer dan de kanaal-/leidingplaten. Dit resulteert in een extra kostenpost van € 

1296,- per casco. 
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Tabel 6.7; verschil in montagetijden montagekosten van één woning met een gemiddeld ervaren montageploeg 

GEMIDDELD ERVAREN 

         
  montagetijd  montagekosten 

 

 
4 man 5 man 6 man 

 

4 man 5 man 6 man 

al
le

e
n

 c
as

co
 

stabiliteitsvariant 1 7:50 6:40 6:30 

 

€ 1.386 € 1.394 € 1.606 

stabiliteitsvariant 2 6:50 5:40 5:30 

 

€ 568 € 575 € 759 

Stabiliteitsvariant 3* 6:20 5:20 5:10 

 

€ 1.850 € 1.856 € 2.029 
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p
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stabiliteitsvariant 1 10:00 8:30 8:10 

 

€ 1.854 € 1.864 € 2.133 

stabiliteitsvariant 2 9:00 7:30 7:20 

 

€ 1.054 € 1.044 € 1.286 

Stabiliteitsvariant 3* 8:30 7:10 7:00 

 

€ 2.317 € 2.325 € 2.555 
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, 
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o
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, 

ca
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o
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stabiliteitsvariant 1* 9:40 8:10 8:00 

 

€ 3.076 € 3.085 € 3.345 

stabiliteitsvariant 2* 8:30 7:20 7:00 

 

€ 2.258 € 2.266 € 2.498 

Stabiliteitsvariant 3* 8:30 7:10 7:00 

 

€ 2.317 € 2.325 € 2.555 

 

Gemiddeld verschil tussen geen 
ervaring en gemiddeld ervaren 1:03 uur 

 
€ 274 per woning 

 

 Conclusie van montagevarianten 6.3.1

Uit tabel 6.6 en 6.7 is de volgende conclusie te trekken: 

- Stabiliteitsvariant 2 is altijd de goedkoopste stabiliteitsvariant 

- Stabiliteitsvariant 2 is (afhankelijk van de ploeggrootte) te monteren tussen 7 en 9 uur in- of 

exclusief kapmontage 

- Hiermee voldoet stabiliteitsvariant 2 het beste aan het programma van eisen 

- Het toepassen van cascovloeren is altijd duurder. Ondanks de kortere montagetijd verdienen de 

hogere productiekosten van de cascovloeren zich niet terug. 

- Het gemiddelde verschil tussen geen ervaring en gemiddeld ervaren is 1:03 uur en € 274,- per 

woning 

Vanaf hier wordt alleen nog gewerkt met stabiliteitsvariant 2 en met een vloerveld dat bestaat uit 

kanaalplaten en één cascovloer t.p.v. het trapgat. 

 

Conclusie van varianten met een montageploeg zonder ervaring (tabel 6.6): 

- Het Maatbetoncasco is met 4 man te monteren in 7:50 uur 

- Het Maatbetoncasco is inclusief kapmontage met 6 man te monteren in 8:20 uur 

- De goedkoopste variant zonder kapmontage is met 4 man. De verhoogde montagekosten zijn dan € 

782,- per woning. 

- De goedkoopste variant inclusief kapmontage is met 5 man. De verhoogde montagekosten zijn dan € 

1326,- per woning. 
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Conclusie van varianten met gemiddeld ervaren montageploeg (tabel 6.7): 

- Het Maatbetoncasco is met 4 man te monteren in 6:50 uur (voldoet niet aan P.v.E.) 

- Het Maatbetoncasco inclusief kapmontage is met 5 man te monteren in 7:30 uur 

- De goedkoopste variant zonder kapmontage is met 4 man. De verhoogde montagekosten zijn dan € 

568,- per woning. 

- De goedkoopste variant inclusief kapmontage is met 5 man. De verhoogde montagekosten zijn dan € 

1044,- per woning. 

 Conclusie montagetijd en montagekosten 6.4

Hieronder is de conclusie met betrekking tot de montagetijd en montagekosten gegeven. 

 

 Conclusie montagetijd 6.4.1

De montagetijd is bij een verticaal montageproces altijd langer dan bij een horizontaal montageproces. 

Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal bijkomende handelingen vaker moeten worden uitgevoerd, 

zoals het aanbrengen van maatvoering, het aan- en afpikken van hijsmaterieel en het verplaatsen van 

de montageploeg van vloerveld naar vloerveld. Ondanks de extra handelingen zijn er verschillende 

mogelijkheden om een normale werkdag van tussen de 7 en 9 uur samen te stellen, door het 

takenpakket of de ploeggrootte te wijzigen. Uit de montageplanner blijkt ook dat stabiliteitsvariant 2 de 

minste tijd kost om uit te voeren en dat het verschil tussen een onervaren en gemiddeld ervaren 

montageploeg ongeveer 1 uur per dag scheelt. Daarnaast is het mogelijk om de kapmontage in het 

takenpakket op te nemen en met 5 man binnen 8:40 uur het Maatbetoncasco verticaal te monteren.  

 

 Conclusie montagekosten 6.4.2

De montagekosten om de stabiliteit van het Maatbetoncasco tijdens de verticale montage te 

garanderen zijn € 377,- per casco. Daarnaast nemen de montagekosten toe doordat een verticaal 

montageproces minder efficiënt is door meer bijkomende handelingen en onervarenheid van de 

montageploegen. De doelstelling om kostenneutraal een verticale montagevolgorde aan te bieden kan 

hierdoor niet worden gehaald.  

Uit tabellen 6.6 en 6.7 is te concluderen dat de montagekosten minimaal € 568,- per casco hoger zijn 

dan een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco. Door de vaste dagproductie van de montageploeg 

ontstaat wel ruimte voor aanvullende werkzaamheden. Deze ruimte kan commercieel worden ingevuld, 

door het takenpakket uit te breiden. Hierdoor genereert CRH Structural meer omzet en zal de 

toegevoegde waarde voor de aannemer hoger zijn, doordat alle kraanafhankelijke werkzaamheden bij 

één partij worden ondergebracht en de aannemer met minder partijen te maken heeft.  

 

Door het takenpakket van de montageploeg uit te breiden met de montage van de kapconstructie, 

worden de totale montagekosten hoger. Hierdoor zullen de totale montagekosten € 1044,- hoger liggen 

dan een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco. Het uitbesteden van de kapmontage kost de 

aannemer ongeveer € 706,-. Het verschil tussen horizontaal en verticaal monteren wordt hierdoor 

verkleind naar € 338,-. 
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7 Evaluatie van het afstudeeronderzoek 

In dit hoofdstuk wordt het afstudeeronderzoek getoetst aan het programma van eisen. Het product 

voldoet aan 22 van de 23 eisen en aan 5 van de 5 wensen.  

 

 geeft aan dat aan de eis of wens wordt voldaan 

≈  geeft aan dat aan de eis of wens wordt voldaan, maar dit punt nog wel aandacht behoeft 

X  geeft aan dat een eis of wens niet voldoet 

 Toetsing aan het programma van eisen 7.1

Hieronder is het afstudeeronderzoek getoetst aan het programma van eisen. 

 

 Kwaliteit van het gemonteerde Maatbetoncasco 7.1.1

≈ De wanden moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 11 mm in X-richting, ± 14 

mm in Y-richting en -0/+9 mm in Z-richting 

Met de werkwijze uit het montageplan is de verwachte maatafwijking in X-richting ± 6 mm en in Y-

richting ± 6 mm. In Z-richting kan hier alleen aan voldaan worden als de ontwerpmaat van de 

ondersabelingsvoeg wordt verhoogd van 20 naar 25 mm. 

 

 De gevels moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 14 mm in X-richting 

Met de werkwijze uit het montageplan is de verwachte maatafwijking in X-richting ± 6 mm. 

 

 De vloeren moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 7 mm in X-richting, ± 5 mm 

in Y-richting en ± 5 mm in Z-richting t.o.v. de naastgelegen vloerplaten bij de oplegging 

Met de werkwijze uit het montageplan is de verwachte maatafwijking in X-richting ± 6 mm, in Y-richting 

± 2 mm en in Z-richting ± 3 mm. 

 

 De kozijnen moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 6 mm in Y-richting en ± 6 

mm in Z-richting 

Met de werkwijze uit het montageplan is de verwachte maatafwijking in Y-richting ± 6 mm en in Z-

richting ± 5 mm. 

 

 De toppen moeten gemonteerd worden binnen een tolerantie van: ± 20 mm in X-richting, ± 14 mm 

in Y-richting en ± 20 mm in Z-richting 

Met de werkwijze uit het montageplan is de verwachte maatafwijking in X-richting ± 7 mm en in Y-

richting ± 6 mm en in Z-richting ± 5 mm. 
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 Stabiliteit van het Maatbetoncasco 7.1.2

 De stabiliteit van het Maatbetoncasco moet voldoen aan de Eurocodes met bijbehorende 

Nederlandse bijlagen 

Alle drie de stabiliteitsvarianten die in dit afstudeeronderzoek worden gebruikt, voldoen aan de 

Eurocodes met bijbehorende Nederlandse bijlagen. 

 

 Veiligheid en gezondheid tijdens het montageproces 7.1.3

 In het verticale montageproces moet de veiligheid en gezondheid van de montageploeg worden 

gewaarborgd door te voldoen aan wet- en regelgevingen, normen en voorschriften 

In het montageplan zijn beheersmaatregelen opgenomen die de veiligheid en gezondheid van de 

montageploeg waarborgen. 

 

 In het verticale montageproces moet de veiligheid en gezondheid van derden op de bouwplaats 

worden gewaarborgd door te voldoen aan wet- en regelgevingen, normen en voorschriften 

De veiligheid van derden op de bouwplaats is te waarborgen door te voorkomen dat de kraan van de 

montageploeg over hen heen hijst. Dit wordt voorkomen door een veiligheidszone van enkele woningen 

te hanteren.  

 

 Beheersmaatregelen moeten worden gekozen aan de hand van de arbeidshygiënische strategie uit 

de Arbowet - en –regelgeving 

Alle beheersmaatregelen zijn getoetst aan de arbeidshygiënische strategie. De beheersmaatregelen zijn 

opgenomen in het montageplan.  

 

 Montagetijd van het Maatbetoncasco 7.1.4

 De montageploeg moet een dagbesteding hebben tussen de 7 en 9 uur per dag, voor de montage 

van het Maatbetoncasco en eventueel aanvullende werkzaamheden 

Met behulp van de montageplanner is vastgesteld dat er verschillende varianten mogelijk zijn om de 

montageploeg een dagbesteding tussen de 7 en 9 uur te geven. Voor de montage van het 

Maatbetoncasco met of zonder aanvullende werkzaamheden, is in de meeste gevallen een geschikte 

ploeggrootte te vinden.   

 

 In de montagetijdberekening moet de invloed van de montageploeggrootte tussen de 4 en 6 

werklieden te bepalen zijn 

In de montageplanner is de montageploeggrootte een variabele, waardoor de invloed van de 

ploeggrootte op de montagetijd is te bepalen.  

 

 In de montagetijdberekening moet de invloed van de ervaring van de montageploeg te bepalen 

zijn 

In de montageplanner is de ervaring van de montageploeg een variabele, waardoor de invloed van de 

ervaring op de montagetijd is te bepalen.  
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 In de montagetijdberekening moet de invloed van de kraancapaciteit te bepalen zijn 

In de montageplanner is de kraancapaciteit een variabele, waardoor de invloed van de kraancapaciteit 

op de montagetijd is te bepalen.  

 

 In de montagetijdberekening moet de invloed van de inhoud van het takenpakket van de 

montageploeg te bepalen zijn 

In de montageplanner is de inhoud van het takenpakket voor de montageploeg een variabele, waardoor 

de invloed het takenpakket op de montagetijd is te bepalen.  

 

 In de montagetijdberekening moet de invloed van belemmeringen op de bouwplaats te bepalen 

zijn 

In de montageplanner zijn drie klasse met belemmeringen op de bouwplaats opgenomen, waardoor de 

invloed van de belemmeringen op de montagetijd is te bepalen.  

 

 In de montagetijdberekening moet de invloed van de stabiliteitsvarianten te bepalen zijn 

In de montageplanner zijn de drie stabiliteitsvarianten een variabele, waardoor de invloed van de 

stabiliteitsvarianten op de montagetijd is te bepalen.  

 

 Montagekosten van het Maatbetoncasco 7.1.5

Χ De montagekosten van het verticale montageproces moeten gelijk zijn aan of lager zijn dan de 

montagekosten van een horizontaal montageproces 

De montagekosten van een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco liggen minimaal € 568,- hoger dan 

een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco. Hierdoor kan dus niet worden voldaan aan de 

doelstelling om een verticale montage kostenneutraal aan te bieden. Door het takenpakket van de 

montageploeg uit te breiden met de montage van de kapconstructie zal het verschil tussen horizontaal 

en verticaal monteren worden verkleind naar een verschil van € 338,-. 

 

 In de montagekostenberekening moet de invloed van een ploeggrootte tussen de 4 en 6 

werklieden te bepalen zijn 

In de montageplanner is de montageploeggrootte een variabele, waardoor de invloed van de 

ploeggrootte op de montagekosten is te bepalen.  

 

 In de montagekostenberekening moet de invloed van de ervaring van de montageploeg te bepalen 

zijn 

In de montageplanner is de ervaring van de montageploeg een variabele, waardoor de invloed van de 

ervaring op de montagekosten is te bepalen.  

 

 In de montagekostenberekening moet de invloed van de kraancapaciteit te bepalen zijn 

In de montageplanner is de kraancapaciteit een variabele, waardoor de invloed van de kraancapaciteit 

op de montagekosten is te bepalen.  
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 In de montagekostenberekening moet de invloed van belemmeringen op de bouwplaats te 

bepalen zijn 

In de montageplanner zijn drie klasse met belemmeringen op de bouwplaats opgenomen, waardoor de 

invloed van de belemmeringen op de montagekosten is te bepalen.  

 

 In de montagekostenberekening moet de invloed van de stabiliteitsvarianten te bepalen zijn 

In de montageplanner zijn de drie stabiliteitsvarianten een variabele, waardoor de invloed van de 

stabiliteitsvarianten op de montagekosten is te bepalen.  

 

 In de montagekostenberekening moet de invloed van de inhoud van het takenpakket van de 

montageploeg te bepalen zijn 

In de montageplanner is de inhoud van het takenpakket voor de montageploeg een variabele, waardoor 

de invloed het takenpakket op de montagekosten is te bepalen.  

 

 Wensen voor het verticale montageproces 7.1.6

 De projectleiders en accountmanagers van CRH Structural kunnen voor nieuwe projecten de 

montagetijd en montagekosten zo snel mogelijk bepalen 

Het invulblad van de montageplanner bestaat uit 26 variabelen. Het lukt de projectleiders en 

accountmanagers om de 26 variabelen in te vullen binnen 10 minuten. Als men ervaring heeft met de 

variabelen zal het invullen richting de 5 minuten gaan. 

 

 De consequenties van het verticale montageproces zijn door de accountmanagers en 

projectleiders snel en eenvoudig duidelijk te maken aan de montageploegen, engineering en de 

aannemer 

Door middel van het montageplan en de instructiebladen is de montageploeg, de aannemer en de 

engineering van CRH Structural snel in te lichten over de consequenties van een verticale 

montagevolgorde. 

 

≈ Zo veel mogelijk streven naar een montageproces waar de montageploegen de huidige 

technieken, werkwijzen, materiaal- en materieelinzet kunnen handhaven 

De gekozen werkwijze bestaat uit andere technieken en werkwijzen om de kwaliteit van het 

Maatbetoncasco te verhogen. Deze maatregel is nodig om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. De 

materiaal- en materieelinzet zijn nagenoeg gelijk gebleven.  

 

 

≈ Zo veel mogelijk streven naar het gebruik van de huidige producten, elementen en details die in 

het Maatbetoncasco worden toegepast 

Om de stabiliteit te kunnen garanderen zijn er kleine wijzigingen gedaan aan de producten, elementen 

en details van het Maatbetoncasco. 
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 Afstudeeronderzoek toetsen aan kernproblemen 7.2

≈ Kernprobleem A. Montagematerieel is kraangebonden 

Het montagematerieel is het verticale montageproces gelijk gebleven aan een horizontaal 

montageproces. Wel worden 8 hijsjes per dag bespaard door een stalen steigerklemmenbak te 

gebruiken, waardoor dit kernprobleem grotendeels is opgelost. 

 

≈ Kernprobleem B. Montageploeg heeft geen ervaring met verticaal monteren 

Het is onmogelijk om met dit afstudeeronderzoek de montageploeg ervaring te geven. Er is wel 

gestreefd naar een duidelijk montageplan, zodat de montageploeg weet wat zij tegen kunnen komen en 

wat de aandachtspunten bij het verticale montageproces zijn. 

 

≈ Kernprobleem C. De montageploeg heeft minder repeterende werkzaamheden 

Dit kernprobleem is inherent aan een verticaal montageproces, omdat de montageploeg steeds moet 

omschakelen van vloeren leggen naar wanden stellen en vice versa. Door het omschakelen zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen (door bijvoorbeeld het aantal hijsjes met montagematerieel te beperken) is 

dit kernprobleem wel afgenomen.  

 

 Kernprobleem D. Meerdere partijen zijn werkzaam binnen het bereik van de kraan 

Dit probleem is opgelost door de bouwplaats in te richten zodat er geen derden binnen de draaicirkel 

van de kraan werkzaam zijn. De aannemer wordt hierop gewezen met behulp van een instructieblad. 

 

 Kernprobleem E. Maatvoering op woningniveau i.p.v. blokniveau 

De hoofdmaatvoerder van de aannemer geeft per woning vier referentiepunten aan op de fundering 

waarmee de montageploeg het Maatbetoncasco binnen gestelde toleranties kan monteren. Hiermee is 

het probleem opgelost. 

 

 Kernprobleem F. Maatbetoncasco is niet ontworpen om verticaal te worden gemonteerd 

Met de instructies uit het instructieblad voor de engineering kan in het voortraject alle benodigde 

voorzorgmaatregelen, zoals extra lasverbindingen en wapening, worden opgenomen in het 

Maatbetoncasco. Hierdoor wordt het Maatbetoncasco ontworpen om verticaal gemonteerd te worden. 
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 Toetsing aan doelstelling 7.3

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek luidt: 

“Het ontwerpen van een verticaal montageproces met een vaste productie van één woning per dag, 

terwijl de kosten en kwaliteit gelijk blijven, de stabiliteit is gegarandeerd en de veiligheid en gezondheid 

zijn gewaarborgd.“ 

 

De doelstelling bestaat uit zes subdoelstellingen. Van deze zes doelstellingen heeft het 

afstudeeronderzoek er vijf opgelost: 

 Het ontwerpen van een verticaal montageproces, 

 met een vaste productie van één woning per dag, 

Χ terwijl de kosten gelijk blijven, 
 de kwaliteit gelijk blijft, 
 de stabiliteit is gegarandeerd, 

 en de veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd. 
 
 
Helaas is het onmogelijk om met de huidige producten en werkwijzen het verticale montageproces 

kostenneutraal aan te bieden. Dat wordt veroorzaakt doordat de montageploegen minder efficiënt 

kunnen werken door het kleine werkoppervlak en door verschillende bijkomende handelingen die 

onvermijdbaar zijn. Als het takenpakket wordt aangevuld kan het Maatbetoncasco inclusief kapmontage 

worden gemonteerd voor een meerprijs van € 338,- per woning. 

 Aanbevelingen 7.4

Er worden een aantal aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op het afstudeeronderzoek en er 

zijn aanbevelingen gedaan die van algemene aard zijn. 

 

1. Uit het afstudeeronderzoek blijkt dat stabiliteitsvariant 1 altijd de duurste oplossing is. Binnen deze 

variant zijn vrijwel geen mogelijkheden tot het verlagen van de montagekostprijs. Daarnaast is deze 

variant het meest gevoelig voor weersomstandigheden en is het van groot belang dat de 

snelverhardende mortel zorgvuldig wordt aangemaakt en aangebracht. Het wordt daarom afgeraden 

om deze variant te kiezen. 

 

2. Er wordt aanbevolen hoge eisen te stellen aan de maatafwijkingen in fundering. Deze zijn slechts 

deels op te vangen in de voeg onder de wand van de eerste bouwlaag. De ondersabelingsvoeg kan 

een maatafwijking van ± 15 mm opvangen (10 mm > voeg 25 mm < 40 mm). De diktetolerantie van 

de ribbenvloer is al ± 12 mm en daarbij komt de montagetolerantie van de steltegels van ± 3 mm. De 

tolerantie op de fundering mag hierdoor nog maar zijn: 

√122 + 32 + 𝑥2 =  ± 15 𝑚𝑚 

x = ± 8 mm 

 

3. Voor de andere stabiliteitsvarianten wordt (zeker bij de eerste projecten) aanbevolen vroegtijdig een 

constructief adviesbureau in te schakelen om de consequenties van projectspecifieke eigenschappen 

inzichtelijk te maken. 
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4. Onder de wanden van de eerste bouwlaag zullen per wand vier stapeltjes steltegels moeten komen. 

De aanbeveling is om steltegels te laten maken die een hogere druksterkte hebben, zodat het aantal 

steltegels bij een verticale montage gelijk kunnen blijven. 

 

5. Er wordt aanbevolen om de werkwijze die is ontworpen voor het verticale montageproces ook te 

gebruiken bij het horizontaal monteren van Maatbetoncasco’s, omdat de huidige werkwijze niet 

voldoende is om de gestelde toleranties te behalen.  

 

6. Als men wil voldoen aan de gestelde toleranties, zullen de voegen onder de wanden van het 

Maatbetoncasco in veel gevallen niet voldoen aan de eisen uit de Eurocodes. De Eurocode schrijft 

een voor die minimaal 10 mm en maximaal 40 mm mag zijn. Hierdoor wordt aanbevolen de 

ontwerpmaat van de voeg te verhogen van 20 mm naar 25 mm, zodat deze precies tussen de 10 en 

40 mm zit en dus in beide richtingen 15 mm mag afwijken. Dit geldt ook voor projecten die 

horizontaal worden gemonteerd. Deze aanbeveling is  toegelicht in bijlage 3 van de bijlagenbundel. 

 

7. De kelkvoeg tussen de gevel en de pasplaten moet worden verhoogd van 10 mm naar 20 mm, zodat 

de tolerantie van de pasplaten kan worden opgevangen. Dit geldt ook voor projecten die horizontaal 

worden gemonteerd. Deze aanbeveling wordt toegelicht in bijlage 3 van de bijlagenbundel. 

 

8. Het wordt aanbevolen de maat van het trapgat 5 mm vergroten, zodat tolerantie van 

trapgatafmeting verandert van 0/+10 naar ± 5 mm, omdat een tolerantie van 0 mm niet haalbaar is. 

Dit geldt ook voor projecten die horizontaal worden gemonteerd. Deze aanbeveling wordt toegelicht 

in bijlage 3 van de bijlagenbundel. 

 

 Vervolgonderzoek 7.5

Als vervolgonderzoek wordt aanbevolen de waarde van tolerantie te onderzoeken. Mijn inziens gaat het 

de aannemer veel minder om de exacte maattoleranties, maar veel meer om toogverschil in plafonds, 

de maat tussen de kozijnen bij smalle penanten, een strakke afwerking van de trapgatsparing en de 

vlakwisseling bij twee wanden die op elkaar staan.  

 

Er wordt aanbevolen om voor het verticaal monteren de sterkteontwikkeling van de reguliere 

ondersabelingsmortel na 40 uur te beproeven, om te bepalen of deze voldoende sterkte heeft om de 

schijfwerking van de vloeren te verzorgen en dus de schoorstempels verwijderd kunnen worden. 40 uur 

is de tijd tussen het monteren van het casco (bijvoorbeeld om 16:00 uur dag 1) en het verwijderen van 

de schoren (bijvoorbeeld 8:00 dag 3). 

 

Als vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de toleranties van zakeindjes in vloer en de tolerantie op de 

positie van elektrapijpjes in de wand eens kritisch te bekijken. Het komt vaak voor dat de sparing in de 

vloer niet overeenkomt met de leiding in de wand. 
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8 Nawoord 

Het afstudeertraject heb ik ervaren als zeer interessant en uitdagend. In het traject heb ik mezelf beter 

leren kennen en zijn mijn sterke en zwakke punten duidelijk naar voren gekomen. Het vooronderzoek, 

het ontwikkelen van varianten en het ontwerpen van een verticaal Montageproces verliep voor mijn 

gevoel zeer vlot, maar het rapporteren van de resultaten verliep daarentegen minder soepel. Ik heb 

tijdens het afstudeertraject veel geleerd over het opzetten en schrijven van duidelijke rapporten, 

waarbij mijn hoofdbegeleider Cor de Bruijn en bedrijfsbegeleider Erik de Vries een belangrijk aandeel 

hebben gehad door het geven van aangename begeleiding en heldere feedback. Ik ben ontzettend trots 

op het eindproduct dat er ligt, doordat ik de opgedane kennis en vaardigheden uit de opleiding heb 

kunnen combineren met de praktische kennis uit mijn vooropleidingen. 

 

Tijdens mijn afstuderen zijn mij ontzettend veel mooie kansen geboden door de collega’s van CRH 

Structural. Zo ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van een one-piece flow voor de 

VolkerWessels-Pluswoning, het ontwikkelen van afdichtingsdoppen voor kanaalplaten, het ontwikkelen 

van kartonnen doosjes voor betonnen transportdammetjes in leidingplaatvloeren en heb ik artikelen 

geschreven voor afdeling marketing. Daarnaast ben ik een jaar intensief betrokken geweest bij de 

voorbereidingen en uitvoering van project Vogeltjesbuurt te Tilburg, waarvoor ik 10 maanden in 

loondienst van CRH Structural ben geweest. In de Vogeltjesbuurt zijn 95 rijtjeswoningen van sloop tot en 

met oplevering gebouwd in 122 werkdagen met een doorlooptijd van 25 werkdagen per woning. Deze 

hoge bouwsnelheid is mede ontstaan door het toepassen van een one-piece flow. 

 

Ik zou hierbij nogmaals mijn afstudeerbegeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven en mijn 

collega’s van CRH Structural willen bedanken voor de fijne samenwerking en leerzame tijd. 
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Bijlage 2: Montage-instructie voor het monteren van casco’s binnen het Heembeton-bouwsysteem, 

Heembeton 

 

De VVT (Vereniging Verticaal Transport) heeft in een ‘Werkinstructie VVT 108; Hijsen over personen’  

 

De VVT (Vereniging Verticaal Transport) heeft in een ‘Werkinstructie VVT 132; Hijsen over gebouwen’  

Productinformatie (op aanvraag): “Toleranties november 2006.pdf”  

 

 

Internet  

http://www.heembeton.nl/heembeton/site/maatbeton, geraadpleegd 19 september 2013 

 

www.boels.nl 

 

www.heembeton.nl 

www.dycore.nl 

www.chrstructural.nl 

 

www.combisafe.nl 

 

www.vandale.nl 

 

www.joostdevree.nl 

 

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-

contact&pag=Contact25&art=375 

 

http://www.arbosupport.nl/NL/toolboxen/279/taak_risico_analyse 

 

www.arbouw.nl 

 

www.cugla.nl 

 

http://www.werkveiligophoogte.nl/ 

 

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving/arbozorg/arbeidshygienische-

strategie.html 

 

http://www.heembeton.nl/heembeton/site/maatbeton
http://www.heembeton.nl/
http://www.dycore.nl/
http://www.chrstructural.nl/
http://www.arbosupport.nl/NL/toolboxen/279/taak_risico_analyse

