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Bijlage 1: Knelpunten 

Aan de hand van observaties en interviews zijn 21 knelpunten gevonden. Deze zijn hieronder opgesomd. 

Per knelpunt is kort aangegeven: 

- Een omschrijving van het knelpunt; 

- Waar het knelpunt zich voordoet; 

- De invloed van het knelpunt. 

 

 

A. Montageploegen hebben geen ervaring met verticaal monteren 

- De montageploegen zijn onervaren met verticaal monteren van Maatbetoncasco’s, waardoor 

zij niet de procesefficiëntie zullen halen, zoals we die kennen bij horizontaal gemonteerde betoncasco’s. 

- Dit knelpunt kan zorgen voor hogere montagekosten. 

- Dit komt tot uiting bij de calculatie van een nieuw project en tijdens de montage van het 

betoncasco. 

 

B. Maatbeton is niet ontworpen om verticaal te worden gemonteerd 

- De constructieve samenhang van het Maatbeton-casco is ontworpen op een horizontaal 

gemonteerd betoncasco, waarvan de doorlooptijd per woning altijd langer is dan één dag. De mortel 

heeft dan voldoende tijd om uit te harden.  

- Dit knelpunt kan er voor zorgen dat de sterkte en stabiliteit van het casco niet voldoet en kan 

onveilige situaties veroorzaken.  

- Dit komt tot uiting tijdens de montage van het betoncasco. 

 

C. Schijfwerking door kelkvoegen is onvoldoende 

- De schijfwerking van de vloeren die meewerkt in de stabiliteit van het complete betoncasco, 

wordt gerealiseerd door de afschuifspanning tussen vloerplaten. Deze spanning is na 8uur onvoldoende 

om te zorgen voor stabiliteit. 

- Dit knelpunt kan er voor zorgen dat de sterkte en stabiliteit van het casco niet voldoet en kan 

onveilige situaties veroorzaken.  

- Dit komt tot uiting tijdens de montage van het betoncasco. 

 

D. Meer partijen werkzaam binnen kraanbereik 

- Er zullen meerdere partijen werkzaam zijn binnen het bereik van de kraan, omdat in de woning 

naast het betoncasco de volgende partijen al werkzaam zijn.  

- Dit knelpunt kan zorgen voor gevaarlijke situaties.  

- Dit komt tot uiting bij de montage van het betoncasco. 

 

E. Montageploegen missen routine bij verticaal monteren 

- De montageploegen zijn onervaren met verticaal monteren van Maatbetoncasco’s, waardoor 

bij de eerste projecten niet duidelijk zal zijn wat een logische volgorde van activiteiten is en welke 

werkzaamheden bij welke functie horen. 

- Dit knelpunt kan zorgen voor een lagere procesefficiëntie van de montageploeg.  

- Dit komt tot uiting bij de calculatie van een nieuw project en tijdens de montage van het 

betoncasco. 
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F. Minder repeterende werkzaamheden 

- De montageploegen moet bij een verticaal gemonteerd casco, na het leggen van één vloerveld 

of het stellen van wanden van één bouwlaag, switchen naar andere werkzaamheden. Dit kost tijd, 

vraagt extra aandacht van de montageploeg en hierdoor hebben de ploegen minder repeterende 

werkzaamheden.  

- Dit knelpunt kan zorgen voor een lagere efficiëntie en hogere montagekosten. 

- Dit komt tot uiting bij de calculatie van een nieuw project, voorbereiding van het project en 

tijdens de montage van het betoncasco. 

 

G. Meer en vaker randbeveiliging aanbrengen 

- Ieder vloerveld krijgt aan de gevelzijde randbeveiliging en bij een verticaal gemonteerd casco 

krijg ook ieder vloerveld aan één  langszijde randbeveiliging. Voor ieder vloerveld zal ook randbeveiliging 

worden geopperd, terwijl dit bij een horizontaal gemonteerd betoncasco slecht één keer per vloerveld 

van een blok gebeurt.  

- Dit knelpunt zorgt voor een lagere efficiëntie en hogere montagekosten. 

- Dit komt tot uiting bij de calculatie van een nieuw project en tijdens de montage van het 

betoncasco. 

 

H. Maatvoering op woningniveau in plaats van op blokniveau 

- Bij een horizontale montagevolgorde wordt de maatvoering aangebracht over de volledige 

lengte van het woningblok. Hierdoor worden maatafwijkingen genivelleerd, en minder snel zichtbaar. 

Daarnaast wordt de fundering bij aanvang van het project ingemeten, en aan de hand van het hoogste 

punt van de fundering wordt het peil bepaald.  

- Dit knelpunt zorgt voor een lagere efficiëntie, hogere montagekosten en een lagere kwaliteit. 

- Dit komt tot uiting bij de calculatie van een nieuw project en tijdens de montage van het 

betoncasco. 

 

I. Huidige manier van maatvoering voldoet niet 

- Het is bij een verticaal gemonteerd casco niet mogelijk om smetlijnen over de volledige breedte 

van een woningblok te trekken. Hierdoor zal iedere woning op zichzelf worden gemaatvoerd. Dit brengt 

grote risico’s met zich mee, omdat maatafwijkingen niet langer over de lengte van een blok worden 

genivelleerd.  

- Dit knelpunt kan zorgen voor grotere maatafwijkingen en dus een lagere kwaliteit. 

- Dit komt tot uiting tijdens de montage van het betoncasco. 

 

J. Vaker wisselen van hijsmaterieel 

- Vloeren, raveelijzers, wanden en te opperen materialen behoeven verschillende 

hijsvoorzieningen, zoals een vloerenklem, een pitbull, hijshaken, kogelkophaken, hijslussen en stroppen. 

Het wisselen van hijsmaterieel kost kraantijd.  

- Dit knelpunt kan zorgen voor een lagere dagproductie van de montageploeg en dus een hogere 

montagekostprijs.  

- Dit komt tot uiting tijdens de montage van het betoncasco en tijdens de calculatie van de 

montagekostprijs.  

 

K. Kans op stilstand is groter 

- Als een element niet naar specificatie is geproduceerd of als een element is beschadigd kan bij 

een horizontaal gemonteerd betoncasco kan op verschillende manieren worden geïmproviseerd, zoals 
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het leggen van een naastgelegen vloerveld of het monteren van andere elementen. Bij een verticaal 

gemonteerd betoncasco is de ploeg volledig afhankelijk van goede elementen, omdat er weinig ruimte 

voor improvisatie is. 

- Dit knelpunt kan zorgen voor een lagere dagproductie, extra wachturen van de montageploeg 

en dus een hogere montagekostprijs. 

- Dit komt tot uiting tijdens de montage van het betoncasco en tijdens de calculatie van de 

montagekostprijs. 

 

L. Vaker wisselen van vloerveld 

- Het montagematerieel van de montageploeg voor het monteren en het maatvoeren is vaak 

kraangebonden. Bij een verticaal gemonteerd casco zal na het leggen van iedere nieuwe vloer, het 

hijsmaterieel met de kraan een verdieping hoger worden getild.  

- Dit knelpunt kan zorgen voor een lagere dagproductie van de montageploeg en dus een hogere 

montagekostprijs.  

- Dit komt tot uiting tijdens de montage van het betoncasco en tijdens de calculatie van de 

montagekostprijs. 

 

M. Vaker wisselen van werkzaamheden 

- Op het moment dat de montageploeg van werkzaamheden wisselt (bijvoorbeeld van wanden 

stellen naar vloeren leggen) vraagt dit aandacht van de montageploeg. Zij moeten de maatvoering 

aanbrengen, hijsmaterieel wisselen en de goede tekeningen gebruiken.  

- Dit knelpunt kan zorgen voor een lagere dagproductie van de montageploeg en dus een hogere 

montagekostprijs. En de kans op fouten is groter.  

- Dit komt tot uiting tijdens de montage van het betoncasco en tijdens de calculatie van de 

montagekostprijs. 

 

N. Doorkoppelwapening aanbrengen niet mogelijk 

- Tussen de vloervelden van woningen wordt doorkoppelwapening aangebracht, zodat het 

woningblok als één constructief mag worden beschouwd.  

- Dit knelpunt kan zorgen voor extra constructieve voorzieningen, zoals extra schoren, extra 

lasverbindingen, snelverhardende mortel en/ of extra wapening.   

- Dit komt tot uiting tijdens de calculatie, de engineering en de montage van het betoncasco. 

 

O. Sirex zakt in de spouw 

- Bij een horizontaal gemonteerd betoncasco wordt breed bouwvilt toegepast. Dit vilt ligt over 

de twee ankerloze woningscheidende wanden. Op dit vilt komt de Sirex te staan. De Sirex voorkomt dat 

ondersabelingsmortel tussen de spouw valt. Bij een verticaal gemonteerd casco wordt slecht op één 

wand smal vilt toegepast. Daarom is het niet mogelijk om het Sirex op te zetten.  

- Dit punt kan zorgen voor een lagere kwaliteit van het eindproduct en extra handelingen voor de 

montageploeg. 

- Dit komt tot uiting tijdens de montage. 

 

P. Meer kelkvoegen bekisten 

- De kelkvoegen van ieder vloerveld dat niet grenst aan een naastgelegen vloerveld, moet 

worden bekist. Hierdoor duurt het afstorten van de vloervelden langer.  

- Dit punt kan zorgen voor een verlaagde productiviteit.   

- Dit komt tot uiting in de calculatie en tijdens de montage. 
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Q. Maatafwijkingen in fundering kunnen niet worden opgevangen 

- Maatafwijkingen in de hoogte van de funderingsbalken worden bij een horizontaal gemonteerd 

casco opgevangen door eerst het hoogste punt van de fundering te bepalen, en daar de hoogte van het 

betoncasco op af te stemmen. Bij een verticaal gemonteerd betoncasco weet je vooraf niet hoe hoog de 

funderingsbalken komen te liggen. Dit kan problemen in de hoogte opleveren.  

- Dit punt kan zorgen voor een verlaagde kwaliteit van het eindproduct.    

- Dit komt tot uiting tijdens de montage en zorgt mogelijk voor claims van opdrachtgevers.  

 

R. Maatvoeringsapparatuur voldoet niet 

- De montageploegen werken alleen met laserwaterpassen voor de hoogte. De X en Y richting 

van het casco en/ of de kap zijn hiermee niet uit te zetten.  

- Dit punt kan zorgen voor een verlaagde kwaliteit van het eindproduct.    

- Dit komt tot uiting tijdens de montage en zorgt mogelijk voor claims van opdrachtgevers. 

 

S. Veel montagematerieel is kraanafhankelijk 

- Doordat veel montagematerieel kraanafhankelijk is, heeft de kraan een aantal extra hijsjes per 

dag om het materieel van het ene vloerveld op het andere te krijgen. Dit kost kraancapaciteit en kan de 

efficiëntie van de montageploeg verlagen.  

- Dit punt kan zorgen voor een verlaagde procesefficiëntie.  

- Dit komt tot uiting in de calculatie en tijdens de montage. 

 

T. Steltegels worden te veel belast 

- De steltegels zijn niet geschikt om te belasten met het gewicht van een volledig betoncasco. Bij 

een horizontaal gemonteerd betoncasco zal de ondersabelingsmortel reeds uitgehard zijn voordat het 

casco volledig is gemonteerd. Deze mortel neemt van de dragende functie van de steltegeltjes over.  

- Dit punt kan zorgen voor onveilige situaties of extra kosten om dit op te lossen.   

- Dit komt tot uiting in de calculatie en tijdens de montage. 

 

U. Ondersabelingsmortel is onvoldoende uitgehard 

- De mortel in de kelkvoegen is na een werkdag onvoldoende uitgehard om de schijfwerking van 

het vloerveld te verzorgen. Hierdoor kan de windbelasting op de wanden onvoldoende worden 

afgevoerd. Dit kan worden opgelost door snelverhardende mortel, meer lasplaten en/ of extra schoren.  

- Dit punt kan zorgen voor extra constructieve voorzieningen en kan de procesefficientie van de 

montageploeg verlagen. Beide gevolgen brengen kosten met zich mee.  

- Dit komt tot uiting in de calculatie en tijdens de montage. 

 

V. Lagere dagproductie 

- De dagproductie wordt gemeten aan het aantal gemonteerde elementen per dag. De 

dagproductie wordt daarom grotendeels bepaald door de kraanbezetting. De dagproductie bepaalt voor 

een groot gedeelte de montagekostprijs, dus een hogere dagproductie betekent een lagere 

montagekostprijs.   

- Dit punt kan zorgen voor hogere montagekosten. 

- Dit komt tot uiting in de calculatie. 
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W. Positie kozijnen buiten tolerantie 

- In de fabriek worden de kozijnen al op de betonnen wanden en gevels geassembleerd. 

Hierdoor is het betoncasco sneller wind- en waterdicht. CRH levert daarbij Kozijnservice. Dit houdt in dat 

de aannemer garantie krijgt op de positie van de kozijnen met een tolerantie van ± 5 mm. In de praktijk 

blijkt dit niet regelmatig fout te gaan. Men verwacht dat bij een verticaal gemonteerd betoncasco de 

positie van de kozijnen vaker buiten de tolerantie valt. 

- Dit punt kan zorgen voor een lagere kwaliteit van het eindproduct en extra kosten voor het 

corrigeren van de kozijnen.  

- Dit komt tot uiting in de calculatie en tijdens de montage. 

 

X. Positie van elementen buiten tolerantie 

- De positie van de elementen bepaalt de breedte van de verticale voegen, de binnenwerkse 

maat van de woningen en de vlakheid van de wanden die boven elkaar staan (dit wordt zichtbaar in het 

trapgat). Het is daarom van groot belang dat de elementen nauwkeurig worden gemonteerd.  

- Dit punt kan zorgen voor een lagere kwaliteit van het eindproduct en extra kosten voor het 

corrigeren, aftimmeren of uitvlakken door de stukadoor.  

- Dit komt tot uiting na de montage. 

 

Y. De naastgelegen woning is nog niet gebouwd 

- Kenmerkend aan een verticale montagevolgorde is dat de naastgelegen woningen nog niet 

gemonteerd zijn. Dit levert een aantal praktische problemen, zoals het maken van constructieve 

koppelingen,  het aanbrengen randbeveiliging en het ontbreken van een repeterende werkzaamheden.  

- Dit punt kan zorgen voor extra constructieve voorzieningen en kan de procesefficientie van de 

montageploeg verlagen. Beide gevolgen brengen kosten met zich mee.  

- Dit komt tot uiting in de calculatie en tijdens de montage. 
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Bijlage 2: Product- en montagetoleranties  
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TOLERANTIES

BETER BOUWEN MET PREFAB CASCO

HEEMBETON BV
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Heembeton monteert het casco volgens de interne montage-

instructie, een uitwerking hiervan vindt u in het boekje Bouwen 

met Heembeton: instructies voor montage. In het geval Heembeton 

niet monteert zijn alleen de toleranties op elementniveau relevant, 

controle op de maatvoering is hierbij relatief eenvoudig.

De maatvoering van het gemonteerde casco controleren we 

natuurlijk direct tijdens de montage, maar ook steekproefsgewijs 

ná montage. Dit doen we volgens de NEN 3682 Maatcontrole in de 

bouw op de aangegeven meetpunten met het voorgeschreven 

meetgerei. Vervolgens registreren en interpreteren we de meet-

resultaten op een eenduidig manier.

Het precieze moment van onze controle vindt plaats na de montage 

van het volledige casco, maar nog vóór de binnenafwerking en 

het metselwerk buiten. Hierdoor kunnen we nog verbeteringen 

of aanpassingen doorvoeren als uit de controle blijkt dat enige 

correctie nodig is. Door deze aanpak bereiken we altijd het beste 

resultaat.

HOE METEN WE?

 

Meetmethode binnen element 
(vb. lengte-meting)

Meetmethode tussen elementen 
in hetzelfde vlak

Meetmethode element casco 
t.o.v. systeemlijn

Meetmethode positie sparing in element

lengte

lengte

meetpunt
ca. 100 mm

ca. 100 mm

min. 200 mm

systeemlijn

meetpunten
ca. 200 mm
uit de randen

breedte-positie

lengte-positie

systeemlijn



 

Tekening 1 
neggekant metselwerk/kozijn

Tekening 2
 kozijnsparingen binnen element

Tekening 3
kozijnsparingen binnen gevel

Tekening 4 
kozijnsparingen binnen blok

Heembeton kan ook de door 
uw kozijnenfabrikant geleverde 
kozijnen assembleren op het 
element. 
Plaatsing geschiedt dan vanuit 
de onderzijde van het element. 
Vervolgens wordt het kozijn in 
horizontale richting verdeeld 
over de betonsparing. Een en 
ander houdt in dat nastellen op 
de bouw noodzakelijk is, dit 
geldt voor alle verbanden 
metselwerk. 

T.o.v. elkaar 
binnen element

Penant > 750 mm: A=5
Penant ≤ 750 mm: B=3

Tek. 2

Wand en Gevel Element
Element [mm]
 Lengte +/- 8
 Hoogte +/- 8
 Dikte +/- 5
 Haaksheid 6
 Kromming in lengte (max. per m1) 1,2
Kozijnopeningen
  Positie (of samenstel van 

openingen binnen een element)
+/- 5

  

  Scheefstand 
(max. per m1, langste lengte)

3 (max. 10)

Elektra
 Horizontale positie +/- 30
 Verticale positie +/- 30
 Draaiing 5
 Dozen in groep 5
Sparingen en Inkassingen
 Horizontale positie +/- 20
 Verticale positie +/- 20
 Afmeting +/- 15
Schroefhulzen, niet rondom raam, in het vlak
 Positie +/- 15
Ankerrail
 Horizontale positie +/- 50
 Verticale positie +/- 15

Cascovloer
Element [mm]
 Lengte +/- 20
 Lengte, bij afgeschuinde elementen +/- 20
 Breedte + 5 / - 10
 Dikte +/- 10
Sleuven t.b.v. leidingwerk
 Positie +/- 20
 Breedte +/- 10
 Diepte +/- 5
Elektracentraaldoos
 Positie +/- 30
Sparingen
 Positie +/- 20
 Afmeting +/- 15
Trapgatsparing (in één element)
 Positie +/- 8
 Afmeting -0 /+ 10
 Haaksheid 5

Kanaalplaatvloeren (Dycore)
Element [mm]
 Lengte +/- 20
 Lengte, bij afgeschuinde elementen +/- 40
 Breedte +/- 3
 Breedte pasplaten +/- 30
 Dikte +/- 10
Sleuven leidingvloer
 Positie +/- 50
 Breedte +/- 25
 Diepte +/-10
Sparingen / Elektracentraaldoos
 Positie +/- 50
 Afmeting +/- 25

Ribbenvloeren (Dycore)
Element [mm]
 Lengte +/- 20
 Lengte, bij afgeschuinde el. +/- 40
 Breedte +/- 5
 Hoogte +/- 10
Sparingen
 Positie +/- 50
 Afmeting +/- 20

Heembeton Gemonteerd Casco
BINNENMATEN CASCO [mm]
Dagmaat breedte woning +/- 20
Dagmaat diepte woning +/- 20
Dagmaat haaksheid woning max. 20 kader
Dagmaat gevel tot trapgat +/- 10
Te lood afwijking stabiliteitswand max. 5
Haaksheid bouwmuur t.o.v stabiliteitswand max. 5
Trapgat positie +/- 10
Trapgat afmeting 0 /+ 10
Breedteverschil links/rechts kozijnstijl 
(in één ruimte)

max. 10 Tek. 1

Scheefstand kozijnstijl 
(max. per m1, langste lengte)

3 (max. 10) Tek. 1

BUITENMATEN CASCO [mm]
Neggekant metselwerk/kozijn +/- 5 Tek. 1
Scheefstand neggekant 
(max. per m1, langste lengte)

3 (max. 10) Tek. 1

Kozijnen t.o.v. elkaar binnen element Penant > 750 mm: A=5 
Penant ≤ 750 mm: B=3

Tek. 2

Kozijnen t.o.v. elkaar binnen gevel Latei > 750 mm:  A=5 
Latei ≤ 750 mm:  B=3

Tek. 3

Kozijnen t.o.v. elkaar binnen blok A=5 Tek. 4
Positie kozijnopening (of samenstel) +/- 5 
Spouwbreedte tussen woning* +/- 20

Indien de leveringen afwijken van de genoemde Dycore vloeren, 
gelden de toleranties van de betreffende leverancier.

Niet door ons in deze folder genoemde toleranties, 
dienen door u te worden aangegeven.

* Geluidstechnisch heeft dit geen consequenties.

Omdat Heembeton het graag 

helder houdt, hebben we deze 

folder samengesteld. 

Zodat ook u exact weet waar 

u aan toe bent. U ziet in één 

oogopslag wat de toleranties 

zijn op het volledig door Heem-

beton gemonteerde 

casco. Vervolgens zijn ook de 

toleranties op de afzonderlijke 

elementen zoals wanden, gevels 

en vloeren in schema gebracht. 

Dankzij onze betrouwbare 

berekeningen en metingen 

blíjft het beter bouwen met 

Heembeton!

December 2006

BETER BOUWEN MET PREFAB CASCO

TOLERANTIES

TOLERANTIES
IN PRODUCTIE EN MONTAGE

Als toonaangevend producent realiseert Heembeton al jaren de 

meest uiteenlopende projecten in woningbouw, maar ook in de 

utiliteits- en de hoogbouw. 

Vanaf het schetsontwerp tot en met de montage en nazorg kunt 

u vertrouwen op onze ervaring en deskundigheid. En met onze 

hoogwaardige prefab betonnen casco’s zorgen wij er eveneens 

voor dat u ook zélf beter kunt bouwen.

Onze deskundige, degelijke aanpak en onze unieke, uniforme 

manier van ontwerpen, produceren en monteren kunnen maat-

afwijkingen niet volledig voorkomen. Het is immers nooit voor 

de volle honderd procent mogelijk om exáct dezelfde elementen 

te produceren. 

Elk exemplaar is uniek en kan daardoor iets afwijken in lengte, 

hoogte of dikte. Wat we door onze ruime ervaring en expertise 

wél uitstekend kunnen, is het berekenen van – en dus direct 

rekening houden met – die toleranties op de ontwerpmaten.

Het verhaal van de toleranties geldt ook voor in te storten 

voorzieningen zoals kozijnopeningen, elektradozen, schroef-

hulzen en ijzerwerk. En als die losse elementen vervolgens 

samenkomen in een volledig casco, kunnen de afzonderlijke 

toleranties leiden tot passingsproblemen. Daarom houden we 

al bij het ontwerp rekening met stelruimte tussen de elementen 

binnen het casco én met de aansluitende onderdelen van de 

woning op het casco.

Een juiste plaatsing van de 
wanden en de gevels in de 
woning kan vastgesteld worden 
door de haaksheid te bepalen. 
Men meet dan de diagonalen 
in het horizontale vlak. 
Dit is een eenvoudige en snelle 
manier om de door Heembeton 
verzorgde montage zélf te 
controleren.
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Tekening 1 
neggekant metselwerk/kozijn

Tekening 2
 kozijnsparingen binnen element

Tekening 3
kozijnsparingen binnen gevel

Tekening 4 
kozijnsparingen binnen blok

Heembeton kan ook de door 
uw kozijnenfabrikant geleverde 
kozijnen assembleren op het 
element. 
Plaatsing geschiedt dan vanuit 
de onderzijde van het element. 
Vervolgens wordt het kozijn in 
horizontale richting verdeeld 
over de betonsparing. Een en 
ander houdt in dat nastellen op 
de bouw noodzakelijk is, dit 
geldt voor alle verbanden 
metselwerk. 

T.o.v. elkaar 
binnen element

Penant > 750 mm: A=5
Penant ≤ 750 mm: B=3

Tek. 2

Wand en Gevel Element
Element [mm]
 Lengte +/- 8
 Hoogte +/- 8
 Dikte +/- 5
 Haaksheid 6
 Kromming in lengte (max. per m1) 1,2
Kozijnopeningen
  Positie (of samenstel van 

openingen binnen een element)
+/- 5

  

  Scheefstand 
(max. per m1, langste lengte)

3 (max. 10)

Elektra
 Horizontale positie +/- 30
 Verticale positie +/- 30
 Draaiing 5
 Dozen in groep 5
Sparingen en Inkassingen
 Horizontale positie +/- 20
 Verticale positie +/- 20
 Afmeting +/- 15
Schroefhulzen, niet rondom raam, in het vlak
 Positie +/- 15
Ankerrail
 Horizontale positie +/- 50
 Verticale positie +/- 15

Cascovloer
Element [mm]
 Lengte +/- 20
 Lengte, bij afgeschuinde elementen +/- 20
 Breedte + 5 / - 10
 Dikte +/- 10
Sleuven t.b.v. leidingwerk
 Positie +/- 20
 Breedte +/- 10
 Diepte +/- 5
Elektracentraaldoos
 Positie +/- 30
Sparingen
 Positie +/- 20
 Afmeting +/- 15
Trapgatsparing (in één element)
 Positie +/- 8
 Afmeting -0 /+ 10
 Haaksheid 5

Kanaalplaatvloeren (Dycore)
Element [mm]
 Lengte +/- 20
 Lengte, bij afgeschuinde elementen +/- 40
 Breedte +/- 3
 Breedte pasplaten +/- 30
 Dikte +/- 10
Sleuven leidingvloer
 Positie +/- 50
 Breedte +/- 25
 Diepte +/-10
Sparingen / Elektracentraaldoos
 Positie +/- 50
 Afmeting +/- 25

Ribbenvloeren (Dycore)
Element [mm]
 Lengte +/- 20
 Lengte, bij afgeschuinde el. +/- 40
 Breedte +/- 5
 Hoogte +/- 10
Sparingen
 Positie +/- 50
 Afmeting +/- 20

Heembeton Gemonteerd Casco
BINNENMATEN CASCO [mm]
Dagmaat breedte woning +/- 20
Dagmaat diepte woning +/- 20
Dagmaat haaksheid woning max. 20 kader
Dagmaat gevel tot trapgat +/- 10
Te lood afwijking stabiliteitswand max. 5
Haaksheid bouwmuur t.o.v stabiliteitswand max. 5
Trapgat positie +/- 10
Trapgat afmeting 0 /+ 10
Breedteverschil links/rechts kozijnstijl 
(in één ruimte)

max. 10 Tek. 1

Scheefstand kozijnstijl 
(max. per m1, langste lengte)

3 (max. 10) Tek. 1

BUITENMATEN CASCO [mm]
Neggekant metselwerk/kozijn +/- 5 Tek. 1
Scheefstand neggekant 
(max. per m1, langste lengte)

3 (max. 10) Tek. 1

Kozijnen t.o.v. elkaar binnen element Penant > 750 mm: A=5 
Penant ≤ 750 mm: B=3

Tek. 2

Kozijnen t.o.v. elkaar binnen gevel Latei > 750 mm:  A=5 
Latei ≤ 750 mm:  B=3

Tek. 3

Kozijnen t.o.v. elkaar binnen blok A=5 Tek. 4
Positie kozijnopening (of samenstel) +/- 5 
Spouwbreedte tussen woning* +/- 20

Indien de leveringen afwijken van de genoemde Dycore vloeren, 
gelden de toleranties van de betreffende leverancier.

Niet door ons in deze folder genoemde toleranties, 
dienen door u te worden aangegeven.

* Geluidstechnisch heeft dit geen consequenties.

Omdat Heembeton het graag 

helder houdt, hebben we deze 

folder samengesteld. 

Zodat ook u exact weet waar 

u aan toe bent. U ziet in één 

oogopslag wat de toleranties 

zijn op het volledig door Heem-

beton gemonteerde 

casco. Vervolgens zijn ook de 

toleranties op de afzonderlijke 

elementen zoals wanden, gevels 

en vloeren in schema gebracht. 

Dankzij onze betrouwbare 

berekeningen en metingen 

blíjft het beter bouwen met 

Heembeton!
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Heembeton monteert het casco volgens de interne montage-

instructie, een uitwerking hiervan vindt u in het boekje Bouwen 

met Heembeton: instructies voor montage. In het geval Heembeton 

niet monteert zijn alleen de toleranties op elementniveau relevant, 

controle op de maatvoering is hierbij relatief eenvoudig.

De maatvoering van het gemonteerde casco controleren we 

natuurlijk direct tijdens de montage, maar ook steekproefsgewijs 

ná montage. Dit doen we volgens de NEN 3682 Maatcontrole in de 

bouw op de aangegeven meetpunten met het voorgeschreven 

meetgerei. Vervolgens registreren en interpreteren we de meet-

resultaten op een eenduidig manier.

Het precieze moment van onze controle vindt plaats na de montage 

van het volledige casco, maar nog vóór de binnenafwerking en 

het metselwerk buiten. Hierdoor kunnen we nog verbeteringen 

of aanpassingen doorvoeren als uit de controle blijkt dat enige 

correctie nodig is. Door deze aanpak bereiken we altijd het beste 

resultaat.

HOE METEN WE?

 

Meetmethode binnen element 
(vb. lengte-meting)

Meetmethode tussen elementen 
in hetzelfde vlak

Meetmethode element casco 
t.o.v. systeemlijn

Meetmethode positie sparing in element

lengte

lengte

meetpunt
ca. 100 mm

ca. 100 mm

min. 200 mm

systeemlijn

meetpunten
ca. 200 mm
uit de randen

breedte-positie

lengte-positie

systeemlijn
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Bijlage 3: Bepaling van maximaal toelaatbare afwijking elementen 

 

 Maximale maatafwijking van kritieke punten  1.1.1

Het gemonteerde casco moet voldoen aan de toelaatbare maatafwijkingen die zijn gesteld door CRH 

Structural. Voor het onderzoek worden een aantal punten gekozen die maatgevend zijn voor de 

kwaliteit van het Maatbetoncasco. Deze punten noemen we kritieke punten. In onderstaande figuur zijn 

een aantal belangrijke punten aangegeven, zie figuur 2.5. Om het aantal berekeningen te beperken, zijn 

vier elementen gekozen die bepalend zijn voor de kwaliteit van het Maatbetoncasco, zie figuur 2.6. Er 

zijn werkmethoden beschreven en bedacht om deze punten een bepaalde maatafwijking te geven. Per 

element is de nauwkeurigheid bepaald met een betrouwbaarheid van 95 %. 

 

      Kritiek punt op wand of gevel 

      Kritiek punt op vloer 

      Kritiek punt op kozijn 

      Kritiek punt op wand of gevel aan andere zijde element 

      Kritiek punt op kozijn aan ander zijde element 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5: Kritieke punten op het Maatbetoncasco  Figuur 2.6: Een selectie van kritieke punten op het Maatbetoncasco  

Z-as 

X-as 
Y-as 



 

      14        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

Per element is de maximaal toelaatbare maatafwijking vastgesteld. Als voorbeeld; de diepte van de 

woning (X-as) mag maximaal ± 20 mm bedragen. De diepte wordt bepaald door de positie van de voor- 

en achtergevel. Dit resulteert in de volgende berekening voor de gevels in X-richting: 

√
202

2
 ≈ ± 14 mm  

 

Hieruit blijkt dat de tolerantie op de positie in X-richting van de voor- en de achtergevel maximaal ± 14 

mm is. De Y- en Z-richting wordt bepaald door de positie van de kozijnen en zal beide ± 5 mm bedragen. 

In deze berekening is geen rekening gehouden met afwijkingen in het element, zoals kromming en 

producttoleranties. In de maatnauwkeurigheidsberekeningen komt dit wel terug.  

 

 

Begane grondvloer: 

Aan de positie van de begane grondvloer worden geen concrete eisen gesteld. In de praktijk levert dit 

geen problemen op, omdat toleranties altijd worden opgevangen in de EPS-passtroken. De enige 

vereiste is dat de vloer binnen de binnenkant van de gevel blijft. De vloer wordt gemonteerd ten 

opzichte van de referentielijn voor de gevels. 

 

 

 

Gevels en kozijnen: 

X-as: 

De dagmaat van de woning heeft volgens de meegeleverde toleranties van CRH Structural een maximaal 

toelaatbare tolerantie van ± 20 mm. De wanden mogen dan maximaal ± 14 mm naar binnen of naar 

buiten staan volgens onderstaande berekening: 

√
202

2
  ≈ ± 14 mm 

 

 

Y-as: 

De maximale afwijking in deze gevel wordt beperkt door de gemonteerde kozijnen. De kozijnservice 

schrijft voor dat de positie van de kozijnen in de Y-richting maximaal ± 5 mm afwijkt van de 

ontwerpmaat met een betrouwbaarheid van 90%. Dit staat gelijk aan ± 6 mm met een betrouwbaarheid 

van 95%. 

 

 

Z-as: 

De maximale afwijking in deze gevel wordt beperkt door de gemonteerde kozijnen. De kozijnservice 

schrijft voor dat de positie van de kozijnen in de Z-richting maximaal ± 5 mm afwijkt van de 

ontwerpmaat met een betrouwbaarheid van 90%. Dit staat gelijk aan ± 6 mm met een betrouwbaarheid 

van 95%. 

 

  



 

Pim de Vroomen  15 

Wanden: 

X-as:  

De maximale afwijking van de wand wordt bepaald door de opstorting ter plaatse van het trapgat. De 

breedte van de vloerplaten die tussen de opstorting en gevel komt is berekend in onderstaande figuur 

2.7. 

 

De ontwerpmaat tussen de gevel en de opstorting is: 

10 mm voeg + 600 mm pasplaat + 1200 mm vloer + 1200 mm vloer + 20 mm voeg = 3030 mm. 

 

De theoretische maat met toleranties is: 

600 ± 25 mm + 1197 ± 3 mm + 1197 ± 3 mm = 2994 ± 25 mm = 2966  > L < 3019 mm. 

 

Theoretische voeg tussen opstorting en vloer is 3030 – 3019 mm = > 11 mm. 

 

De wand mag dus maximaal ± 11 mm verkeerd gepositioneerd staan t.o.v. de gevel, zodat de 

vloerplaten tussen de gevel en de opstorting passen. 

 

 
 

 

Y-as:  

De dagmaat van de woning heeft volgens de toleranties van CRH Structural een maximaal toelaatbare 

tolerantie van ± 20 mm. De wanden mogen dan maximaal ± 14 mm naar binnen of naar buiten staan 

volgens onderstaande berekening: 

√
202

2
  ≈ ± 14 mm 

Figuur 2.7: bepaling van de maximale afwijking in het vloerveld 



 

      16        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

Z-as: 

De maximale tolerantie in de Z-as wordt bepaald door de ondersabelingsvoeg. Deze moet minimaal 10 

mm zijn en mag maximaal 40 mm hoog zijn. De ontwerpmaat van de voeg is 20 mm. 

De hoogte van de voeg varieert door de maatafwijkingen van de: 

Steltegels op onder wanden 1
e
 bouwlaag   ± 2 mm 

De hoogte van de wand van de 1
e
 bouwlaag ± 5 mm 

Dikte tolerantie van de 1
e
 verdiepingsvloer  ± 10 mm 

 

 
 

 

 

Voegdikte is dus 20 ± √22 + 52 + 102 = 20 ± 11 mm  =  9 > V < 31 mm 

Hieruit blijkt dat de minimale voegdikte van 10 mm in een deel van de gevallen niet haalbaar is. 

De maximale afwijking van wand mag zijn - 0 / + 9 mm. 

 

  

Figuur 2.8: Verticale doorsnede van het Maatbetoncasco met toleranties  

verdiepingsvloer 

 

 

 

 

 

wand 

 

 

ribbenvloer 

 

 

fundering 
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Verdiepingsvloeren: 

X-as: 

De afmeting van het trapgat mag maximaal 0 / +10 mm afwijken van de ontwerpmaat. Dit komt overeen 

met de ontwerpmaat van gevel tot trapgat – 5 mm ± 5 mm. De ontwerpmaat – 5 mm bedraagt: 3010 

mm - 5 mm = 3005 mm. De breedte van de vloerplaten tussen het trapgat en de gevel fluctueren tussen 

de 2966 mm en 3019 mm (zie figuur 2.7). Hieruit blijkt dat de gestelde tolerantie in veel gevallen niet 

haalbaar is, omdat de berekening een negatieve voeg van 9 mm geeft. Om dit probleem op te lossen 

moet de voeg tussen pasplaat en gevelelement van 10 mm worden verhoogd naar minimaal 20 mm. Dit 

moet in het ontwerp en tekeninstructies worden aangepast. Daarnaast moet de theoretische 

trapgatsparing met 5 mm worden vergroot, zodat de montagetolerantie ± 5 mm is, in plaats van 0 / + 10 

mm. 

 

Y-as: 

De afmeting van het trapgat mag maximaal 0 / +10 mm afwijken van de ontwerpmaat. Dit komt overeen 

met de ontwerpmaat + 5 mm ± 5 mm. De dagmaat van de woning bedraagt 5160 mm. Uit berekeningen 

blijkt dat de oplegging van de kanaalplaatvloer theoretisch varieert tussen de 77 en 137 mm. De 

oplegging moet op beton minimaal 80 mm zijn. Deze oplegging zal dus regelmatig niet worden gehaald. 

Daarnaast zal de ruimte tussen de woningen variëren tussen de -4 mm en 56 mm. Bij een negatieve 

voeg, zullen de platen elkaar raken. Dit heeft als consequentie dat de Syrex (40mm indrukbaar) niet in 

de spouw past of in de spouw zakt. 

 

Z-as: 

De onderkant van de cascovloer of de kanaalplaten die op het raveelijzer liggen, mogen in Z-richting 

maximaal 5 mm afwijken ten opzichte van de platen waar de cascovloer of het raveelijzer op ligt. De 5 

mm is praktisch gekozen in samenspraak met de projectleider. De hoogte van het raveelijzer of 

cascovloer kan worden gesteld door kunststof steltegeltjes tussen de vloer en het raveelijzer te leggen. 

 

Toppen 

Aan de toppen wordt alleen de dagmaat van de woning als concrete eis gesteld. Deze eis is hoger van de 

benodigde nauwkeurigheid voor de kapconstructie. De kap valt bij het Maatbetoncasco tussen de 

toppen, maar is voorzien van een voeg tussen de kap en de top aan beide zijde 20 mm. De eis in X-as is 

praktisch gekozen op ± 20 mm. De eis in Z-richting is ook praktisch, omdat de het hoogte verschil van de 

toppen wordt opgevangen tussen de kapelementen. De voeg is hierbij leidend. Deze kan dus op een 

hoogte van 20 mm worden gesteld.  

 

Muurplaten 

In het vooronderzoek is onderzocht wat de maximale afwijking van de kapconstructie mag zijn. Uit 

praktijkobservaties is gebleken dat met de panlatten een kleine afwijking is op te vangen. Echter is het 

streven om de kapconstructie binnen gestelde tolerantie te monteren. In de NEN-EN 1304:2005 

Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en productspecificaties is onderstaande formule 

gegeven. Door het invullen van de formule blijkt dat de maximale afwijking in het dakvlak tussen de 

twee betonnen toppen maximaal is: 

G = ± (10 + A/2000) 

G = ± (10 + 5400/2000) = 12,7 mm 

 

Dat betekent dat de muurplaat gemonteerd moet worden binnen de som van de afwijkingen in X- en Z-

richting. 
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Bijlage 4: Bepaling producttoleranties  
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8-jul 2014
16-okt 2014

Lengte element Hoogte 

element

Dikte element Sparing-positie 

horizontaal

Sparing-

breedte

Sparing draaing Sparing 

haaksheid

Sparing-positie 

verticaal

Sparing hoogte Sparingen in lijn

1 0 0 0 0 1 0 0 -4 -3 0

2 0 0 3 0 2 0 5 -8 -5 3

3 0 -2 5 2 3 2 5 -5 -4 0

4 2 0 0 2 0 0 3 -4 0 2

5 0 -3 0 0 4 0 0 0 0 2

6 0 0 0 -1 0 0 0 -3 0 0

7 0 0 -3 3 0 2 3 -4 -2 0

8 3 0 -2 0 4 0 4 -3 0 2

9 2 -4 3 0 2 0 0 -4 -2 0

10 0 -2 0 0 3 0 0 -5 0 3

11 0 0 3 0 0 2 0 0 -2 0

12 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0

13 0 0 5 -2 1 0 0 -1 -3 0

14 0 -2 5 0 2 2 0 0 0 2

15 0 0 -4 0 0 0 5 -4 -4 0

16 0 0 0 2 3 3 3 -4 -4 0

17 -5 0 -2 0 0 2 4 -8 -8 0

18 0 0 5 0 0 2 0 0 -2 2

19 0 -4 -3 0 1 0 0 -8 -7 2

20 0 0 -1 0 2 0 0 -5 -5 0

21 0 0 -2 -1 0 0 3 -3 -3 0

22 2 0 0 0 0 2 4 -3 -3 0

23 0 -2 0 0 1 2 2 -5 -3 0

24 -3 -3 2 3 2 0 0 -4 -2 2

25 0 2 3 0 0 2 3 -4 -3 0

26 0 0 0 -2 0 2 0 -4 -3 0

27 0 0 0 -3 3 0 4 -3 -3 1

28 -2 2 3 0 -4 0 3 2 -2 1

29 -3 3 5 3 0 0 2 2 -2 3

30 -2 3 0 3 2 1 2 -1 1 1

31 7 6 5 0 3 2 0 -4 -4 0

32 0 0 0 2 2 0 0 -5 -4 1

33 -10 4 0 0 0 2 4 -4 -3 0

34 0 2 0 1 0 2 3 -4 -2 2

35 3 2 4 0 3 2 5 -2 -5 2

36 -4 5 4 3 1 2 2 -3 -2 0

37 0 0 3 0 3 0 5 -4 -3 0

38 0 0 0 0 2 0 0 -2 0 2

39 0 2 3 0 0 2 3 -5 -5 0

40 2 0 0 0 0 2 0 -4 -5 0

41 0 0 0 2 3 0 0 -4 -3 2

42 0 3 0 3 1 0 4 -5 -3 2

43 0 0 3 0 2 3 3 -5 -4 0

44 0 0 2 0 2 0 0 -5 -4 0

45 0 2 0 3 0 4 0 0 0 2

46 -2 0 0 0 0 2 5 -3 0 3

47 0 3 5 0 3 0 0 -5 -4 0

48 0 0 0 -2 0 0 2 0 -3 0

49 0 3 5 0 2 2 0 -4 -3 2

50 0 0 0 0 2 0 3 -3 -3 2

51 3 0 3 -2 0 0 3 0 0 0

52 0 2 0 0 0 2 5 -3 0 0

53 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -2

54 0 0 -3 3 3 2 0 -4 -4 0

55 -10 0 0 7 3 8 3 -5 -5 0

MEETWAARDE ELEMENTEN



56 8 0 0 0 3 0 0 -5 -5 0

57 0 -5 2 2 0 2 2 -5 -3 2

58 0 0 0 2 2 0 0 -4 -3 2

59 3 -3 0 3 0 3 5 -3 -4 3

60 5 -3 4 3 2 0 2 -5 -2 2

61 0 0 2 0 3 0 3 -3 0 3

62 0 2 3 0 2 0 4 -4 -2 0

63 3 0 5 -2 1 3 0 -3 -2 0

64 0 0 0 0 2 0 0 -2 -2 0

65 0 2 0 1 0 2 3 -5 -5 0

66 2 0 0 0 0 0 2 -5 -5 0

67 0 0 0 0 0 0 3 -2 -3 0

68 0 0 0 -2 2 0 2 -2 -3 0

69 3 2 3 -2 0 4 3 0 -2 2

70 0 3 0 -1 2 0 0 -3 -2 0

71 2 2 0 -3 2 2 5 0 -2 3

72 3 2 4 -2 3 0 2 -4 -3 3

73 0 0 3 0 3 0 5 -4 -2 0

74 0 3 -5 0 0 0 1 -4 -3 2

75 0 0 -4 0 2 3 2 -2 -3 2

76 0 0 3 -2 3 2 3 -4 -3 0

77 0 0 5 0 3 0 0 0 0 2

78 2 0 0 0 0 2 4 -2 -3 2

79 0 -5 0 0 0 2 1 -4 0 2

80 0 0 0 0 3 2 3 -4 -2 3

81 0 0 -5 1 0 0 0 -2 0 0

82 3 0 0 3 1 3 5 -10 -7 0

83 0 0 -4 0 0 0 5 0 -2 0

84 0 0 -5 2 3 2 0 -4 -2 3

85 0 -2 -4 2 0 2 0 -4 -2 2

86 0 0 -5 0 1 3 0 -3 -2 2

87 0 0 -5 0 2 2 4 -4 0 0

88 3 -8 -3 -2 3 0 2 0 -3 3

89 0 -3 5 0 2 2 2 -3 -2 2

90 4 0 0 0 1 3 0 -2 -1 2

91 0 0 0 0 2 0 3 -3 0 3

92 0 -2 -8 0 2 0 2 -2 -1 1

93 3 0 -5 -2 0 2 0 -4 -3 0

94 2 2 0 2 3 2 4 0 -3 3

95 0 3 10 2 3 0 4 -2 -4 3

96 0 0 0 2 2 1 3 -3 -1 2

97 0 0 -5 0 3 0 3 -4 -2 0

98 0 0 -5 0 0 2 3 -4 0 3

99 3 -4 -4 0 2 2 0 -5 -2 0

100 0 -2 5 -3 1 0 3 0 -3 2

101 2 0 5 2 3 2 2 -3 -2 2

102 3 0 5 0 1 2 1 -2 -1 3

103 0 0 3 0 4 2 0 0 -4 3

104 -5 -2 5 0 3 2 3 0 -2 0

105 -3 0 0 -3 3 0 3 -2 -4 2

106 0 0 0 -2 3 2 4 0 0 0

107 0 3 3 3 0 0 0 3 -2 2

108 0 0 4 2 4 0 0 -2 -3 2

109 0 0 0 0 4 2 3 -4 -2 2

110 -5 0 0 -2 3 0 3 -3 -2 0

111 0 0 3 0 6 0 5 -4 0 2

112 3 0 0 0 4 3 5 0 0 0

113 0 0 0 2 3 0 0 0 -3 0

114 0 0 5 0 3 2 2 0 0 0



115 0 2 5 2 3 0 5 2 -4 0

116 3 0 3 0 4 2 5 2 -4 3

117 0 0 -4 0 0 3 3 0 0 3

118 2 2 -3 2 4 2 0 0 -3 2

119 3 0 0 0 3 2 0 -8 -3 3

120 0 0 0 3 0 0 4 -4 0 0

121 0 0 0 -2 3 0 4 -4 0 2

122 0 1 5 -1 2 0 0 -4 0 2

123 0 2 0 3 3 2 0 -8 -2 0

124 0 0 0 0 2 0 3 -5 -2 3

125 0 0 3 0 1 0 0 -3 0 2

126 2 0 0 0 2 3 0 -4 -3 0

127 0 0 -4 0 3 0 3 0 0 2

128 0 0 0 0 2 0 2 -3 -2 2

129 0 0 0 2 0 2 3 -2 0 0

130 0 0 3 0 1 3 3 -4 0 0

131 0 0 0 2 3 2 0 0 3 0

132 2 0 -5 0 3 0 0 0 0 0

133 0 0 0 2 3 0 0 -5 0 0

134 0 0 2 0 4 3 4 0 2 2

135 -2 -3 0 -2 0 0 0 0 0 3

136 0 0 0 0 3 0 0 -3 0 0

137 0 0 0 -1 4 2 3 0 0 3

138 -1 0 0 0 0 0 4 -2 -3 2

139 0 -2 0 2 3 0 6 -4 -2 2

140 2 0 3 0 3 0 3 -2 0 0

141 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0

142 0 -3 4 3 3 2 5 -3 -2 3

143 0 0 0 0 0 0 0 -4 -2 2

144 0 0 0 0 4 2 3 -4 -3 0

± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 5 4 ± 5 ± 5 3 toelaatbaar

-10 -8 -8 -3 -4 0 0 -10 -8 -2 min
8 6 10 7 6 8 6 3 3 3 max

0,3 0,0 0,7 0,4 1,7 1,1 2,1 -2,8 -2,1 1,2 Gem
2,2 1,8 3,0 1,6 1,5 1,3 1,9 2,3 1,8 1,2 STDV

-3,9 -3,5 -5,1 -2,7 -1,2 -1,4 -1,5 -7,2 -5,6 -1,2 ondergrens 95%
4,5 3,6 6,4 3,4 4,6 3,7 5,7 1,6 1,4 3,6 bovengrens 95%

factor obv aantal metingen is 1,95
ondergrens = gem. -/- (1,95*stdv)
bovengrens = gem.  +  (1,95*stdv)
goedpercentage is 95%
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Bijlage 5: Toelichting montageactiviteiten 

Hieronder zijn de montageactiviteiten beschreven die in het afstudeeronderzoek zijn gebruikt bij het 

ontwerpen van een verticaal montageproces.  

 

Montageactiviteit 1: 

Maatvoeren en aanbrengen van stramienlijnen in X- en Y-richting 

De hoofdmaatvoerder geeft op de funderingsbalken alleen de hoekpunten van de stramienlijnen aan 

met een total station.  

 

De snijpunten van de stramienen worden uitgezet met een total-station. De maatafwijking bedraagt ± 2 

mm per punt. Daarna wordt met een meetband de overige punten uitgezet. Over een lengte van 43,2 

m1 (5,4 m * 8 woningen = 43,2 m1) wordt een meetband uitgelegd. De afwijking over deze lengte is ± 8 

mm. Deze methode is niet geschikt, omdat ± 8 mm te veel is de kozijnen in de Y-richting binnen ± 5 mm 

te positioneren. Daarnaast zal hier nog ± 2 mm bijkomen door het gebruik van een smetdraad. 

 

Montageactiviteit 2: 

Maatvoeren en aanbrengen van stramienlijnen in X- en Y-richting 

De hoofdmaatvoerder geeft op de funderingsbalken alle snijpunten van de stramienlijnen aan met een 

total station.  

 

Alle snijpunten van de stramienen worden uitgezet met een total-station. De maatafwijking bedraagt ± 

2 mm per punt. Als de stramienen van punt tot punt worden gesmet (± 2 mm), is de verwachting dat de 

stramienlijnen met een precisie van ± 3 mm op de fundering staan.  

 

Hieronder zijn de twee varianten gevisualiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montageactiviteit 3: 

Om de stramienlijn te verklikken op de fundering t.b.v. de wand wordt een duimstok gebruikt. De 

afwijking die bij deze werkwijze hoort, wordt geschat op ± 2 mm. 

 

Montageactiviteit 4: 

Het verklikken kan worden voorkomen door de verklikte maatvoering aan te brengen met een total 

station. De afwijking blijft dan beperkt tot ± 2 mm. 

 

 

Montageactiviteit 5: 

Oploden van verklikt stramien naar vloer voor Y-positie van de wand. 

1 

1 

1 

1 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

2 

2 

2 

2 

Figuur 1: Hoofdmaatvoering t.b.v. stramienlijnen  
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Het oploden kan gebeuren met behulp van een waterpas. Het waterpas is een nauwkeurig instrument, 

maar heeft als groot nadeel dat de kopse kant is voorzien van een dop met afgeschuinde randen, zie 

onderstaande figuur 2. Hierdoor sluipt er snel een afwijking in van ± 4 mm. Bij het afstrepen op de vloer 

zal opnieuw een afwijking optreden van ± 2 mm plus de tolerantie voor het verklikken.  

 

Montageactiviteit 6: 

Een alternatief is het oploden met behulp van een schietlood. De geschatte maatafwijking van deze 

werkwijze is ± 2 mm voor het oploden en ± 2 mm voor het aftekenen.  

Montageactiviteit 7: 

Een minder foutgevoelig alternatief is het aanbrengen van de Y-positie door de hoofdmaatvoerder op 

de vloer met een total-station. Met deze werkwijze zullen de punten op de vloer een tolerantie hebben 

van ± 2 mm. 

Montageactiviteit 8: 

Het monteren van de wand in X-richting 

De X-richting van de wand wordt in de praktijk naar beneden gezicht naar 100 mm van de vloerrand. Na 

verschillende metingen op de bouw blijkt dat de afwijking kan oplopen tot ± 12 mm voor het 

doorzichten. 

Montageactiviteit 9: 

Een alternatief is met een rei op de zijkant van het wandelement de maat controleren naar een verklikte 

maat t.b.v. de gevel. De onhaaksheid van het element zorgt voor een afwijking van ± 0,5 mm over een 

hoogte van 350 mm. Samen met de oneffenheid van het beton zal de tolerantie uitkomen rond de ± 2 

mm. 

Montageactiviteit 10: 

Met een waterpas zal de tolerantie op montageactiviteit 9 worden verhoogd naar ± 3 mm i.v.m. de 

ronding aan de uiteindes van het waterpas. 

Figuur 2: het afgeronde uiteinde van een  waterpas 

waterpas 

ronding uiteinde 

5 mm 
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Montageactiviteit 11: 

Het maatvoeren van de wand en gevel in Z-richting 

De hoogte van de wand en de gevel wordt bepaald door de hoogte van de steltegels. De steltegels 

worden aangebracht met behulp van een roterende laser. De laser wordt opgesteld op het vloerveld en 

gekalibreerd naar een referentiepunt. De afwijking is sterk afhankelijk van de afstand tot het 

referentiepunt. De laser heeft een nauwkeurigheid van 0,05 mm/m
1
. Een referentiepunt op 45 meter 

afstand (staat gelijk aan de breedte van 8 woningen), geeft een tolerantie van ± 2 mm plus een 

tolerantie van de ontvanger van ± 2 mm plus een uitvoeringstolerantie van de montageploeg van ± 2 

mm. Dit resulteert in een tolerantie in de steltegels van ± 4 mm.  

 

Montageactiviteit 12: 

Het monteren van gevel- en wandelementen 

Het monteren van de wanden en gevels gebeurt aan de hand van de twee referentiepunten op de vloer. 

Doordat er wordt gewerkt met grote zware elementen zal de nauwkeurigheid van de positie in de orde 

van ± 2 mm zijn ten opzichte van de referentiepunten.  

 

Montageactiviteit 13: 

Het waterpas stellen van een wand- of gevel-element gebeurt met behulp van een waterpas op de wand 

of gevel. De afwijking van een waterpas over 2,7 meter hoogte is ongeveer ± 1 mm door het instrument 

en ± 2 mm door de monteur die het instrument gebruikt. 

 

Montageactiviteit 14: 

De wand van de eerste bouwlaag als referentie voor de gevel van de eerste bouwlaag in Y-richting 

De wand kan worden gebruikt als referentiepunt voor de montage van de gevel, zodat men de 

theoretische verticale voeg van 8 mm tussen wand en gevel kan aanhouden. De tolerantie van de wand 

in Y-richting is daarbij van belang. De afwijking in Y-richting zit tussen de ± 3 en 6 mm, afhankelijk van de 

montagemethode. 

 

Montageactiviteit 15: 

De ribbenvloer als referentie voor de gevel van de eerste bouwlaag in X-richting 

De gevel kan in X-richting worden gemonteerd met de ribbenvloer als referentie. Hierdoor wordt de 

afwijking van de ribbenvloer (± 20 mm) direct gekopieerd naar de gevel. Deze werkwijze levert een te 

grote afwijking ni de X-richting, dus zal niet worden toegepast. 
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Intermezzo: Het assembleren van kozijnen op de gevels 

In onderstaande figuur 3 zijn de toleranties van de gevel-elementen gegeven. Deze toleranties zijn 

afkomstig van metingen van de Kwaliteitsdienst van Heembeton (blauw) en zijn verwerkt tot een 

normaalverdeling. De producttoleranties (blauw) blijken kleiner te zijn dan de toleranties die worden 

afgegeven aan de klant (rood) en kleiner dan de eisen die in de NEN staan.   

 

De ervaring leert dat het metselwerk relatief eenvoudig de maatafwijking aan de buitenzijde van de 

gevel opvangt, maar dat een maatafwijking tussen het kozijn en de sparing aan de binnenkant moeilijker 

is op te vangen, daarom worden de kozijnen in de breedte geassembleerd met de sparing als referentie. 

Daarnaast is het van groot belang dat de tolerantie op de afstand, tussen de kozijnen onderling op één 

element, beperkt blijft. Tussen de kozijnen komt vaak een gemetseld penant van slechts enkele koppen 

breed, waardoor de metselaar weinig mogelijkheden heeft de maatafwijkingen op te vangen zonder 

zichtbare maatafwijkingen. Bij de assemblage van de kozijnen wordt in Z-richting de bovenkant van het 

element als referentie aangehouden, omdat de bovenlijst van de bekisting rechter is dan de onderlijst. 

De assemblage-tolerantie van kozijnen is ongeveer ± 3 mm. 

 
 

Montageactiviteit 16: 

Doordat het kozijn in de breedte op de sparing wordt verdeeld, heeft de grootte van de sparing geen 

invloed op de positie van het kozijn. Alleen de breedte van de penanten heeft daar invloed op. Uit 

metingen blijkt dat de positie van de sparing een tolerantie van ± 3 mm heeft. Door de kozijnen te 

middelen wordt de tolerantie verlaagd van ± 3 mm naar ± 1,5 mm.  Daar bovenop komt wel de 

assemblage-tolerantie van ± 3 mm. De positie van de kozijnen vanaf het 0-punt van het element in Y-

richting bedraagt: 

√1,52 + 32 =  ± 3 mm 

 

Montageactiviteit 17: 

De positie van de kozijnen in de Z-richting wordt gerefereerd naar de bovenkant van het element. De 

tolerantie van de gevel is ± 4 mm voor de bovenkant van het element vanaf het 0-punt.  

Figuur 3: toleranties in de gevelelementen  

0-punt 
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Montageactiviteit 18: 

Vanaf het 0-punt zal de tolerantie in de hoogte van de kozijnen zijn: ± 4 mm plus de tolerantie op de 

hoogte van het element ± 4 mm plus de assemblage-tolerantie van de kozijnen ± 3 mm, leidt tot:  

√42 + 42 + 32 =  ± 6 mm 

 

Montageactiviteit 19: 

Het monteren van de gevel in Z-richting 

De positie van de gevel wordt bepaald door de hoogte van de steltegeltjes. Bij kozijnservice wordt 

aangeraden om de hoogte van het element te controleren vanaf de bovenkant met behulp van een 

roterende laser en een hulpmiddel. Het hulpmiddel zou een grote blokhaak kunnen zijn of een waterpas 

met een uitschuifbare lip, om op de wand te leggen. Aan het hulpmiddel komt een laser-ontvanger 

waarmee de gevel vanaf de bovenkant kan worden gemaatvoerd. Voor deze werkwijze wordt de 

roterende laser opnieuw opgesteld en met een hulpmiddel de hoogte van de gevel ingemeten (± 2 mm 

afwijking + ± 2 mm ontvanger + ± 2 mm van het hulpmiddel). Dit resulteert in een meetafwijking van ± 3 

mm.  

 

 
 

 

Montageactiviteit 20: 

Het maatvoeren van de trapgatsparing in X-richting 

De dagmaat van de gevel tot het trapgat wordt vaak uitgezet met behulp van een lat met maatstrepen. 

De lat wordt zelf gemaakt door de montageploeg zelf. De maatafwijking kan door één man worden 

aangebracht. De afwijking voor het aanbrengen van de maatstreep wordt geschat op ± 1 mm, plus de 

tolerantie van de rolmaat van ± 1 mm en tolerantie ± 3 mm voor het op lengte zagen. Daarnaast komt 

nog een afwijking van ± 2 mm voor het afschrijven. Dit resulteert in een tolerantie van: 

√32 + 12 + 12 + 22 =  ± 4 mm 

 

 

Figuur 5: hulpmiddel om de bovenkant van de gevel in te meten  
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Montageactiviteit 21: 

Als dagmaat wordt uitgezet met een rolmaat zal de afwijking kleiner zijn, maar wel met twee man 

worden uitgevoerd. De afwijking van de rolmaat bedraagt ± 1 mm en voor het afschrijven komt daar ± 2 

mm bij.  

√12 + 22 =  ± 2 mm

Montageactiviteit 22: 

Het monteren van systeemvloeren in X-richting 

De vloeren hebben een ronding aan de onderzijde van de plaat, zodat een nette v-groef in het plafond 

ontstaat. Deze v-groef heeft een radius van 10 mm. Hierdoor is het leggen van de plaat minder 

nauwkeurig, omdat men de plaat niet strak op de afgetekende lijn kan leggen. Hierdoor ontstaat een 

afwijking van ± 4 mm.  

Montageactiviteit 23: 

Het monteren van het raveelijzer of cascovloer in Y-richting 

Het raveelijzer wordt opgelegd op de eerder gelegde vloerplaten. De afstand tussen de wand en het 

raveelijzer wordt gemeten met een rolmaat. De afwijking van de rolmaat is ± 1 mm. 

Montageactiviteit 24: 

Het monteren van het raveelijzer kan nauwkeurig worden gedaan, omdat deze met de hand te 

verplaatsen is. De tolerantie voor het leggen bedraagt ± 2 mm.  

Montageactiviteit 25: 

Het maatvoeren van de cascovloer met een rolmaat gaat tegelijkertijd met het monteren, omdat de 

cascovloer kraanafhankelijk is. De vloer wordt door middel van handkracht op de goede maat gelegd, 

terwijl deze nog in de kraan hangt. De nauwkeurigheid bedraagt ± 4 mm. 

Montageactiviteit 26: 

Bij het leggen van de cascovloer kan een gereedschap worden gebruikt die er voor zorgt dat de plaat op 

de ‘goede’ positie ligt. Het gereedschap is hieronder geschematiseerd in zijaanzicht. Het bestaat uit een 

stalen koker of buis met daarop twee strippen. De ene strip wordt opgelegd op de wand en de andere 

op de cascovloer. Dit zorgt ervoor dat de vloer gedwongen wordt gepositioneerd. De afwijking van het 

gereedschap blijkt in de praktijk ± 2 mm te zijn plus ± 2 mm voor het leggen.  

Montageactiviteit 27: 

De vloerplaten stellen in Z-richting 

De onderkant van de vloerplaten die op het raveelijzer liggen (of de cascovloer) en de vloerplaten waar 

het raveelijzer op ligt, moeten ongeveer vlak liggen. Een tolerantie van ± 5 mm is toegestaan. Dit wordt 

gedaan door de verspringing aan de onderzijde van de vloerplaten te controleren met een duimstok. 

Indien er een zichtbare afwijking is, zal de cascovloer of het raveelijzer worden gecorrigeerd door middel 

van steltegeltjes tussen de naastliggende vloer en het raveelijzer / opleghandjes. Hierdoor worden de 

vloeren gecorrigeerd tot ± 3 mm hoogteverschil. 

Trapgatafmeting (1005 mm) 
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Montageactiviteit 28: 

De wand van de tweede bouwlaag doorzichten naar de wand van de eerste bouwlaag t.p.v. het trapgat 

in Y-richting 

De gemonteerde wand van de eerste bouwlaag heeft aan de onderzijde een afwijking van 3 tot 6 mm in 

Y-richting plus de afwijking van het waterpas. Dit resulteert in: 

 

Afwijking wand Afwijking waterpas Totale afwijking bovenkant wand 

± 3 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 4 mm 

± 4 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 5 mm 

± 5 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 5 mm 

± 6 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 6 mm 

 

Montageactiviteit 29: 

Bij het doorzichten van de wand in Y-richting ter plaatse van het trapgat zorgt een relatief kleine 

afwijking van ± 2 mm ter plaatse van het trapgat al een afwijking van ± 5 tot ± 6 mm aan de uiteinden 

van de wand, zoals hieronder gevisualiseerd. Deze afwijking komt bovenop de afwijking van de wand 

eronder. 

 
 

  

± 5 mm 
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Montageactiviteit 30: 

De wand van de eerste bouwlaag als referentie in Y-richting 

Als de eerste vloerplaat is gelegd (naast het trapgat) kan met behulp van een rei de maat van de wand 

op de vloer worden overgebracht. Aan deze maatlijn kan dan de wand van de tweede bouwlaag worden 

gesteld. De afwijking van de maatlijn is afhankelijk van de afwijking van de wand. Deze werkmethode 

kent een tolerantie van ± 2 mm. 

 

 
 

 

Montageactiviteit 31: 

De bovenkant van de gevel in Y-richting van de eerste bouwlaag als referentie 

De wand kan ook worden gepositioneerd met de gevel van de eerste bouwlaag als referentie. De 

afwijking in de gevel in Y-richting is afhankelijk van de montagemethode (O t/m T, zie pagina XX) plus ± 4 

mm op de haaksheid van het element. 

 

Methode Afwijking gevel Afwijking door niet haaks Totale afwijking bovenkant gevel 

O ± 2 + ± 2 + ± 2 ± 4 mm ± 5 mm 

P ± 2 + ± 2 ± 4 mm ± 5 mm 

Q ± 3 + ± 2 ± 4 mm ± 5 mm 

R ± 4 + ± 2 ± 4 mm ± 6 mm 

S ± 5 + ± 2 ± 4 mm ± 7 mm 

T ± 6 + ± 2 ± 4 mm ± 7 mm 

 

Montageactiviteit 32: 

Een wand of gevel monteren naar een verklikt referentiepunt 

Als een verklikt referentiepunt is gegeven, zal het element worden gemonteerd met behulp van een 

duimstok of rolmaat. Dit levert een afwijking van ± 2 mm. 

 

Montageactiviteit 33: 

De kopse kant van de wand van de tweede bouwlaag meten naar de voorkant van de gevel van de 

eerste bouwlaag met behulp van een rolmaat.  

Door de matige bereikbaarheid, zal de afwijking van deze meting ± 3 mm bedragen.  

Figuur 6: Maatvoering van de wand overbrengen op de vloer  
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Montageactiviteit 34: 

De wand van de tweede bouwlaag positioneren met de wand van de eerste bouwlaag als referentie in 

X-richting. 

De wand kan worden gepositioneerd met de wand van de eerste bouwlaag als referentie. De afwijking 

in de wand in X-richting is afhankelijk van de montagemethode (A t/m F, zie pagina XX) plus ± 4 mm op 

de haaksheid van het element. 

 

Methode Afwijking wand Afwijking door niet haaks Totale afwijking bovenkant wand 

A en D ± 12 mm ± 4 mm ± 13 mm 

B en F ± 4 mm ± 4 mm ± 6 mm 

C ± 5 mm ± 4 mm ± 6 mm 

E ± 3 mm ± 4 mm ± 5 mm 

 

Montageactiviteit 35: 

Referentiepunt voor Z-richting aangeven m.b.v. een total station 

Het referentiepunt voor de hoogte kan met een total station op de vloer worden aangebracht. De 

afwijking van deze werkwijze is ± 2 mm.  

 

Montageactiviteit 36: 

Het maatvoeren van steltegels t.b.v. hoogtemaatvoering in Z-richting 

De hoogte van de wand en de gevel wordt bepaald door de hoogte van de steltegels. De steltegels 

worden gesteld met behulp van een roterende laser. De laser wordt opgesteld op het vloerveld en 

gekalibreerd naar het referentiepunt. De afwijking is sterk afhankelijk van de afstand tot het 

referentiepunt. De laser heeft een nauwkeurigheid van 0,05 mm/m
1
. Een referentiepunt op 6 meter 

afstand (staat gelijk aan één woning), geeft een tolerantie van ± 0,3 mm plus een tolerantie van de 

ontvanger van ± 2 mm plus een uitvoeringstolerantie van de montageploeg van ± 2 mm. Dit resulteert in 

een tolerantie in de steltegels van ± 3 mm.  

 

Montageactiviteit 37: 

De steltegels kunnen per stapel op hoogte worden gesteld m.b.v. een total station. De afwijking van de 

steltegels is dan ± 2 mm voor het total station plus ± 2 mm voor de montagetolerantie voor het 

aanbrengen van de steltegels. Dit resulteert in ± 3 mm.  

 

Montageactiviteit 38: 

Steltegels op hoogte stellen vanaf de onderkant van de wand opgelood d.m.v. een rolmaat 

Door middel van een rolmaat kan de maat van de onderkant van de wand van de eerste bouwlaag 

worden geoplood naar de tweede bouwlaag. De afwijking van de rolmaat is over een lengte van 3000 

mm ± 1 mm plus een uitvoeringstolerantie van ± 2 mm.  

 

Montageactiviteit 39: 

Gevel tweede bouwlaag doorzichten naar gevel eerste bouwlaag in X-richting 

Het doorzichten van de gevel van de tweede bouwlaag naar de eerste bouwlaag kan vrij nauwkeurig, 

omdat er slechts een theoretische horizontale voeg van 10 mm tussen de gevels zit. Het doorzichten kan 

dan met een nauwkeurigheid van ± 4 mm. 

 

Montageactiviteit 40: 

Gevel tweede bouwlaag met een rei controleren naar gevel eerste bouwlaag in X-richting 



 

      30        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

Het controleren van de gevel van de tweede bouwlaag naar de eerste bouwlaag kan met behulp van een 

rei nauwkeuriger. Het stellen kan dan met een nauwkeurigheid van ± 2 mm. 

 

Montageactiviteit 41: 

Gevel van de eerste bouwlaag als referentiepunt in X-richting 

De afwijking van de gevel in X-richting is ± 3 mm. Hier komt de afwijking van het waterpas ± 1 mm en ± 2 

mm bovenop. Dit resulteert in een maatnauwkeurigheid van ± 4 mm.  

 

Montageactiviteit 42: 

Tweede wand van eerste bouwlaag monteren met de gevels als referentiepunt in Y-richting 

De afwijking van de gevels in Y-richting varieert tussen ± 4 en ± 7 mm. Als de wand wordt gemonteerd 

met een verticale voeg van ongeveer 8 mm, zal de wand een afwijking hebben in Y-richting van de gevel 

plus de montageafwijking (12).  

 

Montageactiviteit 43: 

Tweede wand van eerste en tweede bouwlaag monteren met de wand als referentiepunt in Y-richting 

Met een afstandmeter kan de tweede wand worden ingemeten naar de eerste wand, deze varieert 

tussen ± 3 en ± 6 mm.  

 

Montageactiviteit 44: 

De tweede wand krijgt hierdoor een afwijking van de eerste wand in Y-richting ± 1 mm voor de 

afstandmeter. 

 

Montageactiviteit 45: 

De top middelen tussen de gevels in X-richting 

De toppen worden gemiddeld tussen de gevels. De maatafwijking van de gevels in X-richting is hiervoor 

van belang. De gevels van de tweede bouwlaag hebben een afwijking van ± 3, 4 of 6 mm, plus de 

afwijking plus de afwijking van het waterpas. 

 

Afwijking gevel Afwijking door 

waterpas 

Tolerantie 

bovenkant gevel 

Afwijking door middelen 

± 3 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 4 mm ± 2 mm 

± 4 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 5 mm ± 3 mm 

± 6 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 6 mm ± 3 mm 

 

 

Montageactiviteit 46: 

De top maatvoeren vanaf de gevels in X-richting 

Tolerantie van bovenkant gevel tweede bouwlaag: 

 

Afwijking gevel Afwijking door waterpas Tolerantie bovenkant gevel 

± 3 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 4 mm 

± 4 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 5 mm 

± 6 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 6 mm 
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Montageactiviteit 47: 

De top maatvoeren in Y-richting ter plaatse van het trapgat 

Hiervoor is de afwijking in Y-richting van de wand van belang. Deze is bepaald in onderstaande tabel. 

Afwijking wand Afwijking door waterpas Tolerantie bovenkant wand 

± 3 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 4 mm 

± 5 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 5 mm 

± 6 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 6 mm 

± 7 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 7 mm 

± 8 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 8 mm 

± 9 mm ± 1 mm + ± 2 mm ± 9 mm 

Montageactiviteit 48: 

De bovenkant van de gevel in Y-richting van de tweede bouwlaag als referentie 

De top kan ook worden gepositioneerd met de gevel van de tweede bouwlaag als referentie. De 

afwijking in de gevel in Y-richting is afhankelijk van de montagemethode plus ± 4 mm op de haaksheid 

van het element. 

Afwijking gevel Afwijking door niet haaks Totale afwijking bovenkant gevel 

± 4 mm ± 4 mm ± 6 mm 

± 5 mm ± 4 mm ± 6 mm 

± 6 mm ± 4 mm ± 7 mm 

± 7 mm ± 4 mm ± 8 mm 

± 8 mm ± 4 mm ± 9 mm 

± 10 mm ± 4 mm ± 11 mm 

± 14 mm ± 4 mm ± 15 mm 

Montageactiviteit 49: 

De bovenkant van de gevel van de tweede bouwlaag gebruiken voor Z-richting van muurplaat 

Voor de hoogte van de muurplaat kan de hoogte van de gevel van de tweede bouwlaag worden 

gebruikt.  

Afwijking gevel bovenkant 

± 4 mm 

± 5 mm 

± 7 mm 

± 8 mm 



 

      32        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 
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Bijlage 6: Opstellen van montagevarianten 

De wand van eerste bouwlaag monteren (element 8)  

In tabel 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. 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.  

 

 

Activiteiten      → 2 3 4 5 6 7 12 Y 
Maatafwijking → 2+2 

mm 

2 mm 2 mm 4+2 mm 2+2 mm 2 mm 2 mm 

Varianten ↓         

G X X  X   X ± 6 mm 

H X X   X  X ± 5 mm 

I   X X   X ± 5 mm 

J   X  X  X ± 4 mm 

K      X X ± 3 mm 

 

 

Activiteiten      → 11       Z 
Maatafwijking → 4 mm       

Varianten ↓         

L X       ± 4 mm 

 

 

De gevels van eerste bouwlaag monteren (element 9 en 10)  

Aan de positie van de gevel worden minder hoge eisen gesteld dan aan de kozijnen die op de gevel 

gemonteerd zijn. Daarom zijn de kozijnen leidend bij de montage van het gevelelement. De 

maatafwijking van de kozijnen is aan de hand van verschillende werkwijzen bepaald in onderstaande 

tabellen. De maatafwijking is de tolerantie op de positie van de kozijnen. 

 

Bij de Y-richting is zichtbaar dat bij methode 14 verschillende toleranties mogelijk zijn. Dat komt doordat 

de gevel dan wordt gerefereerd naar de eerder gemonteerde wand. De wand heeft (afhankelijk van de 

montagewijze) een afwijking in Y-richting tussen de ± 3 en 6 mm.   

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 



 

      34        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

 

 

Werkwijze 2 3 4 12 14 16  Y 
 2+2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 tot 6 

mm 

3 mm  

Varianten         

O X X  X  X  ± 5 mm 

P   X X  X  ± 4 mm 

Q    X X (3mm) X  ± 5 mm 

R    X X (4mm) X  ± 5 mm 

S    X X (5mm) X  ± 6 mm 

T    X X (6mm) X  ± 7 mm 

 

 

Werkwijze 11 17 18 19    Z 
 4 mm 4 mm 6 mm 3 mm    

Variant         

U X  X     ± 7 mm 

V  X  X    ± 5 mm 

 

De verdiepingsvloeren leggen (12 t/m 17, en 22 t/m 27) 

Aan de vloervelden worden maar enkele eisen gesteld. Hierbij is het trapgat en het raveelijzer 

belangrijk. De X-richting is de maat van de gevel tot het trapgat. De Y-richting is de maat van wand tot 

raveelijzer of cascovloer. De Z-richting is het hoogteverschil tussen de platen die op het raveelijzer 

liggen (of de cascovloer) en de platen waar het raveelijzer op ligt.  

 

 

 

Werkwijze 23 24 25 26    Y 
 1 mm 2 mm 4 mm 2+2 mm    

Varianten 

Cascovloer 

        

Werkwijze 2 3 4 12    X 
 2+2 mm 2 mm 2 mm 2 mm    

Varianten         

M X X  X    ± 3 mm 

N   X X    ± 3  mm 

Werkwijze 20 21 22     X 
 4 mm 2 mm 4 mm     

Varianten         

W X  X     ± 6 mm 

X  X X     ± 4 mm 
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Y X ± 4 mm 

Z X ± 3 mm 

Varianten 

Raveelijzer 

AA X X ± 2 mm 

Werkwijze 27 Z
3 mm 

Variant 

AB X ± 3 mm 

Wand van tweede bouwlaag positioneren (element 18) 

De positie van de wand van de tweede bouwlaag wordt bepaald door een aantal montage- en 

maatvoeringstoleranties. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, deze zijn uitgewerkt in 

onderstaande tabellen. 

Werkwijze 4 12 28 29 30 31 32 Y
2 mm 2 mm 4-6 mm 6 mm 2 mm 5-7 mm 2 mm 

Varianten 

AJ X X (4mm) X ± 7 mm 

AK X X (5mm) X ± 8 mm 

AL X X (6mm) X ± 9 mm 

AM X X (4mm) X ± 5 mm 

AN X X (5mm) X ± 6 mm 

AO X X (6mm) X ± 7 mm 

AP X X (5mm) X ± 6 mm 

AQ X X (6mm) X ± 7 mm 

AR X X (7mm) X ± 7 mm 

AS X X ± 3 mm 

Werkwijze M of N 8 10 12 13 33 34 X
3 mm 12 mm 3 mm 2 mm 1+2 mm 3 mm 5, 6, 13 

mm 

Varianten 

AC X X X X ± 5 mm 

AD X X (5mm) ± 13 mm 

AE X X (6mm) ± 13 mm 

AF X X (13mm) ± 18 mm 

AG X X (5mm) ± 6 mm 

AH X X (6mm) ± 7 mm 

AI X X (13mm) ± 14 mm 



 

      36        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

 

 

 

 

Gevel van tweede bouwlaag maatvoeren en positioneren (element 19 en 20) 

De positie van de gevel van de tweede bouwlaag wordt bepaald door een aantal montage- en 

maatvoeringstoleranties. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, deze zijn uitgewerkt in 

onderstaande tabellen. 

 

 

 

Werkwijze AJ – AS 4 8 9 12 16 31 Y 
 3-9 mm 2 mm 12 mm 1 mm 2 mm 3 mm 5–7 mm 

Varianten         

BA   X   X X (5mm) ± 13 mm 

BB   X   X X (6mm) ± 14 mm 

BC   X   X X (7mm) ± 14 mm 

BD X (3mm)    X X  ± 5 mm 

BE X (5mm)    X X  ± 6 mm 

BF X (6mm)    X X  ± 7 mm 

BG X (7mm)    X X  ± 8 mm 

BH X (8mm)    X X  ± 9 mm 

BI X (9mm)    X X  ± 10 mm 

BJ    X  X X (5mm) ± 6 mm 

BK    X  X X (6mm) ± 7 mm 

BL    X  X X (7mm) ± 8 mm 

BM  X   X X  ± 4 mm 

 

 

Werkwijze 11 35 36 37 38   Z 
 4 mm 

2 mm 

2 mm 3 mm 3 mm 1 mm   

Variant         

AT  X X     ± 4 mm 

AU X (4mm) 

X (2 mm) 

  X X   ± 6 mm 

AV  X      ± 2 mm 

AW X (4mm) 

X (2 mm) 

 X  X   ± 6 mm 

Werkwijze 4 12 32 39 40 41  X 
 2 mm 2 mm 2 mm 4 mm 2 mm 4 mm  

Varianten         

AX    X  X   ± 6 mm 

AY     X X  ± 4 mm 

AZ X X X     ± 3 mm 
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De tweede wand van eerste bouwlaag monteren (element 11) 

De positie van de wand van de eerste bouwlaag wordt bepaald door een aantal montage- en 

maatvoeringstoleranties. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, deze zijn uitgewerkt in 

onderstaande tabellen. Voor de toleranties in X- en Z-richting zie element 8. 

 

Werkwijze 12 42 43 44    Y 
 2 mm 4-7 mm 3-6 mm 1 mm    

Varianten         

BS X X (4mm)      ± 3 mm 

BT X X (5mm)      ± 5 mm 

BU X X (6mm)      ± 6 mm 

BV X X (7mm)      ± 7 mm 

BW X  X (3mm) X    ± 4 mm 

BX X  X (4mm) X    ± 5 mm 

BY X  X (5mm) X    ± 5 mm 

BZ X  X (6mm) X    ± 6 mm 

 

 

De tweede wand van tweede bouwlaag monteren (element 21) 

De positie van de wand van de tweede bouwlaag wordt bepaald door een aantal montage- en 

maatvoeringstoleranties. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, deze zijn uitgewerkt in 

onderstaande tabellen. Voor de toleranties in X- en Z-richting zie element 17. 

 

Werkwijze 12 42 43 44    Y 
 2 mm 4-14 mm 3-9 mm 1 mm    

Varianten         

CA X X (4mm)      ± 4 mm 

CB X X (5mm)      ± 5 mm 

CC X X (6mm)      ± 6 mm 

CD X X (10mm)      ± 10 mm 

CE X X (14mm)      ± 14 mm 

CF X  X (3mm) X    ± 4 mm 

CG X  X (5mm) X    ± 5 mm 

Werkwijze 11 18 19 35 36 37 38 Z 
 4 mm 

2 mm 

6 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm 1 mm 

Variant         

BN  X  X X   ± 7 mm 

BO  X    X  ± 7 mm 

BP X (4mm) 

X (2 mm) 

X   X  X ± 8 mm 

BQ   X X    ± 4 mm 

BR X (4mm) 

X (2 mm) 

 X    X ± 5 mm 
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CH X  X (7mm) X    ± 7 mm 

CI X  X (9mm) X    ± 9 mm 

 

De top van de derde bouwlaag monteren (element 28) 

De positie van de top van de derde bouwlaag wordt bepaald door een aantal montage- en 

maatvoeringstoleranties. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, deze zijn uitgewerkt in 

onderstaande tabellen. De hoogte van de top (Z-richting) is niet van belang, dus kan een mortelvoeg van 

20mm worden aangehouden. 

 

 

 

 

Werkwijze 4 12 29 30 32 47 48 Y 
 2 mm 2 mm 6 mm 2 mm 2 mm 4-9 mm 6-15 mm 

Varianten         

CP X X      ± 3 mm 

CQ   X   X (4mm)  ± 7 mm 

CR   X   X (5mm)  ± 8 mm 

CS   X   X (6mm)  ± 8 mm 

CT   X   X (7mm)  ± 9 mm 

CU   X   X (8mm)  ± 10 mm 

CV   X   X (9mm)  ± 11 mm 

CW     X  X (6mm) ± 6 mm 

CX     X  X (7mm) ± 7 mm 

CY     X  X (8mm) ± 8 mm 

CZ     X  X (9mm) ± 9 mm 

DA     X  X (11mm) ± 11 mm 

DB     X  X (15mm) ± 15 mm 

DC  X  X  X (4mm)  ± 5 mm 

DD  X  X  X (5mm)  ± 6 mm 

DE  X  X  X (6mm)  ± 7 mm 

DF  X  X  X (7mm)  ± 8 mm 

DG  X  X  X (8mm)  ± 8 mm 

DH  X  X  X (9mm)  ± 9 mm 

 

  

Werkwijze 4 12 13 32 45 46  X 
 2 mm 2 mm 1+2 mm 2 mm 2-3 mm 4-6 mm  

Varianten         

CJ  X X X X (2mm)   ± 4 mm 

CK  X X X X (3mm)   ± 5 mm 

CL  X  X  X (4mm)  ± 5 mm 

CM  X  X  X (5mm)  ± 6 mm 

CN  X  X  X (6mm)  ± 7 mm 

CO X X  X    ± 3 mm 
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Maatvoering muurplaat op tweede verdiepingsvloer 

Het is in Y-richting niet nodig om de muurplaat te maatvoeren, omdat deze tussen de toppen valt. De X-

richting en Z-richting bepalen de positie van de kap, dus zijn daarom des te meer van belang. 

Opvallend is dat alle combinaties van werkwijzen voor de muurplaat leiden tot een maximale afwijking 

van ± 9 mm (√62 + 72 =  ± 9 mm). Alle werkwijzen leiden tot een maatnauwkeurigheid waarbinnen de 

muurplaat moet blijven.  

Montage van de kap-elementen 

De kap-elementen worden gedwongen gepositioneerd op de muurplaten. De montage van deze 

elementen kan volgens de instructies van de kapleverancier. 

Werkwijze 3 4 12 46 X
2 mm 2 mm 2 mm 4-6 mm 

Varianten 

DI X X X (4mm) ± 4 mm 

DJ X X X (5mm) ± 5 mm 

DK X X X (6mm) ± 6 mm 

DL X X ± 3 mm 

Werkwijze 11 12 35 36 37 38 49 Z
4 mm 

2 mm 

2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 1 mm 3, 4 ,6, 7 

mm 

Variant 

DM X X X ± 4 mm 

DN X (4mm) 

X (2 mm) 

X X X X ± 6 mm 

DO X X ± 2 mm 

DP X (4mm) 

X (2 mm) 

X X ± 6 mm 

DQ X X (3mm) ± 4 mm 

DR X X (4mm) ± 4 mm 

DS X X (6mm) ± 6 mm 

DT X X (7mm) ± 7 mm 
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Bijlage 7: Een standaard Maatbetoncasco als uitgangspunt 

In deze bijlage wordt een standaard Maatbetoncasco beschreven dat in het onderzoek is gebruikt als 

uitgangspunt. De woning heeft een beukmaat van 5400 mm en is 8590 mm diep. Dit is een afmeting die 

veel wordt toegepast bij standaard rijtjeswoningen, zoals de VolkerWessels Pluswoning, Dura Vermeer 

PCS Bouwconcept en Heijmans Wenswonen. De woning bestaat uit twee volwaardige bouwlagen met 

een zolderverdieping die te bereiken is met een vaste trap. De verdiepingshoogte is 2900 mm. De 

begane grondvloer bestaat uit zeven ribbenvloeren en de verdiepingsvloeren uit vijf kanaalplaat-/ 

leidingplaatvloeren en een cascovloer ter plaatse van het trapgat van 3000 mm breed. De gevels worden 

uitgevoerd in prefab beton en worden in de fabriek voorzien van kozijnen. Het referentie woningblok 

bestaat uit acht betoncasco’s. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figuur 1: 3D weergave van het standaard Maatbetoncasco  
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Figuur 2: plattegrond begane grondvloer 

Figuur 3: plattegrond 1e verdiepingsvloer  
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 Aantal elementen per betoncasco 1.1.2

In het standaard Maatbetoncasco dat als uitgangspunt wordt gebruikt, zitten in totaal 30 

betonelementen. Zie de berekening hieronder. 

Elementen bouwlaag aantal 

Wanden en gevels begane grond 4 st 

1e verdieping 4 st 

2e verdieping 2 st 

Vloeren begane grond 8 st 

1e verdieping 6 st 

2e verdieping 6 st + 

Totaal 30 st 

 

Figuur 4: plattegrond 2e verdiepingsvloer  

Tabel 5: Elementen in een standaard Maatbetoncasco  
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 Variabelen in het betoncasco 1.1.3

Het Maatbetoncasco kent per project andere afmetingen, vormen, aantal elementen etc. Niet alle 

variabelen hebben invloed op het montageproces. Het verschil tussen een kanaalplaatvloer (met 

kanalen) of een leidingplaatvloer (massief) zal geen invloed hebben op de montageproces of 

montagesnelheid. Een uitbouw daarentegen wel, omdat het aantal elementen per woning toeneemt. In 

de montageplanner zijn deze variabelen als optie meegenomen. 

 

 

Variabele invloed op montage 

Uitbouw < 1200 mm 1 extra ribbenvloerplaat 

1 extra kanaalplaten 

 

Uitbouw 1200 - 1800 mm 2 extra ribbenvloerplaten 

2 extra kanaalplaten 

2 extra wand-elementen  

 

Uitbouw 1800 - 2400 mm 2 extra ribbenvloerplaten 

2 extra kanaalplaten 

2 extra wand-elementen  

 

Uitbouw 2400 – 3600 mm 3 extra ribbenvloerplaten 

3 extra kanaalplaten 

2 extra wand-elementen 

 

Diepte woning > 10 m 4 extra wand-elementen  

 

Hoogte topelement > 3,2 m 2 extra top-elementen 

 

Raamsparing tot bovenkant 

element 

1 extra stalen latei 

 

Kanaalplaten i.p.v. cascovloer 3 extra kanaalplaten 

1 extra raveelijzer 

1 cascovloer minder 

 

Cascovloer i.p.v. kanaalplaatvloer 2 cascovloeren extra 

5 kanaalplaten minder 

 

 

  

Tabel 6: Variabelen  ten opzichte van het standaard Maatbetoncasco 
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Bijlage 8: Invloed op montagetijd door stabiliteitsvarianten 

 

Stabiliteitsvariant 1: 

Het verwerken van de snelverhardende mortel is niet mogelijk met een zelfmengende silo, omdat 

verwerkingstijd te kort is. Er wordt geadviseerd om de mortel te verpompen met een zelfmengende 

mortelpomp. De pomp wordt gevuld met zakjes van 25 kg en is direct aangesloten op de 

bouwwateraansluiting en bouwstroom. Het afstorten van de vloer zal geen extra tijd kosten, het aantal 

hijsjes blijft gelijk (normaal twee japanners, nu 1 x betonpomp en 1 x een pallet mortel), maar de water- 

en elektra-aansluiting t.b.v. de pomp zal extra tijd kosten en het schoonmaken van de pomp.  

 

Pomp aansluiten op water en elektra 

Ongeveer 8 minuten door één man 

Netto procestijd is dus 800 mancmin 

Drie keer per dag afstorten betekent dus 2400 mancmin extra 

 

Pomp schoonmaken van de pomp 

Ongeveer 45 minuten door één man 

Netto procestijd is dus 4500 mancmin 

Drie keer per dag schoonmaken betekent dus 13500 mancmin extra 

 

DV004 koppelingen aflassen 

Het lassen van een verbinding duurt ongeveer 6 minuten door één man 

Netto procestijd is dus 600 mancmin 

Totaal acht verbindingen betekent dus 4800 mancmin extra 

 

Stabiliteitsvariant 2: 

Het aanbrengen van extra stapeltjes steltegels 

Netto procestijd van 140 mancmin per stapel 

Vier extra stapeltjes steltegels betekent dus 560 mancmin extra 

 

DV004 koppelingen aflassen 

Het lassen van een verbinding duurt ongeveer 6 minuten door één man 

Netto procestijd is dus 600 mancmin 

Totaal acht verbindingen betekent dus 4800 mancmin extra 

 

Het aanbrengen van schoren 

Netto procestijd van 230 mancmin 

Totaal twee extra schoren betekent dus 460 mancmin extra 

 

 

Stabiliteitsvariant 3: 

Het aanbrengen van extra stapeltjes steltegels 

Netto procestijd van 140 mancmin per stapel 

Vier extra stapeltjes steltegels betekent dus 560 mancmin extra 

 

Het monteren van extra cascovloeren 

Hijsogen vastdraaien      72  mancmin 
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Vloer aanpikken      40 mancmin 

Cascovloer hijsen  variabel 

Cascovloer leggen   280 mancmin 

Terugdraaien variabel 

Vloer lospikken      40 mancmin 

Hijsogen losdraaien     72 mancmin  

Het vervallen van kanaalplaatvloeren 

Vloer aanpikken 135 mancmin 

Vloer hijsen variabel 

Vloer leggen 140 mancmin 

Ketting en vloer lospikken    70 mancmin 

Kraan terug draaien variabel   

Het aflassen van verbindingen in de vloer 

Het lassen van een verbinding duurt ongeveer 6 minuten door één man 

Netto procestijd is dus 600 mancmin 

Totaal acht verbindingen betekent dus 4800 mancmin extra 
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Bijlage 9: Invloed op montagekosten door stabiliteitsvarianten 

In deze bijlage is de invloed van stabiliteitsvarianten op de montagekosten bepaald. 

 Ondersabelingsmortel 1.1.4

Bij horizontaal gemonteerde Maatbetoncasco’s wordt altijd ondersabelingsmortel OSVM 16 gebruikt. 

Deze mortel heeft een druksterkte bij een mortelprisma van 40 x 40 x 160mm van 16 N/mm². De mortel 

wordt ingekocht voor € XX,- per 1000 kg. In een standaard Maatbetoncasco zit ongeveer 3400 kg 

ondersabelingsmortel, dit is € XX,- per woning.  

Bij variant 1 van een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco wordt ‘Cuglaton stelmortel K50’ gebruikt. 

Deze mortel heeft een druksterkte bij een mortelprisma van 40 x 40 x 160mm van 75 N/mm². Deze 

mortel wordt ingekocht voor € XX,- per 1000 kg. In een standaard Maatbetoncasco zit ongeveer 3400 kg 

ondersabelingsmortel, dit komt neer op € XX,- per woning.  

 Stelstegels 1.1.5

In een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco worden onder de wanden in totaal acht stapeltjes van 

gemiddeld drie steltegels gebruikt, in totaal dus 24 steltegels. Bij een verticaal gemonteerd 

Maatbetoncasco zal dit bij twee varianten 16 stapeltjes van drie steltegels nodig zijn, in totaal dus 48 

steltegels. De inkoopprijs van deze steltegels is per steltegel ongeveer € 0,70. 

 Wapening in funderingsbalken 1.1.6

In een funderingsbalken onder de wanden bij een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco zit 

ongeveer 45 kg/m
3
 wapeningsijzer in. Deze wapening kost ongeveer XX  €/kg voor inkoop en 

aanbrengen in de fabriek. Dit komt neer op XX  €/m
3
.  

Bij een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco zal 8 kg/m
3
 extra wapening nodig zijn in de langsbalken 

van de woningen. Dit komt neer op 53 kg/m
3
 x XX €/kg = XX  €/m

3
. 

Bij een standaard rijtjeswoning vangt de funderingsbalk onder de woningscheidende wand in totaal 

twee wanden op. Gemiddeld zit er dus in een rijtjeswoning van acht woningen 1,125 stuks langsbalk 

onder. Het kostenverschil tussen verticaal en horizontaal monteren is hieronder berekend.  

Verticaal: 1,125 stuks  x 9 m  x 0,4 m  x 0,5 m  x XX €/m
3
 =  €       XX 

Horizontaal: 1,125 stuks  x 9 m  x 0,4 m  x 0,5 m  x XX  €/m
3
 = €       XX - 

Verschil per woning €   45,03 

 DV004 verbindingen 1.1.7

In een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco worden zelden DV004 verbindingen toegepast, omdat 

het eigen gewicht van de gevels vaak voldoende is om de stabiliteit van het Maatbetoncasco te 

waarborgen. Alleen in windgebied 1 en bij grote uitbouwen worden deze verbindingen toegepast.  

Bij een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco is het aanbrengen van DV021 koppelingen niet mogelijk, 

dit wordt mede gecompenseerd door het toepassen van DV004-verbindingen. Het casco krijg in totaal 
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op de 1e bouwlaag vier DV004-verbindingen. Eén verbinding bestaat uit twee KY006 en één lasplaat. De 

totale kosten van één DV004 verbinding is: 

Twee keer KY006 (aanschaf en aanbrengen in fabriek) x € XX = €   XX 

Eén keer lasplaat MY017 (aanschaf) x € XX = €   XX + 

Totaal €   XX 

Per verticaal gemonteerd Maatbetoncasco komt 4 x € XX = € XX aan DV004 verbindingen bij. 

 DV021 verbindingen 1.1.8

In een horizontaal Maatbetoncasco worden vier DV021 verbindingen gemaakt om de stabiliteit van het 

Maatbetoncasco te verzorgen op blokniveau. Deze verbinding kost in aanschaf € XX per stuk, dus in 

totaal € XX. In een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco worden DV021 het liefst vermeden, omdat de 

naastgelegen woning nog niet gemonteerd is dus deze verbinding pas werkt als beide woningen 

gebouwd zijn. 

 Gevelwapening 1.1.9

De gevelwapening draagt voor een belangrijk deel bij aan de stabiliteit van het Maatbetoncasco. De 

wapening kost XX €/kg. Dit is de aanschaf inclusief het aanbrengen in de fabriek.  

In een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco wordt over het algemeen de volgende wapening 

toegepast: 

Gevels van de 1
e
 bouwlaag Ø 14 mm =  90,36 kg  x XX €/kg = € XX x 2 gevels  =  € XX 

Gevels van de 2
e
 bouwlaag Ø 10 mm =  42,58 kg  x XX €/kg = € XX x 2 gevels =   € XX + 

Totaal gevelwapening voor vier gevels  € XX 

In een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco moet worden toegepast: 

Gevels van de 1
e
 bouwlaag Ø 16 mm = 118,56 kg x XX €/kg =  € XX x 2 gevels =   €   XX 

Gevels van de 2
e
 bouwlaag Ø 12 mm = 63,20 kg    x XX €/kg = € XX x 2 gevels =  ` €   XX + 

Totaal gevelwapening voor vier gevels €   XX 

In de gevels moet bij een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco in totaal € XX meer wapening. 

 Wapening in wanden 1.1.10

Bij een horizontaal gemonteerd Maatbetoncasco wordt alleen transportwapening in de wanden 

toegepast. Bij een verticaal gemonteerd Maatbetoncasco is het nodig om bij variant 2 en 3 een 

randstaaf toe te voegen aan de onderzijde van de wand, zodat de wand kan fungeren als wandligger.  

Hier is een wapeningsstaaf Ø 10 mm voor nodig bij wanden < 8,6 m
1
.  

Bij wanden met een lengte van > 8,6 m
1
 is een staaf Ø 12 mm benodigd. 
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Bij een wand van 8,6 m
1
: 

Een staaf Ø 10 mm weegt 0,64 kg/ m
1.

In totaal 8,6 m
1
  x  0,64 kg/m

1
  =  5,5 kg a  XX €/kg is € XX per wand. 

In één verticaal gemonteerd Maatbetoncasco zal dus in totaal € XX aan wandwapening nodig zijn. 

Bij een wand van 10 m
1
: 

Een staaf Ø 12 mm weegt 0,93 kg/ m
1
, dus in totaal 10 m

1  
x 0,93 kg/m

1  
= 9,30 kg a XX €/kg is € XX per 

wand. 

In één verticaal gemonteerd Maatbetoncasco met wanden van 10 meter zal dus in totaal € XX aan 

wandwapening nodig zijn.  

 Cascovloer in plaats van kanaalplaatvloeren 1.1.11

De cascovloer is een hoogwaardige vloer met een betere maatvastheid, een vlakkere afwerking en meer 

instortmogelijkheden ten opzichte van de kanaal- en leidingplaatvloer. Deze vloer heeft een breedte tot 

3200 mm en kan daarom bij een standaard Maatbetoncasco het vloerveld dichtleggen met drie platen. 

De calculatieprijs van de vloer ligt hoger dan de kanaalplaatvloer en leidingplaatvloer. Het verschil per 

vierkante meter is hieronder berekend aan de hand van kostenkengetallen. Bij variant 3 zal in totaal zal 

30,24 m² kanaalplaat worden vervangen voor cascovloeren.  

30,24 m²  x € XX,- = € XX 

30,24 m²  x € XX,- = € XX    - 

Verschil € XX 
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 Kostenconsequenties voor varianten 1.1.12

In onderstaande tabel zijn de productiekosten van drie varianten vergeleken met een horizontaal 

gemonteerd Maatbetoncasco. 

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Horizontaal 

Ondersabelingsmortel K50 €   XX OSVM16 €   XX OSVM16 €   XX OSVM16 €   XX 

Steltegels 8 stuks €   5,60  16 stuks €     11,20 16 stuks €     11,20 8 stuks €   5,60  

Wap. fundering 45 

kg/m
3
 

€   253,33 53 kg/m
3 

 €   298,36 53 

kg/m
3
 

€   298,36 45 kg/m
3
 €   253,33 

DV004 4 stuks €     XX 4 stuks €     XX geen €    0,00 geen €   0,00 

DV021 geen €    0,00 geen €    0,00 geen €    0,00 4 stuks €   9,08 

Gevelwap. 1
e
 bwlg Ø 16 

mm 

€   XX Ø 16 mm €   XX Ø 16 

mm 

€   XX Ø 14 mm €   XX 

Gevelwap. 2
e
 bwlg Ø 12 

mm 

€   XX Ø 12 mm €   XX Ø 12 

mm 

€   XX Ø 10 mm  €  XX 

Wandwap. 1
e 

bwlg Geen €    0,00 Ø 10 mm €     30,60 Ø 10 

mm 

€     XX Geen €   0,00 

Cascovloer extra Geen €    0,00 Geen €    0,00 60,48 m
2
 €   XX Geen €   0,00 

Lasverb. in vloer Geen €    0,00 Geen €    0,00 8 stuks €   157,44    Geen €   0,00 

Totaal € 2152,- € 1672,-  € 2347,- €  1245,- 

Verschil tov horizont. - € 907,- - € 428,- - € 1102,- 

In bovenstaande tabel zijn de kostenconsequenties voor verschillende constructieve varianten 

inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat de productiekosten van alle verticale varianten hoger liggen zijn 

dan van de horizontale variant. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de extra constructieve 

wapening in wanden en gevels en extra constructieve DV004 koppelingen. Variant 3 is aanzienlijk 

duurder door het toepassen van drie cascovloeren per vloerveld. Dit zal zich deels terugbetalen doordat 

een vloerveld met cascovloeren sneller gemonteerd is dan met kanaalplaatvloeren. 
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Bijlage 10: Checklist veiligheid en gezondheid 

Ja aan deze eis wordt voldaan  

Nvt deze eis is bij het verticale montageproces niet van toepassing 

Nee  aan deze eis wordt niet voldaan, maar dit is op een alternatieve manier opgelost 

 

Ontwerp 

Voorzie geprefabriceerde casco-elementen van voorgemonteerde kozijnen. ja 

Pas geprefabriceerde dakkapellen en dakramen toe. ja 

Voorzie dakelementen zoveel mogelijk van accessoires als dakramen en panlatten. 

 

ja 

Pas dakelementen toe met een zelfzoekende oplegging op de kantgording. ja 

Creëer een aanslag, waarin het wandelement of kozijn kan worden geplaatst. Hierdoor wordt 

het stellen van zware bouwdelen vergemakkelijkt. 

nee 

 

Houd in de detailleringen rekening met voldoende stelruimte; zeker als de gevelelementen 

onder een overstek moeten worden geplaatst. 

ja 

Neem in de constructie voorzieningen op voor het bevestigen van steigers, leuningwerk, 

vangnetten en harnasgordels. 

ja 

Kies voor gevelelementen die boven de verdiepingsvloeren uitsteken zodat na het aanbrengen 

van deze elementen reeds vloerrandbeveiliging aanwezig is. Een andere mogelijkheid is 

leuningwerk op de binnenspouwbladen monteren. 

nvt 

 

Projectvoorbereiding 

Inventariseer de wand- en vloeropeningen tijdens de verschillende fasen van het bouwproces 

en inventariseer de werkzaamheden aan de wand- en vloeropeningen. Selecteer op basis 

hiervan een geschikt beveiligingssysteem. 

ja 

Neem richtlijnen in het V&G-plan op over de weersomstandigheden (met name de windkracht) 

waarbij de werkzaamheden gestaakt moeten worden. 

ja 

Leg de ploegtaken vast in een taakstelling, waarin richtlijnen voor de veiligheid zijn 

opgenomen. 

ja 

Stem de ploeggrootte af op de te leveren productie. ja 

Zorg voor goede verlichting van de werkplek. ja 

Zorg voor goede werkinstructies. ja 

Plan steigers geheel aansluitend om een werkniveau. ja 

Creëer een tijdelijke sponning of aanslagblokjes, waarin of waartegen het wandelement of 

kozijn kan worden geplaatst. 

nee 

 

Creëer een veiligheidszone rond steigers, waarin geen verkeer mag zijn of keten mogen worden 

geplaatst vanwege het risico van vallende voorwerpen. Maak gebruik van netten, indien deze 

ruimte niet aanwezig is. 

ja 

Voorzie constructiedelen van bevestigingsmogelijkheden voor steigers, leuninghouders, 

vangnetten en harnasgordels. 

ja 

Voorzie leuningsystemen van een montagevoorschrift. ja 

Voorzie leuningstaanders, bussen en dergelijke van ontwateringsgaten. ja 

Beoordeel welk hef- en hijsgereedschap nodig is. Zorg voor voldoende materieel. ja 

Hanteer een vaste, modulaire maatvoering voor trapgaten, waardoor het mogelijk is 

afdekkingen voor de trapgatsparing te prefabriceren. 

ja 
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Plaats de definitieve trappen zo vroeg mogelijk tijdens de uitvoeringsfase. ja 

Maak een legplan voor het plaatsen van de vloerelementen. ja 

Uitvoering 

Controleer de kwaliteit van het materiaal van het leuningwerk vóór het aanbrengen en ook 

tussentijds. 

ja 

Breng bij werkzaamheden op een trap of ladder, verhoogd leuningwerk aan. nvt 

Zorg voor goede aansluiting tussen leuningen onderling en tussen leuning en constructie. ja 

Houd een overlap aan tussen leuningen die kunnen schuiven. ja 

Controleer het leuningwerk op constructie en sterkte. ja 

Beoordeel of de werkzaamheden volledig zijn afgerond alvorens het beveiligingssysteem af te 

breken. 

ja 

Controleer met name of het werken op de eerste verdieping beveiligd moet worden. ja 

Op de verschillende werkplekken (daken, verdiepingsvloeren en steigers) dient te allen tijde 

rekening te worden gehouden met de mogelijkheid tot vluchten in noodsituaties. Als algemeen 

uitgangspunt met betrekking tot goede vluchtwegen geldt dat vanuit een ruimte waarin een 

arbeidsplaats is gelegen twee onafhankelijke vluchtroutes naar een veilige plaats leiden. 

ja 

Gelet op de reële mogelijkheid dat een vluchtmogelijkheid bij een noodsituatie onbruikbaar is, 

zal veelal een tweede vluchtmogelijkheid aanwezig moeten zijn. 

ja 

Gebruik van een voldoende zware kraan. ja 

Hijsmiddelen pas losmaken wanneer de elementen voldoende zijn gezekerd. ja 

Voldoende schoring van de juist geplaatste elementen. ja 

Stoppen van de werkzaamheden bij te zware wind. ja 

Voldoende draagkrachtige ondergrond voor de rolsteiger. ja 

Juist gebruik van vanglijnen. ja 

Daksysteem-elementen aanbrengen met een hijskraan. ja 

Gordingen aanbrengen vanaf een veilige werkvloer of vanaf een stabiel opgestelde en 

geborgde ladder. 

ja 

Veilige steiger aanbrengen ter hoogte van of juist onder de dakvoet; zo nodig voorzien van 

verhoogd leuningwerk. Indien een steiger niet mogelijk is, werken met vangnetten of 

harnasgordels. 

ja 

Leg (dak)vloersparingen altijd dicht, ongeacht de valhoogte. ja 

Maak de afdekking voldoende draagkrachtig. Denk hierbij niet aan het gewicht van personen, 

maar ook eventueel aanwezig materieel. 

ja 

Zorg ervoor dat de afdekking van een sparing niet kan verschuiven. Dit kan worden bereikt 

door een sponning te creëren of door de bedekking te voorzien van een klamp of een pen. 

ja 

Indien trapgaten worden voorzien van leuningwerk, vergeet de kantplank niet. nvt 

Indien randbeveiliging noodzakelijk is, randbeveiliging direct na het plaatsen van het eerste 

vloerelement aanbrengen. 

nee 

Indien mogelijk de randbeveiliging voorafgaand aan het plaatsen van het vloerelement op het 

element aanbrengen. 

nvt 

Valgevaar van meer dan 2,5 meter of onder risicoverhogende omstandigheden beveiligen met 

vangnetten of harnasgordels. 

ja 

Voer de montage van de vloerelementen uit volgens het legplan. ja 

Draag zorg voor een voldoende zware kraan. ja 
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Beveilig niet alleen het legoppervlak met een personenvangnet, maar houd ook een extra 

breedte van minimaal 2,5 meter aan naast het legoppervlak. 

nvt 

Gebruik een fijnmazig personenvangnet of leg een fijnmazig net in het personenvangnet ter 

bescherming tegen vallende voorwerpen. 

nvt 

Hang het zodanig op dat het laagste punt van het vangnet 3,5 meter boven de onderliggende 

vloer hangt en ten hoogste 2,5 meter onder de werkvloer. 

nvt 

Het vangnet is voldoende sterk om tegelijk meerdere vallende personen op te vangen. nvt 

Het vangnet steekt circa 2 meter buiten het werkgebied, tenzij er leuningwerk is aangebracht 

langs de begrenzing 

nvt 

Er moeten goede bevestigingspunten (ogen en haken) zijn voor de ophanging van de netten. nvt 

Hier dient in het ontwerp (en werkvoorbereiding) al rekening mee te worden gehouden. De 

bevestigingspunten mogen niet verder dan 2,5 meter uit elkaar zitten. 

nvt 

Bevestig de vanglijnen op een wijze waardoor de stelleurs niet gehinderd worden in hun werk ja 

Gebruik geen te lange vanglijnen. Maak zo nodig een constructie met tussenstaanders en 

hulplijnen bij grote legvlakken. 

ja 

Het is verboden lasten over personen te hijsen. ja 

Het is verboden voor onbevoegde personen zich te bevinden binnen het werkbereik van de 

kraan. Indien het zich voordoet legt de machinist het werk stil. 

ja 

De machinist draagt zorg dat het werkgebied van de kraan wordt afgezet. ja 

Een bevoegd persoon (betrokken bij de hijswerkzaamheden zoals toezichthouder of 

hijsbegeleider) wordt door de machinist gewaarschuwd dat de werkzaamheden gaan starten of 

stoppen indien deze zich binnen het werkbereik van de kraan bevindt. 

ja 

Voorkom de aanwezig van personen in een gebouw waarover een last gehesen wordt, 

bijvoorbeeld door het gebouw te ontruimen of een ander tijdstip te kiezen voor de 

hijswerkzaamheden (bv na werktijd). 

nvt 

Een last kan alleen over een gebouw gehesen worden indien aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan: 

 er geen gevaarlijke werkprocessen in het gebouw plaatsvinden 

 er geen gevaarlijke installaties in het gebouw zijn, als er wel gevaarlijke werkprocessen 

of installaties in het gebouw zijn zoek dan een alternatieve hijsroute. 

 er geen personen aanwezig zijn. 

nvt 
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Bijlage 11: Netto procestijden van montageactiviteiten 

Activiteiten Sub-activiteiten 
Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Maatvoering 
aanbrengen op 
fundering  in X en Y 
richting 

Maatvoering voor gevels met afschrijfklos 2 man 36 sec 120 mancmin 

Smetdraad uitrollen, op fundering smetten en oprollen (per 
lijn) 2 man 76 sec 253 mancmin 

  
 

  
 

    
 

  
      

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Begane grondvloer 
leggen 

Vloerklem aanpikken 1 man 203 sec 338 mancmin 

EPS sparingen inzagen (per sparing) 1 man 45 sec 75 mancmin 

Vloerplaat aanpikken 3 man 27 sec 135 mancmin 

EPS sparing verwijderen (per sparing) 1 man 32 sec 53 mancmin 

Vloerplaat hijsen (per vloerplaat) 3 man 40 sec 200 mancmin 

W-installaties door sparingen begeleiden en vloerplaat 
leggen (per vloerplaat) 2 man 42 sec 140 mancmin 

Terug hijsen met klem 2 man 40 sec 133 mancmin 

Vloerklem lospikken 1 man 203 sec 338 mancmin 

  
      

  
     

  

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Begane grondvloer 
afstorten 

EPS-stortstroken op maat zagen en aanbrengen per 5,4 m1 1 man 192 sec 320 mancmin 

Japanner vullen met mortel (per stuk) (2 stuks/woning) 1 man 352 sec 587 mancmin 

Japanner op vloerveld hijsen 1 man 219 sec 365 mancmin 

Kelkvoegen en stortstroken afstorten (per voeg van 5,4 m1) 2 man 156 sec 520 mancmin 

  
      

  
     

  

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Maatvoering 
aanbrengen op 
begane grondvloer  
in Y richting 

Maatvoering van aannemer met duimstok en waterpas 
verklikken en markeren met potloodstreep op begane 
grondvloer (per punt) 2 man 36 sec 120 mancmin 

  Smetdraad uitrollen, op begane grondvloer smetten en 
oprollen (per lijn) 2 man 76 sec 253 mancmin 

 

 
      

  
      

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Hoogtemaatvoering 
aanbrengen op 
fundering en 
begane grondvloer 

Laserwaterpas op statief monteren en opstellen 1 man 52 sec 87 mancmin 

Ontvanger op lat afstellen op benodigde peilmaat 1 man 115 sec 192 mancmin 

Stapeltjes steltegels neerleggen en op hoogte stellen (per 
stapeltje) 2 man 42 sec 140 mancmin 

  
   

    
 

  
      

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Wanden plaatsen Trek/ drukschoren op vloerveld hijsen 1 man 261 sec 435 mancmin 

Japanner vullen met mortel (per stuk) 1 man 352 sec 587 mancmin 

Japanner op vloerveld hijsen (per stuk) 1 man 219 sec 365 mancmin 

Mortel aanbrengen tussen de stapels steltegels (per zijde) 1 man 43 sec 72 mancmin 

Gevels voorzien van compriband (per zijde) 1 man 25 sec 42 mancmin 

Wanden voorzien van oplegvilt (per wand) 1 man 121 sec 202 mancmin 



 

      56        Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

Wanden voorzien van flexibele elektrapijpjes (per wand) 1 man 136 sec 227 mancmin 

Wand aanpikken 3 man 83 sec 415 mancmin 

Wand hijsen 2 man 40 sec 133 mancmin 

Wand grof positioneren 2 man 72 sec 240 mancmin 

Wand verankeren aan vloer m.b.v. schoren 2 man 68 sec 227 mancmin 

Wand lospikken 2 man 84 sec 280 mancmin 

Kraan terugdraaien voor volgende element 2 man 40 sec 133 mancmin 

Randbeveiliging verwijderen 1 man 135 sec 225 mancmin 

Wand fijn positioneren 2 man 206 sec 687 mancmin 

Wand ondersabelen (per wand) 1 man 322 sec 536 mancmin 

Wand vastlassen (per verbinding) 1 man 359 sec 598 mancmin 

  
      

  
      

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Gipsblokken 
opperen 

Pallethaak aanpikken 1 man 95 sec 158 mancmin 

Gipsblokken aanpikken (per pallet) 3 man 27 sec 135 mancmin 

Gipsblokken hijsen (per pallet) 3 man 40 sec 200 mancmin 

Gipsblokken plaatsen (per pallet) 3 man 31 sec 155 mancmin 

Kraan terugdraaien voor volgende pakket 3 man 40 sec 200 mancmin 

Pallethaak lospikken 1 man 68 sec 113 mancmin 

  
      

  
      

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Maatvoering 
aanbrengen t.b.v. 
trapgat 

Ladders plaatsen 1 man 67 sec 112 mancmin 

Trapgat maatvoeren vanaf gevels 1 man 40 sec 67 mancmin 

  
      

                

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Verdiepingsvloer 
leggen 

Vloerenklem aanpikken 1 man 203 sec 338 mancmin 

Vloer aanpikken 1 man 20 sec 33 mancmin 

Vloer hijsen 2 man 40 sec 133 mancmin 

Ladder tegen wand zetten 2 man 15 sec 50 mancmin 

Vloer leggen 2 man 42 sec 140 mancmin 

Valgordel vastzetten 2 man 14 sec 47 mancmin 

Ketting en vloerklem lospikken 2 man 13 sec 43 mancmin 

Kraan terugdraaien voor volgende vloerplaat 2 man 40 sec 133 mancmin 

Vloerklem lospikken 1 man 203 sec 338 mancmin 

Hijsogen aan boorankers vastdraaien (per plaat) 1 man 43 sec 72 mancmin 

Hijsogen/ hijslus aanpikken 1 man 24 sec 40 mancmin 

Pasplaat/ cascovloer hijsen 3 man 40 sec 200 mancmin 

Pasplaat/ cascovloer leggen 3 man 84 sec 420 mancmin 

Kraan terugdraaien voor volgende vloerplaat 3 man 40 sec 200 mancmin 

Hijsogen lospikken 1 man 24 sec 40 mancmin 

Hijsogen losdraaien 1 man 43 sec 72 mancmin 

  
      

                

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Randbeveiliging 
aanbrengen 

Trapgatbeveiliging hijsen 
3 man 255 sec 

127
5 

mancmin 

Trapgatbeveiliging over trapgat leggen 2 man 93 sec 310 mancmin 

Steigerhout en balusters hijsen 3 man 255 sec 127 mancmin 
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5 

Balusters vastboren (per baluster) 1 man 68 sec 113 mancmin 

Steigerplanken in balusters aanbrengen (per plank) 1 man 92 sec 153 mancmin 

 
  

 
  

 
  

              

  
      

                

Activiteiten Sub-activiteiten Maninzet Tijdsmeting Arbeid 

Verdiepingsvloeren 
afstorten 

Latten bij gevel-vloeraansluiting aanbrengen (per 
verdiepingsvloer) 1 man 225 sec 375 mancmin 

Japanner vullen met mortel 1 man 352 sec 587 mancmin 

Japanner op vloerveld hijsen 2 man 219 sec 730 mancmin 

Sirex aanbrengen t.p.v. woningscheiding (per 9 m1) 1 man 223 sec 372 mancmin 

Windhaken vastzetten (per stuk) 1 man 116 sec 193 mancmin 

Kelkvoegen afstorten (per 5,4 m1) 2 man 156 sec 520 mancmin 
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Bijlage 12: Netto arbeid voor aanvullende werkzaamheden 

 Onderbouw 1.1.13

Montage prefab funderingsbalken 

Bij een traditionele horizontale bouw wordt een volledig blok geheid en voorzien van prefab 

betonbalken. Bij een woningbouwproject in Bergambacht heeft de montageploeg 83 balken in één dag 

gemonteerd met een ploeg van zeven man. Het monteren van één prefab funderingsbalk kost 

gemiddeld 5:47 minuten, dit komt overeen met 4048 mancmin/balk.   

Opperen wapening t.b.v. in situ gestorte funderingsbalken 

Wapeningsnetten en -korven voor in het werk gestorte funderingsbalken worden vaak door een kraan 

geopperd. In de begroting van project Vogeltjesbuurt is hier 15 minuten kraantijd per woning voor 

gereserveerd à 65,- €/uur. Het opperen gebeurt met twee werklieden à 40 €/uur. Het budget dat hieruit 

voortkomt is:  ¼ x € 65,- + ¼ x 2 x € 40,- = 36,25 €/week. 

Storten fundering 

Een fundering wordt gestort met een betonpomp of een kubel aan de kraan. In de fundering van één 

woning bij referentieproject de Vogeltjesbuurt zit 3,2 m
3
 beton. Dat zijn in totaal vier hijsjes met een 1 

m
3
 kubel. Gemiddeld duurt het vullen, hijsen en legen van één kubel 6 minuten met twee man. Dit staat 

gelijk aan 1200 x 4 hijsjes = 4800 cmin/woning. 

 Bovenbouw 1.1.14

Montage prefab betonnen binnenwanden 

Het monteren van betonnen binnenwanden kan een taak van de montageploeg zijn. De 

montageploegen geven aan dat het monteren van een binnenwand even veel tijd kost als het monteren 

van een wand- of gevelelement. Uit observaties is gebleken dat de netto taaktijd van het aanpikken, 

hijsen, monteren, stellen, ondersabelen en aflassen van een wand 3457 mancmin behoeft. 

 Gevel- en dak 1.1.15

Montage scharnierkap, muurplaten en aftimmering 

Uit observaties bij project 26 woningen Bergambacht van Condor Wessels (gebouwd in een one-piece-

flow) is gebleken dat een ervaren ploeg (Haase B.V.) de muurplaten en kap monteert in: 

Activiteit Start Einde Aantal 

man 

Arbeid 

Maatvoering X en Y t.b.v. muurplaat 13.44 uur 14.02 uur 2 man 3.600 mancmin 

Hoogte maatvoering muurplaat 14.02 uur 14.14 uur 2 man 2.400 mancmin 

Uitlopen F-beugels 14.14 uur 14.18 uur 2 man 800 mancmin 

Boren F-beugels 14.18 uur 15.01 uur 3 man 12.900 mancmin 

Muurplaat aanbrengen 15.01 uur 15.20 uur 3 man 5.700 mancmin 

Kap monteren (twee elementen) 15.20 uur 15.41 uur 3 man 6.300 mancmin 

Kap doorschroeven 15.30 uur 15.55 uur 2 man 5.000 mancmin 

Totaal 34.450 mancmin 
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Deze arbeid is de netto taaktijd (A) met bijkomende onregelmatige werkzaamheden (B). Dit resulteert in 

een netto taaktijd voor het aanbrengen van de maatvoering, F-beugels en twee prefab dakelementen 

van 34.450 / 1,55 = 22.200 mancmin per woning.  

Niet alle ploegen zullen dit tempo halen, omdat Haase bijzonder gedreven en ervaren is in het monteren 

van kapconstructies. Een reële netto taaktijd voor het aanbrengen van maatvoering, monteren van de F-

beugels en het plaatsen van de dakelementen is 25.000 mancmin/woning.  

 

Opperen dakpannen, steigermateriaal, gevelstenen en knieschotten 

Het opperen van diverse materialen wordt vaak gedaan door de montageploeg voor de aannemer. Uit 

observatie is gebleken dat het opperen van diverse materialen, zoals randbeveiliging, japanners of 

pallets materialen gemiddeld 255 seconden duurt met 3 man.  

Dit betekent een netto taaktijd van 1275 mancmin/ hijsje. 

 

 Afbouw 1.1.16

Montage prefab sanitair-units 

De montageploegen hebben geen ervaring met het monteren van prefab sanitair-units. Als de units 

meegenomen worden in de bouwcyclus van de het prefab betoncasco, verwachten de montageploegen 

dat er rond de vier badkamers per uur gemonteerd kunnen worden. Dus gemiddeld 15 minuten/unit 

met 4 man.  Dit resulteert in 6000 mancmin per unit. Deze arbeid is de netto taaktijd (A) met 

bijkomende onregelmatige werkzaamheden (B).  

De netto taaktijd bedraagt 6000 / 1,55 = 3870 mancmin/ unit. 

 

Opperen binnenwanden en houten trappen 

Het inhijsen van gipsblokken, materialen voor metal-studwanden en houten trappen wordt vaak gedaan 

door de montageploeg voor de aannemer. Uit observatie is gebleken dat het opperen van diverse 

materialen, gemiddeld 255 seconden duurt met 3 man.  

Dit betekent een netto taaktijd van 1275 mancmin/ hijsje. 
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Bijlage 13: Bepalen van toeslagfactoren 

De toeslagen worden uitgedrukt in percentages en zijn een toeslag over de directe tijd (A). De toeslag 

voor bijkomende en onregelmatige handelingen (B) wordt alleen over de netto taaktijd (A) gerekend. De 

toeslag voor rust en persoonlijke verzorging (C) wordt over A en B gerekend. Over A, B en C wordt de 

toeslag voor aan- en afloop (D) gerekend, dit leidt tot de bruto bewerkingstijd (E). In onderstaande tabel 

en visualisatie is dit inzichtelijk gemaakt. 

In manminuten In procenten 

Netto taaktijd A 100 % 

Bijkomende en onregelmatige 

handelingen 

B B x 100% A 

Rust en persoonlijke verzorging C C x 100% A+B 

Aan- en afloop D D x 100% A+B+C 

Bruto bewerkingstijd E 

Tabel 3.8; Verhouding toeslagen ten opzichte van netto taaktijd 

Figuur 3.9; Visualisatie van samenstelling van de bruto bewerkingstijd (E) 

 Bepaling van de toeslagfactoren 1.1.17

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

direct productieve werkzaamheden). Dit komt door toeslagen die onvermijdbaar zijn. In deze paragraaf 

wordt de hoogte van de toeslagen bepaald.  

 Bruto en netto werktijd 1.1.18

De montageploegen werken iedere dag van 7.00 tot 15.45uur. In onderstaand schema is de netto 

werktijd bepaald. Iedere dag heeft de montageploeg 480 minuten tot de beschikking voor direct 

productieve handelingen, bijkomende en onregelmatige handelingen, rust en persoonlijke verzorging en 

aan- en afloop.  

Aan- en afloop (D) 

Rust en persoonlijke 

verzorging (C) 

Bijkomende en 

onregelmatige 

handelingen (B) 

Netto taaktijd (A) 

Bruto bewerkingstijd (E) 
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Beschrijving Tijd 

Werktijd 7:00  tot  15:45 uur 

Bruto werktijd 525 minuten 

Pauze buiten werktijd 45 minuten 

Netto werktijd 480 minuten 

Tabel 3.10; Bepaling van netto werktijd 

 

 Multi-moment-opnames bij horizontaal gemonteerde Maatbetoncasco’s 1.1.19

Door middel van Multi-moment-opnames op drie projecten is de verhouding tussen de direct 

productieve tijd, bijkomende en onregelmatige handelingen, rust en persoonlijke verzorging en aan- en 

afloop bepaald.  In tabel 3.11 is de som van de multi-moment-opname gegeven. Op willekeurige 

momenten op de dag zijn de activiteiten van de werklieden van de montageploeg geturfd, gemiddeld 

1,1 waarneming per minuut per persoon verdeeld over een netto werktijd van 24 uur. Dit zijn gegevens 

van de drie projecten. De verhouding tussen deze getallen bepaalt de toeslagfactor. Deze is berekend in 

tabel 3.13. 

 

 

 
Tabel 3.11; Opsomming multi-moment-opnames op drie projecten 

 

 

In tabel 3.12 zijn de bevindingen van de multi-moment-opnames opgeteld en is de verhouding bepaald. 

In de kolommen zijn de verschillende groepen met activiteiten gegeven. In de eerste rij is het aantal 

waarnemingen per groep gegeven. In de tweede rij is de verhouding bepaald tussen de groepen. In de 

derde rij is de verhouding bepaald ten opzichte van de direct productieve handelingen. Deze 

percentages bepalen de toeslagfactoren over de direct productieve handelingen. In de vierde en vijfde 

rij zijn de waarnemingen vertaald naar tijd ten opzichte van het totaal aantal manseconden en 

manminuten per dag. 

 
 

direct 

productief

werkregeling werkplek-

afstemming

werk-

organisatie

bijkomende 

handelingen

rust en PV aan- en 

afloop

Project 1 aanpikker 306 0 0 102 111 27 8

Project 2 384 0 0 87 42 27 5

Project 3 276 0 0 120 57 39 7

Project 1 lasser 294 0 0 42 132 75 2

Project 2 402 0 0 57 66 15 3

Project 3 285 0 0 84 78 60 1

Project 1 mortel 252 0 0 84 132 78 4

Project 2 384 0 0 78 60 18 8

Project 3 285 0 0 72 87 54 3

Project 1 montage 327 0 0 57 93 69 11

Project 2 330 0 0 102 81 27 9

Project 3 309 0 0 24 111 45 7

Project 1 montage 303 0 0 78 99 66 9

Project 2 231 0 0 231 51 27 14

Project 3 294 0 0 48 105 39 2

4662 0 0 1266 1305 666 93Totaal
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Tabel 3.12; Verhouding  tussen verschillende activiteiten 

De gegevens uit tabellen 3.11 en 3.12 zijn gebruikt om de toeslagfactoren te bepalen. In tabel 3.13 zijn 

de percentages vertaald naar toeslagfactoren. Deze factoren worden in de ontwerpfase gebruikt om 

een reële inschatting van de tijdbesteding van de montageploeg te maken. 

Tabel 3.13; Bepaling verhouding en toeslagfactoren 

direct productief werkregeling
werkplek-

afstemming
werk-organisatie

bijkomende 

handelingen
rust en PV aan- en afloop som

waarnemingen 4662 0 0 1266 1305 666 93 7992

percentage totaal 58% 0% 0% 16% 16% 8% 1% 100%

percentage t.o.v. 

direct productief
100% 0% 0% 27% 28% 14% 2% 171%

seconden/man/dag 16800 0 0 4562 4703 2400 335 28800

minuten/man/dag 280 0 0 76 78 40 6 480

verhouding totale 

tijd

verhouding t.o.v. 

totale directe tijd

toeslag-factor

A 280 58% 100% 1,00

0

0

76

78

B 154 32% 55% 1,55

C 40 8% 9% 1,09

D 6 1% 1% 1,01

E 480 100% nvt 1,71

bijkomende handelingen

ploegbezetting in 

minuten/dag

totale directe tijd

werkregeling

werkplek-afstemming

werk-organisatie

totale bijkomende en 

onregelmatige handelingen

rust en PV

aan- en afloop

totale tijd en toeslagfactor
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Bijlage 14: Kraankosten 

Hieronder waren de kraankosten gegeven die standaard worden gehanteerd binnen CRH Structural, 

maar deze zijn vertrouwelijk. 
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Bijlage 15: Beoordeling van varianten 

element nummer richting variant eis 1 eis 2 eis 3 score beste 

variant 

Ribbenvloer 1 t/m 7        

         

Wand 8 X-as A - + 0 0  

   B + 0 0 1  

   C + + 0 2 X 

   D - - + -1  

   E + - + 1  

   F + - + 1  

         
Wand 8 Y-as G + + 0 2 X 

   H + 0 0 1  

   I + - + 0  

   J + - + 0  

   K + - + 0  

         
Wand 8 Z-as L + + 0 2 X 

         
Gevels 9 en 10 X-as M + + 0 2 X 

   N + - + 1  

         
Gevels 9 en 10 Y-as O + - - -1  

   P + + 0 2 X 

   Q + - + 1  

   R + - + 1  

   S + - + 1  

   T - - + -1  

         
Gevels 9 en 10 Z-as U - - 0 -2  

   V + + 0 2 X 

         
Verd. Vloer 12 t/m 17 X-as W + + 0 2 X 

   X + 0 0 1  

         
Verd. Vloer 12 t/m 17 Y-as Y + + 0 2 X 

   Z + -1 0 0  

   AA + + -1 1 X 

         
Verd. Vloer 12 t/m 17 Z-as AB + + + 3 X 

         
Wand 18 X-as AC + - - -1  

   AD - 0 + 0  

   AE - 0 + 0  

   AF - 0 + 0  

   AG + + + 3 X 

   AH + 0 + 2  
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   AI - 0 + 0  

         

Wand 18 Y-as AJ + 0 0 1  

   AK + - 0 0  

   AL + 0 0 1  

   AM + 0 0 1  

   AN + 0 0 1  

   AO + - 0 0  

   AP + + 0 2 X 

   AQ + 0 0 1  

   AR + 0 0 1  

   AS + - + 1  

         

Wand 18 Z-as AT + 0 0 1  

   AU + -1 0 0  

   AV + -1 0 0  

   AW + + 0 2 X 

         

Gevels 19 en 20 X-as AX + + + 3 X 

   AY + 0 + 2  

   AZ + + 0 2  

         

Gevels 19 en 20 Y-as BA - + + 2  

   BB - + + 2  

   BC - 0 + 0  

   BD + 0 + 2  

   BE + - + 1  

   BF - 0 + 0  

   BG - 0 + 0  

   BH - 0 + 0  

   BI - - + 1  

   BJ + + + 3 X 

   BK - + + 2  

   BL - + + 2  

   BM + - + 2  

         

Gevels 19 en 20 Z-as BN - - 0 -1  

   BO - 0 + 0  

   BP - 0 + 0  

   BQ + - + 1  

   BR + + 0 2 X 

         

Wand 11 Y-as BS + + + 3 X 

   BT + 0 + 2  

   BU + 0 + 2  

   BV + 0 + 2  

   BW + - 0 0  
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   BX + - 0 0  

   BY + - 0 0  

   BZ + - 0 0  

         

Wand 21 Y-as CA + - + 2  

   CB + - + 2  

   CC + + + 3 X 

   CD + 0 + 2  

   CE - 0 + 0  

   CF + - 0 0  

   CG + - 0 0  

   CH + 0 0 1  

   CI + 0 0 1  

         

Toppen 28 en 29 X-as CJ + - 0 0  

   CK + - 0 0  

   CL + - + 1  

   CM + 0 + 2  

   CN + + + 3 X 

   CO + 0 + 2  

         

Toppen 28 en 29 Y-as CP + 0 + 2  

   CQ + 0 + 2  

   CR + 0 + 2  

   CS + 0 + 2  

   CT + 0 + 2  

   CU + - + 1  

   CV + - + 1  

   CW + + + 3 X 

   CX + - + 2  

   CY + - + 2  

   CZ + 0 + 2  

   DA + 0 + 2  

   DB - 0 + 0  

   DC + + 0 2  

   DD + + 0 2  

   DE + + 0 2  

   DF + + 0 2  

   DG + + 0 2  

   DH + - 0 0  

         

Muurplaat 30 en 31 X-as DI + - + 1  

   DJ + - + 1  

   DK + + + 3 X 

   DL + 0 + 2  

         

Muurplaat 30 en 31 Z-as DM + - 0 0  
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DN + - - -1 

DO + - + 1 

DP + 0 + 2 

DQ + - + 1 

DR + + + 3 X 

DS + - + 1 

DT + 0 + 2 
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Bijlage 16: Uitdraai van het montageplan 
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In deze kop wordt d.m.v. een afbeelding aangegeven op welke elementen  

de handeling invloed heeft. Deze handeling gaat het aanbrengen van de 

hoofdmaatvoering en heeft 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 de bewerking verduidelijkt met een visualisatie 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 van de handeling en beheersmaatregelen om de risico’s  

te beperken. 

 

 

 

 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Hoofdmaatvoering aanbrengen 1 x hoofdmaatvoerder van de aannemer

Alle elementen

X- en Y-as

De gevels op de fundering maatvoeren met behulp van een total 

station. Het punt dat op de fundering moet worden aangegeven is het 

punt waar de zijkant en binnenkant van dhet gevelelementen samen 

komen, zoals op het detail met een rood kruisje is aangegeven.

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Total station Risico: 

Kraspen Struikelgevaar over funderingsbalken

Fluoriserende spuitverf

Beheersmaatregelen:

Grond aanvullen tegen funderingsbalken

Grond voldoende draagkrachtig maken voor steiger

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:            06 2280 56811

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het aanbrengen van de hoofdmaatvoering op de funderingsbalken

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 
Y-as 

gevel 

Detail 
bovenaanzicht woning-
scheidende wanden        
met gevels 

gevel 

w
an

d
 

w
an

d
 

X X 
gevel 

woning 1 woning 2 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Maatvoering smetten 2 x stelleurs

Elementen 1 t/m 7

Y- richting

De maatvoering op de fundering smetten met behulp van een 

smetdraad. De vloerrand ligt 108 mm van de maatvoering die 

aangegeven is op de fundering.

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Smetdraad Risico: 

Duimstok Struikelgevaar over funderingsbalken

Beheersmaatregelen:

Grond aanvullen tegen funderingsbalken

Grond voldoende draagkrachtig maken voor steiger

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:            06 2280 56812

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het aanbrengen van maatvoering op de fundering t.b.v. de ribbenvloeren

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 
Y-as 

Detail 
bovenaanzicht woning-
scheidende wanden        
met gevels 

gevel 

w
an

d
 

w
an

d
 

X X 
gevel 

       8 
100     

vloerrand 
 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Maatvoering aanbrengen 1 x stelleur

Element 8 t/m 10

X- en Y- richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Afschrijfklos 90 x 256 mm Risico: 

(90 mm is dikte van de gevel) Struikelgevaar over funderingsbalken

(256 mm is 2 x 100 mm wand + 40 mm spouw 

+ 2 x 8 mm voeg = 256 mm)

Beheersmaatregelen:

Grond aanvullen tegen funderingsbalken

Grond voldoende draagkrachtig maken voor steiger

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 56813

Verbind met een waterpas de twee punten die op de fundering staan 

(lijn 1).  Deze lijn is bedoeld voor de binnenkant van de gevel. Daarna 

met behulp van een afschrijfklos de zijkanten van de gevel en de 

zijkant van de wand  afschrijven (gele lijnen 2).

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het aanbrengen van referentielijnen ten behoeve van de gevels en wanden

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 

Y-as 

afschrijfklos 

1 

2 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Ribbenvloer monteren 1 x aanpikker

Elementen 1 t/m 7 2 x stelleurs

X- en Y-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Kraan Risico:

Vloerenklem Beknelling van lichaamsdelen tussen vloerelementen

Ciprozaag Beknelling onder element

Stootijzers 3x

Japanners, schoppen en bezems Beheersmaatregelen:

Planken voor sparingen Dragen van handschoenen en goede PBM

Kraan moet elementen rustig behandelen en hijsen

Ribbenvloeren leggen tot maximaal windkracht 8

Nooit over personen hijsen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 56814

Mortel Megamix OSVM 15 uit de silo gebruiken, aanbrengen met Japanners en schoppen.

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het monteren van de ribbenvloeren

Ribbenvloeren monteren binnen de gesmette lijnen op de fundering en de gele lijnen voor de gevel. Let op dat de nokken van de ribbenvloer 

vlak op de fundering liggen, voorkom dat beugels van de riolering onder de nokken lopen. Na het leggen van de vloerplaten de EPS-vulstroken 

aanbrengen en vloerveld afstorten. Sparingen in de begane grondvloer dich leggen met houten planken en vastzetten aan vloer.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 
Y-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Maatvoering op vloer aanbrengen 1 x stelleur

Element 8

Y-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Waterpas Risico:

Potlood Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Duimstok

Beheersmaatregelen:

Sparingen in vloer dichtleggen en schuiven voorkomen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:            06 2280 56815

Met behulp van een waterpas maatvoering van de wand op de 

ribbenvloer aangegeven. Deze maatvoering alleen aanbrengen aan de 

kant van de reeds gemonteerde woning.  Het waterpas moet 8 mm 

van de maatvoering worden gehouden, zodat een voeg van 8 mm 

ontstaat tussen de gevel en de wand, zoals in het detail hiernaast is 

aangegeven.

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het aanbrengen van de maatvoering op de ribbenvloer voor de wand van de eerste bouwlaag

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Y-as 

8 mm 

Detail 
bovenaanzicht woning-
scheidende wand en gevel 
met de 8 mm voeg 

8 mm 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Steltegels aanbrengen 2 x stelleurs

Element 8 t/m 10

Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Roterende laser Risico:

Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Waterpas of rei

Kunststof steltegels vanaf 1 mm Beheersmaatregelen:

Sparingen in vloer dichtleggen en schuiven voorkomen

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 56816

Ontvanger, bij voorkeur met digitale aflezing van hoogteverschil

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De steltegels aanbrengen voor wanden en gevels op de eerste bouwlaag

De roterende laser opstellen en afstellen naar het hoogtereferentiepunt van de aannemer. Daarna de steltegels aanbrengen voor de wanden 

en gevels. Steltegels altijd boven nokken van ribbenvloer leggen!

Bij wanden van de eerste bouwlaag vier stapels steltegels per wand!!

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Wand monteren 1 x aanpikker

Element 8 2 x stelleurs

X-, Y- en Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Waterpas of rei Risico:

Koevoet Beknelling onder element

Kraan

Kogelkop-ankers Preventie: 

Boorhamer met betonboor Beheersmaatregelen:

Slagmoersleutel Wanden/gevels monteren tot maximaal windkracht 6

Hamer Nooit over mensen hijsen

Duw- en trekschoren Altijd volledig afschoren voor lospikken van element

Japanners, schoppen en bezems

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 56817

Mortel Megamix OSVM 15 uit de silo gebruiken, aanbrengen met Japanners en schoppen.

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De wand van de eerste bouwlaag monteren

De wand in Y-richting monteren aan de strepen op de ribbenvloer. De Z-richting wordt bepaald door de hoogte van de steltegels. De wand 

moet koud op de steltegels staan. De X-richting controleren met een waterpas of rei naar de streep op de fundering. Schoren moeten 

minimaal 24uur blijven staan. Bij lagere temperaturen (< 10°C) of regen is overleg met de projectleider van CRH Structural vereist.

Op de eerste bouwlaag drie schoren per wand aanbrengen!

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 

Y-as 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Wand waterpas stellen 2 x stelleurs

Element 8 1 x aanpikker

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Waterpas Risico:

Duw- en trekschoren Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Steigerhamer

Beheersmaatregelen:

Sparingen in vloer dichtleggen en schuiven voorkomen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:            06 2280 56818

Op de eerste bouwlaag drie schoren per wand aanbrengen!

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De wand waterpas stellen

De wand  waterpas stellen door te draaien aan de duw- en trekschoren.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

De wanden van de eerte 

bouwlaag voorzien van een 

extra schoor 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Gevels monteren 1 x aanpikker

Element 9 en 10 2 x stelleurs

X- en Y-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Waterpas of rei Risico:

Koevoet Beknelling onder element

Kraan

Kogelkop-ankers Preventie: 

Boorhamer met betonboor Beheersmaatregelen:

Slagmoersleutel Wanden/gevels monteren tot maximaal windkracht 6

Hamer Nooit over mensen hijsen

Duw- en trekschoren Altijd volledig afschoren voor lospikken van element

Japanners, schoppen en bezems

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 56819

Schoren moeten minimaal 24 uur blijven staan. Bij lagere temperaturen (< 10°C) of regen is overleg met de projectleider van CRH Structural 

vereist.

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De gevels monteren

De gevels motneren aan de maatvoering op de fundering. In Y-richting de gevel middelden tussen de strepen op de fundering. In X-richting is 

de binnenkant van de gevel (malzijde) maatgevend om aan de maatvoering te monteren.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 

Y-as 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Gevels controleren 2 x stelleurs

Element 9 en 10

Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Roterende laser en ontvanger Risico: 

Hulpmiddel voor bovenkant wand Beknelling lichaamsdelen tussen steltegels en gevel

Koevoet

Kunststof steltegels, dikte vanaf 1 mm

Beheersmaatregelen:

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568110

Ondersabelingsmortel weglaten tot 50 cm naast de steltegels en pas 

aanbrengen na het stellen van de gevel

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De hoogte van de voor- en achtergevel controleren

De hoogte van de gevel controleren met een roterende laser en een hulpmiddel met ontvanger dat over de bovenkant van de gevel wordt 

gehangen. Als de bovenkant van de gevel niet op de goede hoogte zit (± 2 mm), moet deze worden nagesteld. De gevel hoeft voor het 

nastellen niet meer in de kraan te hangen. Door het gebruik van een koevoet, kan de gevel worden opgetild om een steltegel eronderuit te 

halen of toe te voegen. De maat moet op positie 1 en 2 worden gecontroleerd (zie afbeelding).

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

1 

2 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Wand monteren 1 x aanpikker

Element 11 2 x stelleurs

X-, Y- en Z-richting 1 x lasser

1 x mortelwerker

Wand 11 in X-richting stellen zoal op pagina 7 is aangegeven. Voor de 

Y-richting moet de theoretische voeg van 8 mm worden aangehouden 

tussen de gevel en de wand. Als de gevel niet haaks is, moet de dikte 

van de voeg worden gemiddeld over de hoogte van het element, 

zodat er gemiddelde voeg van 8 mm ontstaat. Zoals in het voorbeeld 

hiernaast. →

Detail: vooraanzicht gevel

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Waterpas of rei Risico:

Koevoet Beknelling onder element

Kraan

Kogelkop-ankers Preventie: 

Boorhamer met betonboor Beheersmaatregelen:

Slagmoersleutel Wanden/gevels monteren tot maximaal windkracht 6

Hamer Nooit over mensen hijsen

Duw- en trekschoren Altijd volledig afschoren voor lospikken van element

Japanners, schoppen en bezems

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568111

Mortel Megamix OSVM 15 uit de silo gebruiken, aanbrengen met Japanners en schoppen.

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De tweede wand van de eerste bouwlaag monteren

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 
Y-as 

Z-as 

gevel wand 

voeg onder 10 mm 

voeg boven 6 mm 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Trapgat maatvoeren 1 x stelleur

Op wand

X-as

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Lat met maatvoering van het trapgat Risico:

Aluminium ladder > 3,3 m Vallen van ladder

Beheersmaatregelen:

Een ladder gebruiken met voldoende lengte (> 3,3 m)

Ladder plaatsen onder een hoek van ongeveer 75⁰

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568112

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Maatvoering aanbrengen voor het trapgat van de verdiepingsvloeren

Met behulp van een lat, voozien van trapgatmaatvoering, het trapgat maatvoeren vanaf de gevels. Het trapgat vanaf de voor- en achtergevel 

maatvoeren.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Vloerplaten leggen 1 x aanpikker

Elementen 12 t/m 16 2 x stelleurs

X- en Y- richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Kraan Risico:

Vloerenklem Valgevaar

Valharnas Beknelling van lichaamsdelen tussen vloerelementen

Vallijnen Beknelling onder element

Aluminium ladders > 3,3 m Beheersmaatregelen:

Stootijzer Aangelijnd werken met een valharnas

Een ladder gebruiken met voldoende lengte (> 3,3 m)

Kraan moet elementen rustig behandelen en hijsen

Nooit over personen hijsen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568113

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het leggen van verdiepingsvloeren van de 1e verdiepingsvloer

De vloerplaten naast trapgat eerst leggen aan de maatvoering die is aangegeven op de wand. Zoveel mogelijk werken vanaf een ladder. 

Ladders moeten minimaal 1 meter boven vloer uitsteken. Altijd aangelijnd werken als men op de vloer zonder randbeveiliging staat.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 

Y-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Cascovloer of raveelijzer monteren 1 x aanpikker

Element 17 (A) 2 x stelleurs

Y-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Kraan Risico:

Hijsogen Valgevaar

Rolmaat Beknelling van lichaamsdelen tussen vloerelementen

Stroppen Beknelling onder element

Veiligheidsharnassen Beheersmaatregelen:

Vallijnen Aangelijnd werken met een valharnas

Een ladder gebruiken met voldoende lengte (> 3,3 m)

Kraan moet elementen rustig behandelen en hijsen

Nooit over personen hijsen

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568114

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het monteren van de cascovloer of het raveelijzer van de 1e verdiepingsvloer

De cascovloer wordt met behulp van een rolmaat op de goede positie gelegd terwijl deze nog in de kraan hangt. Het raveelijzer hoeft niet 

meer in de kraan te hangen om te plaatsen. Deze elementen moet aangelijnd worden gemonteerd. 

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Y-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Hoogte controleren 1 x aanpikker

Element 17 (A) 2 x stelleur

Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Duimstok Risico:

Steltegels Valgevaar

Kraan Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Koevoet

Randbeveiliging (balusters en steigerplanken) Beheersmaatregelen:

Trapgatbeveiliging Aangelijnd werken met een valharnas

Houten ladder Sparingen in vloer dichtleggen en schuiven voorkomen

Japanners, schoppen en bezems

Planken voor sparingen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568115

Mortel Megamix OSVM 15 uit de silo gebruiken, aanbrengen met Japanners en schoppen.

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het controleren van de hoogte van de cascovloer of het raveelijzer van de 1e verdiepingsvloer

Onderkant van de cascovloer/ kanaalplaten controleren op vlakheid. Bij afwijkingen in de hoogte moeten de ‘handjes’ van de cascovloer of 

het raveelijzer worden gesteld met steltegels. Zodra de cascovloer/ kanaalplatatvloer goed ligt (± 3 mm) kan de vloer worden voorzien van 

randbeveiliging, trapgatbeveiliging, een houten ladder, planken op de sparingen, Sirex en worden afgestort. 

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Hoogte naar eerste verdiepingsvloer oploden 2 x stelleurs

Op de wand

Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Rolmaat Risico:

Potlood Valgevaar

Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Beheersmaatregelen:

Trapgatbeveiliging aanbrengen

Houten ladder van aannemer plaatsen

Sparingen in vloer dichtleggen en schuiven voorkomen

Randbeveiliging deugdelijk aanbrengen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568116

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De hoogtereferentie op de vloer oploden

De hoogtereferentie van de onderkant van de wand naar boven oploden. Gebruik hiervoor een rolmaat en geef met een potlood de hoogte 

aan op de wand. Dit referentiepunt moet gebruikt worden om de roterende laser op te stellen op de verdiepingsvloer. 

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Steltegels aanbrengen 2 x stelleurs

1e verdiepingsvloer

Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Roterende laser Risico:

Valgevaar

Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Waterpas of rei

Kunststof steltegels vanaf 1 mm Beheersmaatregelen:

Cement-vezel-steltegels vanaf 1 mm Randbeveiliging deugdelijk aanbrengen

Sparingen in vloer dichtleggen en schuiven voorkomen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568117

Ontvanger, bij voorkeur met digitale aflezing van hoogteverschil

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De steltegels aanbrengen op de verdiepingsvloer

Aan de hand van het hoogte-referentiepunt t.p.v. het trapgat de roterende laser opstellen. Daarmee de steltegels op de verdiepingsvloer 

aanbrnegen, waar de wanden en gevels op komen te staan. Tussen de gevels moeten cement-vezel-plaatjes komen en tussen de vloer en de 

wand kunststof steltegels.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Wand monteren 1 x aanpikker

Element 18 2 x stelleur

X-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Waterpas of rei Risico:

Koevoet Valgevaar

Kraan Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Kogelkop-ankers Beknelling onder element

Boorhamer met betonboor Beheersmaatregelen:

Slagmoersleutel Randbeveiliging deugdelijk aanbrengen

Hamer Wanden/gevels monteren tot maximaal windkracht 6

Duw- en trekschoren Altijd volledig afschoren voor lospikken van element

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568118

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De wand monteren

De wand van de tweede bouwlaag in X-richting moneren met de wand van de eerste bouwlaag als referentie. Gebruik hiervoor een waterpas 

of rei om de positie van de wand te controleren. De wand met twee schoren vastzetten aan de vloer.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Wand monteren 1 x aanpikker

Element 18 2 x stelleurs

Y-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Duimstok Risico:

Koevoet Valgevaar

Waterpas Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Beheersmaatregelen:

Randbeveiliging deugdelijk aanbrengen

Sparingen in vloer dichtleggen en schuiven voorkomen

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568119

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De wand stellen in Y-richting

De wand in Y-richting uitmeten naar de bovenkant van de gevel. Tussen de wand en gevel moet de theoretische voeg van 8 mm worden 

aangehouden. Als het trapgat zich bevindt tegen deze wand, is het van groot belang dat de vlakwisseling tussen de twee wanden boven elkaar 

zo klein mogelijk is. Na het monteren en afpikken van de wand, de wand waterpas stellen. 

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Y-as 

8 mm 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Gevels monteren 1 x aanpikker

Element 19 en 20 2 x stelleurs

X- en Y-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Waterpas of rei Risico:

Koevoet Valgevaar

Kraan Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Kogelkop-ankers

Boorhamer met betonboor Beheersmaatregelen:

Slagmoersleutel Randbeveiliging deugdelijk aanbrengen

Hamer Sparingen in vloer dichtleggen en schuiven voorkomen

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568120

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het monteren van de gevels van de tweede bouwlaag

Gevel van de tweede bouwlaag in X- en Y-richting gelijk stellen met de gevel van de eerste bouwlaag. De gevel van de eerste bouwlaag t.p.v. 

de gele stippen gebruiken als referentie in X- en Y-richting. De gevel in Y-richting middelen tussen de punten.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 

Y-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Gevels controleren 2 x stelleurs

Elementen 19 en 20

Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Roterende laser en ontvanger Risico: 

Hulpmiddel voor bovenkant wand Beknelling lichaamsdelen tussen steltegels en gevel

Koevoet

Cement-vezel-steltegels vanaf 1 mm

Beheersmaatregelen:

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568121

Ondersabelingsmortel weglaten tot 50 cm naast de steltegels en pas 

aanbrengen na het stellen van de gevel

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

De hoogte van de gevels controleren en indien nodig bijstellen

De hoogte van de gevel controleren met een roterende laser en een hulpmiddel dat over de bovenkant van de gevel wordt gehangen. Als de 

bovenkant van de gevel niet op de goede hoogte zit (± 2 mm), moet deze worden nagesteld. De gevel hoeft niet meer in de kraan te hangen. 

Door het gebruik van een koevoet, kan de gevel worden opgetild om een steltegel eronderuit te halen of toe te voegen.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Monteren van wand 1 x aanpikker

Element 21 2 x stelleurs

X-, Y- en Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Waterpas of rei Risico:

Koevoet Valgevaar

Kraan Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Kogelkop-ankers Beknelling onder element

Boorhamer met betonboor

Slagmoersleutel Beheersmaatregelen:

Hamer Randbeveiliging deugdelijk aanbrengen

Duimstok Wanden/gevels monteren tot maximaal windkracht 6

Japanners, schoppen en bezems Altijd volledig afschoren voor lospikken van element

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568122

Mortel Megamix OSVM 15 uit de silo gebruiken, aanbrengen met Japanners en schoppen.

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het monteren van de wand

De wand in Y-richting referen naar de gemonteerde gevels. Tussen de wand en gevel moet de theoretische voeg van 8 mm worden 

aangehouden. Als het trapgat zich bevindt tegen deze wand, is het van groot belang dat de vlakwisseling tussen de twee wanden boven elkaar 

zo klein mogelijk is. Na het monteren van de wand, de wand waterpas stellen en afstorten. Alleen mortel aanbrengen onder de wanden, dus 

niet tussen de gevels.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Y-as 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Monteren 2e verdiepingsvloer
Zie werkwijze 1e verdiepingsvloer

Pagina 12 t/m 15

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Kraan Risico:

Vloerenklem Valgevaar

Valharnas Beknelling van lichaamsdelen tussen vloerelementen

Vallijnen Beknelling onder element

Aluminium ladders > 3,3 m Beheersmaatregelen:

Stootijzer Aangelijnd werken met een valharnas

Een ladder gebruiken met voldoende lengte (> 3,3 m)

Kraan moet elementen rustig behandelen en hijsen

Nooit over personen hijsen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568123

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Montage van 2e verdiepingsvloer

Voor het monteren van de 2e verdiepingsvloer eerst de triangelbrug plaatsen, zodat de randbeveiliging t.p.v. de gevels achterwegen kan 

blijven.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Toppen monteren 1 x aanpikker

Element 28 en 29 2 x stelleur

X-, Y- en Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Koevoet Risico:

Kraan Valgevaar

Kogelkop-ankers Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Boorhamer met betonboor Beknelling onder element

Slagmoersleutel Beheersmaatregelen:

Hamer Werken vanaf triangelbrug

Duw- en trekschoren Randbeveiliging deugdelijk aanbrengen

Japanners, schoppen en bezems Wanden/gevels monteren tot maximaal windkracht 6

Altijd volledig afschoren voor lospikken van element

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568124

Mortel Megamix OSVM 15 uit de silo gebruiken, aanbrengen met Japanners en schoppen.

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het monteren van de toppen

De toppen worden in X-richting gemiddeld tussen de gevels. Voor de Y-richting  moet de theoretische voeg van 8 mm worden aangehouden 

tussen de gevels en de toppen. Voor de hoogte moet de theoretische voegdikte van 20 mm worden aangehouden.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 

Y-as 

Z-as 

8 mm 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Muurplaat maatvoeren 2 x stelleurs

Element 30 en 31

Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Kunststof steltegels vanaf 1 mm Risico:

Valgevaar

Vallen in, of struikelen over sparingen in vloer

Beheersmaatregelen:

Werken vanaf triangelbrug

Sparingen dichtleggen

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568125

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het maatvoeren van de muurplaat in de hoogte

De muurplaat moet in hoogte worden gerefereerd naar de bovenkant van de gevel van de tweede bouwlaag. Dus de theoretische ruimte 

tussen de gevel en de muurplaat aanhouden.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

Z-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Muurplaat maatvoeren 2 x stelleurs

Element 30 en 31

X-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Smetkoort Risico:

F-ankers Valgevaar

Boorhamer met betonboor

Slagmoersleutel

Duimstok Beheersmaatregelen:

Werken vanaf triangelbrug

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568126

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het monteren van F-ankers in X-richting

De F-ankers monteren met de gevel van de tweede bouwlaag als referentie. Door de mogelijke bolling van de gevel wordt geadviseerd om 

eerst een maat op de vloer af te tekenen vanaf de zijkanten van de gevel en daartussen de maat te smetten. Daarna de F-ankers vastboren op 

de vloer volgens instructie van de kappenleverancier. 

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 

X-as 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Muurplaten monteren 2 x stelleurs

Elementen 29 en 30

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Boormachine met houtboor Risico:

Slagmoersleutel Valgevaar

Houtdraadbouten

Beheersmaatregelen:

Werken vanaf triangelbrug

Projectleiding:        Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568127

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het monteren van de muurplaat

De muurplaat tussen de F-ankers schuiven en op de steltegels leggen. Na het plaatsen de muurplaat vastboren en bouten aan de F-ankers 

volgens instructie van kappenleverancier.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 



ELEMENTNUMMER en STELRICHTING ARBEID

Kap monteren 1 x aanpikker

Element 32 en 33 2 x stelleurs

X-, Y- en Z-richting

MATERIAAL en MATERIEEL VEILIGHEID

Gevelsteiger of triangelbrug Risico:

Boormachine Valgevaar

Kraan

Evenaar

Stalen hoeken Beheersmaatregelen:

Bouten Werken vanaf triangelbrug

Projectleiding:             Allart Rijnvis   

Telefoonnummer:          06 2280 568128

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Het monteren van de kapconstructie

De scharnierkap monteren op de muurplaten en tussen de gevels. Na het monteren de kap vastgeschroeven op de muurplaat vanaf de 

triangelbrug en de kap aan de toppen vastbouten m.b.v. hoeken en bouten.

begane 
grondvloer 

wanden en gevels 
eerste bouwlaag 

1e 
verdiepingsvloer 

2e 
verdiepingsvloer 

wanden en gevels 
tweede bouwlaag 

toppen, muurplaten 
en kappen 
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      74 Het verticaal monteren van Maatbetoncasco’s 

Handleiding montageplanner 

Hieronder is een stappenplan gegeven die kan worden gebruikt bij het invullen van de montageplanner. 

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



Ribbenvloeren begane grondvloer

Kanaal-/leidingplaten 1e verdiepingsvloer

Raveelijzer 1e verdiepingsvloer

Cascovloeren 1e verdiepingsvloer

Kanaal-/leidingplaten 2e verdiepingsvloer

Raveelijzer 2e verdiepingsvloer

Cascovloeren 2e verdiepingsvloer

Wanden en gevels 1e bouwlaag

Wanden en gevels 2e bouwlaag

Toppen 3e bouwlaag

1.040,00€      per casco

301,60€     per casco

87,75€     per casco

1.429,35€      per casco

1.746,95€      per casco

506,62€     per casco

145,38€     per casco

377,26€     per casco

2.776,22€      per casco

EXTRA KOSTEN DOOR VERTICALE 

MONTAGE

Projectgrootte 20     woningen

Muurplaten en kap monteren

MONTAGEKOSTEN HORIZONTAAL

Montage prefab sanitair units

Opperen afbouwmaterialen

Prefab funderingsbalken leggen

15 minuten kraantijd met montagepersoneel

Storten fundering met kubel per m3

Hijsjes voor aannemer

Monteren prefab betonnen binnenwanden

6    hijsjes

7     stuks

5     stuks

0     stuks

VARIABELEN

weinig tot geen ervaring

geen belemmering

5 man

50 tonmeter

EIGENSCHAPPEN MONTAGE

Ploeggrootte

Ervaring ploeg met verticaal monteren

Kraancapaciteit

Belemmering op de bouwplaats

PROGNOSE MONTAGETIJD

minutenuur
Gemiddeld arbeidsloon montageploeg € 40,00

Stabiliteitsvarianten: 2) extra schoren

Gemiddeld aantal woningen per week bij horizontale montage 8     woningen/week

MONTAGEKOSTEN VERTICAAL

Loonkosten montageploeg

Kraankosten

Huur montagemateriaal

Totale tijdgebonden montagekosten horizontaal

Loonkosten montageploeg

Kraankosten

Huur montagemateriaal

Totale tijdgebonden montagekosten horizontaal

Extra kosten voor stabiliteitsvoorzieningen

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

EIGENSCHAPPEN MAATBETONCASCO

1     stuks

5     stuks

0     stuks

0    sanitairunits

1    woning

alleen variabelen in       

lichtblauwe cellen wijzigen

40:8

€ 1.326

0    stuks

0    kwartier

0    m3

0    binnenwanden

0    hijsjes

1     stuks

4     stuks

4     stuks

2     stuks



Activiteiten Sub-activiteiten aantal 

keer
directe prod.

Maatvoering voor gevels met afschrijfklos 2 man 36 sec 120 mancmin 4 480

Smetdraad uitrollen, op fundering smetten en oprollen (per lijn)
2 man 76 sec 253 mancmin 4 1013

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Vloerklem aanpikken 1 man 203 sec 338 mancmin 1 338

EPS sparingen inzagen (per sparing) 1 man 45 sec 75 mancmin 4 263

Vloerplaat aanpikken 3 man 27 sec 135 mancmin 7 945

EPS sparing verwijderen (per sparing) 1 man 32 sec 53 mancmin 4 187

Vloerplaat hijsen (per vloerplaat) 3 man 40 sec 200 mancmin 7 1400

W-installaties door sparingen begeleiden en vloerplaat leggen (per 

vloerplaat)
2 man 42 sec 140 mancmin 4 490

Terug hijsen met klem 2 man 40 sec 133 mancmin 7 933

Vloerklem lospikken 1 man 203 sec 338 mancmin 1 338

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

EPS-stortstroken op maat zagen en aanbrengen per 5,4 m1 1 man 192 sec 320 mancmin 2 640

Japanner vullen met mortel (per stuk) (2 stuks/woning) 1 man 352 sec 587 mancmin 2 1173

Japanner op vloerveld hijsen 1 man 219 sec 365 mancmin 2 730

Kelkvoegen en stortstroken afstorten (per voeg van 5,4 m1) 2 man 156 sec 520 mancmin 6 3120

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Maatvoering aanbrengen 

op begane grondvloer  in 

Y richting

Maatvoering van aannemer met duimstok en waterpas verklikken 

en markeren met potloodstreep op begane grondvloer (per punt) 2 man 36 sec 120 mancmin 4 480

Smetdraad uitrollen, op begane grondvloer smetten en oprollen 

(per lijn)
2 man 76 sec 253 mancmin 0 0

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Laserwaterpas op statief monteren en opstellen 1 man 52 sec 87 mancmin 1 87

Ontvanger op lat afstellen op benodigde peilmaat 1 man 115 sec 192 mancmin 1 192

Stapeltjes steltegels neerleggen en op hoogte stellen (per stapeltje)
2 man 42 sec 140 mancmin 8 1120

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Trek/ drukschoren op vloerveld hijsen 1 man 261 sec 435 mancmin 2 870

Japanner vullen met mortel (per stuk) 1 man 352 sec 587 mancmin 4 2347

Japanner op vloerveld hijsen (per stuk) 1 man 219 sec 365 mancmin 4 1460

Mortel aanbrengen tussen de stapels steltegels (per zijde) 1 man 43 sec 72 mancmin 8 573

Gevels voorzien van compriband (per zijde) 1 man 25 sec 42 mancmin 4 167

Wanden voorzien van oplegvilt (per wand) 1 man 121 sec 202 mancmin 2 403

Wanden voorzien van flexibele elektrapijpjes (per wand) 1 man 136 sec 227 mancmin 4 907

Wand aanpikken 3 man 83 sec 415 mancmin 10 4150

Wand hijsen 2 man 40 sec 133 mancmin 10 1333

Wand grof positioneren 2 man 72 sec 240 mancmin 10 2400

Wand verankeren aan vloer m.b.v. schoren 2 man 68 sec 227 mancmin 10 2267

Wand lospikken 2 man 84 sec 280 mancmin 10 2800

Kraan terugdraaien voor volgende element 2 man 40 sec 133 mancmin 10 1333

Randbeveiliging verwijderen 1 man 135 sec 225 mancmin 6 1350

Wand fijn positioneren 2 man 206 sec 687 mancmin 10 6867

Wand ondersabelen (per wand) 1 man 322 sec 536 mancmin 10 5360

Wand vastlassen (per verbinding) 1 man 359 sec 598 mancmin 10 5980

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Pallethaak aanpikken 1 man 95 sec 158 mancmin 3 474

Gipsblokken aanpikken (per pallet) 3 man 27 sec 135 mancmin 6 810

Gipsblokken hijsen (per pallet) 3 man 40 sec 200 mancmin 6 1200

Gipsblokken plaatsen (per pallet) 3 man 31 sec 155 mancmin 6 930

Kraan terugdraaien voor volgende pakket 3 man 40 sec 200 mancmin 6 1200

Pallethaak lospikken 1 man 68 sec 113 mancmin 3 340

Maatvoering aanbrengen 

op fundering  in X en Y 

richting

Begane grondvloer 

afstorten

Begane grondvloer 

leggen

Gipsblokken opperen

Hoogtemaatvoering 

aanbrengen op fundering 

en begane grondvloer

Wanden plaatsen

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid



Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe tijd

Ladders plaatsen 1 man 67 sec 112 mancmin 4 447

Trapgat maatvoeren vanaf gevels 1 man 40 sec 67 mancmin 4 267

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Vloerenklem aanpikken 1 man 203 sec 338 mancmin 2 677

Vloer aanpikken 1 man 20 sec 33 mancmin 10 333

Vloer hijsen 2 man 40 sec 133 mancmin 10 1333

Ladder tegen wand zetten 2 man 15 sec 50 mancmin 10 500

Vloer leggen 2 man 42 sec 140 mancmin 10 1400

Valgordel vastzetten 2 man 14 sec 47 mancmin 10 467

Ketting en vloerklem lospikken 2 man 13 sec 43 mancmin 10 433

Kraan terugdraaien voor volgende vloerplaat 2 man 40 sec 133 mancmin 10 1333

Vloerklem lospikken 1 man 203 sec 338 mancmin 2 677

Hijsogen aan boorankers vastdraaien (per plaat) 1 man 43 sec 72 mancmin 2 143

Hijsogen/ hijslus aanpikken 1 man 24 sec 40 mancmin 2 80

Pasplaat/ cascovloer hijsen 3 man 40 sec 200 mancmin 2 400

Pasplaat/ cascovloer leggen 3 man 84 sec 420 mancmin 2 840

Kraan terugdraaien voor volgende vloerplaat 3 man 40 sec 200 mancmin 2 400

Hijsogen lospikken 1 man 24 sec 40 mancmin 2 80

Hijsogen losdraaien 1 man 43 sec 72 mancmin 2 143

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Trapgatbeveiliging hijsen 3 man 255 sec 1275 mancmin 2 2550

Trapgatbeveiliging over trapgat leggen 2 man 93 sec 310 mancmin 2 620

Steigerhout en balusters hijsen 3 man 255 sec 1275 mancmin 0 0

Balusters vastboren (per baluster) 1 man 68 sec 113 mancmin 14 1587
1 man 92 sec 153 mancmin 14 2147

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Latten bij gevel-vloeraansluiting aanbrengen (per verdiepingsvloer)
1 man 225 sec 375 mancmin 4 1500

Japanner vullen met mortel 1 man 352 sec 587 mancmin 3 1760

Japanner op vloerveld hijsen 2 man 219 sec 730 mancmin 3 2190

Sirex aanbrengen t.p.v. woningscheiding (per 9 m1) 1 man 223 sec 372 mancmin 2 744

Windhaken vastzetten (per stuk) 1 man 116 sec 193 mancmin 12 2320

Kelkvoegen afstorten (per 5,4 m1) 2 man 156 sec 520 mancmin 10 5200

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

betonpomp aansluiten 1 man 480 sec 800 mancmin 0 0

betonpomp schoonmaken 1 man 2700 sec 4500 mancmin 0 0

DV004 aflassen 1 man 360 sec 600 mancmin 0 0

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Steltegels aanbrengen 2 man 42 sec 140 mancmin 4 560

Schoren aanbrengen 3 man 68 sec 340 mancmin 2 680

DV004 aflassen 1 man 360 sec 600 mancmin 8 4800

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Stabiliteitsvariant 3 Verbindingen in vloer aflassen 1 man 360 sec 600 mancmin 0 0

Activiteiten Sub-activiteiten aantal directe prod.

Prefab funderingsbalken leggen 3 man 2400 mancmin 0 0

15 minuten kraantijd 4 man 6000 mancmin 0 0

Storten fundering met kubel per 1 m3 3 man 2250 mancmin 0 0

Monteren prefab beton.binnenwanden 3 man 3567 mancmin 0 0

Hijsje voor aannemer 3 man 255 sec 1275 mancmin 0 0

Montage prefab sanitair units 4 man 3900 mancmin 0 0

Muurplaten en kap monteren 3 man 30000 mancmin 1 30000

Netto procestijd

Werkttoeslag 1,71

Ervaring

Bouwplaatstoeslag

Verdiepingsvloeren 

afstorten

Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maatvoering aanbrengen 

t.b.v. trapgat

Randbeveiliging 

aanbrengen

Maninzet Tijdsmeting

Steigerplanken in balusters aanbrengen (per plank)

Verdiepingsvloer leggen

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Stabiliteitsvariant 1

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

Aanvullende activiteiten

Stabiliteitsvariant 2

Maninzet Tijdsmeting Arbeid

246976

246976

216104

126061

mancmin

mancmin

mancmin

mancmin



direct productief werk-organisatie bijkomende handelingen rust en PV aan- en afloop totaal aantal waarnemingen

9324 2532 2610 1332 186 15984 1,80 sec

58% 16% 16% 8% 1%

100% 27% 28% 14% 2%

16800 4562 4703 2400 335

280 76 78 40 6

verhouding totale tijd verhouding t.o.v. totale 

directe tijd

toeslag-factor

A 280 58% 100% 1,00

76
78

B 154 32% 55% 1,55

C 40 8% 9% 1,09

D 6 1% 1% 1,01

E 480 100% nvt 1,71

gemiddelde tijd tussen waarnemingen 

teruggerekend naar 8 uur/man

Alleen rode cellen wijzigen

bijkomende handelingen

ploegbezetting in minuten/dag

totale directe tijd

werk-organisatie

totale bijkomende en onregelmatige handelingen

rust en PV

aan- en afloop
totale tijd en toeslagfactor

minuten/man/dag

seconden/man/dag

percentage t.o.v. direct productief

percentage totaal

waarnemingen



Ploeggrootte

4 man
5 man
6 man

Activiteit duur aanpikker stelleur stelleur mortelwerker mortelwerker lasser

in min. 4man 5man 6man
ribbenvloer leggen 30 1 1 1 1 0 0 1,0 0,8 0,7
wanden en gevels monteren 150 1 1 1 1 0 1 1,0 1,0 0,8
vloeren leggen 108 1 1 1 1 0 0 1,0 0,8 0,7
kap monteren 126 1 1 1 1 0 1 1,0 1,0 0,8
overig productief 66 1 1 1 1 1 1 1,0 1,0 1,0
Totaal 480

0,94
0,81

Alleen rode cellen wijzigen

reductiefactor

effectieve 

ploeggrootte

4,9
4,7
4,0

gewogen 

reductiefactor

1,00



klasse gemiddeld correctiefactor toeslagfactor (F)

weinig tot geen ervaring 7,0 1,14 1,96
gemiddeld ervaren 8,0 1 1,71
veel ervaring 9,0 0,89 1,52

Alleen rode cellen wijzigen



klasse belemmering bouwplaats Toeslagfactor (G)

1 geen belemmering ruime bouwplaats met voldoende opslagmogelijkheden 0 minuten 1

2 matige belemmering kleine bouwplaats met beperkte opslagmogelijkheden 30 minuten 1,07

3 veel belemmering binnenstedelijke omgeving met just-in-time leveringen of zeer 

beperkte opslagmogelijkheden

60 minuten 1,14

toeslag per werkdag

Alleen rode cellen wijzigen



Klasse

50 tonmeter 40 seconden

70 tonmeter 60 seconden

100 tonmeter 80 seconden

gemiddelde tijd van één  hijsje

Alleen rode cellen wijzigen



Ondersabelingsmortel OSVM16 XX €/1000 kg x 3400 kg/casco =  €    XX per casco
Tikomortel K50 XX €/1000 kg x 3400 kg/casco =  €    XX per casco
Steltegels  €    0,70 per steltegel

DV004

KY006 instorten 2 stuks x XX €/st =  €    XX 

Lasplaat  €    XX per stuk

 €    XX per DV004

DV021  €    XX per stuk

Ø16 gevelwapening XX €/kg x 237,1 kg/casco  €    XX per casco
Ø14 gevelwapening XX €/kg x 180,7 kg/casco  €  XX per casco

Ø12 gevelwapening XX €/kg x 126,4 kg/casco  €    XX per casco

Ø10 gevelwapening XX €/kg x 85,2 kg/casco  €    XX per casco

Ø10 wandwapening XX €/kg x 11 kg/casco  €    XX per casco

lasverbindingen in cascovloer = DV004  €    XX per verbinding

50 tonmeter

100 tonmeter

140 tonmeter

Huur materieel montageploeg XX €/week
Minder montagematerieel bij verticaal XX €/woning

Montagetijd 20 woningen / 8 won/week = 13 dagen

Montagepersoneel 5 man 40 uur x € 40,00 €/uur =  €    1.600,00  €/dag 
Kraankosten 8 uur x XX €/uur =  €    XX  €/dag 
Montagematerieel =  €    XX €/dag

 €    2.199,00 €/dag

Montagetijd 20 woningen / 1 won/dag = 20 dagen

Montagepersoneel (variabel aantal) 43,7 uur x 40 €/uur =  €    1.746,95  €/dag 
Kraankosten 8,73 uur x XX €/uur =  €    XX  €/dag 
Montagematerieel =  €    XX €/dag

 €    2.388,57 €/dag

Tijdgebonden montagekosten horizontaal 13 dagen x 2.199€      €/dag =
Tijdgebonden montagekosten verticaal 20 dagen x 2.389€      €/dag =
Verschil tijdgebonden montagekosten

1) snelverhardende mortel 0 x 967,08€    =
2) extra schoren 1 x 377,26€    =
3) cascovloeren + mech. verankering 0 x 455,98€    =

Verschil tijdgebonden kosten per casco
Verschil door extra stabiliteitsvoorzieningen
Minder montagematerieel bij verticaal
Extra kosten t.o.v. horizontaal

 €    28.587,00 

 €    1.326,11 

 €    -  
 €    377,26 
 €    -  

 €    377,26 

Montagekosten per dag horizontaal

Montagekosten per dag verticaal

 €    47.771,42 
 €    19.184,42 

 €    959,22 

 €    -10,38 

Input voor stabiliteitsvarianten

   XX€  

   XX€  

   XX€  

per dag

Kraankosten rupskraan

   XX€  

aan- en afvoer

   XX€  

per weekper uur

   XX€  

Extra vaste kosten

Verschil tussen horizontaal en verticaal per casco

 €    377,26 

Kosten montagematerieel

   XX€  

Totale verschil in montagekosten verticaal tov horizontaal

  XX€  

  XX€  

   XX€     XX€  

   XX€  



Stabiliteitsvarianten
1)  snelverhardende mortel 0
2)  extra schoren 1
3)  cascovloeren + mech. verankering 0



Ondersabelingsmortel K50  €    XX OSVM16  €    XX OSVM16  €    XX OSVM16  €    XX 
Steltegels 8  €    5,60 16  €    11,20 16  €    11,20 8  €    5,60 
DV004 4  €    XX 4  €    XX 0  €    -  0  €    -  
DV021 0  €    -  0  €    -  0  €    -  4  €    XX 

Gevelwap. 1e bwlg 16  €    XX 16  €    XX 16  €    XX 14  €    XX 

Gevelwap. 2e bwlg 12  €    XX 12  €    XX 12  €    XX 10  €    XX 

Wandwap. 1e bwlg 0  €    -  1  €    XX 1  €    XX 0  €    -  

Lasverb. in vloer 0  €    -  0  €    -  8  €    XX 0  €    -  
Huur Mtec M300 pomp 1  €    65,00 0  €    -  0  €    -  0  €    -  
Totaal
Verschil tov horizontaal  €    967,08  €    377,26  €    455,98 

Stabiliteitsvariant 3 Horizontaal

 €    1.958,91  €    1.369,09  €    1.447,81  €    991,82 

Berekening van vaste kosten voor stabiliteitsvarianten

Stabiliteitsvariant 1 Stabiliteitsvariant 2



Wapening in fundering verhogen met 8 kg/m3

Bouwplaatstekening afstemmen op de draaicirkel van de kraan

Voorkomen dat derden werkzaam zijn binnen het kraanbereik

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

Zorgen voor een duidelijk en bereikbaar hoogtereferentiepunt

Bij prefab fundering de funderingspalen verspringend aanbrengen

INLICHTINGENBLAD VOOR AANNEMER

Grond aanvullen voor de montage van het Maatbetoncasco

Maatvoering aanbrengen zoals aangegeven bij activiteit 1

Triangelbrug huren om de veiligheid van de montageploeg te garanderen



Activiteit 1

Activiteit 8

Activiteit 6

Activiteit 8

Activiteit 12

- Peilhoogtes op wandentekeningen

- Extra steltegels aangeven

- Extra schroefhulzen opnemen in wanden

- Extra gevel- en wandwapening

- Maat van vloerrand naar stramien

- Maat van gevel tot trapgat

- Maat van wand tot trapgat

- Details met duidelijke maatvoering

Iedere kanaalplaat voorzien van minimaal één ontwateringsgat t.b.v. de valgordels

Wanden voorzien van een staaf aan de onderzijde Ø 12 mm

Maatvoering op tekenwerk aangeven:

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

INLICHTINGENBLAD VOOR ENGINEERING VAN CRH STRUCTURAL

Punten voor maatvoering aangeven op de cascotekeningen

Bij wanden van de eerste bouwlaag vier stapels steltegels per wand!!

Op de eerste bouwlaag drie schoren per wand aanbrengen!

Trapgatpositie maatvoeren vanaf de gevel op plattegronden

Extra schroefhulzen voor schoren instorten bij wanden 1e bouwlaag
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