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Voorwoord 

Voor u ligt de eindrapportage van mijn afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek is onderdeel van 

de mastertrack ‘Construction Technology’, een afstudeerrichting voor de master ‘Architecture, Building 

and Planning’ van de Technische Universiteit Eindhoven. Voorafgaand aan dit eindrapport is het project 

“Participerend Observeren” uitgevoerd bij het 3D Print Canal House. Bij het 3D Print Canal House is het 

3D-print- en bouwproces op de bouwlocatie geobserveerd. De observatieperiode heeft mijn 

enthousiasme over de mogelijkheden die 3D-printen biedt voor de bouwsector alleen maar verder doen 

groeien. Dit gegeven heeft de aanleiding gevormd voor het afstudeerproject, waar onderzocht wordt 

hoe een deel van knelpunten die geconstateerd zijn tijdens Participerend Observeren opgelost kunnen 

worden. Daarvoor is onderzocht hoe het huidige 3D-print- en bouwproces van het 3D Print Canal House 

aangevuld en toegepast kan worden ten behoeve van het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept – 

met het uiteindelijk doel dat 3D-printen op korte termijn geïmplementeerd kan worden bij het realiseren 

van een bouwwerk dat voldoet aan de huidige bouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012.  

Ik wil graag de volgende personen en bedrijven bedanken; het gastbedrijf Heijmans waar het 

afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd, Alma Krug voor de begeleiding vanuit Heijmans, Cor de Bruijn 

en Eric Vastert voor de begeleiding vanuit de universiteit en tot slot iedereen die onderdeel is van het 

project 3D Print Canal House voor de medewerking betreffende dit afstudeeronderzoek. 

Rosmalen, Mei 2015 

Jordy Vos 
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Samenvatting 

Dit afstudeeronderzoek is onderdeel van de mastertrack ‘Construction Technology’, een 

afstudeerrichting voor de master ‘Architecture, Building and Planning’ van de Technische Universiteit 

Eindhoven. Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is het 3D-print- en bouwproces van het project 

‘3D Print Canal House’ te Amsterdam. Bij het 3D Print Canal House wordt onderzocht hoe met behulp 

van 3D-printen ‘op maat gemaakte woningen’ geproduceerd kunnen worden. Daarvoor is een 3D-printer 

ontwikkeld die gebouwonderdelen van 2x2x3 meter (lengte x breedte x hoogte) kan 3D-printen met een 

bio-kunststof. Het project is van start gegaan in het begin van het jaar 2014 en eindigt begin 2017. In 

die tijd zal een grachtenpand van vier verdiepingen gerealiseerd worden door middel van 3D-printen.  

 

Om een gebouwcomponent te 3D-printen is een integraal ontwerp nodig. Dit is nodig om het ontwerp 

(architectuur) en de realisatie (uitvoeringswijze) op elkaar af te stemmen. De 3D-geprinte gebouwdelen 

van het 3D Print Canal House zijn nog niet afgestemd op de realisatie van het grachtenpand. Dit komt 

doordat het onduidelijk is hoe aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldaan kan worden en wat een 

mogelijke uitvoeringswijze zou kunnen zijn. Daardoor kan in het (productie)ontwerp geen rekening 

worden gehouden met de vervulling van de bouwbesluit eisen en een mogelijke uitvoeringswijze. In de 

praktijk leidt dit op de bouwlocatie tot handmatige niet-doordachte handelingen, improvisatie voor 

transport en montage van geprinte bouwdelen, lage kwaliteitsoplossingen voor verbindingen tussen 

bouwdelen, onveilige situaties, niet voldoen aan de geldende bouwvoorschriften uit het bouwbesluit en 

materiaalcombinaties die slecht tot niet scheidbaar (recyclebaar) zijn in de sloopfase. Op basis hiervan 

is een probleemstelling geformuleerd. Deze is als volgt: 
 

“Voor de realisatie van het 3D Print Canal House is een integraal ontwerp vereist waarin ontwerp en 

uitvoering op elkaar afgestemd zijn, echter is er geen uitvoeringsconcept ontwikkeld waarmee een 

integraal ontwerp gerealiseerd kan worden, met het gevolg dat het huidige ontwerp niet is afgestemd 

op de uitvoering ervan, waardoor de uitvoering niet op een dusdanige manier past bij de ambitie van 

Heijmans en de bouw van de toekomst” 
 

Hel doel van het afstudeeronderzoek is het oplossen van de probleemstelling. Daarvoor is de volgende 

doelstelling geformuleerd: 
 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept voor het 3D Print Canal House te Amsterdam, waarmee 

het ontwerp en de realisatie (van gebouw componenten, elementen, modules en het totale bouwwerk) 

op elkaar afgestemd kunnen worden door middel van een integraal ontwerp, zodat ten minste wordt 

voldaan aan de huidige bouwvoorschriften, efficiënt om wordt gegaan met materialen, de bouw een 

kwestie van montage is en een hoge mate van automatisering wordt toegepast. 
 

Als eerste is onderzocht hoe de gebouwschil opgebouwd dient te worden zodat aan de bouwbesluit 

eisen wordt voldaan. Dit bepaalt uiteindelijk het ontwerp van de 3D-geprinte gebouwdelen. Dit is gedaan 

door te onderzoeken in hoe verre wordt voldaan aan de prestatie eisen uit het Bouwbesluit 2012, die 

gelden voor de gebouwschil en de draagconstructie. Aan de hand van deze resultaten is onderzocht 

welke ontwerpaanvullingen nodig en mogelijk zijn zodat aan de betreffende eisen voldaan kan worden. 

Per prestatie eis zijn verschillende ontwerpaanvullingen mogelijk. Bij het ontwerpen van het 

uitvoeringsconcept is uiteindelijk een keuze gemaakt uit deze mogelijke ontwerpaanvullingen. 

 

Vervolgens is onderzocht hoe het grachtenpand uitvoeringstechnisch gezien gerealiseerd kan worden. 

Daarvoor is onderzocht aan welke uitvoeringstechnische productie-aspecten het uitvoeringsconcept 

inhoud dient te geven. Dit bleken de uitvoeringstechnische productie-aspecten: “Maat” (positioneren, 

fixeren en afdichten), “Materieel” (transport en automatisering) en “Plaats” (terrein inrichting). Per aspect 

is onderzocht hoe het betreffende aspect op de juiste wijze uitgevoerd dient te worden. Wanneer 

meerdere werkwijzen mogelijk waren zijn de verschillende werkwijzen geïnventariseerd. Bij het 

ontwerpen van het uitvoeringsconcept is uiteindelijk een keuze gemaakt in deze werkwijzen.  
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Aan de hand van de werkwijzen voor de ontwerp-aanvullingen en de uitvoeringstechnische productie-

aspecten is het uitvoeringsconcept ontworpen. Hiervoor zijn vier scenario’s opgesteld. Deze scenario’s 

verschillen in hoeverre 3D-printing wordt toegepast en in hoeverre het uitvoeringsproces 

geautomatiseerd is. Een scenario is een combinatie van werkwijzen uit de ontwerpaanvullingen en de 

uitvoeringstechnische productie-aspecten. Vervolgens is bepaald welk scenario het meest interessant 

is aan de hand van beoordelingen van verschillende project- of bedrijfsbetrokkenen. Als uitgangspunt 

bij deze beoordeling gold dat de keuze voor het meest interessante scenario afgestemd dient te worden 

op een concept dat daadwerkelijk binnen het project toegepast kan worden.  
 

Voor het uitvoeringsconcept waarmee het grachtenpand gerealiseerd kan worden is gebleken dat het 

meest interessante uitvoeringsscenario een mix van 3D-printen en conventionele bouwtechnieken is. 

Voordeel van het gebruik van zowel 3D-printen als conventionele technieken is dat de voordelen van 

3D-printen op korte termijn al benut kunnen worden bij het realiseren van een compleet grachtenpand. 

Door het gebruik van conventionele bouwtechnieken worden belangrijke knelpunten op het gebied van 

bouwbesluit eisen weggenomen. Voorbeelden hiervan zijn (constructieve) berekenbaarheid en de 

brandwerendheid. Door het gebruik van conventionele bouwtechnieken kan voor het monteren van de 

gebouw onderdelen gebruik worden gemaakt van bekende verbindingsmethoden en producten. Dit 

betekent dat deze verbindingen betrouwbaar zijn (gecertificeerd) en eenvoudig toegepast kunnen 

worden. Daarnaast wordt conventioneel materieel, zoals bijvoorbeeld een mobiele telescoopkraan, 

gebruikt waarmee men bekend is om te werken.  
 

Uit de beoordeling van de scenario’s is gebleken dat het scenario waarvan gedacht werd dat het een 

mogelijk ‘droomscenario’ is, toch niet het droomscenario is. Een droomscenario zou gebruik moeten 

maken van een volledig 3D-geprint gebouw element dat uit slechts enkele printmaterialen bestaat. De 

materialen dienen multifunctioneel te zijn. Tevens moeten de materialen eenvoudig scheidbaar zijn van 

elkaar ten behoeve van recycling. Bij eventueel vervolgonderzoek kunnen deze multifunctionele 

materialen onderzocht te worden. Daarnaast is gebleken dat de opgestelde scenario’s niet compleet 

verschillende scenario’s zijn, maar stappen om uiteindelijk het ‘eindscenario’ te bereiken. Om te bekijken 

waar met de 3D-print techniek waardevolle kansen liggen kan in het vervolg onderzocht worden of 

compleet andere scenario’s denkbaar zijn.  Tevens is geconcludeerd dat in de verschillende scenario’s 

compromissen gemaakt moeten worden. De voordelen die 3D-printen kan bieden blijken niet allemaal 

tegelijk benut te kunnen worden. Zo staat bijvoorbeeld tegenover de goede recyclebaarheid en de 

printeigenschappen van het printmateriaal de minder goede prestaties op het gebied van 

brandwerendheid. Omdat blijkbaar niet van álle potentiele voordelen geprofiteerd kan worden moet 

gezocht worden naar de juiste toepassing van zowel materiaal als techniek. 
 

Uit de uitwerking en de toetsing van het uitvoeringsconcept, het uitgewerkte scenario, blijkt dat het 

concept gebruikt kan worden voor het realiseren van het grachtenpand in het project en dat daarmee 

de kernknelpunten opgelost kunnen worden. Met behulp van het ontwikkelde uitvoeringsconcept wordt 

namelijk voldaan aan de programma van eisen. Dat betekent dat door middel van het nieuwe 

uitvoeringsconcept voldaan kan worden aan de huidige bouwvoorschriften, efficiënt om kan worden 

gegaan met materialen in het kader van recyclebaarheid, de bouw een kwestie van montage zal zijn 

zonder improvisatie, voorzien zal worden in het benodigde materieel voor onder andere transport en 

een hoge mate van automatisering zal worden toegepast. Daarnaast wordt voorzien in de wensen. Dit 

betekent onder andere dat de benodigde expertise voor verdere uitwerking aanwezig zal zijn, het 

concept onderscheidend is ten opzichte van conventionele werkwijzen, een hoge mate van 

ontwerpvrijheid mogelijk is, niet repeterende elementen geproduceerd kunnen worden en dat systeem 

integratie van verschillende disciplines plaats vind in de 3D-geprinte componenten.  
 

Met dit concept is een duidelijke richting bepaald voor hoe op korte termijn een grachtenpand op maat 

geproduceerd kan worden door middel van 3D-printen met de Kamermaker en een bio-based 

kunststof. Het concept geeft handvatten voor verdere uitwerking van het project 3D Print Canal House. 
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Summary 

This thesis is part of the mastertrack "Construction Technology", a specialization for the master 

'Architecture, Building and Planning’’ at the Eindhoven University of Technology. The subject of this 

thesis is the 3D-print- and construction process of the project "3D Print Canal House”, which is situated 

in Amsterdam, the Netherlands. This project is investigating how 3D printing can be used to realize 

custom-designed homes. In order to achieve this, they developed at the 3D Print Canal House the 

Kamermaker. The Kamermaker is a 3D printer which can produce building parts of 2x2x3 meters (length 

x width x height) with a bio-plastic. The project was launched in early 2014 and will end at the beginning 

of 2017. During this time a canal house with four floors will be realized through 3D printing. 

To produce a building component through 3D printing, an integral design is required. This is required to 

align architecture and realization (construction process). At the moment the 3D-printed building 

components are not aligned to the construction process of the building. Firstly this is because it is unclear 

how to meet the building requirements of the Dutch building code (Bouwbesluit 2012) and secondly 

because it is unclear what a possible construction process could be. Thereby, the designs to 3D-print 

the building components do not take into account any construction process or methods to meet the 

building codes. In practice this leads to the following bottlenecks: manual and non-thoughtful actions 

during construction; improvisation to transport and assembly the printed components; low quality 

solutions for connections between building components, unsafe situations; not meeting the Dutch 

building code; and material combinations that are impossible to separate (in order to recycle material 

after the demolition). Based on this, a problem statement is formulated. This is as follows: 

"For the realization of the 3D Print Canal House an integral design is required to align the design and 

the construction process, however, there is not a concept for this construction process so an integrated 

design cannot be realized, with the result that the current practice does not fit into the ambition of the 

Dutch building sector and the company Heijmans” 

The goal of this thesis is to solve this problem. In order to achieve this, the following main objective is 

formulated:  

Developing a construction-concept for the 3D Print Canal House, which makes it possible to realize an 

integral design to align the architectural design and the construction process, so that in practice at least 

the building components meet the current building code, building materials are applied in an efficient 

way, the final construction process is only a matter of mounting parts together and a high degree of 

production automation is applied.  

First to be examined was how the building envelope should be designed to meet the building code. This 

will later determine the technical design of the 3D printed building parts. This is done by examining which 

requirements of the building codes are applicable and fulfilled. Based on these results is determined 

which additions in the building envelope design are necessary and possible to meet the requirements 

which are not fulfilled. Per requirement are multiple additions possible. The choice of which addition will 

be applied is decided while designing the construction concept by help of a ‘methodically designing 

method’. 

Second to be examined was how the Canal House could be realized construction-wise. To achieve this, 

one needed to be examine which building production-aspects needed further investigation to reach the 

goal of this thesis. This turned out to the following production-aspect: "Size" (positioning, mounting and 

sealing), "Equipment" (transportation and automation) and "Location" (building site). To determine how 

each aspect should be realized properly, each aspect has been studied based on the observed 

bottlenecks. When multiple methods or solutions were possible, the different methods and solutions 

were inventoried. Which methods and solutions will be applied is decided while designing the 

construction concept, also by help of the ‘methodically designing method’. 
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Based on the necessary design additions, construction methods and construction solutions the 

construction concept is designed. Therefore, four possible construction scenarios are established. A 

scenario is defined as a combination of the found design additions, methods and solutions. The 

scenarios differences in the way 3D-printing is applied and the degree of automation of the production 

and construction method.  To determine which scenario is most interesting to implement in the 

construction concept, the scenarios are reviewed by several project- or company stakeholders. Principle 

for these reviews was the choice of the most interesting scenario should be adapted to the lifetime of 

the 3D Print Canal House project, so which scenario can be applied in way that is realistic for this project.   

In order to develop the construction concept the most interesting scenario is a mix of 3D printing and 

conventional techniques. The advantage of the use of both 3D printing and conventional techniques is 

that the benefits of 3D-printing can be used in short term by realizing the canal house. By also using 

conventional construction techniques the major bottlenecks (building code requirements) are eliminated. 

Examples of bottlenecks that are eliminated are structural computability and (structural) fire resistance. 

Known mounting techniques can be used when using conventional construction techniques for mounting 

the building components together. This means that these solutions are reliable (certified) and can be 

applied easily.  

After reviewing the different scenarios it turned out the described possible ‘dream scenario’ was not as 

perfect as imagined. A dream scenario should include completely 3D-printed building components, but 

these components should contain just a few different materials. In order to achieve this, futuristic 

multifunctional materials are necessary. Beside this, the materials should also be easily separated in 

order to recycle the materials. In any future research these multifunctional materials can be further 

explored. The review of the scenarios found that the scenarios are not completely different, but more 

the possible ‘steps’ to eventually reach the end-scenario step-by-step.  To find out in what way 3D-

printing is adding the most ‘added-value’, future research could investigate which completely different 

scenarios are also feasible. Beside this, it is also concluded that in all the scenarios compromises were 

necessary. Not all the benefits of 3D-printing can be taken as advantages, because they sometimes 

counteract each order. For example, the good recyclability and printing properties of the bio-based 

printing material run always into the less good performance in terms of fire resistance. Because 

apparently not all potential advantages of 3D-printing can be applicable at once, future research is 

necessary in order to found out the most effective application of material and printing technique. 

By developing and testing the construction concept it is shown that the concept can be used for realizing 

the canal house. With the concept the core bottlenecks will be solved. This, due to the developed 

construction concept, the program of requirements will be satisfied. This means the construction concept 

will fulfill the building code, efficient application of materials (recyclability), construction without 

improvisation, presence of necessary equipment required for, inter alia, transportation and a high degree 

of automation. In addition, the concept will also provide in the ‘wished’. This means ensuring the 

availability of necessary expertise, the concept is distinctive compared to conventional construction 

methods, a high degree of design freedom, affordable non-repeating building components can be 

produced and system integration of different disciplines in the 3D-printed components. 

This construction concept gives a clear direction for how, in short-term, a custom designed canal house 

can be realized through 3D-printing with the Kamermaker and a bio-based plastic. This concept provides 

applicable ideas for further development of the project 3D Print Canal House. 
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1. Inleiding 

Dit rapport betreft het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd ter afsluiting van de Mastertrack 

Construction Technology (Uitvoeringstechniek) aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit 

hoofdstuk wordt de aanleiding van het afstudeeronderzoek toegelicht. Vervolgens wordt toegelicht met 

welke aanpak het afstudeeronderzoek is uitgevoerd. Tevens wordt de relevantie van dit 

afstudeeronderzoek uitgelegd. Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer.  

1.1. Aanleiding 

De aanleiding van het onderzoek wordt in deze paragraaf beschreven. Allereerst heeft Participerend 

Observeren bij het 3D Print Canal House het voortraject gevormd van het afstudeeronderzoek. Hieruit 

is het onderwerp voor het afstuderen gevolgd, 3D-printen in de bouwsector. Er volgt een korte toelichting 

op het onderwerp 3D-printen. Tevens wordt toegelicht waarom 3D-printen voor Heijmans interessant is.  

Vervolgens wordt de probleemanalyse toegelicht die gevolgd is uit Participerend Observeren en 

aanvullend vooronderzoek. De aanleiding sluit af met de probleem- en doelstelling van het 

afstudeeronderzoek.   

1.1.1. Participerend Observeren 

Voor het afstudeeronderzoek van de Master Construction Technology, TU Eindhoven, is het algemeen 

doel; zelfstandig problemen signaleren en oplossen (Vastert, z.j.). Voor de eerste fase van het 

afstuderen wordt een proces of object bestudeerd bij een gastbedrijf (Figuur 1). Doel hiervan is het 

signaleren van problemen. Het gekozen proces of object wordt bestudeerd door middel van de 

onderzoekmethodiek ‘participerende observatie’. Door te observeren ‘in het veld’  wordt met 

participerend observeren een proces in kaart gebracht met de eventuele knelpunten (problemen) die 

daarbij komen kijken. Dit is een vorm van kwalitatief onderzoek doen. Het gastbedrijf functioneert als 

werkplek vanuit waar een proces onderzocht wordt.  

 

Figuur 1 Fasering afstudeertraject 

Gastbedrijf Heijmans en 3D Print Canal House 

Participerend Observeren is uitgevoerd bij het gastbedrijf Heijmans op het project: 3D Print Canal 

House. Doel van de observatie periode was: “Het in kaart brengen van het 3D-print- en bouwproces van 

de eerste kamer van het 3D Print Canal House en het beschrijven en analyseren van de knelpunten 

binnen dit proces”. De observatie vond plaats in de periode van 11-03-2014 tot 10-06-2014. 

 

Bij het 3D Print Canal House ontstaat het eerste grachtenpand ter wereld dat door middel van een grote 

3D-printer gerealiseerd wordt. Het is een grensverleggend research-project van DUS Architects en 

partners. Heijmans neemt als partner en sponsor deel aan dit initiatief om kennis op te doen van deze 

totaal nieuwe manier van bouwen. Het vooronderzoek voor het afstudeeronderzoek, door middel van 

Participerend Observeren, heeft zich dan ook gericht op het analyseren van het huidige 3D-print- en 

bouwproces van het 3D Print Canal House – om te ontdekken op welke fronten meer onderzoek nodig 

is.  
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1.1.2. 3D-printen en Heijmans 

Voordat verder wordt in gegaan op het afstudeeronderzoek wordt eerst toegelicht wat 3D printen is en 

waarom 3D printen voor het gastbedrijf Heijmans interessant is.  

Wat is 3D printen? 

3D-printen is een productiemethode voor driedimensionale producten van grote en kleine schaal. Een 

3D- printer wordt aangestuurd door een computer en werkt op basis van digitale tekeningen. Het product 

wordt door de 3D-printer laag-voor-laag opgebouwd tot het gewenste eindproduct. Deze 

productiemethode wordt ook wel ‘additive manufacturing genoemd’ en ‘rapid prototyping’. Het 

produceren met behulp van een 3D printer kan door middel van verschillende 3D-printmethoden, 3D-

printmaterialen en op verschillende groottes (schalen). 

Volgens verschillende onderzoeken heeft 3D-printen de potentie een productiemethode te zijn die veel 
positieve mogelijkheden biedt voor de bouw. Deze nieuwe productietechniek maakt het mogelijk de 
bouw te transformeren. Transformaties op het gebied van ontwerp (meer ontwerpvrijheid), 
materiaalgebruik (efficiënter gebruik), arbeid (arbeidsvriendelijke productiemethode), automatisering en 
engineering zijn denkbaar.  

Visie Heijmans 

Heijmans wil door middel van het 3D Print Canal House ervaring en kennis op doen van 3D-printen als 

mogelijke productiemethode voor toekomstige bouwprojecten. Daarvoor wil Heijmans bijvoorbeeld 

kennis op doen van innovatieve (3D-print)materialen, de nieuwe productietechniek, nieuwe 

montagemethoden en door middel van 3D-printen beter kunnen inspelen op de klantvraag. De interesse 

hiervoor komt voort uit de visie van Heijmans; “de contouren van morgen” (zie Figuur 2). De 

overeenkomst van het 3D Print Canal House en de ambities uit de contouren van morgen zijn als volgt;  

- creëren en toepassen van nieuwe materialen; 
- leveren van inspirerende techniek; 
- leveren van inspirerende kennis; 
- klanten en gebruikers tevreden. 
- Efficiënter ruimte gebruik 

 
Figuur 2 Visie van Heijmans: werken aan de contouren van morgen 
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1.1.3. Probleemanalyse  

Zoals uitgelegd, is voorafgaand aan het afstudeeronderzoek Participerend Observeren uitgevoerd bij 

het 3D Print Canal House. Dit heeft de aanleiding voor het afstudeeronderzoek gevormd. Daarnaast is 

na afloop van Participerend Observeren aanvullend onderzoek gedaan. Met behulp van deze twee 

onderdelen is een probleemanalyse uitgevoerd. De inhoud en de uitkomst van de probleemanalyse 

worden in deze paragraaf toegelicht. Er wordt gestart met de uitkomsten van Participerend Observeren, 

vervolgens worden de uitkomsten naar aanleiding van het aanvullende onderzoek toegelicht. De 

probleemanalyse eindigt met een probleem- en doelstelling voor het afstudeeronderzoek.  

Geconstateerde ‘knelpunten’ bij het 3D Print Canal House 

Doel van Participerend Observeren was: “Het in kaart brengen van het 3D-print- en bouwproces van de 

eerste kamer van het 3D Print Canal House en het beschrijven en analyseren van de knelpunten binnen 

dit proces”. Tijdens Participerend Observeren zijn diverse knelpunten geconstateerd.  

 

Aangezien het 3D Print Canal House een onderzoeksproject betreft zijn de geconstateerde 

‘knelpunten’ niet écht knelpunten maar vooral kwesties waarvoor aanvullend onderzoek 

nodig zal zijn.  

 

De knelpunten met onderlinge samenhang zijn tijdens Participerend Observeren gegroepeerd tot 

knelpuntengroepen. De geconstateerde knelpuntengroepen worden één voor één toegelicht: 

 

Planmatige knelpunten 

- Onveilige situaties op de bouwplaats; 

Omdat het 3D Print Canal House een onderzoeksproject betreft was het niet duidelijk hoe het 

complete ontwikkeling- en bouwtraject eruit zal gaan zien. Dit met het gevolg dat op de 

bouwplaats geen materieel aanwezig is. Daarnaast zijn de te verwachten veiligheidsrisico’s niet 

in kaart gebracht, zoals dat voor een bouwproject gedaan hoort te worden. Wanneer men tegen 

een knelpunt aan liep werd geïmproviseerd om dit op te lossen. Dit heeft in de observatieperiode 

geleidt tot constateringen zoals; 3D-geprinte componenten die te zwaar of groot zijn worden met 

de hand getild, 3D-geprinte componenten werden niet juist geborgd/gestabiliseerd en er misten 

essentiële veiligheidsvoorzieningen zoals een veilige trap naar de controlroom van de 

Kamermaker. Dit met als uiteindelijk gevolg dat op de bouwplaats (expo) onveilige situaties 

ontstaan.  

 

Engineering knelpunten 

- Printontwerp maken gaat sneller dan de engineering, waardoor essentiële constructieve of 

bouwtechnische eigenschappen missen in de productieontwerpen; 

Door de ontwerpende partij werd voor zo ver mogelijk de uitwerking van de constructieve en 

bouwtechnische componenten gedaan. Doordat de technische uitwerking door de ontwerpende 

partij werd uitgevoerd en daarbij te weinig ondersteuning of uitwerking door de betrokken 

engineeringspartijen zijn de ontworpen (bouwtechnische) oplossingen onvoldoende 

onderbouwd. Tevens heeft dit ertoe geleidt dat het ontwerp (het design, de esthetica) vooruit 

liep op de engineering. Hierdoor miste in het uiteindelijke productieontwerp voor de 3D-prints 

essentiële constructieve of bouwtechnische oplossingen of miste er onderbouwing/uitwerking 

voor de gehanteerde oplossingen.  

 

Ontwerp knelpunten 

- Ontwerp voldoet niet aan het bouwbesluit; 

De prioriteit van de ontwerpende partij lag op het moment van observeren op het creëren van 

unieke ontwerpen dat de kracht van 3D-printen benadrukt en het door-ontwikkelen van de 3D-

print techniek. De ontwikkelingen op dat gebied waren vooruitstrevend en innovatief. Het door-

ontwikkelen van de benodigde bouwtechniek van de elementen om aan het bouwbesluit te 
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voldoen was niet de prioriteit voor hen; de taak (verantwoordelijkheid) hiervoor ligt dan ook meer 

bij de betrokken engineering partijen. Daardoor zijn aan het ontwerpen geen technische eisen 

gesteld: er is bijvoorbeeld geen programma van eisen opgesteld: het ontwerp waar vanuit 

gewerkt wordt is daardoor alleen uitgewerkt tot op schetsontwerp-niveau.  

 

Realisatie knelpunten  

- Elementen worden 3D-geprint ondanks dat essentiële technische oplossingen missen; 

Er is nu gebleken dat in het ontwerp essentiële technische  oplossingen missen 

(knelpuntengroep “Printontwerp maken gaat sneller dan de engineering ....”). Er missen 

technische componenten zoals geïntegreerde en complete montage-verbindingen tussen 

elementen, voorzieningen ten behoeften van transport/montage en een (verantwoorde) 

constructieve opbouw. Omdat het project een onderzoek betreft worden de ontwerpen voor de 

componenten toch 3D-geprint, dus zonder deze essentiële oplossingen. Dit leidt uiteindelijk tot 

3D-geprinte componenten waar essentiële technische oplossingen in missen.  

 

- Wanneer de elementen aan elkaar gemonteerd worden dient geïmproviseerd te worden; 

Vanaf het moment dat een component 3D-geprint is, is er geen methode voor het monteren van 

de componenten in het bouwwerk.  Hierdoor konden de 3D-geprinte componenten in de praktijk 

nog niet verbonden worden zonder dat geïmproviseerd moest te worden. Deze improvisatie 

heeft geleidt tot montage-oplossingen van lage kwaliteit.  

 

- Werkmethode belemmert de herbruikbaarheid van de 3D-geprinte elementen en het gebruikte 

materiaal; 

Om met behulp van het 3D-printmateriaal een bouwkundig element te creëren (lees: voldoen 

aan bouwbesluit regels), wordt een ‘hybride-constructie’ toegepast. Er worden vulmaterialen 

zoals beton in de schachten toegepast om de elementen op constructief gebied te ondersteunen 

en om de isolatiewaarde van de gebouw elementen te verhogen. Daarnaast waren er plannen 

om ter verbetering van de brandveiligheid een spray toe te passen. De combinatie en 

‘samensmelting’ van al deze materialen leidt tot gebouw elementen die moeilijk recyclebaar zijn. 

Dit is een probleem omdat het 3D-printmateriaal eenvoudig hergebruikt kan worden, maar door 

de samenkomst van al deze materialen zijn extra handelingen nodig om te kunnen recyclen.  

 

- De beschikbare daadwerkelijke 3D-printtijd is beperkt tot circa 8 uur per dag;   

- Met de huidige productiesnelheid van circa 300 mm wandhoogte per dag duurt het ruwweg 2 jaar 

voordat alle wanden geproduceerd zijn;  

De Kamermaker had op het moment van observeren een printsnelheid van circa 300mm 

wandhoogte per dag. Daarnaast werd de Kamermaker ‘s nachts uitgeschakeld vanwege de 

mogelijkheid van het optreden van storingen. Daarbij komt het feit dat de Kamermaker een 

opstart/herstart tijd heeft vanwege het voorverwarmen en kalibreren van het 3D-printproces. De 

combinatie van deze factoren leidt tot een beschikbare printtijd van maximaal 8 uur per dag. 

Vanwege het geautomatiseerde 3D-printproces zou de printtijd theoretisch 24 uur per dag 

kunnen zijn. Met de geconstateerde printsnelheid zal het volledige bouwwerk niet voltooid 

kunnen worden binnen de gestelde projectlooptijd van 3 jaar.  
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Conclusie Participerend Observeren 

Aan de hand van analyse van de beschreven knelpunten groepen is een centraal probleem 

beschreven. Het centrale probleem naar aanleiding van Participerend Observeren wordt beschreven 

door de volgende conclusie: 

De focus zou meer op de bouwkundige engineering en minder op het design moeten liggen  
 

om het proces op bouwkundig vlak te verbeteren,  
 

zodat een efficiënt proces ontstaat waar geen onnodige handelingen plaats vinden en anderzijds 

belangrijke handelingen niet meer missen”  

 

Maar onthoud: Het is een onderzoeksproces… 

 

Aanvullend onderzoek naar aanleiding van Participerend Observeren 

Na afloop van de observatie periode is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dit is gedaan om de 

geconstateerde knelpunten beter te begrijpen en daarnaast om uit de diversiteit aan knelpunten de kern-

knelpunten te kunnen selecteren. Dit vooronderzoek (aan de hand van literatuur) heeft zich gericht op 

de volgende onderwerpen; de voor- en nadelen van 3D-printen in de bouwsector, de huidige 

ontwikkelingen van 3D-printen in de bouwsector, de implicaties bij het implementeren van 3D-printen in 

de bouwsector en als laatste de ambitie van Heijmans en de Nederlandse bouwsector. Hieruit is 

gebleken dat bepaalde ‘groepen’ van knelpunten haaks staan op de voordelen van 3D-printen en 

bovendien niet aansluiten bij de ambitie van Heijmans en de Nederlandse bouwsector. De oorzaak 

hiervan is dat het productie/print-ontwerp en de uiteindelijke realisatie niet op elkaar is afgestemd (vanaf 

nu genoemd: een integraal ontwerp).  

 

Het missen van een integraal ontwerp voor het 3D Print Canal House waarin ontwerp en 

realisatie op elkaar afgestemd zijn leidt in de praktijk van het project tot knelpunten die haaks 

staan op de ambitie van Heijmans en de Nederlandse bouwsector 

 

De ambitie van Heijmans en de Nederlandse bouwsector tegenover de knelpunten 

De ambitie voor de bouw van 2020 is onderzocht aan de hand van een grootschalig onderzoek van 

Bouwend Nederland (Bouwend Nederland, 2012). Samengevat komt uit het onderzoek het volgende 

toekomst beeld voor de bouw van 2020; 

 

Ambitie: 

- Betere branchemarketing 

- Betere instroom personeel (kwantitatief en kwalitatief) 

- Bouw is een kwestie van montage 

- Modernisering verdienmodel 

- Van aannemer naar aanbieder, meer Product-Markt Combinaties (PMC’s) 

- Professioneel opdrachtgeverschap en andere aanbestedingsvormen (DBFM) 

- Innovatie, van prijs naar kennis 

- Verregaande automatisering van de bouw 

 

Te verwachten problemen: 

- Onzekerheid over overheidsbeleid 

- Tekort aan instroom personeel (kwalitatief en kwantitatief) 

- Internationale (bijvoorbeeld Chinese) binnentreders 

- Juridisering (certificering, wet- en regelgeving) en claimcultuur  

- Te weinig anders denkende mensen 

- Prijzenslag - blijvende druk op rendementen 
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Ambitie Heijmans: 

Naast de ambitie van de bouwsector in het algemeen is ook de ambitie van Heijmans onderzocht. 

Samengevat is de ambitie van Heijmans als volgt; 

 

 
Figuur 3 Contouren van morgen (Heijmans, 2014) 

 

Zoals uitgelegd staan een aantal geconstateerde knelpunten haaks op de voordelen van 3D-printen 

en de ambitie van de bouw en Heijmans. Dit betekent dat de knelpunten het tegenovergestelde zijn 

van wat de ambitie van de bouw eigenlijk is. De ambities en knelpunten die haaks op elkaar staan zijn 

gegroepeerd om vanuit hier vervolgens conclusies te trekken. De conclusies van deze vergelijking zijn 

als volgt:  

Automatisering, montagebouw en imago 

Ambitie De ambitie van de Nederlandse bouwsector is het in de bouw toepassen van een 
verregaande automatisering. Daarnaast heeft Heijmans de  ambitie om 
onderscheidend te zijn op het gebied van technologie. Dit gaat hand in hand met 
een montagebouwmethode waarbij met moderne fabrieksmatige 
productiemethoden (in een geconditioneerde, schone en veilige omgeving) 
elementen geproduceerd worden. Deze ambitie heeft ook een bijdrage in het 
verbeteren van het imago van de bouw; transparantie, kwaliteit en veiligheid 

Knelpunten 
3DPC 

Bij het 3D Print Canal House is het productieproces van de gebouw elementen 
volledig geautomatiseerd door middel van de 3D-print productietechniek. De 
elementen die geproduceerd worden kunnen op een montagebouw-methode 
gemonteerd worden. Echter, vanaf het moment dat de gebouw elementen 
geproduceerd zijn met de Kamermaker, is er geen verdere uitvoeringsmethode 
ontworpen die past bij de ambitie van de toekomstige bouw. Vanaf dat moment 
wordt geïmproviseerd. Hierdoor ontstaan inefficiënte oplossingen van lage 
kwaliteit, handmatige handelingen en onveilige handelingen.  
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Duurzaamheid, omgaan met materialen, hergebruik van materialen, toekomstwaarde gebouwde 
omgeving 

Ambitie De ambitie van Heijmans en de Nederlandse bouwsector is het bevorderen van 
duurzaamheid. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door hergebruikte 
materialen toe te passen, productiewijzen te hanteren waardoor toekomstig 
hergebruik van materialen mogelijk is en combinaties van systemen met 
verschillende levensduren splitsbaar van elkaar te realiseren. 

Knelpunten 
3DPC 

Duurzaamheid is bij het 3D Print Canal House ook één van de belangrijke aspecten. 
Daarom wordt gebruik gemaakt van bio-based bouwmaterialen. Echter wordt in de 
huidige realisatie van het 3D Print Canal House verschillende materialen 
gecombineerd in complexe constructies. Deze materialen en constructies zijn bij 
het einde van de levensloop van het bouwwerk niet meer te scheiden van elkaar; 
zij zijn verwikkeld in- en gebonden aan elkaar. Dit belemmert de herbruikbaarheid 
van de bouwmaterialen in de toekomst sterk. 
Daarnaast wordt in één element de integratie van verschillende systemen gebruikt; 
integratie van gevel, isolatielaag, constructie en de afwerking. Het probleem van 
deze ontwerp- en bouwwijze dat hier optreedt is dat in de toekomst de systemen 
met een verschillende levensduur niet apart van elkaar vervangen kunnen worden. 
Wanneer een verouderde of vervuilde gevels vervangen dient te worden, dan is het 
noodzakelijk om de complete draagstructuur van dat element te vervangen (terwijl 
dit mogelijk nog niet toe is aan vervangingen). Dit leidt tot een lage toekomstwaarde 
van het bouwwerk. 

 

Kwaliteit en klanten/gebruikers tevreden 

Ambitie De ambitie van Heijmans is om een hoge score voor klanttevredenheid te 
verwezenlijken. De Nederlandse bouwsector heeft ook de ambitie de klanten en 
gebruikers tevreden stellen. De klantvraag diversifieert steeds verder. Hierdoor 
ontstaat de vraag naar nieuwe combinaties van standaardisatie en maatwerk. 

Knelpunten 
3DPC 

Op het moment is het 3D Print Canal House bezig met het ontwikkelen van een 
productietechniek die uiterst geschikt is voor het leveren van maatwerk producten 
voor de bouwsector. Met deze productietechniek is het voldoen aan de 
klanten/gebruikersvraag eenvoudiger te realiseren. Echter zijn de 3D-geprinte 
elementen nog geen elementen die voldoen aan de huidige wensen/eisen van 
klanten/gebruikers. Er zijn extra voorzieningen nodig, de kwaliteit moet verhoogd 
worden en er zullen combinaties met standaard producten gemaakt moeten 
worden. Op het moment is het niet duidelijk hoe deze aspecten in de elementen 
verwerkt kunnen worden. Ook de basis hiervoor mist nog; de mogelijke 
eisen/wensen aan het bouwwerk zijn niet in kaart. Er is dus geen PVE, geen 
bestek of technische omschrijving.  
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Probleemveld 

Aan de hand van de vergelijking van de geconstateerde knelpunten en de ambitie van de bouw is 

uiteindelijk het probleemveld tot stand gekomen. Het probleemveld dat geconstateerd is, is als volgt;  

 

In geval van 3D-printen is de lijn van ontwerp naar productie zeer kort. Vaak is het ontwerp dat digitaal 

gemoduleerd wordt ook direct het productie/print-ontwerp. Daarom is voor het productieontwerp van 

een 3D te printen component een integraal ontwerp nodig waarin het ontwerp op de realisatie is 

afgestemd. Hetgeen dat digitaal gemoduleerd wordt is namelijk ook hetgeen dat geproduceerd wordt, 

en dit dient daarom afgestemd te zijn op alle bouwtechnische oplossingen die in de uitvoering nodig 

zijn. Dit is nodig om te voorkomen dat aanpassingen aan een geprint component ná het 3D-printen 

gedaan moeten worden, die ook al in het printontwerp mee genomen hadden kunnen worden. 

 

De knelpunten die tijdens Participerend Observeren geconstateerd zijn laten zien dat het ontwerp van 

de geprinte componenten van het 3D Print Canal House nog niet afgestemd zijn op de uiteindelijke 

realisatie van het bouwwerk. Er missen essentiële bouwtechnische oplossingen of onderbouwing van 

de gehanteerde oplossing. Hiermee zijn uiteindelijk de kernknelpunten aan het licht gekomen. Dit wordt 

in de volgende paragraaf toegelicht.  

 

Kernknelpunten 3D Print Canal House 

De kernknelpunten worden gevormd door de knelpunten (Participerend Observeren), die haaks staan 

op de voordelen van 3D-printen en de ambitie van Heijmans en de Nederlandse bouwsector (aanvullend 

onderzoek). Deze knelpunten zijn geselecteerd in het totaal van knelpunten, in het groen te zien in het 

schema op de volgende pagina (Figuur 4). De selecteerde ‘haakse’ knelpunten hebben geleidt tot de 

uiteindelijke kernknelpunten, dit zijn de gele vakken in het schema (Figuur 4). Een overzicht van de 

kernknelpunten en de ambitie waar zij haaks op staan is te zien in Tabel 1. 

 

kernknelpunten  Ambitie 

A. De huidige opbouw van de gebouw-elementen voldoet 
niet aan het bouwbesluit; 

1.  
Tevreden klanten en 
gebruikers 

B. De manier van verwerken van materialen in de gebouw-
elementen belemmert de herbruikbaarheid en 
recyclebaarheid; 

2. 
 
 
 
 
3. 

Het verhogen van de 
gebruikskwaliteit en de 
toekomstwaarde van de 
gebouwde omgeving. 
 
Efficiënter omgaan met 
materialen 

C. De huidige opdeling in aparte modules (de kamers) is niet 
geoptimaliseerd voor transport en montage; 

4. 
Bouw is een kwestie van 
montage 

D. Het (print) ontwerp is niet afgestemd op de realisatie 
ervan waardoor bij de bewerking en verwerking van 
gebouw-componenten, elementen en modules 
geïmproviseerd wordt wat leidt tot montage-oplossingen 
van lage kwaliteit; 

4. 
  
 
5. 
 
 
 
6. 

Bouw is een kwestie van 
montage 
 
Verregaande 
automatisering van de 
bouw 
 
Standaardisatie in 
combinatie met maatwerk 

E. Er is niet voorzien in de benodigde middelen voor de 
realisatie wat leidt tot handmatige en daardoor onveilige 
handelingen en situaties 

4. 
 
 
5.  
 
 
7.  

Bouw is een kwestie van 
montage 
 
Verregaande 
automatisering van de 
bouw 
 
Veiligheid op de bouwplaats 

Tabel 1 Overzicht kernknelpunten versus ambitie van Heijmans en Nederlandse bouwsector 



 
Figuur 4 Selectie kern-knelpunten: in het totaal van knelpunten zijn de belangrijkste knelpunten geselecteerd (groene vakken) aan de hand van de 

uitkomsten van het vooronderzoek. Uit deze selectie volgen de kernknelpunten (gele vakken) 
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1.2. Probleemstelling 

Een probleem is een verschil tussen de feitelijke situatie en de wenselijke situatie. Om een 

probleemstelling te definiëren moet een vergelijking gemaakt worden tussen deze twee situaties 

(Verschuren, 2008). 

 

Op basis van het probleemveld wordt gesteld dat de wenselijke situatie voor het 3D Print Canal House 

een integraal ontwerp is, waarin ontwerp en uitvoering op elkaar zijn afgestemd. In dit integrale ontwerp 

is het gehele uitvoeringsconcept voor het bouwwerk duidelijk, zodat zoveel mogelijk bouwtechnische 

oplossingen integraal in het printontwerp mee genomen kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat 

aan een 3D-geprint object achteraf wijzigingen gedaan moeten worden die eigenlijk al in het 

printontwerp mee genomen hadden kunnen worden en zodat in de uitvoering niet geïmproviseerd hoeft 

te worden. Ook is er een ambitie van zowel Heijmans als de Nederlandse bouwsector waar naar toe 

gewerkt zou moeten worden. Ten slotte heeft de productie methode ‘3D-printen’ diverse voordelen die 

zo veel als mogelijk benut dienen te worden.  

 

Aan de hand van Participerend Observeren en het vooronderzoek is gebleken dat de werkelijke situatie 

anders is dan de gewenste situatie. Er is geen uitvoeringsconcept waarmee ontwerp en uitvoering op 

elkaar afgestemd kunnen worden. Doordat dit niet het geval is worden de voordelen van 3D-printen niet 

benut zo als dat mogelijk zou kunnen zijn. Daarnaast leidt dit ertoe dat de uitwerking van het project niet 

aansluit bij de ambitie van Heijmans en de Nederlandse bouwsector. Zie hiervoor de kern-knelpunten. 

 

Door de wenselijke situatie en de werkelijke situatie te vergelijken is de probleemstelling gedefinieerd. 

Deze is als volgt: 

 

 “Voor de realisatie van het 3D Print Canal House is een integraal ontwerp vereist waarin ontwerp en 

uitvoering op elkaar afgestemd zijn, 

 

echter is er geen uitvoeringsconcept ontwikkeld waarmee een integraal ontwerp gerealiseerd kan 

worden, 

 

met het gevolg dat het huidige ontwerp niet is afgestemd op de uitvoering ervan,  

   
waardoor de uitvoering niet op een dusdanige manier past bij de ambitie van Heijmans en de 

bouw van de toekomst” 
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1.3. Doelstelling 

Aan de hand van de probleemstelling is de doelstelling opgesteld. De doelstelling is om een 

uitvoeringsconcept te ontwikkelen voor het 3D Print Canal House. Uiteindelijk wil het project 3D Print 

Canal House een grachtenpand realiseren door middel van van 3D-printen. Zoals uitgelegd in de 

probleemstelling is hiervoor geen uitvoeringsconcept ontwikkeld. Hierdoor is het niet duidelijk wat 

ontworpen moet worden om uiteindelijk daarmee het gehele grachtenpand te ontwikkelen op een wijze 

dat past bij de ambitie van Heijmans en de bouw van de toekomst. De 3D-geprinte componenten die op 

het moment van observeren op de bouwlocatie te zien waren zijn stuk voor stuk uniek zijn. Daarnaast 

is het ontwerp en de visie vernieuwend. Echter wanneer een object 3D-geprint is, is het de vraag hoe 

daarmee uiteindelijk het grachtenpand gerealiseerd kan/moet worden. Door middel van het 

uitvoeringsconcept zal daar een antwoord op gegeven gaan worden. In dit uitvoeringsconcept wordt 

duidelijk ‘wat’ en ‘hoe’ gebouwd kan gaan worden zodat het printontwerp van de gebouw componenten 

daarop afgestemd worden.   

Uiteindelijk zal dit bouwwerk ten minste aan de huidige geldende eisen moeten voldoen en passen bij 

de ambitie van Heijmans en de Nederlandse bouwsector. Dit betekent dat de opgestelde 

kernknelpunten opgelost moeten worden. Aan de hand hiervan is de volgende doelstelling opgesteld: 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept voor het 3D Print Canal House te Amsterdam, 

 

waarmee het ontwerp en de realisatie (van gebouw componenten, elementen, modules en het totale 

bouwwerk) op elkaar afgestemd kunnen worden door middel van een integraal ontwerp, 

 

zodat ten minste wordt voldaan aan de huidige bouwvoorschriften, efficiënt om wordt gegaan met 

materialen, de bouw een kwestie van montage is en een hoge mate van  

automatisering wordt toegepast.  

 

 

Door middel van de doelstelling zullen de eerder genoemde vijf kern-knelpunten opgelost worden. Deze 

kernknelpunten hebben namelijk de basis gevormd voor de probleem- en doelstelling. Zie hiervoor het 

onderste deel van de doelstelling;  ‘zodat tenminste wordt voldaan aan..’’. De hier in genoemde 

voorwaarden moeten zorgen voor een oplossing voor de kern-knelpunten en zullen daarmee een 

oplossing voor de probleemstelling vormen.  
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Samenhang tussen probleemveld en doelstelling 

 

Er is geen integraal ontwerpproces waarbij het ontwerp onder andere wordt afgestemd op de 
uitvoering

A. De huidige opbouw 

van de elementen 

voldoet niet aan het 

bouwbesluit 2012 op de 

thema’s veiligheid en 

energiezuinigheid

B. Manier van 

verwerking van 

materialen in de 

complexe constructies 

belemmert de 

herbruikbaarheid van de 

bouwmaterialen

C. De huidige opdeling 

aparte modules 

(kamers) is niet 

geoptimaliseerd voor 

transport en montage

D. Er wordt 

geïmproviseerd bij de 

bewerking en verwerken 

van gebouw 

componenten, 

elementen en modules

E. Handmatige en 

onveilige handelingen 

Het huidige ontwerp is niet 

afgestemd op de uitvoering ervan 

waardoor de uitvoering niet op een 

dusdanige manier past bij de ambitie 

van Heijmans en de Nederlandse 

bouwsector.  

Het ontwikkelen van een 

uitvoeringsconcept,

waarmee ontwerp en realisatie 

op elkaar afgestemd kunnen 

worden door middel van 

integraal ontwerpen
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Bouw is kwestie van 

montage
Efficiënt om gaan met 

materialen

Hoge mate van 

automatisering
Voldoen aan huidige 

bouwvoorschriften
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Meetbare resultaten 

Om te bepalen wanneer de doelstelling bereikt is, is de doelstelling omgezet naar meetbare resultaten 

die nodig zijn om de doelstelling te bereiken. Aan de hand van de opgestelde meetbare resultaten kan 

aan het einde van het afstudeeronderzoek bepaald worden of de doelstelling bereikt is. De omvorming 

van de doelstelling naar meetbare resultaten is te zien in Tabel 2. 

 

Doelstelling Meetbaar resultaat Kernknelpunt 

Voldoen aan huidige 
bouwvoorschriften 

I. Opbouw van elementen voldoen aan de prestatie-
eisen uit het Bouwbesluit 2012 

A 

Efficiënt om gaan 
met materialen 

II. Methode voor hoe de bouwmaterialen bij het einde 
van de levensloop van het bouwwerk gescheiden 
kunnen worden, in het kader van recyclebaarheid 

B 

Bouw is kwestie van 
montage 

III. De opsplitsing van het totaal-ontwerp in modules 
(kamers) voldoet aan ontwerp-criteria die horen bij 
modulair bouwen 

C 

IV. Voor het monteren (positioneren, fixeren en 
afdichten) zijn oplossingen uitgewerkt zodat niet 
geïmproviseerd wordt bij de montage ervan en de 
oplossingen voldoen aan de geldende eisen 

D 

V. Voor het transporteren en monteren is voorzien in 
de benodigde middelen (materieel), zodat 
handmatige en daardoor onveilige handelingen 
voorkomen worden 

E 

VI. De handelingen die op de bouwplaats nodig zijn 
voor het bewerken, verwerken, transporteren en 
monteren van componenten, elementen en 
modules zijn uitgewerkt en vastgelegd in een 
draaiboek zodat improvisatie voorkomen wordt 

D 

Hoge mate van 
automatisering 

VII. De handelingen die op de bouwplaats nodig zijn 
voor het bewerken, verwerken, transporteren en 
monteren van componenten, elementen en 
modules zijn voor > 75% geautomatiseerd, zodat 
handmatige en daardoor onveilige handelingen 
voorkomen worden en de uitvoeringswijze aansluit 
bij het geautomatiseerde 3D-printproces 

E 

Tabel 2 Meetbare resultaten die volgen uit de doelstelling 
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1.4. Verantwoording van afstudeeronderzoek 

In de komende alinea’s wordt de verantwoording van het afstudeeronderzoek toegelicht. Dit wordt 

gedaan door de aanpak, de methodiek en de relevantie toe te lichten.  

1.4.1. Aanpak en methodiek  

In de doelstelling is het doel gesteld; het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept. Met dit 

uitvoeringsconcept zullen de kernknelpunten opgelost worden zodat zij in het vervolg door middel van 

een integraal ontwerp voorkomen kunnen worden. 

‘wat’ bouwen en ‘hoe’ dit bouwen 

Voordat een concept ontwikkeld kan worden voor ‘hoe’ mogelijk gebouwd kan worden (Figuur 5, 

productie), dient onderzocht te worden ‘wat’ gebouwd dient te worden (Figuur 5, product & techniek) 

(Jellema, 2004). 

De vraag ‘wat’ gebouwd wordt, wordt bepaald door de functie ervan en de bijbehorende prestatie eisen 

(Figuur 5, product & techniek). Vervolgens kan bepaald worden ‘hoe’ dit gebouwd kan worden. Deze 

methodiek is bepalend geweest voor het opstellen van de aanpak van het afstudeeronderzoek. De lijn 

van deze methodische aanpak komt terug in de stappen waarmee het afstudeeronderzoek is uitgevoerd.  

 

Figuur 5 Methodische aanpak uitvoeringsconcept. Gebaseerd op aanpak Jellema 7, Bouwmethodiek 
(2004) 
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1.4.2. Aanpak voor afstudeeronderzoek 

Onderzoek naar inhoud uitvoeringsconcept 

Het eerste gedeelte van het afstudeeronderzoek is gevormd door 

een onderzoeksfase. Hierin is een antwoord gegeven op de vraag 

‘wat’ gebouwd dient te worden (prestatie-eisen), welke 

ontwerpaanvullingen daarvoor mogelijk zijn en ten slotte ‘hoe’ dit 

gebouwd/gerealiseerd kan worden. Hiervoor zijn mogelijke 

werkwijzen bepaald. Dit is gedaan aan de hand van de volgende 

twee stappen: 

 

Stap 1: Ontwerp 3D Print Canal House aanvullen zodat aan huidige 

bouwvoorschriften voldaan wordt en efficiënt om wordt gegaan met 

materialen; 

 

Stap 2: Inzichtelijk maken van de processen in de uitvoering van 

het 3D Print Canal house en hiervoor varianten opstellen, zodat de 

bouw in hoge mate geautomatiseerd is en het bouwen met 

modules alleen nog een kwestie van montage is; 

 

Ontwerp/ontwikkeling van het uitvoeringsconcept 

Na de onderzoeksfase is een ontwerp-/ontwikkelingsfase 

uitgevoerd. In de ontwerp-/ontwikkelingsfase zijn de mogelijke 

werkwijzen, volgend uit de onderzoeksfase, gecombineerd tot 

uitvoeringsvarianten. Deze varianten betreffen ‘wat’ gebouwd gaat 

worden en ‘hoe’ dit gebouwd gaat worden. Deze varianten zijn 

beoordeeld op potentie en haalbaarheid. Aan de hand van de 

beoordeling is een definitieve uitvoeringsvariant geselecteerd. De 

definitieve variant is uitgewerkt door middel van deelplannen en 

een draaiboek, tot het uiteindelijke uitvoeringsconcept. Om 

uiteindelijk te bepalen of de doelstelling bereikt is, zijn de resultaten 

van de ontwerpfase getoetst aan de doelstelling. Bovenstaande is 

uitgevoerd door middel van de volgende vier stappen: 

 

Stap 3:  Werkwijzen voor ontwerpaanvullingen en 

uitvoeringsaspecten combineren tot uitvoeringsvarianten 

 

Stap 4:  Uitvoeringsvarianten beoordelen en selecteren 

 

Stap 5:  Definitieve uitvoeringsvariant uitwerken tot 

Uitvoeringsconcept  

 

Stap 6.  Toetsen uitvoeringsconcept 
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Samenhang tussen aanpak en doelstelling 

De aanpak van het afstudeeronderzoek is opgesteld aan de hand van de doelstelling. In de 

doelstelling zijn voorwaarden opgenomen, namelijk dat tenminste aan de bouwvoorschriften moeten 

voldoen en dat er efficiënt moet worden om gegaan met materialen. Daarvoor is stap 1 uitgevoerd. 

Voor de voorwaarden ‘hoge mate van automatiseren’ en ‘de bouw is een kwestie van montage’ is stap 

2 uitgevoerd. Vervolgens zijn de resultaten van stap 1 en 2 toegepast en uitgewerkt door middel van 

stap 3, 4 en 5. Ten slotte is het resultaat dat gevolgd is uit stap 5 getoetst in stap 6 om te bepalen of 

daarmee de voorwaarden uit de doelstelling zijn behaald. 

 

 

Het ontwikkelen van een 

uitvoeringsconcept,

waarmee ontwerp en realisatie op 

elkaar afgestemd kunnen worden 

door middel van integraal 

ontwerpen
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Bouw is kwestie van 

montage

Efficiënt om gaan met 

materialen

Hoge mate van 

automatisering

Voldoen aan huidige 

bouwvoorschriften

A
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1. ‘Wat’ wordt gebouwd – 

Mogelijke werkwijzen voor 

ontwerpaanvullingen om aan 

de huidige bouwvoorschriften 

te voldoen

2. ‘Hoe’ wordt gebouwd - 

Inzichtelijk maken van de 

processen in de 

uitvoering

4. Uitvoeringsvarianten 
beoordelen en 

selecteren

3. Werkwijzen voor 

ontwerpaanvullingen en 

uitvoeringsaspecten 

combineren tot 

uitvoeringsvarianten

5. Definitieve 

uitvoeringsvariant uitwerken 

tot Uitvoeringsconcept 

6. Toetsen 
uitvoeringsconcept

 
 

Figuur 6 Samenhang tussen doelstelling, voorwaarden uit de doelstelling en de aanpak 
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1.4.3. Relevantie 

De relevantie van het afstudeeronderzoek wordt bepaald door voor ‘wie’ of ‘wat’ het onderzoek een 

toegevoegde waarde heeft.  

Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van dit afstudeeronderzoek is dat het implementeren in de bouwsector 

van een FDM 3D-printmethode in combinatie met ‘bio-based’ nog niet eerder onderzocht is. Op 

uitvoeringstechnisch gebied is bijvoorbeeld geen onderzoek geweest naar de complexiteit die voor komt 

bij het implementeren van dergelijke 3D-printmethoden en printmateriaal. Een verkennend onderzoek 

naar de problematiek en de mogelijke werkwijzen realiseert hiervoor in 

bouwkundig/uitvoeringstechnisch perspectief de eerste inzichten. Daarnaast worden de praktische 

resultaten van de ‘research by doing’ aanpak van het 3D Print Canal House toegepast in dit 

afstudeeronderzoek. Op deze wijze worden de resultaten van het 3D Print Canal House benut voor het 

onderzoeken in bouwkundig/uitvoeringstechnisch perspectief.  

Maatschappelijke relevantie 

Het onderzoeken van innovaties heeft een groot maatschappelijk belang, omdat innovaties een 

belangrijke rol vervullen in het proces van economische groei en welvaartsverbetering. Uit onderzoek 

van het Economisch Instituut van de bouw is namelijk gebleken dat “bouwbedrijven door het op de markt 

brengen van innovaties een voorsprong op de concurrentie kunnen behalen, waardoor hogere dan 

normale winsten kunnen worden bereikt” (Jansen, et al., 2011). 

Het 3D Print Canal House is ook een innovatief project. Door een bijdrage te leveren aan de voortgang 

van dit project wordt een bijdrage geleverd aan het onderzoeken van nieuwe innovaties op het van 3D-

printen als productietechniek voor de Nederlandse bouwsector.  

Bouw van de toekomst 

3D-printen is een recente ontwikkeling in de bouwsector. Dit onderzoek kan meer inzicht in de bouw 

van de toekomst. Dit is relevant voor de bouwsector, zodat zij zich kan voorbereiden op wat de toekomst 

te bieden heeft en wat nodig is. 

 

3D Print Canal House 

De doelstelling draagt bij aan het onderzoek van het 3D Print Canal House. Het geeft inzichten voor de 

onderzoekers en ontwerpers vanuit uitvoeringstechnisch opzicht. De onderzoekers en ontwerpers zelf 

zijn niet gespecialiseerd in uitvoeringstechniek, waardoor dergelijke inzichten een toegevoegde waarde 

hebben voor dit project. Met deze inzichten wordt duidelijk hoe bij dit project met 3D-geprinte 

componenten tot een maakbaar bouwwerk gekomen kan worden.  
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1.5. Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk is nu ingeleid wat het afstudeeronderwerp is. Daarnaast is uitgelegd wat het 

voortraject, Participerend Observeren, heeft opgeleverd en hoe dit de aanleiding van het 

afstudeeronderzoek heeft vormgegeven. Het hoofdstuk is afgesloten met de probleem- en doelstelling 

van het afstudeeronderzoek en de aanpak hiervoor.  

In hoofdstuk twee wordt dieper in gegaan op 3D-printen in de bouwsector. De huidige ontwikkelingen 

op het gebied van 3D-printen in de bouwsector worden toegelicht, evenals de voordelen hiervan. 

Daarnaast wordt toegelicht wat momenteel de obstructies zijn bij het implementeren van 3D-printen in 

de bouwsector. Het hoofdstuk sluit af met een toelichting op het huidige 3D-print en bouwproces van 

het 3D Print Canal House.  

In hoofdstuk drie worden de resultaten van het onderzoek toegelicht. Het eerste deel beschrijft de vraag 

‘wat’ mogelijk gerealiseerd kan worden. De prestatie-eisen voor het bouwwerk worden toegelicht aan 

de hand van het Bouwbesluit 2012. De huidige 3D-geprinte onderdelen zijn getoetst aan deze prestatie-

eisen. Vervolgens wordt toegelicht wat mogelijke werkwijzen zijn om aan de prestatie-eisen te voldoen 

waar nog niet aan voldaan wordt. Het tweede gedeelte beschrijft de vraag ‘hoe’ dit gerealiseerd kan 

worden. Aan de hand van uitvoeringstechnische productie-aspecten worden de benodigdheden voor 

het uitvoeringsconcept toegelicht.  

Hoofdstuk vier is het programma van eisen voor het uitvoeringsconcept. In dit hoofdstuk wordt toegelicht 

wat de inhoud van het uitvoeringsconcept moet zijn om de doelstelling te bereiken. Daarnaast wordt 

toegelicht hoe het uitvoeringsconcept vastgelegd moet worden zodat het bruikbaar is voor de doelgroep.  

Hoofdstuk vijf beschrijft het ontwerpproces waarmee tot het uitvoeringsconcept gekomen is. De 

ontwerpmethodiek wordt toegelicht. Vervolgens wordt beschreven wat de gemaakte keuzes zijn en 

waarom deze gemaakt zijn. Het hoofdstuk eindigt met wat het meest interessante scenario is voor het 

te ontwerpen uitvoeringsconcept.   

Hoofdstuk zes betreft de uitwerking van het uitvoeringsconcept. Het ontwerp. Dit is vast gelegd door 

middel van deelplannen en een draaiboek. In de deelplannen wordt per productie-aspect toegelicht wat 

de te hanteren oplossingen zijn. Het draaiboek laat in één oogopslag zien hoe de gehanteerde 

oplossingen in de praktijk toegepast dienen te worden en wat daarvoor stap voor stap nodig is.  

Het rapport sluit af met hoofdstuk zeven. Hoofdstuk zeven is een evaluatie van het eindresultaat. Het 

uitvoeringsconcept is getoetst aan het programma van eisen. Hiermee is geëvalueerd in hoe verre aan 

de doelstelling voldaan wordt. Vanuit deze toetsing is de conclusie voor het afstudeeronderzoek 

getrokken. Het hoofdstuk eindigt met aanbevelingen voor vervolgonderzoek en aanbevelingen die niet 

elders in het rapport toegelicht konden worden.  
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2. 3D-printen in de bouwsector 

3D-printen is een productiemethode voor driedimensionale producten van grote en kleine schaal. Een 

3D-printer wordt aangestuurd door een computer en werkt op basis van digitale tekeningen. Het product 

wordt door de 3D-printer laag-voor-laag opgebouwd tot het gewenste eindproduct (Figuur 7). Deze 

productiemethode wordt ook wel ‘additive manufacturing’ en ‘rapid prototyping’ genoemd. Het 

produceren met behulp van een 3D printer kan door middel van verschillende 3D-printmethoden, 3D-

printmaterialen en op verschillende groottes (schalen). 

 

Figuur 7 Principe van 3D-print proces (Teunissen, et al., 2013) 

3D-printen is één van de innovaties van het laatste decennium. Deze industrie is hard aan het groeien, 

bijna 35% in het jaar 2013 (3ders.org, 2014). Daarnaast zijn er grote ontwikkelingen qua techniek in de 

3D-print-wereld (Gartner, 2014). In andere industrieën worden de ontwikkelingen en bijbehorende 

voordelen van 3D-printen al benut, bijvoorbeeld in de medische, luchtvaart of automobiele industrieën. 

Ook in de bouwsector realiseert men zich steeds meer welke nieuwe kansen en ontwerp mogelijkheden 

deze techniek biedt (Strauss, 2013). Echter wordt 3D-printen in de bouw nog niet toegepast voor de 

productie van bouwdelen. 

Geschiedenis van 3D-printen 

De eerste patenten voor 3D-printen werden aangevraagd in begin jaren 80. In eind jaren 80 werden de 

eerste commerciële machines gelanceerd. Na 30 jaar is de uitvinding van 3D-printen uitgegroeid tot een 

ware hype. De prijs, kwaliteit, nauwkeurigheid, beschikbare materialen en de grootte van de 

bouwvolumes zijn nu sterk verbeterd ten opzichte van 30 jaar geleden.    

3D-printen in de bouw 

3D-printen heeft in de bouw nog geen (commerciële) rol gespeeld. Alleen in de architectuur heeft het 

een positie gevonden voor de productie van maquettes. Echter is het mogelijk dat 3D-printen in de 

toekomst één van de productietechnieken van de bouw wordt. In een futuristisch scenario is het zelfs 

denkbaar dat het de bouwwereld compleet veranderd.  
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2.1. De voordelen en de potentie van 3D-printen 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden van 3D-printen voor de bouw.  

Deze onderzoeken beschrijven dat 3D-printen een positieve impact kan hebben voor de hele 

bouwsector. De voordelen van 3D-printen worden hieronder toegelicht.  

 

Grotere ontwerpvrijheid 

Een van de meest gehoorde voordelen van 3D-printen is de grotere ontwerpvrijheid. 3D-printen is in 

staat vormen te creëren die met andere productietechnieken niet te produceren zijn of die meer 

(productie)handelingen vereisen. Argumenten hiervoor zijn bijvoorbeeld dat geen mal of bekisting 

gehanteerd hoeft te worden in geval van 3D-printen. Een mal heeft beperkte mogelijkheden wat betreft 

de geometrie. Daardoor bijvoorbeeld niet mogelijk om complexe interne  structuren in objecten te 

creëren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld honinggraadstructuren in ‘solide’ objecten om gewicht 

te besparen. Een ander voorbeeld is het integreren van complexe interne structuren voor het verwerken 

van installaties in wand elementen. 3D-printen is in staat deze complexe structuren te produceren 

zonder dat dit extra handelingen in het productieproces vereist. Een object met een interne honingraat 

structuur kost ingeval van 3D-printen zelfs minder productietijd dan een volledig solide object. (Buswell, 

et al., 2008) (Volkers, 2010) 

 

Betaalbare niet-repeterende elementen 

Een ander veelgehoord voordeel van 3D-printen is de mogelijkheden om betaalbare niet-repeterende 

elementen te produceren. 3D-printen is een productiemethode waar in de basis alleen materiaal vereist 

is waar dat gewenst is. Bij andere productiemethoden zijn extra materialen nodig zoals een mal, een 

extrusie-profiel, een matrijs of een bekisting. Voordat de kosten van deze extra materialen terug 

verdiend zijn (ten opzichte van 3D-printen) dient eerst een bepaald aantal producten gerealiseerd te 

worden. Daardoor is het met andere productietechnieken economisch minder interessant om niet-

repeterende producten te produceren en met 3D-printen wel. (Buswell, et al., 2008) (Volkers, 2010) 

 

Ontwerp voor functie 

Volgens (Strauss, 2013) wordt momenteel in de bouwsector “ontworpen voor productie”, volgens hem 

wordt met het 3D-printen mogelijk te “ontwerpen voor de functie”. Hij merkt daarbij op dat er een link is 

tussen het ontwerp en de productiemethode, en visa versa. 3D-printen kan in de toekomst dus niet 

alleen de manier van produceren veranderen, maar de productiemethode is ook in staat het ontwerp en 

de bijbehorende engineering bouwwijze en regelgeving te veranderen.  

Automatisering – 24/7 productie 

Het 3D-printproces is een geautomatiseerd proces. Het start met ‘een druk op de knop’ en wordt vanaf 

dat moment volledig computer gestuurd uitgevoerd. Daardoor kan 24 uur per dag en 7 dagen per week 

geproduceerd worden. Dit leidt in de bouw bijvoorbeeld tot bouwtijd verkorting en daarmee het eerder 

opleveren van een bouwwerk. Daarnaast wordt door middel van geautomatiseerde processen de 

afhankelijkheid van vakbekwaam personeel verminderd. Men wil in de bouw onafhankelijker worden 

van vakbekwaam personeel omdat arbeid steeds duurder wordt en vakbekwaam personeel steeds 

schaarser wordt. (Gibb, et al., 2006) 

 

Weinig tot geen productie afval 

3D-printen een productiemethode dat een positieve invloed heeft op de duurzaamheid van het 

productieproces in het kader van efficiënt materiaalgebruik. Bij een 3D-geprint object wordt alleen 

materiaal gebruikt waar dat nodig is. Er wordt niet gebruik gemaakt van tijdelijke bekistingen, tijdelijke 

mallen etc. Deze tijdelijke productiematerialen zijn niet onderdeel van het eindproduct en worden 

daarom gezien als ‘extra’, oftewel uiteindelijk productieafval. Ten tweede veroorzaken andere 

productietechnieken zoals bijvoorbeeld frezen veel meer productie afval. In geval van frezen wordt 

gestart met een groot blok materiaal, het gewenste ontwerp wordt verkregen door materiaal weg te 
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halen waar dat in het ontwerp niet opgenomen is. Dit leidt net zoals met de tijdelijke bekistingen tot afval 

omdat materiaal verbruikt wordt dat geen onderdeel is van het eindproduct. (Gibb, et al., 2006) 

 

Volledig digitaal ontwerp  

Een 3D-printproces wordt volledig aangestuurd aan de hand van digitale informatie die verkregen wordt 

met (digitale) 3D-modellen (de geometrie). Dit leidt er toe dat een ontwerp volledig digitaal ontworpen 

dient te worden voordat het (exact hetzelfde) ontwerp 3D-geprint wordt. Een automatisch bijkomend 

voordeel hiervan is dat het ontwerp digitaal gecontroleerd kan worden. Dit wordt ook wel clash-control 

genoemd. Men kan voordat het geproduceerd wordt digitaal al controleren of het geen dat geproduceerd 

gaat worden de wenselijke situatie is. Daarnaast kan met deze digitale modellen ook eerst prototypes 

op schaal 3D-geprint worden. Hiermee kan de samenkomst van ontwerp en productietechniek uitgetest 

en gecontroleerd worden, alvorens het object 1:1 geproduceerd wordt.  

 

Korte weg van ontwerp naar productie 

Zoals eerder uitgelegd wordt voor de productie van een object door middel van 3D-printen niet gebruik 

gemaakt van bijkomende (tijdelijke) onderdelen zoals mallen, matrijzen of bekistingen. Voordat het 

gewenste product geproduceerd kan worden met dergelijke bijkomende onderdelen is  een 

engineeringstraject, een productieproces, transport en positionering voor al deze bijkomende 

onderdelen vereist. Doordat met 3D-printen geen bijkomende (tijdelijke) onderdelen nodig zijn is de weg 

van ontwerp naar productie zeer kort.  

Productie op locatie – verminderde transportstromen 

Doordat de aansturing van een 3D-printer volledig geautomatiseerd is aan de hand van digitale 

bestanden kan op elke 3D-printer het productie-bestand gebruikt worden. Daarmee is het mogelijk om 

‘productie op locatie’ uit te voeren. Een ontwerp kan waar dan ook ter wereld digitaal gerealiseerd 

worden en vervolgens op de gewenste locatie door een 3D-printer geproduceerd worden. Dit kan 

transportstromen verminderen en productie op drukke binnenstedelijke locaties vereenvoudigen.  

Conclusie 

Volgens verschillende onderzoeken heeft 3D-printen de potentie een productiemethoden te zijn die veel 

positieve mogelijkheden biedt voor de bouw. Deze nieuwe productietechniek maakt het mogelijk de 

bouw te transformeren. Transformaties op het gebied van ontwerp (meer ontwerpvrijheid), 

materiaalgebruik (efficiënter gebruik), arbeid (arbeidsvriendelijke productiemethode), automatisering en 

engineering zijn denkbaar.  

2.2. Obstructies van 3D-printen in de bouwsector 

Er is nu uitgelegd wat de mogelijk impact  van 3D-printen zou kunnen zijn voor de bouw. De voordelen 

blijken groot. Gezien de voordelen groot zijn, rest de vraag waarom 3D-printen nog niet 

geïmplementeerd is in de bouwsector.  De belemmeringen die volgens de literatuur hiervoor 

verantwoordelijk zijn worden hieronder toegelicht.  

Hogere kosten en langere productietijd in vergelijking tot massaproductie 

Uit pilot-studies van (Buswell, et al., 2006) is gebleken dat van de twee producten die zij onderzocht 

hebben de kosten hoger en de productietijd langer bleken wanneer deze producten 3D-geprint worden. 

Dit is in vergelijking met massaproductiemethoden. De producten van de pilot-studies waren 

plafondplaten en gipsblokken-bouwstenen. In een ander onderzoek (Gibb, et al., 2006) is gebleken dat 

3D-printen in vergelijking met massaproductie nog niet sneller of goedkoper is. Daarnaast is in sommige 

gevallen de kwaliteit lager.  
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Maximale printdimensies 

Een recent onderzoek (Strauss, 2013) naar de potentie van 3D-printen als productietechniek voor het 

vervaardigen van façades benoemd dat naast de kosten en productietijd te hoog zijn, ook de maximaal 

mogelijk printbare afmetingen nog te klein zijn; er is behoefte aan 3D-printers die klaar zijn voor de 

productie van grotere afmetingen.  

 

Toegevoegde waarde 

Op het moment is 3D-printen waarschijnlijk nog duurder dan conventionele productietechnieken. Echter, 

met 3D-printen is het mogelijk meer ‘toegevoegde waarde’ te creëren, waardoor een eventueel duurder 

product economisch gezien toch interessant wordt (Strauss, 2013). Het probleem hierbij is dat er nog 

onvoldoende inzicht is in waar eventueel toevoegde waarde met behulp van 3D-printen verkregen kan 

worden, dat op weegt tegen de hogere kosten (Strauss, 2013). De toegevoegde waarde van het product 

is niet alleen een financiële toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld ook een 

toevoeging zijn op het gebied van beter voldoen aan de klantvraag (ontwerpvrijheid, mogelijkheid tot 

niet-repeterende producten) veiligheid, duurzaamheid (materiaal besparing), productie op locatie, of 

verhoogde productcomplexiteit (integratie van verschillende systemen). 

 

Zoeken naar geschikte toepassingen 

De beschikbaarheid van de 3D-printtechniek betekent niet dat het in alle gevallen interessant is om toe 

te passen. Er moeten ‘strategieën’ bedacht worden hoe 3D-printen verstandig toegepast kan worden. 

De mogelijke toepassingen zullen een plek moeten vinden tussen laag geprijsde (bestaande) massa-

producten en ‘one-off’s’ (producten waarvan er maar één gemaakt wordt). (Strauss, 2013) 

Conclusie 

De belemmeringen bij het implementeren van 3D-printen in de bouw worden gevormd door een of meer 

van de volgende vier factoren; 

- Productietijd (te lang) 

- Productiekosten (te hoog) 

- Kwaliteit ( te laag) 

- Maximale 3D-print dimensies (te klein) 

Dit zijn belemmeringen op alle drie de ‘kwaliteitseigenschappen’ van een product of project; tijd, kwaliteit 

en geld (kosten). Gebleken is dat het mogelijk is dat de toegevoegde waarde van 3D-printen op kan 

wegen tegen één of meer van deze belemmeringen. De toegevoegde waard kan een financiële 

besparing zijn, maar ook een waarde op gebieden zoals veiligheid, duurzaamheid, ontwerpvrijheid, 

productietijd, of de kwaliteit.  Echter is nu nog onvoldoende inzicht in wat de eventueel toevoegde 

waarde exact kan zijn.  

Echter, de ontwikkeling van 3D-printen staat momenteel in een ‘stroomversnelling’. Het is mogelijk dat 

de huidige ontwikkelingen op korte termijn al zorgen voor een vermindering van één of meerdere van 

de beschreven belemmeringen. 
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2.3. Recente ontwikkelen van 3D-printen in de bouw 

Verspreid over de wereld zijn de eerste experimenten uitgevoerd met 3D-printen als productiemethode 

voor bouwdelen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van recente ontwikkelingen van 3D-printen 

in de bouw. Het sub-hoofdstuk eindigt met een overzicht van alle ontwikkelingen op het gebied van 3D-

printen in de bouwsector.  

 

Contour Crafting  

Contour Crafting is een concept dat ontwikkeld is door 

Behrokh Khoshnevis, werkzaam bij de University of 

Southern California. Dit concept combineert 3D-

printen met een automatische kraan voor 

werkzaamheden zoals vloeren leggen, leidingwerk 

aanbrengen etc. Met dit concept zou in theorie een 

woning in 24 uur gebouwd kunnen worden. Het is één 

van de eerste concepten die ontwikkeld is om 3D-

printen in de bouw te implementeren. Het is de 

voorloper van alle andere ontwikkelingen op het 

gebied van 3D-printen in de bouwsector.  

Andrey Rudenko  

Volgens een recent interview (Krassenstein, 2014), is 

Andrey Rudenko een aannemer die een 3D-printer 

heeft gebouwd om huizen mee te bouwen. Rudenko 

verteld in het interview dat de 3D-printer is gebaseerd 

op het Rep-Rapproject – een OpenSource 3D-printer. 

Om zijn 3D-printer uit te testen heeft hij een ‘kasteel’ 

3D-geprint. De 3D-printer print met lagen van 20mm 

breed en 5mm hoog. Het materiaal is een 

cement/zand mix. De printtijd bedroeg circa 

50cm/dag. Zijn doel is om geïsoleerde kleine tot 

middel grote huizen te bouwen met hedendaagse 

ontwerpen. Rudenko denkt dat 3D-printen niet de 

gehele bouw zal overnemen. Materialen zoals 

bakstenen zullen volgens hem gebruikt blijven worden. Echter zal 3D-printer wel een handwerk kunnen 

overnemen, wat kan leiden tot lager productie kosten en een veiligere werkomgeving. Daarnaast zijn 

de ontwerp-mogelijkheden groter. (Krassenstein, 2014) 

Shanghai Winsun 

Winsun, een bedrijf uit Shanghai, heeft  ‘huizen’ 3D-

geprint met beton (Luimstra, 2014); Zij hebben een 

relatief grote 3D-printer ontwikkeld waarmee zij de 

constructie van deze  huizen produceren. Volgens de 

website zou Winsun in één dag tijd 10 huizen 3D-

geprint hebben. De kosten van één huis zouden neer 

komen op 4800 Dollar. De 3D-printer is 150 meter lang, 

10 meter breed en 6 meter diep. In China is een enorm 

tekort aan goedkope woningen, en deze vorm van 

bouwen zou dus voor de lagere inkomensklassen een 

uitkomst zijn volgens Winsun. WinSun  heeft het plan 

circa 100 fabrieken te starten om deze en op deze 

wijze huizen te gaan produceren met sloopafval 

(Luimstra, 2014).  

Figuur 8 Resultaten van de 3D-printer op de 
University of Southern California (Livingston, 
2012) 

Figuur 9 Resultaat van eerste 3D-prints van A. 
Rudenko (Krassenstein, 2014) 

Figuur 10 Eindresultaat na montage van de 
3D-geprinte onderdelen en niet-3D-geprinte 

onderdelen (Luimstra, 2014) 
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Mine Builders 

Het project Mine Builders verwezenlijkt 3D-printen op een andere manier dan een frame – printkop 

combinatie. Volgens (IAAC, z.j.) heeft het project drie robots ontwikkeld die samenwerken om een 

bouwwerk te realiseren. Het is ontwikkeld door onderzoekers van “the Institute for Advanced 

Architecture of Catalonia (IAAC)”. 

Volgens de website van de universiteit (IAAC, z.j.) hebben alle drie de robots allemaal een andere taak. 

Er is een ‘Footprint Robot’ die de eerste 20 lagen van het bouwwerk 3D-print. Deze robot rijdt over de 

grond met rupsbanden en past zijn pad aan, aan de hand van de oppervlakte waar hij overheen rijdt. 

Hiermee wordt een verticaal vlak gecreëerd. 

Vervolgens is er een ‘Grip Robot’ die op het reeds geprinte deel gepositioneerd kan worden, het verticale 

vlak. Deze robot kan de wanden, vloeren en plafonds 3D-printen door zich te verplaatsen op de 3D-

geprinte randen. 

Als laatste is er een ‘Vacuum Robot’. Deze robot kan zich op 3D-geprinte oppervlakken door zich hier 

op ‘vacuum’ te zuigen. Deze robot werkt het 3D-geprinte oppervlakte af, wat volgens de website van de 

universiteit (IAAC, z.j.) als  wapening functioneert.  

 

Figuur 11 De Mine Builders in praktijk – Links onder de ‘Vacuum Robot’, rechts boven de ‘Grip Robot’ 
(IAAC, z.j.) 

    

Figuur 12 Links en rechts: Grip-robot van dichtbij (IAAC, z.j.) 

Overzicht van recente 3D-print ontwikkelingen in de bouwsector 

Een overzicht van alle recente ontwikkelingen is te zien in bijlage 7. In dit overzicht zijn de kenmerken 

van de ontwikkelingen te vinden, zoals welke printer ontwikkeld is, waar deze printer zich bevindt, met 

welk materiaal geprint wordt en wat de maximaal printbare dimensies zijn.  
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2.4.  Huidige 3D-print en bouwproces van het 3D Print Canal House 

Het 3D-print- en bouwproces van het 3D Print Canal House is geobserveerd in de periode van 11-03-

2014 tot 10-06-2014. Dit proces is per stap geschematiseerd. Ter verduidelijking van de schema’s is er 

tekstuele uitleg, visualisaties in de vorm van 2D en 3D tekeningen en zijn foto’s toegevoegd.  

2.4.1. Eerste kamer van 3D Print Canal House realiseren 

 

- Kamermaker

-Bevestigingsmateriaal 

- Eco-Concrete

- Stort materieel

- Ontwerptekening1 Gebouw 

element 

ontwerpen
2 3D-printen van 

gebouw 

elementen

3 Gebouw 

elementen 

monteren tot 

kamer

Eerste kamer van 

3D Print Canal 

House realiseren

 
 

De observatie periode bij het 3D Print Canal House vond plaatst in de eerste fase van het project; het 

realiseren van de eerste kamer. De eerste kamer betreft de ‘entrance room’. 

De realisatie hiervan vond plaats aan de hand van de volgende drie hoofdprocessen; 

 

2.4.2. Proces 1. Gebouw element ontwerpen 

Als eerste stap in het proces wordt een gebouw component ontworpen. Er wordt met gebouw 

component gewerkt omdat het hoofdontwerp van het 3D Print Canal House te groot is ten opzichte van 

de printer-capaciteit (maximaal printbare dimensies). Daarom wordt het in delen 3D-geprint. Hiervoor is 

het hoofdontwerp opgedeeld in kamers, en de kamers in printbare (gebouw) componenten (Figuur 13).  

         
 

Figuur 13 Opdelen in kamers en kamers opdelen in printbare componenten.  
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Elk component wordt apart van elkaar ontworpen door het te ‘scripten’: scripten is het genereren 

(ontwerpen) van digitale geometrie door middel van figuurlijke rekenmodellen. Het principe van het 

opstellen van een script waarmee een component ontworpen wordt, is vergelijkbaar met het 

programmeren van een script waarmee een website opgebouwd en vormgegeven wordt. Digitale 

programmeerbare en te linken aansturingscomponenten bepalen hoe het 3D-model er uit komt te zien. 

Dit ‘scripten’ wordt gedaan met de plugin Grasshopper in de 3D-ontwerp software ‘Rhino’. Er wordt dus 

niet getekend met CAD-technieken, maar geprogrammeerd.  

 

Hieronder een voorbeeld van een script in Grasshopper (rechts) en de resultaten van het script in Rhino 

(links) 

 

Figuur 14 Opbouw van een script (rechts) - en de actie die het uitvoert (links) 

Met behulp van bovenstaand script kan een  geroteerd prisma ontwikkeld worden.  In het script kan door 

middel van componenten (in dit geval zogenaamde ‘sliders’) de eigenschappen bepaald worden. De 

eigenschappen ‘aantal zijden’, ‘rotatie onder - boven vlak’ en ‘hoogte’ kunnen aangepast worden.  

Elk gescripte 3D-model kan vervolgens omgezet worden naar een computer-printbestand (G-Code 

genaamd) waarmee de 3D-printer het model kan 3D-printen (produceren). Een G-Code-bestand stuurt 

de printer aan, vergelijkbaar hoe een 2D-printer wordt aangestuurd door een PDF-bestand. 

 

 

Figuur 15 Principe van het opbouwen van een G-code 
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Met het Grasshopper script van de vorige processtap kan een G-Code gegenereerd worden.  

De G-Code is het computerbestand dat de 3D-printer aanstuurt. In de G-Code staat ‘beschreven’ hoe 

de 3D-printer de geometrie moet 3D-printen. Het is vergelijkbaar met een PDF-bestand waarmee een 

tekstbestand 2D-geprint kan worden. 

Dit wordt als volgt gedaan: 

- Een gecreëerde laag wordt omgezet in een printpad voor de 3D-printkop (Figuur 15, stap 3). 

- Dit printpad wordt vervolgens omgevormd tot coördinaten: punten waar de printkop één voor 

één naar toe gestuurd wordt (Figuur 15, stap 4). Daarnaast wordt in de G-Code vast gelegd met 

welke printeigenschappen het moet printen: 

- Printsnelheid*; 

- Print temperatuur*. 

*Deze eigenschappen kunnen tijdens het printen bijgesteld worden 

2.4.3. Proces 2. 3D-printen van componenten 

 

2 3D-printen van 

gebouw 

elementen

2.1 Schaalmodel 1:20 

van gebouw element 

testen d.m.v. 3D-

printen

2.2 Experimenteel 

model van 

bouwelement op ware 

grootte 3D-printen 2.3 Volledig gebouw 

element 3D-printen

- Kamermaker

- Kamermaker

- Ultimaker

 

Met het printbestand van de vorige stap kan een 3D-printer aangestuurd worden. Voordat met een 

printbestand een volledig component 3D-geprint wordt, wordt dit printbestand eerst geoptimaliseerd. Dit 

wordt gedaan aan de hand van drie stappen. Deze zijn als volgt: 

2.1. Schaalmodel (1:20) van gebouw component testen d.m.v. 3D-printen 

Allereerst worden de ontworpen component-modellen getest door deze op schaal 1:20 te 3D-printen. 

Dit wordt gedaan met een kleine printer, de Ultimaker 1.0 of Ultimaker 2.0. Fouten in bijvoorbeeld het 

printbestand kunnen hierdoor geconstateerd worden in een vroeg stadium. 

 
Figuur 16 Schaalmodellen (1:20) van gevel concepten, geproduceerd met de Ultimaker 3D-printer (links) 

(Bron: 3D Print Canal House) 
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2.2. Experimenteel model van gebouw component op ware grootte testen d.m.v. 3D-printen 

Vervolgens worden verschillende testen uitgevoerd door segmenten van componenten op ware grootte 

te 3D-printen. Dit wordt gedaan met de grote printer, de Kamermaker. Hiermee kunnen de grenzen van 

de 3D-printer opgezocht worden en kunnen ideeën getest worden. Door segmenten te printen en niet 

gelijk een volledig component te 3D-printen wordt printtijd en 3D-printmateriaal bespaard. 

2.3. Volledig gebouw component 3D-printen 

Wanneer het 3D-model en het 

3D-printbestand van een 

component geperfectioneerd 

is door middel van de vorige 

processtappen (2.1 en 2.2), 

wordt het uiteindelijk op ware 

grootte 3D-geprint in de 

Kamermaker.  

De Kamermaker is een 3D-

printer die gebouwd is in het 

frame van een zeecontainer. In 

dit frame is een control-room 

gemaakt en een printkamer 

(Figuur 17). De controlroom 

wordt bereikt via een losse 

steektrap, vanaf de 

buitenzijde. 

 

Het printen in de Kamermaker wordt gedaan aan de hand van de 

volgende stappen. Voordat geprint kan worden moet het 3D-

printmateriaal toegevoegd worden aan de extruder van de 

Kamermaker. Tegelijk met het toevoegen van het 3D-

printmateriaal kan de Kamermaker voorverwarmd worden. Dit is 

nodig om het 3D-printmateriaal van vaste vorm naar een 

vloeibare vorm te brengen. Het ontwerp dat de 3D-printer aan 

gaat sturen wordt in geladen door middel van het invoeren van 

een G-Code-bestand.  

Wanneer bovenstaande stappen zijn uitgevoerd kan de 3D-

printsessie gestart worden. Dit wordt gedaan door een ‘druk op 

de knop’. Wanneer de sessie gestart is met een druk op de knop 

wordt het component automatisch en zelfstandig geproduceerd 

door de Kamermaker (Figuur 18). Er wordt geprint met de Fused 

Deposed Modeling print-methode.  

Tijdens het 3D-printen wordt de printsessie in de gaten 

gehouden. Er wordt gekeken of het printpad bijgestuurd moet 

worden en wat leerpunten zijn voor de volgende keer. Wanneer 

het 3D-geprinte component de bedoelde hoogte heeft bereikt 

wordt de printsessie automatisch stopgezet. De computer 

systemen worden afgesloten en het verwarmen van de extruder 

wordt stopgezet. Aan de hand van de 3D-geprinte 

componenten wordt kennis opgedaan voor de volgende 

printsessies. Elk component wordt tijdens en na het printen uitvoerig bekeken om te beoordelen op 

welke punten men het proces en het product kan verbeteren en optimaliseren. 

Figuur 18 3D-geprint component 
tijdens printproces in de Kamermaker  

Figuur 17 Doorsnede Kamermaker (Bron: 3D Print Canal House) 
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2.4.4. Proces 3. Gebouw elementen monteren tot kamer 

3.1 Element uit 

3D-printer halen 3.2 Element 

transporteren naar 

montageplaats

3.3  Elementen 

stapelen/schuiven/

monteren tot 

kamer

3.4  Definitief 

koppelen met 

vulmateriaal 

- 6 tot 10 

elementen per 

kamer

- 4 personen

3 Gebouw 

elementen 

monteren tot 

kamer

Eerste kamer: 

Smart Room - 

Entrance

- 4 personen

- Ontwerp

- 4 personen

Met de 3D-geprinte componenten wordt vervolgens de eerste kamer gemaakt. Dit wordt gedaan door 

de componenten aan elkaar te monteren zodat zij één kamer vormen en hen vervolgens op selectieve 

plekken te vullen met een vulmateriaal.  

Transport 

Wanneer het 3D-geprinte component klaar is met printen kan het component uit de Kamermaker 

gehaald worden. De componenten wegen ongeveer 50-150 kg. Er is nog geen transport systeem 

waarmee de componenten uit de printer gehaald worden. De componenten worden met de hand uit de 

printer geschoven door één a twee personen. Wanneer het geprinte component aan de rand van de 

Kamermaker staat wordt het component door vier personen opgetild en verplaatst naar de montage 

plaats.  

Montage 

Als de componenten naar de montageplaats getransporteerd zijn, worden zij gemonteerd tot één kamer.  

Diverse (primitieve) verbindingen zijn hiervoor ontworpen en uitgetest. 

 

1. De eerste set componenten zijn 3D-geprint zonder geïntegreerde bevestigingsmethoden. Deze 

componenten worden koud tegen elkaar aangezet. Tijdelijk zijn ze nu verbonden met een draadeind.  

 

2. De volgende set componenten zijn 3D-geprint met schuine schachten die van een component door 

lopen in een ander component. Deze worden tegen elkaar gemonteerd met de 3D-geprinte ‘montage 

oren’ en een boutverbinding (Figuur 19) 

 

3. De laatste set componenten zijn uitgevoerd met de inschuif-verbinding. Deze componenten worden 

in elkaar geschoven 

    
Figuur 19 Concept 2: Verbinden van twee wanden met doorlopende schachten 
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Vulmateriaal toevoegen 

De geprinte componenten worden definitief verbonden en constructief ondersteund door een 

vulmateriaal. Het vulmateriaal dat in de eerste fase van het project gebruikt wordt is beton. Tijdens het 

observeren is een casting-sessie geweest waarbij het vulmateriaal en de verwerkingswijze zijn uitgetest. 

Hierbij is één test component gedeeltelijk gevuld om kennis te maken met het vulmateriaal en de 

verwerkingswijze. Het vullen van de 3D-geprinte kamer zal qua principe hetzelfde uitgevoerd worden, 

alleen dan op grotere schaal. 

2.4.5. Indeling in ‘complexiteit niveaus’ 

Zoals te zien is in het huidige 3D-print- en bouwproces bestaat het bouwwerk niet uit één standaard 

product of één materiaal. Ook dit bouwwerk wordt, ondanks dat het 3D-geprint wordt, een samenkomst 

van selectieve producten en bewerkte producten. De uiteindelijke eindproducten zijn een samenkomst 

van verschillende producten, bewerkingen en verwerkingen. Deze eindproducten zijn onder verdeeld in 

verschillende niveaus. Deze niveaus zeggen iets over de complexiteit van het eindproduct. De 

complexiteit wordt in dit geval bepaald door de hoeveelheid standaard, bewerkte en verwerkte 

producten die samen komen in één eindproduct.  

 

De basis voor de indeling in complexiteit niveaus komt voort uit de opdeling van het huidige ontwerp in 

printbare onderdelen, zoals te zien is in Figuur 20 (herhaling van proces 1, Figuur 13).  

         
 

Figuur 20 Opdelen in kamers en kamers opdelen in printbare componenten.  

 

De indeling in complexiteitniveaus wordt in het gehele afstudeerrapport aangehouden om duidelijkheid 

te scheppen over welk type eindproduct gesproken wordt, en om duidelijk te maken welke handelingen 

aan het product vooraf zijn geweest.   

 

De volgende niveaus zijn opgesteld om de complexiteit van een gebouwproduct in te delen 

(respectievelijk van lage complexiteit tot hoge complexiteit): 

- Standaard product 

- Component 

- Element 

- Module 

- Concept  

 

Een beschrijving van de complexiteit niveaus met enkele voorbeelden wordt in Figuur 21 weergegeven.
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Figuur 21 Uitleg complexiteit niveaus
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De samenhang van de complexiteit niveaus berust op het feit dat de elk hoger liggende niveau bestaat 

uit onderdelen van de lager liggende niveaus. Een module kan bijvoorbeeld bestaan uit een aantal 

elementen en componenten. Zo bestaat op zijn beurt een component uit één of meer verwerkte of 

bewerkte standaard producten. De samenhang is gevisualiseerd in onderstaand figuur. 

 
Figuur 22 Samenhang tussen complexiteit niveaus 

Toelichting van onderverdeling in complexiteit niveaus bij het 3D Print Canal House 

- Complexiteit-niveau voor 3D-printen: Standaard product 

Voordat iets 3D-geprint is, is er een standaard-product. In dit geval nog alleen een 3D-

printmateriaal genaamd ‘Macromelt’. Dit product wordt door een leverancier samengesteld en 

aangeboden.  

- Complexiteit-niveau na 3D-printen: Component 

Het 3D-geprinte product is het resultaat van een door de ontwerper (DUS Architects) 

aangestuurde bewerking (het 3D-printen) van een standaard aangeleverd product; het print-

materiaal. Het product heeft op dat maar één of enkele bouwkundige prestaties.  

- Complexiteit-niveau na bewerking en toevoeging: Element  

Het uiteindelijke doel is om een component om te vormen tot een product op het 

complexiteitsniveau van een ‘element’. Met de huidige werkmethode en het huidige 3D-

printmateriaal zullen verschillende bewerkingen en toevoegingen aan de 3D-geprinte elementen 

gedaan moeten worden om de diversiteit aan prestaties te kunnen vervullen, bijvoorbeeld het 

toevoegen van vulmaterialen om de constructie en de isolatie te verbeteren. Een element zal 

een diversiteit aan prestaties vervullen zoals;  

o Constructieve functie 

o Thermische (isolatie) functie 

o Afscheiding van buitenaf 

o Slimme integratie voor ruimtes voor 

diverse installaties 

o Slimme integratie van 

duurzaamheidsoplossingen zoals het 

opslaan van water 

o Montage-oplossingen 

o Transport-oplossingen 

 

- Complexiteit-niveau na montage: Module en Concept 

In de stappen hierna wordt van meerdere elementen een kamer gemaakt. Zo’n kamer valt in de 

categorie ‘Module’; een product dat een ruimte omsluit. Vervolgens wordt met 13 modules een 

grachtenpand gemaakt. Het grachtenpand past dan in de categorie ‘Concept’.  
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2.5. Deelconclusie 1 

In dit hoofdstuk zijn de potentiele voordelen en de belemmeringen bij het implementeren van 3D-

printen in de bouw toegelicht. Daarnaast zijn de resultaten van de procesobservatie van het 3D-print- 

en bouwproces toegelicht. Daarmee is nu duidelijk wat het huidige 3D-print- en bouwproces is bij het 

3D Print Canal House en wat de potentie van deze productiemethode is. Als laatste zijn de bouwdelen 

die tot stand zullen komen bij het realiseren van het 3D Print Canal House toegelicht en ingedeeld in 

zogenaamde ‘complexiteit-niveaus’. De begrippen uit deze complexiteitsniveaus worden in de rest van 

het afstuderen gehanteerd. 

Deze informatie heeft de basis gevormd voor het onderzoeken van het te ontwikkelen 

uitvoeringsconcept. Aan de hand van het huidige 3D-print- en bouwproces is onderzoek gedaan naar 

welke ontwerp-aanvullingen nodig zijn om aan het Bouwbesluit te voldoen, naast het realiseren van 

alleen de 3D-geprinte componenten. Hiermee is bepaald ‘wat’ mogelijk gebouwd kan gaan worden, 

zodat vervolgens bepaald kan worden ‘hoe’ gebouwd kan gaan worden. De noodzaak hiervan is in de 

probleemanalyse in de aanleiding van dit rapport toegelicht. De resultaten van het onderzoeken van 

de benodigde ontwerp-aanvullingen worden toegelicht in het volgende hoofdstuk.  
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3. Benodigdheden voor het ontwikkelen 

van een uitvoeringsconcept 

Na het onderzoeken van het huidige 3D-print en bouwproces is onderzocht hoe het ontwerp en de 

uitvoering ingericht dienen te worden om de doelstelling te behalen. De resultaten zijn in dit hoofdstuk 

toegelicht.  

3.1. ‘Wat’: – Werkwijzen voor vervullen van bouwvoorschriften 

Nadat duidelijk is geworden wat het huidige 3D print- en bouwproces was, is bepaald welke aanvullingen 

in het ontwerp nodig zijn om aan het Bouwbesluit te voldoen. Daarmee is bepaald ‘wat’ mogelijk 

gebouwd kan gaan worden bij het 3D Print Canal House. Dit is nodig voor het behalen van de 

doelstelling wat betreft de voorwaarde: voldoen aan de huidige bouwvoorschriften. Deze stap is nodig 

omdat voordat een uitvoeringsconcept bepaald kan worden (‘hoe’ gebouwd kan gaan worden) moet 

eerst bepaald worden ‘wat’ gebouwd gaat worden.  

Door het formuleren van de prestatie-eisen en door het van daaruit detailleren van 

de gebouw-opgaven krijgen we antwoord op de vraag; WAT zal gebouwd worden? 

(Gassel, et al., 2000) 

Het onderzoeken van aanvullingen op het huidige ontwerp van het 3D Print Canal House is relevant 

omdat uit de kernknelpunten gebleken is dat de huidige opbouw van de 3D-geprint componenten nog 

niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012.  

Kernknelpunt 

A. De huidige opbouw van de gebouw-elementen voldoet niet aan het bouwbesluit  

 

Het onderzoeken van ‘wat’ mogelijk gebouwd kan gaan worden is gedaan door de huidige 3D-geprinte 

gebouw componenten te toetsen aan prestatie-eisen. Aan de hand van prestatie-eisen zijn de 

benodigde ontwerp-aanvullingen gespecificeerd waarmee aan de prestatie-eisen voldaan kan worden. 

De prestatie-eisen zijn geformuleerd aan de hand van de bouwvoorschriften, volgend uit het 

Bouwbesluit 2012. Vervolgens zijn voor deze ontwerp-aanvullingen de mogelijke werkmethoden 

geïnventariseerd waarmee deze ontwerp-aanvullingen gerealiseerd kunnen worden.  

3.1.1. Uitgangspunten 

Het 3D Print Canal House betreft een onderzoeksproject. Het bouwwerk dat door middel van dit 

onderzoek gerealiseerd wordt heeft hierdoor (nog) geen specifieke gebruiksfunctie aangewezen 

gekregen. Om het bouwwerk te toetsen aan prestatie-eisen zijn uitgangspunten opgesteld. De 

uitgangspunten zijn opgesteld aan de hand van gesprekken bij het 3D Print Canal House. Hieruit is 

gebleken dat zij als uitgangspunt de ‘woonfunctie’ hanteren als hoofdgebruiksfunctie voor het 

bouwwerk. Op basis van dit uitgangspunt zijn voor het bepalen van de prestatie-eisen de rest van de 

uitgangspunten ook geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn als volgt: 

Identificatie aspect Uitkomst 

Bouwwerk Gebouw 

Bouwfase Nieuwbouw, reguliere bouw 

Hoofdgebruiksfunctie bouwwerk Woonfunctie 

Aanduiding hoofdgebruiksfunctie Eengezinswoning (grachtenpand) 
Tabel 3 Overzicht bouwwerk identificatie 
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3.1.2. Prestatie-eisen aan bouwwerk aan de hand van bouwvoorschriften 

De prestatie-eisen zijn bepaald aan de hand van de bouwvoorschriften. De bouwvoorschriften zijn 

opgenomen in het ‘Bouwbesluit 2012’. In dit onderzoek zijn alleen de bouwvoorschriften opgenomen 

die prestatie-eisen vormen die uiteindelijk bepalend kunnen zijn voor de opbouw, materialisering en 

indeling van de gebouw elementen. Ruimtelijke eisen bijvoorbeeld, ter behoefte van het ontwerp van de 

ruimte indeling, zijn daarom niet mee genomen. 

 

Het bouwbesluit 2012 is geanalyseerd op bouwvoorschriften die van toepassing zijn als prestatie-eis. 

De prestatie-eisen die hieruit zijn gevolgd zijn weergegeven in Tabel 4. De complete analyse van de 

geldende bouwvoorschriften is te vinden in bijlage 1. 

 

Prestatie eisen aan de ‘drager’ 

Bouwbesluit 
onderdeel 

Eis 

Voorschriften: 
Veiligheid 

1. Bouwconstructie is gedurende de levensduur bestand tegen de daarop 
werkende krachten 

 
2. De bouwconstructie is een fysisch goed te onderscheiden deel van een 

constructie 

 
3. Trappen en vloeren en bijbehorende dragende bouwconstructies hebben 

een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van 90 minuten. 

 
4. De bouwconstructie moet in voldoende mate stabiel zijn om een extreme 

windstuwdruk van 0,80 kN/m² te kunnen weerstaan.  

Prestatie eisen aan de ‘omhulling’ 

Bouwbesluit 
onderdeel 

Eis 

Voorschriften: 
Veiligheid 

5. Constructieonderdelen dienen te voldoen aan (inbraak)weerstandsklasse 
2’ 

 
6. De omhulling moet bestand zijn tegen een extreme windstuwdruk van 

0,80 kN/m² . 

Voorschriften: 
Gezondheid 

7. De uitwendige scheidingsconstructie moet een geluidsdemping van 20 dB 
hebben 

 
8. De uitwendige scheidsconstructie dient waterdicht te zijn. Het 

binnenoppervlak tot een diepte van (10 ± 1) mm moet te allen tijde droog 
zijn. 

 
9. In iedere verblijfsruimte dienen spuivoorzieningen aangebracht te worden 

ter behoefte van (spui)ventilatie. Hiervoor dient in elke verblijfsruimte 
tenminste één beweegbaar raam aanwezig te zijn. 

 
10. Er mogen geen openingen in de uitwendige scheidingsconstructie 

aanwezig die breder zijn dan 10 mm 

 

11. Er dienen openingen in de uitwendige scheidingsconstructie aangebracht 
te worden. Daarvoor dient een equivalent daglichtoppervlak van minimaal 
10% van het vloeroppervlak van betreffende verblijfsgebied aanwezig  te 
zijn 

Voorschriften: 
Energiezuinigheid 

12. Ramen, deuren, kozijnen dienen een warmte-doorgangscoëfficiënt van U 
≤ 2,2 W/m²•K te hebben 

 
13. Overige constructieonderdelen dienen een warmteweerstand van Rc ≥ 

3,5 (m²•K)/W te hebben 

 
14. De luchtvolumestroom door de thermische schil mag niet groter zijn dan 

0,2 m³/s. 
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Prestatie eisen aan bouwen van de ‘drager’ en de ‘omhulling’ 

Bouwbesluit 
onderdeel 

Eis 

Voorschriften: 
Bouwen en 
slopen 

15. Bouw- en sloopafval dienen ten minste gescheiden te worden in de 
volgende fracties: 
a) als gevaarlijk aangeduide; 
b) teerhoudende dakbedekking; 
c) teerhoudend asfalt; 
d) bitumineuze dakbedekking; 
e) niet-teerhoudend asfalt; 
f) vlakglas, al dan niet met kozijn; 
g) gipsblokken en gipsplaatmateriaal; 
h) dakgrind; 
i) armaturen; 
j) gasontladingslampen. 

Voorschriften: 
Installaties 

16. Er dient een afvoer voor huishoudelijk afvalwater aanwezig te zijn. 

Voorschriften: 
bruikbaarheid 

17. Er dient een opstelplaats voor een verwarmingstoestel en een 
warmwatertoestel aanwezig te zijn voor de positionering van 
aansluitpunten voor elektriciteit, gas, drinkwater en riolering 

Tabel 4 Resultaten van de analyse van de prestatie eisen die gelden volgens de bouwvoorschriften uit 
Bouwbesluit 2012 

3.1.3. Prestatie-eisen versus huidige 3D-geprinte componenten 

Nu duidelijk is aan welke prestatie-eisen de 3D-geprinte componenten moeten voldoen kunnen zij daar 

aan getoetst worden. Er is bepaald in hoeverre aan de bouwbesluit eisen wordt voldaan door middel 

van een ‘check’. De ‘check’ is te zien in bijlage 2. 

Gebleken is dat door het gebruik van het huidige 3D-printmateriaal de 3D-geprinte componenten aan 

relatief veel eisen niet voldoen, namelijk 13 van de 17 gespecificeerde prestatie-eisen. Daarnaast is bij 

één prestatie-eis nog niet duidelijk of hieraan voldaan wordt.  

De 3D-geprinte componenten vormen momenteel een omhulling die een water- en winddichte scheiding 

tussen binnen- en buitenklimaat kan vormen. Op het gebied van constructieve veiligheid, 

brandveiligheid en energiezuinigheid is echter aanvullend onderzoek nodig omdat op die gebieden niet 

aan de prestatie-eisen wordt voldaan.  

Met deze kennis is onderzocht welke eventuele bouwdelen, bouwmaterialen of acties toegevoegd 

kunnen worden om wél aan de prestatie-eisen te voldoen.  
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3.1.4. Mogelijke werkwijzen voor voldoen aan prestatie eisen 

De prestatie-eisen zijn gegroepeerd naar prestatie-eisen met dezelfde oorzaak. Per knelpuntengroep is 

onderzocht met welke werkwijzen betreffende prestatie-eis gerealiseerd kan worden. Deze werkwijzen 

worden de ‘ontwerp-aanvullingen’ genoemd. De werkwijzen zullen hieronder per groep toegelicht 

worden.  

1 Bouwconstructie 

Het realiseren van de bouwconstructie in een 3D-geprint component kan uitgevoerd worden met 

verschillende werkwijzen. Er kan gekozen worden voor een (in de bouw) bekend constructie principe of 

voor een volledig 3D-geprinte constructie: 

 

Bekende constructie-principes 

Er kan gebruik worden gemaakt van de in de bouw 

bekende constructie-principes. De principes die 

geschikt zijn om in een 3D-geprint component toe te 

passen zijn: 

 

A) prefab-constructies zoals een staalconstructie of  

 

B) het instorten van een constructief materiaal zoals 

gewapend beton. Het stapelbouw-principe kan niet 

worden toegepast omdat constructieve bouwblokken 

niet in een 3D-geprint element ‘gelijmd’ kunnen worden 

vanwege de vormvrijheid van de 3D-geprinte objecten. 

 

C.  Volledig 3D-geprint 

De constructie kan ook gerealiseerd worden door het 

3D-te-printen in de componenten. Er is uit constructief 

onderzoek gebleken dat een component dat bestand is 

tegen de daar op werkende krachten te 3D-printen is, 

mits de componenten massiever worden uitgevoerd 

(Veen, 2014). Volgens het onderzoek van A.C. van der 

Veen zal een 3 meter hoge wand bijvoorbeeld uitgevoerd moeten worden met een laag dikte van 10 

geprinte lagen (Figuur 23). De huidige 3D-geprinte componenten bestaan uit één laag.  

 

Daarnaast kan ook gekozen worden voor een extra 3D-printmethode. Een extra 3D-printmethode kan 

toegevoegd worden voor gebruik van een materiaal dat constructief geschikt voor het realiseren van de 

constructie. Een mogelijke 3D-printmethode is die van het project: ‘MX3D-Metal’. MX3D-Metal is een 

printmethode dat in ontwikkeling is voor het 3D-printen van materialen zoals staal, aluminium, brons en 

koper, zie Figuur 24 (Laarman, 2014).   

             
Figuur 24 Toevoegen van een 3D-printmethode voor realiseren van de constructie (Laarman, 2014) 

Figuur 23 Voorbeeld van een constructief 
voldoenden geconstrueerd 3D-geprint wand 
element  (Veen, 2014) 
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2 Brandwerendheid 

De bouwconstructie moet een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken hebben. Wanneer het 

constructiemateriaal van zichzelf niet brandveilig is dienen voorzieningen getroffen te worden. Deze 

voorzieningen kunnen volgens (Jellema, 2004) getroffen worden door het toepassen van een van de 

volgende voorzieningen: 

A. Brandwerende coating 

B. Brandwerende schil 

a. Aftimmeren met brandwerende beplating (gipsplaten bijvoorbeeld) 

b. Inbedden/inkassen in beton 

c. Water gevulde constructie (doorstromend bij brand) 

C. Bespuiten met isolerend materiaal (vezel-cementgebonden) 

 

D.  Volledig 3D-geprint 

Wanneer de constructie volledig 3D-geprint wordt zal één van bovenstaande voorzieningen toegevoegd 

moeten worden om het 3D-printmateriaal te beschermen tegen het smelten/zachter worden bij brand – 

of dient het 3D-printmateriaal sterk aangepast te worden zodat het materiaal wél zelfstandig 90 minuten 

brandwerend kan zijn. 

 

3 Stabiliteit 

De stabiliteit van een bouwwerk kan door middel van vier verschillende voorzieningen worden 

gerealiseerd (Jellema, 2004). Deze stabiliteitsvoorzieningen zijn als volgt: 

A. Moment vaste verbindingen tussen wanden/kolommen met fundering of liggers/vloeren 

B. Schijfwerking door vloeren of wanden  

C. Diagonale (windverbanden) tussen kolommen en liggers 

Om tot een volledig stabiel bouwwerk te komen dient het bouwwerk in de drie vervormingsrichtingen 

een stabiliteitsvoorziening te hebben. 

 

D. Volledig 3D-geprint 

Bij de huidige 3D-geprint componenten is de wand uitgevoerd met een honingraad structuur. Dit principe 

is ook te zien in Figuur 23. De honing-graadstructuur in de wand is bedoeld voor het creëren van een 

wand met schijfwerking (stabiele wand). Bij het toepassen van deze methode zal nader onderzocht 

moeten worden of, en hoe, een interne honing-graadstructuur voor schijfwerking kan zorgen. 

 

4 Inbraakwerendheid van de 'schil' 

Om de doordringbaarheid van de huidige buitenschil (1-laags-3D-geprint) te beperken dient te 

buitenschil verstevigd te worden. Het principe hiervoor kan afgeleid worden van bestaande principes 

die veilig bevonden zijn:  

A. Bij een traditionele metselwerkmuur wordt dit gerealiseerd door het metselwerk zelf.  

B. Bij sandwichpanelen wordt het gerealiseerd door de combinatie van omhulling van het paneel 

en de PUR/PIR vulling ervan.  

C. Er kan ook gebruik worden gemaakt van het opspuiten van een verharde laag, zoals 

bijvoorbeeld spuitbeton.  

 

D. Volledig 3D-geprint 

Wanneer het 3D-geprint component zelfstandig voldoende inbraakwerend dient te zijn, zal de 1-laags-

3D-geprinte buitenschil dikker uitgevoerd moeten worden door middel van meerdere printlagen. 

Hoeveel printlagen voldoende is zal nader onderzocht moeten worden. 
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5 Geluidswering 

Het bevorderen van de geluidswering van een buitenschil kan door middel van drie oplossingen 

gerealiseerd worden (Jellema, 2004):  

A. Trilling dempende materialen toevoegen 

o Bij een holle wand kan een geluid-isolerend materiaal in de wand aangebracht worden. 

Daarnaast kan een geluidswerend materiaal ook op de wand (in plaats van in de wand) 

gespoten worden zoals PUR.  

B. Scheiden van constructiedelen die geluiddoorgeven 

o Door het toepassen van een spouw worden constructiedelen die geluiddoorgeven 

gescheiden.  

C. Toepassen van zwaardere constructies die minder gemakkelijk in trilling zijn te brengen 

 

D. Volledig 3D-geprint 

In geval van 3D-printen kan de geluidswering bevorderd worden door optie B of optie C toe te passen 

in het 3D-te-printen ontwerp. 

 

6 Warmteweerstand (Rc) 

De warmteweerstand van de buitenschil kan bevorderd worden door isolatie materiaal in of op de 3D-

geprinte componenten toe te voegen. Hiervoor is onderzocht welke isolatiematerialen hiervoor geleverd 

kunnen worden. Deze zijn als volgt: 

A. Gespoten schuimisolatie 

o PUR - (o.b.v.  product “Spouwpur SPG”) 

B. Gespoten vlokken-, vlokken,- of korrelisolatie 

o Cellulose vlokken (o.b.v. product “Isofloc’’) 

o Gespoten Glaswol (o.b.v. product “Knauf Supafil Loft”) 
o EPS korrels (o.b.v. product “HR parels, Rovul) 

 

C. Volledig 3D-geprint 

Wanneer een 3D-geprint component zelfstandig voldoende warmteweerstand dient te hebben, zal het 

3D-printmateriaal sterk aangepast moeten worden.  

 

7 Ruimte voor installaties 

Het inbrengen van de benodigde installaties voor gas-, water- en elektrische voorzieningen kan op twee 

wijzen uitgevoerd worden. Dit kan door middel van A) de installaties achteraf aan te brengen, of  B) door 

de installaties volledig 3D-te printen.  

A. Installaties achteraf aanbrengen  

o Wanneer de installaties achteraf aangebracht worden in de 3D-geprintte componenten 

dient hiervoor ruimte gereserveerd te worden. Dit kan gedaan worden door het 3D-

printen van leidingschachten. Op het seminar van Vastgoedjournaal (17 april 2014) - 

‘De toekomst van 3D-Printing in de bouw- en vastgoedsector’ liet Bram van den Haspel 

(bedrijf: Innovation & Design) een schaalmodel zien van een 3D-geprinte ‘mal’ waar 

ruimte is voor het achteraf toevoegen van bouwkundige bouwdelen, waar onder 

installaties. Zie hiervoor Figuur 25. 
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Figuur 25 Schaalmodel (circa 1:10) van een 3D-geprinte multifunctionele mal (hoek van een gebouw). 

(Foto genomen op Seminar Vastgoedjournaal 2014 - ‘De toekomst van 3D-Printing in de bouw, presentatie 
Innovation & Design) 

B. Volledig 3D-geprint 

Er zijn experimenten geweest met het op kleine schaal 3D-printen van simpele elektronische 

voorzieningen. Dit is 3D-geprint door gebruik te maken van twee verschillende printmaterialen: een 

omhulling als isolator en een elektrische geleider (3ders.org, 2014). Beide materialen zijn produceerbaar 

met de FDM 3D-printtechniek, die ook gehanteerd wordt bij het 3D Print Canal House. Op deze wijzen 

kunnen in de toekomst wellicht de (elektrische) installaties van een bouwwerk volledig 3D-geprint 

worden. 

 

Figuur 26 3D-printen van eenvoudige elektronica. Een geleider in combinatie met een isolator (links) en 
een werkende 3D-geprinte schakelaar voor een LED-lampje (rechts) (3ders.org, 2014) 

8 Nabewerkingen t.b.v. gaatjes / naadjes water en winddicht maken  

De eventuele gaatjes/naadjes in de componenten (die tijdens of na het 3D-printen ontstaan zijn) dienen 

dicht gemaakt te worden, om de bouwdelen volledig wind, water, en tochdicht te maken. Dit kan gedaan 

worden door middel van een A) vulmateriaal in de vorm van kit, of B) door middel van kunststof lassen. 

In geval van kunststoflassen wordt het 3D-printmateriaal gebruikt voor het achteraf vullen van eventuele 

gaatjes of naadjes in de 3D-geprinte componenten.  

 

C. Volledig 3D-geprint 

Wanneer het element volledig zelfstandig wind- en waterdicht  dient te zijn kunnen eventuele afwijkingen 

(lees: openingen) in het 3D-geprinte oppervlakte niet getolereerd worden.  
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3.1.5. Overzicht mogelijke ontwerpaanvullingen voor vervullen prestatie-eisen 

De mogelijke werkwijzen voor het vervullen van de prestatie eisen zijn overzichtelijk gemaakt in een 

zogenaamd ‘morfologisch schema’. Hoe het morfologisch schema eruit ziet is te zien in Figuur 27. Dit 

schema is tevens te vinden in bijlage 3.  

 

Uitleg bij schema 

In het schema zijn in de verticale richting alle prestatie-eisen (groepen) te zien waarvoor verschillende 

werkwijzen mogelijk zijn. De mogelijke werkwijzen per prestatie-eis zijn te zien in horizontale rijen. Elke 

vak in een horizontale rij is een mogelijke werkwijze om betreffende prestatie eis te realiseren.  

 

Dit schema kan voor alle drie de complexiteit niveaus (element, module en concept) toegepast worden 

bij het selecteren van de gewenste werkwijzen. Omdat dit schema voor drie complexiteit-niveaus 

gebruikt kan worden is er de mogelijkheid om te kiezen voor het vervullen van een prestatie-eis op een 

ander complexiteit-niveau. Daarvoor is in dit schema één van de te kiezen werkwijzen ‘Aanvulling op 

ander complexiteit-niveau’. Dit betekent dat bijvoorbeeld gekozen kan worden om de prestatie-eis voor 

voldoende ‘warmteweerstand’ op element niveau bereikt kan worden, maar er kan ook gekozen worden 

om dit pas op module niveau te realiseren.  
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Figuur 27 Basis voor morfologisch schema – werkwijzen voor vervullen prestatie-eisen 

  

nr Functie

1
Bouw-

constructie

A) Prefab constructie 

toevoegen B) Vulmateriaal - Beton o.v.

-

C) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

2
Brand-

werendheid

A) Brandwerende 

spray/coating B) Brandwerende schil

C) Bespuiten met isolerend 

materiaal D) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

3 Stabiliteit

A) Windverband B) Schijfwerking

C) Moment vaste 

hoekverbindingen D) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

4

Inbraak-

werendheid 

'schil'

A) Solide constructielaag B) Solide isolatielaag C) Verharde buitenlaag D) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

5 Geluids-wering

A) Geluidwerende 

spuitisolatie B) Spouw C) (constructie) Massa D) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

6
Warmte-

weerstand (Rc)

A) Spuitisolatie - schuim

B) Spuitisolatie vlokken / 

poeder / korrels

-

C) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

7
Ruimte voor 

installaties

A1) Grote leidingschacht 

(gedeeld) in 3D-print 

ontwerp

A2) Leidingen aanbrengen 

in spouw (wanneer 

aanwezig)

A3) Specifieke 

leidingschachts per service 

/ leiding / kabel in 3D-

printontwerp B) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

8

Nabewerkingen 

t.b.v. gaatjes / 

naadjes water en 

winddicht maken

A) Vullen / kitten B) Kunststof lassen

-

C) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

Werkwijze

Overzicht mogelijke werkwijzen voor vervullen prestatie eisen
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3.1.6. Deelconclusie 2 

In dit hoofdstuk is toegelicht aan welke prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012 het bouwwerk van het 

3D Print Canal House dient te voldoen. Er is bepaald in hoeverre aan de prestatie-eisen voldaan wordt 

op basis van het huidige 3D-print en bouwproces en de 3D-geprinte componenten. Vervolgens zijn 

mogelijke werkwijzen (ontwerp-aanvullingen) bepaald waarmee de prestatie-eisen wél bereikt kunnen 

worden. 

Gebleken is dat de huidige 3D-geprinte componenten getoetst kunnen worden aan 17 prestatie-eisen 

uit het Bouwbesluit 2012. Er is geconcludeerd dat door het gebruik van het huidige 3D-printmateriaal 

de 3D-geprinte componenten aan relatief veel eisen niet voldoet, namelijk 13 van de 17 gespecificeerde 

prestatie-eisen. Daarnaast is bij één prestatie-eis nog niet duidelijk of hieraan voldaan wordt. De 

prestatie-eisen zijn vervolgens verdeeld over 10 groepen. Voor elke groep zijn 2 tot 4 mogelijke 

werkwijzen geconstateerd (ontwerp-aanvullingen) waarmee wél aan betreffende eis voldaan kan 

worden.  

Het is nu bekend wat de mogelijke werkwijzen zijn voor ‘wat’ gerealiseerd kan worden bij het 3D Print 

Canal House. Nu bekend is ‘wat’ gerealiseerd kan worden, kan onderzocht worden ‘hoe’ dit gebouwd 

kan gaan worden. De resultaten van het onderzoek hiernaar worden in het volgende sub-hoofdstuk 

toegelicht.  
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3.2.  ‘Hoe’ – Werkwijzen per uitvoeringstechnisch productieaspect 

Nadat onderzocht is ‘wat’  mogelijk bij het 3D Print Canal House gerealiseerd kan worden, is onderzocht 

‘hoe’ dit gerealiseerd kan worden. De doelstelling van het afstudeeronderzoek is namelijk: het 

ontwikkelen van een uitvoeringsconcept voor het 3D Print Canal House. Ten behoeven van het 

uitvoeringsconcept zijn de benodigdheden voor het ontwikkelen van dit concept onderzocht. Daarvoor 

zijn tevens de mogelijke werkwijzen in kaart gebracht. De benodigdheden en de mogelijke werkwijzen 

voor het uitvoeringsconcept worden in dit sub-hoofdstuk toegelicht.  

  

Met het beantwoorden van de vraag; “WAT zal gebouwd worden?’ staat het 

bouwwerk er nog niet. Daarvoor moeten we antwoord geven op de vraag: ‘HOE 

zal gebouwd worden?’ (Gassel, et al., 2000) 

3.2.1. De aspecten van een uitvoeringsconcept 

Het uitvoeringsproces is het wordingsproces van een gebouw, het geheel van activiteiten waaruit het 

maken van een gebouw bestaat (Vastert, 2013). Het uitvoeringsconcept is de basis voor het opstellen 

van dit uitvoeringsproces. Het beschrijft de essentie van het ‘proces’. Voor het ontwikkelen van een 

concept voor het ‘uitvoeringsproces’ is de achtergrond van het ‘proces-denken’ nader onderzocht. 

Een algemeen geaccepteerd uitgangspunt is dat in elke organisatie drie soorten hoofdprocessen zijn: 

1) besturende processen, 2) primaire processen, en 3) ondersteunende processen (Nieuwenhuis, 

2003).  

De besturende en ondersteunende processen zijn voor alle organisaties qua hoofdlijnen hetzelfde. De 

primaire processen zijn daarentegen per organisatie sterk verschillend. De drie typen processen worden 

eerst één voor één toegelicht.  

 

 
Figuur 28 Drie typen processen binnen het ‘procesdenken’ (Nieuwenhuis, 2003) 
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1. Besturende processen 

Besturende processen omvatten alle activiteiten betreffende het plannen, controleren, evalueren en 

bijsturen. Ook wel de of managementprocessen genoemd. In een procesgerichte organisatie vindt 

besturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau plaats.  

De GOTIK-methode is een algemeen geaccepteerde methode voor het beheersen van de aspecten van 

besturende processen, ook wel de managementprocessen genoemd. De aspecten zijn:  

A. Geld; 

B. Organisatie; 

C. Tijd; 

D. Informatie; 

E. Kwaliteit. 

 

Zoals vermeldt zijn de besturende processen in nagenoeg alle organisaties in hoofdlijnen hetzelfde. 

Deze aspecten zullen ook gelden voor het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van een 

uitvoeringsproces.  

 

2. Primaire processen  

Primaire processen beschrijven de dienstverlening of het productieproces. Ook wel kern– of 

operationele processen genoemd. Voor een productiebedrijf zijn dat voornamelijk: het productontwerp 

en de productie zelf. 

In de reader ‘Uitvoeringsplan - deelplannen en draaiboeken’ (Vastert, 2013) worden de productie-

aspecten voor een uitvoeringsproces benoemd. Deze zijn volgens de reader als volgt:  

A. Maat (montage- en maatbeheersingsplan); 

B. Materieel (transportplan); 

C. Arbeid (veiligheidsplan); 

D. Materiaal (logistiekplan); 

E. Plaats (terreinplan); 

F. Tijd (tijdsplan);    

G. Kosten (kostenplan).  

 

Noot: Hierbij valt op te merken dat de productie-aspecten ‘Tijd’ en ‘Kosten’ uit de reader ‘Uitvoeringsplan 

- deelplannen en draaiboeken’ (Vastert, 2013) volgens de GOTIK-methode geen aspecten zijn voor een 

primair proces, maar voor een besturend proces. Voor het te ontwikkelen uitvoeringsconcept zal dit 

onderscheidt ook gehanteerd worden, de aspecten ‘tijd’ en ‘kosten’ worden niet tot de productie-

aspecten beschouwd.  

 

3. Ondersteunende processen  

Ondersteunende processen zijn ondersteunend aan de primaire processen. Dit betreft bijvoorbeeld 

personeelsmanagement of middelenmanagement. De resultaten hiervan bestaan uit inzetbare 

personen en middelen zoals faciliteiten en financiën. 
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3.2.2. Kernknelpunten in het primaire proces 

Het doel van het 3D Print Canal House is kortgezegd het onderzoeken van de toepassing van 3D-

printen in het productieproces van bouwwerken. Daarvoor wordt een vier verdieping hoog grachtenpand 

gerealiseerd met behulp van 3D-printen. Daarmee richt het onderzoek zich voornamelijk op het primaire 

proces, namelijk het productieproces van een bouwwerk. Het onderzoek bevindt zich (nog) niet in een 

stadium waarbij de aspecten uit het de besturende processen zoals ‘tijd’ en ‘geld’ maatgevend zijn. In 

dit stadium wordt voornamelijk onderzocht welke werkwijzen mogelijk zijn voor het primaire proces.  

De vraag ‘hoe’ gebouwd kan gaan worden betreft dus het primaire proces. Aan de hand van de 

‘voorwaarden’ uit de doelstelling is geselecteerd welk uitvoeringstechnisch productie-aspect (uit het 

primaire proces) onderzocht dienen te worden om de doelstelling te bereiken. De resultaten zijn te zien 

in Tabel 5. 

Meetbaar resultaten uit doelstelling Proces Aspect(en) 

I. Opbouw van elementen voldoen aan de prestatie-eisen 
uit het Bouwbesluit 2012 

Primair 
proces 

Ontwerp 
aanvullingen 
(hoofdstuk 3.1) 

II. Methode voor hoe de bouwmaterialen bij het einde van 
de levensloop van het bouwwerk gescheiden kunnen 
worden, in het kader van recyclebaarheid 

Primair 
proces 

Ontwerp 
aanvullingen 
(hoofdstuk 3.1) 

III. De opsplitsing van het totaal-ontwerp in modules 
(kamers) voldoet aan ontwerp-criteria die horen bij 
modulair bouwen 

Primair 
proces 

Maat (montage),  
 
Materieel 

IV. Voor het monteren (positioneren, fixeren en afdichten) 
zijn oplossingen uitgewerkt zodat niet improviseert wordt 
bij de montage ervan en de oplossingen voldoen aan de 
geldende eisen 

Primair 
proces 

Maat (montage) 

V. Voor het transporteren en monteren is voorzien in de 
benodigde middelen (materieel), zodat handmatige en 
daardoor onveilige handelingen voorkomen worden 

Primair 
proces 

Materieel 
 
Plaats 

VI. De handelingen die op de bouwplaats nodig zijn voor het 
bewerken, verwerken, transporteren en monteren van 
componenten, elementen en modules zijn uitgewerkt en 
vastgelegd in een draaiboek zodat improvisatie 
voorkomen wordt 

Besturend 
proces 

n.t.b, 
eindresultaat 
ontwerpfase 

VII. De handelingen die op de bouwplaats nodig zijn voor het 
bewerken, verwerken, transporteren en monteren van 
componenten, elementen en modules zijn voor > 75% 
geautomatiseerd, zodat handmatige en daardoor 
onveilige handelingen voorkomen worden en de 
uitvoeringswijze aansluit bij het geautomatiseerde 3D-
printproces 

Primair 
proces 

Materieel 

Tabel 5 Selecteren van te onderzoeken productie-aspecten aan de hand van de doelstelling.  

De aspecten ‘Maat’ (met de nadruk op montage), ‘Materieel’, en ‘Plaats’ zijn onderzocht om de juiste 

data te verkrijgen waarmee uiteindelijk het vereiste uitvoeringsconcept gerealiseerd kan worden. 

Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan ‘modulair bouwen’ omdat voor bovenstaande 

aspecten specifiek kenmerken horen bij modulair bouwen (het bouwen met kamers). Modulair bouwen 

wordt apart behandeld zodat overzichtelijk blijft welke specificaties voortvloeien als gevolg van het 

bouwen met modules (de kamers). 

 

De uitkomsten van het onderzoek naar bovenstaande uitvoeringstechnische aspecten 

worden samengevat toegelicht in de komende sub-hoofdstukken. De volledige 

resultaten zijn te vinden in bijlage 4. 
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3.2.3. Het productie-aspect: ‘Maat’ 

Voor het productie-aspect ‘maat’ is onderzocht wat aangevuld dient te worden aan het ontwerp en de 

uitvoeringswijze. Er is onder andere onderzocht welke verschillende werkwijzen daarvoor mogelijk zijn. 

Door het bepalen van de werkwijzen voor productie aspect ‘maat’ zal een bijdrage geleverd worden aan 

het oplossen van kernknelpunt D en E, en daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het voldoen aan 

de doelstelling. Doormiddel van deze knelpunten is tevens bepaald welke aanvullingen aan het ontwerp 

en de uitvoering gedaan dienen te worden om de doelstelling te behalen. Hieruit is gebleken dat voor 

het oplossen van de kernknelpunten de volgende activiteiten nader onderzocht dienen te worden: 

1. Bepalen van werkelijke maat (waarmee tijdens positioneren en verbinden rekening mee 

gehouden dient te worden) 

2. Montage 

 Positioneren 

 Fixeren 

 Afdichten 

 

Bepalen van werkelijke maat  

Het productie aspect ‘maat’ wordt beheerst door op een juiste manier om te gaan met ‘maatafwijkingen’ 

tijdens het uitvoeringsproces. Daarvoor moet voor de montage van de objecten (componenten, 

elementen en modules) duidelijk zijn met welke maatafwijkingen om gegaan dient te worden. Op deze 

wijze kan bij het ontwerpen van zowel positioneringsmethode als verbindingsmethode rekening worden 

gehouden met de te verwachten maatafwijkingen.  

 

Maatafwijking: 

Verschil tussen bedoelde (ontwerp) maat en de werkelijke maat (Hoof, z.j.) 

 

De werkelijke maat: maatnauwkeurigheid van het huidige 3D-printproces 

Tijdens het 3D-printen ontstaan net als bij alle andere productiemethoden bepaalde maatafwijkingen 

waar rekeningen mee gehouden dient te worden. Tijdens Participerend Observeren (Vos, 2014) is 

geconstateerd dat drie soorten afwijkingen kunnen optreden, betreffende:  

1. afwijkingen die direct ontstaan tijdens het 3D-printen en 

2. afwijkingen die ontstaan als gevolg van wisselende fysische omstandigheden 

3. afwijkingen als gevolg van belasting  

Deze afwijkingen worden één voor één toegelicht. 

 

1. Afwijkingen als gevolg van 3D-printen (de werkelijke maat) 

Tijdens het 3D-printen wordt laag-voor-laag het product opgebouwd. Het kan voorkomen dat tijdens het 

produceren van een laag een afwijking van het bedoelde printpad ontstaat. Dit kan ontstaan doordat  

bijvoorbeeld teveel materiaal wordt geëxtrudeerd waardoor het naast het printpad terecht komt. De maat 

afwijkingen op deze plekken variëren van 1mm tot enkele centimeters.  

- Op basis van de componenten die op het moment van schrijven reeds 3D-geprint zijn wordt 

ingeschat dat rekening gehouden dient te worden met een maatafwijking van circa 15mm. 

Deze maatafwijking vindt plaats in de lengte/breedte van een 3D-geprint component.  

 

2. Afwijkingen als gevolg van wisselende fysische omstandigheden (de werkelijke maat) 

Wisselende fysische omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor de werkelijke maat van een 3D-

geprint element. Ten eerste omdat alle materialen als gevolg van temperatuurswisselingen krimpen en 

uitzetten. Daarnaast is er bij 3D-printen een begrip dat ‘warping’ wordt genoemd. ‘Warping’ vindt plaats 

op de onderste hoeken van een 3D-geprint object. Het ontstaat doordat de hoeken sneller afkoelen dan 

de rest van het object waardoor zij als gevolg van krimp omhoog trekken.  
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- Tijdens de observatieperiode is gebleken dat ‘warping’ van de hoeken volledig voorkomen kan 

worden door de onderzijde van een 3D-geprint element aan het ‘print-bed’ te bevestigen. In 

gevallen wanneer dit niet gebeurt was, is een maatafwijking van circa 30mm geconstateerd. 

 

3. Afwijkingen als gevolg van belasting 

Uit materiaal onderzoek is gebleken dat het gebruikte 3D-printmateriaal in bepaalde mate flexibel is. 

Hierdoor kunnen maatafwijkingen ontstaan als het gevolg van belastingen op de 3D-geprinte 

componenten. Dit kunnen spatkrachten zijn als gevolg van het toevoegen van een vulmateriaal of 

druk/trekkrachten als gevolg van constructieve belastingen.  

- Het is nog niet duidelijk of, en zo ja hoe groot, de maatafwijkingen als gevolg van spatkrachten zijn. 

Rekening houden met maatafwijkingen 

Bij het ontwerpen van de oplossingen voor het positioneren, fixeren en afdichten van de bouwdelen 

dient met deze drie soorten maatafwijkingen rekening gehouden te worden.  

Positioneren 

Voor het correct positioneren van de objecten tijdens het realisatieproces van het 3D Print Canal House 

is onderzocht hoe een object op de juiste wijze gepositioneerd dient te worden.  

Wat dient gepositioneerd te worden 

Uit het huidige 3D-print en bouwproces is gebleken dat verschillende objecten gepositioneerd dienen te 

worden. Het positioneren van objecten kan voorkomen bij objecten uit drie verschillende 

complexiteitniveaus. Aan de hand van het huidige proces is bepaald dat de volgende  

positioneringsactiviteiten mogelijk kunnen zijn:  

- (constructie)component in een element (zoals een staalconstructie); 

- het positioneren van elementen die onderling verbonden worden tot een module; 

- of het positioneren van modules die onderling verbonden worden tot het volledige bouwwerk. 

Vervolgens is onderzocht hoe deze positioneringsactiviteiten op de juiste wijze uitgevoerd dienen te 

worden. Dit wordt in de komende alinea’s toegelicht.  

Hoe dient gepositioneerd te worden? 

Bij het positioneren van een object in een ruimte is slechts een beperkt aantal punten ‘betrokken’. De 

punten die hierbij betrokken zijn noemen we positioneerpunten. Voor het positioneren van de 

componenten, elementen en modules bij het 3D Print Canal House moet bepaald worden; 

1. welke punten de benaming positioneerpunt krijgen;  

2. hoeveel van die punten zijn minimaal nodig zijn;  

3. hoe deze punten op de juiste positie gepositioneerd worden. 

 

De resultaten hiervan worden hieronder samengevat weergegeven.  

 

Overzicht aantal positioneerpunten (factor 1 en 2) 

De kenmerken van een te positioneren object (stijf, torsie-slap, etc) bepalen hoeveel 

positioneringspunten er zijn – en daarmee de basis van de positioneringsmethode. Het aantal 

positioneringspunten en het aantal richtingen per punt zijn per type object bepaald en zijn in één schema 

geplaatst. Met dit schema kan bij een type object een passend positioneringsmodel gekozen worden. 

Een voorbeeld hiervan is te zien in Tabel 6.   
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Complexiteit 
niveau 

Soort te positioneren 
onderdeel 

Visualisatie 

Overeenkomstig 
positioneringsmodel 

met bijbehorende 
positionerings-

punten 

Minimaal 
aantal 
punten 

Element 

Element t.b.v. 
bevestiging aan ander 
element: 

A. Wand – wand 
B. Wand - vloer 
C. Wand – kozijn 

 
Kenmerk: torsieslap 
element  

 

2x 1D 
1x 2D 
1x 3D 

Tabel 6 Voorbeeld van overzicht, positioneringspunten per type object van het 3D Print Canal House 

Overzicht mogelijke werkwijzen voor positioneren (factor 3) 

Het positioneren van een positioneerpunt bestaat uit drie aspecten; 1) de verschijningsvorm van een 

positioneerpunt, 2) de stelmethode en 3) de hulpmiddelen die gebruikt worden bij het verplaatsen van 

een object. De mogelijke werkwijzen die gekozen kunnen worden zijn per aspect in onderstaand 

overzicht te zien.  

1. Positioneerpunt 
verschijningsvorm 

Oppervlak van element Voorziening op/in element 

2. Stelmethode Gedwongen positioneren Op maat stellen 

3. Stelhulpmiddelen 
(verplaatsen door 
middel van..) 

Stelschoor / stempel Bouwkraan Takel, lier 

Hydraulisch, pneumatisch werktuig Handmatig 

Tabel 7 Overzicht mogelijke werkmethoden voor positioneren van de punten 

Verbinden 

Het bouwwerk van het 3D Print Canal House wordt gerealiseerd door verschillende 3D-geprinte 

componenten te verwerken en deze uiteindelijk onderling te verbinden. Voor het onderling verbinden 

van deze objecten is nader onderzocht hoe objecten in een bouwwerk op de juiste wijze verbonden 

dienen te worden. Daarvoor is allereerst in kaart gebracht welke objecten verbonden dienen te worden. 

Vervolgens is onderzocht hoe deze verbindingen gerealiseerd kunnen te worden.  

Gebleken is dat bij het 3D Print Canal House zes verschillende verbindingen gerealiseerd kunnen 

worden. Dat zijn de volgende verbindingen:  

 

Element verbinden aan ander element: 
A. Wand – wand aansluiting 
B. Vloer – wand aansluiting 
C. Vloer – vloer aansluiting 

Module verbinden aan andere module 
D. Wand – wand aansluiting 
E. Vloer – wand aansluiting 
F. Vloer – vloer aansluiting 

Tabel 8 Mogelijke verbindingen die tussen objecten gerealiseerd dienen te worden  
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Het verbinden van objecten bestaat in de praktijk uit twee losse processen;  

1. fixeren;  

2. afdichten. 

Bij fixeren van de onderdelen worden onderdelen vast geborgd op hun positie (gefixeerd). Dit kan een 

tijdelijke positie zijn maar ook de definitieve positie. Wanneer deze onderdelen gefixeerd zijn, betekent 

dit nog niet dat de verbinding tussen deze onderdelen ook voldoet aan alle prestatie-eisen van een 

gebouw schil (zie hoofdstuk 3.1 voor prestatie eisen). Daarvoor wordt een verbinding ook nog afgedicht. 

De afdichting zorgt voor de scheiding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.  

In de komende alinea’s worden de mogelijke werkwijzen voor het fixeren en afdichten toegelicht. 

Fixeren 

Voor het fixeren van de onderdelen bij het 3D Print Canal House zijn veel werkwijzen mogelijk. Er zijn 

verbindingen mogelijk gebaseerd op natuurkundige krachten (zwaartekracht), maar er kunnen ook 

verbindingen toegevoegd worden door middel van droge of natte materiaalverbindingen. Deze 

verbindingen worden per groep hieronder toegelicht. 

Droge verbindingen - zwaartekracht 

De droge verbindingen op basis van zwaartekracht/normaalkracht kunnen op twee manieren 

gerealiseerd worden. Ten eerste door middel van alleen het gebruik van zwaartekracht. Dit is tevens de 

‘meest primitieve’ fixatie tussen twee onderdelen die gerealiseerd kan worden. Het eigen gewicht zal bij 

deze methode voldoende zijn om de positie te behouden. Daarnaast kan een verbinding op basis van 

wrijving gemaakt worden. Deze verbinding komt voort uit het feit dat wanneer twee oppervlakken tegen 

elkaar aangedrukt worden, een weerstandskracht ontstaat (wrijving).  

Droge verbindingen - materiaalverbinding 

De verbinding tussen verschillende onderdelen kan ook door middel van een materiaalverbinding 

gerealiseerd worden. Deze materiaalverbinding kan een droge verbinding zijn of een natte verbinding. 

In geval van een droge verbindingen worden vormvaste producten gebruikt waarmee een verbinding 

gerealiseerd kan worden. Dit kan een materiaalverbinding zijn die al direct in het te verbinden onderdeel 

gerealiseerd is (een zogenaamde klik- of schuifverbinding), maar ook toegevoegde producten zoals 

bouten/moeren. De droge materiaalverbindingen kunnen ook bestaan uit een complexer product. Dit 

zijn systemen die door producenten samengesteld zijn voor een specifieke toepassing. Voorbeelden 

hiervan zijn verbindingssystemen voor prefab-beton.   

Fixatie wijze Toelichting Visualisatie 

Droog – materiaalverbinding 

Klik/schuif 

Een van de verbindingen die in november 
2014 bij het 3D Print Canal House is getest is 
een klik/schuif verbinding. Met dergelijke 
verbindingen kunnen losse componenten als 
een soort ‘Lego-verbinding’ aan elkaar 
verbonden worden. 

 

Prefab kolom-
bevestigingsanker 
 

HALFEN HCC kolombevestiging in 
combinatie met HALFEN HAB ankerbouten. 
Systeem voor montage van prefab betonnen 
bouwdelen. Onderdelen worden in de 
bekisting opgenomen alvorens het storten. De 
eenvoudige boutverbinding zorgt voor een 
snelle droge verbinding van prefab delen. 
Stelmogelijkheid in het systeem opgenomen 

  
Tabel 9 Voorbeeld van droge materiaalverbindingen 
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Natte verbindingen – materiaalverbindingen 

Door het gebruik van materialen die ‘nat’ zijn kan een object gefixeerd worden aan een ander object. 

Met ‘nat’ wordt een materiaal bedoeld dat tijdens het aanbrengen vloeibaar is. Dit kan bijvoorbeeld een 

lijm of kit zijn. 

Lasverbindingen 

Het 3D-printproces maakt gebruik van de eigenschap van het 3D-printmateriaal dat het smelt bij een 

hoge temperatuur (circa 160 graden celcius). Deze eigenschap kan ook gebruikt wordt bij het fixeren 

van de elementen.  

 

Fixatie wijze Toelichting 

Lasverbindingen 

Heet-gas 
lassen 

Bij ‘heet-gas lassen’ wordt het oppervlakte van twee onderdelen met elkaar 
versmolten. Dit wordt gedaan door de naad van de twee onderdelen te verhitten met 
heet gas. Dit hete gas smelt de naad van het materiaal. Wanneer deze naad 
vervolgens weer stolt zijn de twee onderdelen met elkaar gefixeerd. Een praktijk test 
van de uitgelegde werkwijze, van het 3D Print Canal House, is te zien in onderstaand 
figuur. 

 
Tabel 10 Voorbeeld van een mogelijke lasverbinding 

Afdichten 

Voor een betrouwbare water- en winddichte omhulling is bij het samenvoegen van elementen of 

modules een afdichting tussen de betreffende onderdelen noodzakelijk (Hendriks, 2008). Dit kunnen 

zowel horizontale als verticale aansluitingen kunnen zijn. Voor het realiseren van een afdichting tussen 

de objecten van het 3D Print Canal House zijn de mogelijke werkmethoden onderzocht. Hieruit is 

gebleken dat het ontwerpen van een afdichting gedaan wordt aan de hand van:    

A. Het kiezen van een afdichtingsprincipe 

B. Ontwerpen van de fysieke afdichting om betreffende afdichtingsprincipe te realiseren.  

 

A. Mogelijke werkwijzen voor afdichtingsprincipe 

Voor de afdichting tussen twee onderdelen zijn twee afdichtingssystemen te ontwerpen, betreffende; 

i. een enkelvoudig afdichtingssysteem 

Een enkelvoudig afdichtingssysteem maakt gebruik van één afdichting die zorgt voor zowel 

wind- als waterdichtheid. 

 

ii. een meervoudig afdichtingssysteem. 

Een meervoudig afdichtingssysteem  berust op het aanbrengen van een aparte voorziening 

voor de afdichting tegen wind en de afdichting tegen water. Essentieel gegeven bij een 

meervoudig afdichtingssysteem is de open spouw/ruimte tussen de afdichtingssystemen, die 

verbonden is met de buitenlucht (geventileerd). Men spreekt hierbij van een winddichting 

(afdichting aan de binnenzijde) en een waterkering (afdichting aan de buitenzijde). Doordat de 

lucht tussen deze twee afdichtingen in verbinding staat met de buitenlucht maakt de verbinding 

gebruik van het principe van ‘drukvereffening’.  
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Figuur 29 Enkelvoudig afdichtingssysteem (links) en meervoudig afdichtingssysteem (rechts) 

B. Mogelijke werkwijzen voor ontwerpen fysieke afdichting 

De enkelvoudige en meervoudige afdichtingssystemen kunnen met verschillende fysieke oplossingen 

gerealiseerd worden. Bij een meervoudig afdichtingssysteem kan de waterkering en de winddichting 

gerealiseerd worden met een combinatie van deze principes.  

 

i. Membraamdichting 
Een membraandichting wordt gerealiseerd door een folie over een voeg aan te brengen. De 
naad tussen de folie en het aangrenzende onderdeel wordt tevens afgedicht.  

ii. Compressiedichting 
Van compressiedichting is sprake als een afdichtingsmateriaal zich in een voeg bevindt in 
samengeperste vorm. Doordat het in de voeg ‘gedrukt’ zit wordt een afdichting gerealiseerd 
tussen de twee oppervlakken 

iii. Dichting, tevens bevestiging 
Een bevestiging (lees: fixeren) kan ook direct de afdichting realiseren. Dit kan bijvoorbeeld van 
toepassing zijn wanneer de ‘klik-verbinding’ (uit het schema van fixatie-werkwijzen) toegepast 
wordt. 

iv. Kitdichting 
Een kitdichting kan de afdichting tussen twee oppervlakken vormen. Deze afdichting hecht aan 
de twee oppervlakken waardoor een wind- en/of waterdichte afsluiting tussen de twee 
oppervlakken gerealiseerd wordt.   

v. Lasnaad 
Een lasnaad kan naast een fixatie-methode ook een afdichtingsprincipe zijn. Door de aansluiting 
van twee onderdelen met behulp van een lasnaad te verbinden wordt de afdichting gerealiseerd, 
de twee oppervlakken worden op een bepaalde positie verbonden tot één doorlopend oppervlak. 

vi. Afdichting door vorm van voeg 
Bij een horizontale voeg tussen twee oppervlakken kan de vorm van de voeg zorgen voor  de 
waterdichting. 

Tabel 11 Mogelijke werkwijzen voor fysieke afdichting
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3.2.4. Het productie-aspect: ‘Materieel’ 

Voor het bereiken van de doelstelling, het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept, zal voor het 

uitvoeringstechnische productie-aspect ‘Materieel’ onderzocht moeten worden waarvoor materieel 

nodig is en welk materieel daarvoor toegepast kan worden. Aan de hand van het huidige 3D-print en 

bouwproces en de doelstelling is geconstateerd dat materieel nodig is voor de volgende twee typen 

werkzaamheden:  

1. Materieel voor transporteren van componenten, elementen en modules 

2. Materieel voor het automatiseren van handelingen 

 

Voor het transporteren van de componenten, elementen en modules is onderzocht ‘wat’  

getransporteerd dient te worden en wat de mogelijke werkwijzen voor het transporteren zijn. Daarnaast 

is voor het automatiseren van handelingen onderzocht welke werkwijzen mogelijk zijn voor het 

automatiseren. De resultaten hiervan worden hieronder toegelicht. 

 

Transporteren 

Voor het bepalen van het benodigde transportmaterieel is bepalend ‘wat’ getransporteerd moet worden. 

Het gewicht van de te transporteren last en de transportbeweging is bepalend voor de te gebruiken 

transportmethode.  

 

Gewicht van te transporteren objecten 

De te transporteren objecten kunnen sterk verschillen qua gewicht. Om een inschatting te maken van 

het gewicht wat mogelijk getransporteerd zal worden, zijn de gewichten van componenten, elementen 

en modules in een aantal ‘scenario’s geschat. Hieruit zijn de volgende gewichten gebleken:  

- Component 3D-geprint component    50 – 500 kg    

- Element Element voorzien van ontwerp aanvullingen 350 – 1 750 kg 

- Module  Modules voorzien van diverse elementen 7 000 – 15 000 kg   

 

Transportbewegingen 

De transportbewegingen worden bepaald door de terreinindeling. Daarmee wordt uiteindelijk bepaald 

wat de begin- en eindpunten van de transportbewegingen zijn. De huidige terreinindeling kan mogelijk 

veranderd worden door het te ontwikkelen uitvoeringsconcept. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat transport-

technisch gezien een andere indeling zal zorgen voor kortere en eenvoudigere transportbewegingen. 

Aan de hand van de huidige bouwplaats zijn de maximale transportbewegingen ingeschat.  

Mogelijk transportmaterieel  

Nu bekend is ‘wat’ er mogelijk getransporteerd dient te worden kan ook bepaald worden wat de 

mogelijkheden zijn van ‘hoe’ dit te transporteren is. Dit is onderzocht door het aanbod van leveranciers 

op het gebied van transporthulpmiddelen te onderzoeken en te bekijken welke transportmethoden 

geschikt zijn voor toepassing bij het 3D Print Canal House.  

Een overzicht van bovenstaande gewichtsklasse is te vinden in Tabel 12. 
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Complexiteit 
niveau 

Te transporteren 
onderdeel 

Transport 
beweging 

Transport 
gewicht 

Transport materieel 

Component 3D-geprint component 
Horizontaal 
Max 22,5m 

50  – 500 kg 

Verrijdbare pallet 

Transport-rails 

Portaalkraan 

Kraan 

Element 
Element voorzien van 
ontwerp aanvullingen 

Horizontaal 
Max 22,5m 

350 – 1750 kg 

Verrijdbare pallet 

Transport-rails 

Portaalkraan 

Hijskraan 

Module 
Modules voorzien van 
diverse elementen 

Horizontaal 
Max 22,5m 
 
Verticaal 
Max 15m  

7000 – 15 000 kg Hijskraan 

Tabel 12 Mogelijke werkwijzen voor transporteren 

Automatiseren 

Het realisatieproces van het 3D Print Canal House zal niet alleen bestaan uit het 3D-printen van het 

gebouw. Er zullen verschillende handelingen uitgevoerd worden om van de 3D-geprinte componenten 

een compleet gebouw te maken. Dit is gebleken uit de hoofdactiviteiten van het realisatieproces 

(hoofdstuk 2.4) en de benodigde ontwerpaanvullingen (hoofdstuk 3.1). De doelstelling betreft het 

ontwikkelen van een uitvoeringsconcept waarbij de handelingen in grote mate zijn geautomatiseerd. 

Voor het bereiken van de doelstelling is onderzocht welke werkwijzen mogelijk toegepast kunnen 

worden voor het automatiseren van de handelingen.  

In dit sub-hoofdstuk is toegelicht wat de mogelijke werkwijzen zijn voor het automatiseren van de 

activiteiten op het gebied van ‘Realiseren ontwerp aanvullingen’ en ‘Verwerken en monteren van 

componenten, elementen en modules’. 

 

Automatiseren van handelingen 

Het is gebleken dat automatiseren van de handelingen toegepast kan worden bij het realiseren van de 

ontwerp-aanvullingen (hoofdstuk 3.1) en bij de activiteiten die voortkomen uit de productie-aspecten 

‘montage’ (hoofdstuk 3.2.3) en ‘transport’ (3.2.4). 

Het automatiseren van deze handelingen kan uitgevoerd worden met verschillende werkwijzen. Zo 

kunnen handelingen bijvoorbeeld gedeeltelijk of juist volledig geautomatiseerd worden. Het gebruiken 

van bepaald elektronische hulpmiddelen kan ook gezien worden als automatiseren.  

Aan de hand van drie referenties zijn voor het automatiseren van de handelingen verschillende 

automatiserings-principes bepaald. Deze drie principes zijn:  

1. Fabrieksmatige productie 

2. Geautomatiseerd productie 

3. Gerobotiseerde productie 

 

Deze principes één voor één toegelicht.  

 

1. Fabrieksmatige productie - IQ-woning fabriek 

Bij het principe van fabrieksmatige productie wordt gebruik gemaakt van een assemblagelijn – of een 

principe dat hier op lijkt. Bij fabrieksmatige productie kunnen de handelingen geautomatiseerd zijn, maar 

dat hoeft niet. Bij fabrieksmatige productie wordt gewerkt met geconditioneerde omstandigheden. 

Daarnaast vindt per handeling specialisatie en standaardisatie plaats en kunnen hiervoor specifieke 

hulpmiddelen ontwikkeld en ingezet worden. (bezoek IQ-woning fabriek, 2014). 
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Mate van automatisering 

Het proces is fabrieksmatig ingericht in de vorm van een ‘assemblagelijn’. Er zijn verschillende ‘stations’ 

en op elk station wordt een specifieke taak verricht. Dit kan bijvoorbeeld zijn het bekisten en storten van 

de betonnen constructie of het aanbrengen van leidingwerk. Alle montagewerkzaamheden zijn 

handmatig en daarmee niet geautomatiseerd. Voor transport in de fabriek worden bovenloopkranen 

gebruikt die handmatig aangestuurd worden.  

 

2. Geautomatiseerde productie 

Het principe van geautomatiseerde productie komt voort uit de handelingen die zonder toekomen van 

personen uitgevoerd kunnen worden. Bij geautomatiseerde productie is voor elke handeling een 

specifiek systeem of machine die een specifieke handelingen kan uitvoeren. Bijvoorbeeld een machine 

die (alleen) kan boren, of kan frezen. 

Mate van automatisering 

Het proces is fabrieksmatig ingericht aan de hand van volledig geautomatiseerde machines. Met deze 

machines kan een assemblagelijn opgesteld worden maar zij kunnen ook individueel gebruikt worden. 

De machines kunnen zagen, frezen, boren, lamineren, ‘oppikken’ en laden en lossen. 

 

3. Gerobotiseerde productie 

Bij gerobotiseerde productie wordt gebruik gemaakt van zogenaamde robots. Een robot is een 

programmeerbare machine die verschillende taken uit kan voeren. Hiermee verschilt het van de 

geautomatiseerde productie methode, waar de machines een specifieke taak uit voeren. Dit betekent 

dat een robot voor verschillende taken toegepast kan worden, waar de machines bij geautomatiseerde 

productie alleen toegepast kan worden voor één taak. Dit komt door de beweegvrijheid van de robots 

en daarnaast doordat de robot van ‘tool’ kan wisselen.  

3.2.5. Het productie-aspect: ‘Plaats’ 

Voor het bereiken van de doelstelling, het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept, zal voor het 

productie-aspect ‘plaats’ een definitieve terreinindeling bepaald moeten worden. De benodigde ruimte 

op het werkterrein is hiervoor onderzocht. Daarmee wordt bijgedragen aan het oplossen van 

kernknelpunt D, (improvisatie bij de bewerking en verwerking). Door middel van een juiste terreinindeling 

zal het benodigde materieel op de juiste plek aanwezig zijn en is er voldoende ruimte om de gewenste 

handelingen uit te voeren. Daarmee wordt voorkomen dat er geïmproviseerd moet worden.  

In dit sub-hoofdstuk wordt toegelicht wat de huidige terreinindeling is (de beschikbare ruimte) en welke 

ruimte op het terrein nodig is voor het realisatieproces. 

Huidige terreinindeling 

Het huidige terrein heeft een breedte van 30 meter en een lengte van 14 meter. Op dit terrein is een 

expo-ruimte gepositioneerd van circa 18 x 6 meter (L x B), de Kamermaker van circa  2 x 4 meter (L x 

B), een vergaderruimte van circa 5 x 6 meter (L x B) en een opslag container van circa 2 x 1,5 meter (L 

x B). Daarnaast is uimte gereserveerd voor het grachtenpand dat een ‘footprint’ heeft van 6 x 6 meter 

(L x B). 

 

Benodigde ruimte op bouwplaats 

Door de hoofdactiviteiten van het print- en bouwproces te analyseren is in kaart gebracht waarvoor 

mogelijk ruimte gereserveerd dient te worden. Dit is gedaan door bijvoorbeeld de complexiteitniveaus 

te bekijken. De benodigde ruimtes zijn geschat door per complexiteitniveau aan de hand van het huidige 

3D-print- en bouwproces een analyse uit te voeren. De resultaten hiervan zijn te vinden in Tabel 13 op 

de volgende pagina.  
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Activiteit 
Rede voor mogelijk benodigde 

ruimte 
Schatting van benodigde 
afmeting (L x B in meters) 

3D-printen van 
gebouw componenten 
met de Kamermaker 

Positioneren één of meerdere 
Kamermakers 

4 x 2   

Uitrij-ruimte 3D-geprinte 
componenten 

3 x 3 

Voorraad 3D-printmateriaal - 

Componenten 
aanvullen tot gebouw 
elementen 

Horizontaal transport Transport-pad x 3 meter breed 

Voorraad 3D-geprinte componenten Grootte van voorraad x  1 x 2 

Opstelplaats materieel voor o.a. 
transport 

- 

Verwerkingsplaats 2 x 2 +  Werkruimte 

Voorraad gefabriceerd elementen Grootte van voorraad x  1 x 2 

Opslagruimte overige toegevoegde 
producten 

-  

Gebouw elementen 
monteren tot modules 

Horizontaal transport Transport-pad x 3 meter breed 

Verwerkingsplaats 6 x 3 +  Werkruimte 

Opslagruimte overige toegevoegde 
producten 

-  

Voorraad gefabriceerd elementen Grootte van voorraad x  6 x 3 

Opstelruimte materieel voor o.a. 
transport 

- 

Modules monteren tot 
gebouw 
 

Horizontaal transport Transport-pad x 4 meter breed 

Verwerkingsplaats 6 x 6 +  Werkruimte 

Opslagruimte overige toegevoegde 
producten 

-  

Opstelruimte materieel voor o.a. 
transport 

-  

Ruimte voor grachtenpoand 6 x 6 

Tabel 13 Mogelijke benodigde ruimte voor uitvoeringsconcept 
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3.2.6. Specificaties voor bouwmethode: ‘Modulair bouwen’ – het bouwen met ‘kamers’ 

Uit de kernknelpunten is gebleken dat de huidige opdeling van het ontwerp in aparte modules (kamers) 

is niet geoptimaliseerd voor transport en montage ervan (kernknelpunt C). Tijdens Participerend 

Observeren is gebleken dat dit leidt tot situaties waarbij tijdens de bouw geïmproviseerd moet worden. 

Echter is in de doelstelling opgenomen dat de bouw alleen nog een kwestie van montage is (monteren 

van modules). Daarom is de huidige indeling in modules nader bekeken – om uiteindelijk tot een indeling 

in modules te komen, waarmee de realisatie van het 3D Print Canal House met modules wél alleen een 

kwestie van montage is.  

Het bouwwerk is in het schetsontwerp ingedeeld in losse modules (de kamers). De huidige opdeling in 

modules is geanalyseerd aan de hand van de kennis van een recent onderzoek (Rooswinkel, 2014) 

naar modulair bouwen. Aan de hand van deze analyse zijn ontwerp-aanvullingen gespecificeerd.  

Uitgangspunten 

Er wordt uit gegaan van de visie en werkwijze van het 3D Print Canal House. Dit heeft in geval van 

modulair bouwen geleidt tot het volgende uitgangspunt: 

- Kamers produceren en monteren op bouwlocatie 

o De visie achter de Kamermaker van 3D Print Canal House is dat de Kamermaker op 

de bouwlocatie wordt gepositioneerd. Hiermee worden lokaal, op de betreffende 

bouwlocatie, de gebouwonderdelen produceert.  

 

Ontwerp criteria voor modules volgens recent onderzoek 

Aan de hand van een onderzoek naar modulair bouwen zijn ontwerp criteria opgesteld. Deze criteria 

zijn opgesteld aan de hand van het onderzoek; “J.J. (Jochem) Rooswinkel, Reductie van de montagetijd 

met een 3D industriële bouwmethode bij utiliteitsbouw (2014)”, en de Participerend Observeren periode. 

De opgestelde ontwerp criteria voor de vormgeving voor de modules  van het 3D Print Canal House zijn 

als volgt;  

Indeling 

1. Om een grote vrije indeelbaarheid te creëren dienen alleen dragende interne kolommen (geen 

wanden) toegepast te worden (Rooswinkel, 2014). 

2. Vloeren worden gemonteerd aan de bovenzijde van de modules en niet aan de onderzijde. Dit 

zodat de modules tijdens het hijsen in evenwicht aangepikt kunnen worden door middel van 

aanhaken op de vier hoekpunten (analyse vormgeving bestaande modules aan de hand van 

(Rooswinkel, 2014) – Bijlage 5: Vooronderzoek bestaande 3D industriële bouwmethodes) 
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Afmeting en gewicht 

3. De modules dienen tijdens het transport bij voorkeur maximaal 3.0 meter breed te zijn (normaal 

transport), de eis is maximaal 3,5 meter breed (exceptioneel vervoer, zonder extra 

benodigdheden zoals begeleiding) (Rooswinkel, 2014). 

4. De modules zijn (maximaal) 3 meter hoog. Dit is de basis verdiepingshoogte in het ontwerp en 

bovendien transporteerbaar over de weg (hoogte max 4.0m inclusief oplegger, (Rooswinkel, 

2014).  

5. De totale lengte en breedte van de zijden van het hudige ontwerp zijn 6 meter. Gezien een 

lengte van 6 meter op diverse vrachtwagen opleggers vervoerd kan worden met normaal 

transport (Rooswinkel, 2014), hoeft er geen maximum aan de lengte gesteld te worden.  

6. (Alle modules dienen zoveel mogelijk dezelfde afmetingen te hebben. Hierdoor wordt ten 

aanzien van het hijsen de maximale hijscapaciteit van de hijskraan optimaal benut (Rooswinkel, 

2014).  

*In dit afstudeeronderzoek wordt de toepassing van uitgangspunt nr. 6. in twijfel 

getrokken. Enerzijds kan het hebben van modules met zoveel mogelijk dezelfde 

afmetingen voordelen opleveren voor de uitvoering, in zin van optimale kraancapaciteit. 

Echter spreekt juist het ‘standaardiseren’ van modules de vrije vormgeving die nu met 

3D-printen mogelijk is volledig tegen. Door als uitgangspunt modules met zoveel 

mogelijk dezelfde afmetingen te hanteren creëer je een beperking in de ontwerpvrijheid.  

Montage aspecten 

7. De modules dienen met het minst mogelijk aantal, op de bouwplaats, te maken verbindingen 

gemonteerd te worden (Rooswinkel, 2014). 

8. Het referentiegebouw dient met het minst mogelijk aantal te hijsen en te monteren modules 

gebouwd te worden (Rooswinkel, 2014).  

9. De modules dienen zonder tijdelijke ondersteuning/schoren gemonteerd te worden 

(Rooswinkel, 2014) 

10. De modules dienen bij transport niet gekanteld te hoeven worden. Dit om te voorkomen dat de 

constructie over-gedimensioneerd moet worden om bestand te zijn tegen de krachten die alleen 

bij transport op treden. Hiermee worden onnodige constructie-voorzieningen en dimensies 

voorkomen.  

Ontwerp aanvullingen voor huidig ontwerp modules 

Het bestaande ontwerp is niet ontworpen voor optimaal modulair-bouwen: dat is gebleken uit de toetsing 

aan de ontwerp-criteria die gesteld kunnen worden aan modules. Er wordt voldaan aan één van de 10 

eisen.  Uit de toetsing aan de ontwerp-criteria zijn verbeterpunten voor het ontwerp van de modules 

voortgekomen. Aan de hand van deze verbeterpunten en de criteria kunnen module-vormen 

geselecteerd worden die wél voldoen.  

 

Criteria voor indeling in modules Verbeterpunt voor module 
1. De modules dienen tijdens het transport bij 
voorkeur maximaal 3.0 meter breed te zijn (normaal 
transport), de eis is maximaal 3,5 meter breed 
(exceptioneel vervoer, zonder extra benodigdheden zoals 
begeleiding)  

De modules hebben de maximale breedte. De 
breedte van het bouwwerk is 6 meter, dit is 
breder dan de maximale transportbreedte. 
Daarom moet het ontwerp opgedeeld worden in 
de breedte in twee modules  

2. De modules dienen bij transport niet gekanteld te 
hoeven worden. Dit om te voorkomen dat de constructie 
over-gedimensioneerd moet worden om bestand te zijn 
tegen de krachten die alleen bij transport op treden. 
Hiermee worden onnodige constructie-voorzieningen en 
dimensies voorkomen.  

Er wordt geen module ontwerpen die hoger is 
dan 3 meter waardoor het eventueel gekanteld 
zou moeten worden bij transport 

Tabel 14 Voorbeeld van een van de ontwerp aanvullingen op basis van de huidige modules (de kamers) 
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3.2.7. Overzicht mogelijke werkwijzen activiteiten binnen productie-aspecten 

Er zijn verschillende werkwijzen geconstateerd voor de productie-aspecten ‘maat’ en ‘materieel’. 

Daarnaast zijn verschillende werkwijzen mogelijk waardoor wordt voldaan aan de ontwerp criteria die 

bij het bouwen met modules horen. De mogelijke werkwijzen zijn in zogenaamde ‘morfologische 

overzichten’ geplaatst. Deze overzichten hebben als basis gediend voor het selecteren van de gewenste 

werkwijzen voor het uitvoeringsconcept. De overzichten zijn te zien in Figuur 30 en Figuur 31. 

 

 
Figuur 30 morfologisch basisschema voor de uitvoering (1/2) 
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Figuur 31 morfologisch basisschema voor de uitvoering (2/2) 
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3.2.8. Deelconclusie 3 

Het is nu duidelijk wat de inhoud moet zijn van het uitvoeringsconcept. Er is gebleken dat het 

uitvoeringsconcept inhoud zal moeten geven aan tenminste de volgende uitvoeringstechnische 

productie-aspecten:  

 

1. Maat 

a. Bepalen werkelijke maat 

b. Positioneren 

c. Fixeren 

d. Afdichten 

2. Materieel 

a. Transport 

b. Automatiseren 

3. Plaats 

a. Terrein inrichting 

 

Per aspect is onderzocht hoe betreffende aspect op de juiste wijze uitgevoerd dient te worden. Bij een 

aantal aspecten bleken meerdere werkwijzen mogelijk zijn. Daarvoor zijn de verschillende werkwijzen 

geïnventariseerd en overzichtelijk gemaakt met twee overzichten. Bij het ontwerpen van het 

uitvoeringsconcept is uiteindelijk een keuze gemaakt in deze werkwijzen. Dit wordt toegelicht in de 

komende hoofdstukken. Aangezien het 3D Print Canal House is opgedeeld in modules (de kamers) is 

tevens specifiek onderzoek gedaan naar deze aspecten maar dan gericht op ‘modulair-bouwen’. Daaruit 

zijn een aantal ontwerp eisen voortgekomen voor de vormgeving van de modules. Het huidige ontwerp 

in modules is hieraan getoetst. Gebleken is dat aan één van de tien eisen wordt voldaan. Aan de hand 

van deze toetsing zijn ontwerp aanvullingen gespecificeerd om te beschrijven hoe wel aan betreffende 

eis voldaan zal kunnen worden. Ook deze ontwerpaanvullingen zijn meegenomen in het ontwerp van 

het uitvoeringsconcept, wat in de komende hoofdstukken wordt toegelicht.   
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4. Eisen voor het uitvoeringsconcept 

De data die nodig is voor het inrichten van het uitvoeringsconcept is verworven door te onderzoeken 

‘wat’ gerealiseerd kan worden en ‘hoe’ dit gerealiseerd kan worden (hoofdstuk 0). Dit is gedaan aan de 

hand van de doelstelling en de kernknelpunten. Voordat het uitvoeringsconcept ontworpen werd is aan 

de hand van het onderzoek naar ‘wat’ en ‘hoe’ een programma van eisen opgesteld. Dit programma 

van eisen heeft de basis gevormd voor de inrichting van het uitvoeringsconcept. Daarnaast zijn er 

wensen gespecificeerd voor het uitvoeringsconcept. Deze wensen zijn gericht op de haalbaarheid en 

de potentie van het concept.  

4.1. Programma van eisen 

De doelstelling is de basis voor wat in het uitvoeringsconcept beschreven moet worden. Hieruit zijn de 

eisen voor de inrichting van het uitvoeringsconcept voortgekomen. Hoe deze eisen bereikt kunnen 

worden is beschreven in het vorige hoofdstuk. In onderstaande tabel zijn de eisen opgesomd en zijn de 

eisen gelinkt aan de inhoud van de onderzoeksresultaten uit het vorige hoofdstuk.   

Eisen aan het uitvoeringsconcept (vanuit de doelstelling) Op basis van: 

A. Opbouw van elementen voldoen aan de prestatie-eisen uit 
het Bouwbesluit 2012 

Hoofdstuk 3.1 
 
Ontwerp aanvullingen 

B. Methode voor hoe de bouwmaterialen bij het einde van de 
levensloop van het bouwwerk gescheiden kunnen worden, 
in het kader van recyclebaarheid 

Eis is specificatie voor 
ontwerpfase 

C. De opsplitsing van het totaal-ontwerp in modules (kamers) 
voldoet aan ontwerp-criteria die horen bij modulair bouwen 

Bijlage 4, hoofdstuk 1.10 
 
Ontwerp aanvullingen aan de 
hand van ontwerp specificaties 
modulair bouwen  

D. Voor het monteren (positioneren, fixeren en afdichten) zijn 
oplossingen uitgewerkt zodat er niet geïmproviseerd wordt 
bij de montage ervan en de oplossingen voldoen aan de 
geldende eisen 
- Correct positioneren van componenten, elementen en 

modules  
- Fixatie wijze voor het onderling fixeren van elementen 

en modules  
- Afdichtingwijze voor het afdichten van de aansluiting 

tussen elementen of modules die voldoen aan de 
gestelde eisen 

- Er wordt bij de montage oplossingen rekening gehouden 
met de mogelijk op te treden maatafwijkingen 

Bijlage 4, hoofdstuk 1.7 
 
 

Positioneren wijze 
 
 

Fixatiewijze 
 
 

Afdichtingswijze 
 
 

Eisen aan afdichting  
 
Mogelijke maatafwijkingen 

E. Voor het transporteren en monteren is voorzien in de 
benodigde middelen (materieel), zodat handmatige en 
daardoor onveilige handelingen voorkomen worden 

Bijlage 4, hoofdstuk 1.8 
 
Te transporteren lasten en 
transportmaterieel 

F. De handelingen die op de bouwplaats nodig zijn voor het 
bewerken, verwerken, transporteren en monteren van 
componenten, elementen en modules zijn uitgewerkt en 
vastgelegd in een draaiboek zodat improvisatie voorkomen 
wordt 

Draaiboek is eindproduct van 
afstudeeronderzoek 

G. De handelingen tijdens de bouw moeten voor >75% 
geautomatiseerd zijn door het hanteren van een 
automatiseringsprincipe 

Bijlage 4, hoofdstuk 1.10 
 
Automatiseringsmaterieel 
(principes)  

Tabel 15 Eisen aan het uitvoeringsconcept 
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4.2. Wensen 

Naast de eisen aan het uitvoeringsconcept zijn er ook wensen. Het verschil tussen de wensen en de 

eisen is dat de eisen een voorwaarde zijn waar aan voldaan moet worden (en waarvoor geldt dat alleen 

wel of niet aan voldaan wordt), de wensen zijn criteria waar ‘hoog of laag’ / ‘goed of slecht’ op beoordeeld 

kan worden. Voor de opgestelde wensen geldt voor allemaal dat deze zo goed of zo hoog mogelijk 

gewenst zijn. De wensen zijn opgesteld om het eindresultaat zo potentieel als mogelijk te maken. 

Daarvoor zijn de wensen gevolgd uit de potentiele voordelen van 3D-printen (zie hoofdstuk 2.1) en ten 

tweede om de haalbaarheid te bewaken. De wensen zijn te zien in Tabel 16. 

Haalbaarheid 

A. Bedrijf 

1. Technologische fit  (past het bij Heijmans, contouren van morgen / visie 3DPC) 

2. Bijdrage aan het realiseren van strategische doelen 

3. Aanwezigheid benodigde expertise voor verdere uitwerking en implementatie 

B. Klantbehoefte en specificaties 

4. Bereiken van de klantvraag (mogelijkheid tot mass-customization) 

C. Onderscheidend vermogen 

5. Onderscheidend ten opzichte van recente 3D-print ontwikkelingen 

6. Onderscheidend van conventionele werkwijze of producten 

D. Praktische (technische) haalbaarheid 

7. Haalbaar met betrekking tot (huidige) techniek 

8. Haalbaar met betrekking tot normen en regelgeving 

9. Haalbaar met betrekking tot ontwikkelingskosten 

10. Haalbaar met betrekking tot project looptijd 

Potentie van 3D-printen voor de bouwsector  

E. Ontwerp 

11. Grote ontwerp vrijheid 

12. Mogelijkheid tot niet-repeterende elementen 

13. Systeem integratie van verschillende partij (installatie, constructie, etc) 

14. Ontwerp voor functie, niet ontwerp voor productie 

15. Korte weg van ontwerp naar productie  

F. Materiaal 

16. Effectief materiaal gebruik  

17. Beperking materiaal afval (zowel bij productie als sloop) 

G. Bouwproces 

18. 24/7 productie door automatisering 

19. Veiligheid tijdens het bouwproces 

20. Onafhankelijkheid van (in hoeveelheid afnemende) vakbekwaam personeel 

Tabel 16 Wensen aan het uitvoeringsconcept 
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4.3. Verschijningsvorm 

Het uitvoeringsconcept is vastgelegd door middel van een ‘hulpmiddel’. Het ‘hulpmiddel’ bestaat uit twee 

typen document, dit zijn: 1) deelplannen en 2) een draaiboek.  

Doelgroep 

Het hulpmiddel kan gebruikt worden door personen die betrokken zijn bij zowel ontwerp als uitvoering 

van het 3D Print Canal House. De doelgroep is door middel van het hulpmiddel in staat om het 

(print)ontwerp af te stemmen op de realisatie ervan.  

4.3.1. PVE vormgeving hulpmiddel 

De eisen aan de vormgeving van het hulpmiddel worden hier onder per type document toegelicht. 

 

Deelplannen 

De deelplannen zijn een hulpmiddel waar alle informatie in staat wat nodig is voor het begrijpen van het 

opgestelde uitvoeringsconcept. De benodigde plannen zijn geformuleerd aan de hand van eis I tot en 

met IV uit het programma van eisen. Aan de hand van deze eisen is bepaald dat de volgende 

deelplannen gerealiseerd dienen te worden. 

 

De volgende deelplannen moeten opgesteld worden: 

I. Ontwerpplan  

II. Verwerkingsplan – realisatiewijze van ontwerp-aanvullingen  

III. Montageplan  

IV. Transportplan 

V. Terreinplan 

Draaiboek 

Het draaiboek is een hulpmiddel waar in beschreven staat hoe volgens het uitvoeringsconcept de 

realisatie uitgevoerd dient te worden en wat daarvoor nodig is.  

 

Het draaiboek moet de volgende vier handelingen beschrijven om duidelijk te maken hoe het 

uitvoeringsconcept uitgevoerd dient te worden: 

I. Één component vanuit de 3D-printer transporteren naar verwerkingsplek 

II. Één component op een verwerkingsplek bewerken/verwerken tot een element 

III. Eén element monteren/verwerken voor het vormen van een module 

IV. Eén module verwerken voor het vormen van het bouwwerk op conceptniveau 

 

Meer informatie over componenten, elementen en modules is te vinden in Figuur 20, 

van hoofdstuk 2 

 

Selectie van kamer/module, de afbakening van het uitvoeringsconcept 

Voor handeling 1 tot en met 4 is een kamer geselecteerd dat uitgewerkt wordt tot een component, 

element en een module. De geselecteerde kamer betreft ‘kamer 5’, uit het schetsontwerp, ook wel de 

‘Recycling Room’ genoemd. Deze kamer is gelegen op de tweede verdieping.  

 

De resultaten voor deze kamer kunnen geëxtrapoleerd worden voor de uitwerking van de overige 

kamers.  
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Figuur 32  De afbakening van het uitvoeringsconcept (kamer 5) 

 

Figuur 33 Impressie van ‘kamer 5’ uit het schetsontwerp, de ‘Recycling Room’  (DUS Architects, 2014) 
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5. Ontwerpen van het uitvoeringsconcept 

Gedurende het afstudeeronderzoek is gebleken dat voor het opstellen van een uitvoeringsconcept voor 

het 3D Print Canal House verschillende scenario’s denkbaar zijn. Dit komt voort uit het feit dat 

verschillende werkwijzen geconstateerd zijn per productie-aspect (zie hoofdstuk 3). Voor het opstellen 

van een uitvoeringsconcept is onderzocht welke werkwijzen gehanteerd en gecombineerd kunnen 

worden. Dit is gedaan aan de hand van scenario’s. Een scenario is dus een combinatie van 

verschillende werkwijzen. Zoals in de aanpak van het onderzoek is toegelicht, is het uitvoeringsconcept 

ontworpen door middel van de ontwerpmethodiek genaamd ‘Methodisch Ontwerpen’ van Prof. dr. ir. 

H.H. van den Kroonenberg (Van den Kroonenberg, et al., 1999). Met behulp van ‘Methodisch 

Ontwerpen’ zijn de werkwijzen gecombineerd tot scenario’s. Vervolgens zijn de scenario’s beoordeeld 

op haalbaarheid en potentie. Het scenario dat de meeste potentie én de beste haalbaarheid heeft is 

uitgewerkt tot een uitvoeringsconcept. Dit proces wordt in de hoofdstuk toegelicht.  

5.1. Scenario’s voor uitvoeringsconcept 3D Print Canal House 

Voor het uitvoeringsconcept zijn vier scenario’s opgesteld. Deze scenario’s zijn opgesteld door het 

vaststellen van de twee ‘uiterste’ scenario’s: Enerzijds een relatief traditioneel bouwproces waarbij 3D-

printen een ondergeschikte rol heeft en anderzijds een 3D-print-productieproces waarbij traditionele 

bouwprocessen niet meer voorkomen. Vervolgens zijn er tussen deze twee uitersten nog twee 

scenario’s opgesteld. Daarmee zijn de volgende vier scenario’s bepaald: 

Scenario’s op basis waarvan de uitvoeringsvarianten worden opgesteld: 

- ‘Tot het jaar 2017’  scenario’s -> hybride constructies 

1. Uitvoeringsvariant op basis van zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – nadruk op 

3D-printen 

2. Uitvoeringsvariant op basis van zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – nadruk op 

traditioneel 

3. Uitvoeringsvariant op basis van zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – traditioneel 

en 3D-printen gelijkwaardig toegepast 

- 3D-print ‘droomscenario’?  

4. Uitvoeringsvariant gebaseerd op ‘volledig 3D-geprint’ 

5.1.1. Ontwerp methodiek voor samenstellen scenario’s 

De inhoud van de scenario’s zijn zoals eerder uitgelegd ingericht volgens de ontwerpmethodiek 

genaamd ‘Methodisch Ontwerpen’ van Prof. dr. ir. H.H. van den Kroonenberg (Van den Kroonenberg, 

et al., 1999).  Dit is een methodiek om gestructureerd een ontwerpproces uit te voeren. Volgens de 

methodiek van Morfologisch Ontwerpen dient ontworpen te worden aan de hand van drie fasen.  

 

‘Methodisch ontwerpen’ 

Volgens de methodiek van ‘methodisch ontwerpen’ wordt een ontwerp traject gestart met een probleem 

definiërende fase. In deze fase wordt het probleem of de verbetering vastgelegd. De aard van het 

probleem wordt verkend. Vaak is hier bij de gewenste eindsituatie bekend. In deze fase stelt de 

ontwerper, uitgaande van het gestelde doel, een eisenpakket of eisenprogramma op waaraan de te 

ontwerpen inrichting moet voldoen. Daarna volgt de ‘werkwijze bepalende fase’. In deze fase wordt 

gezocht naar mogelijke werkwijzen voor het vervullen van de gestelde eisen. De mogelijke werkwijzen 

worden in overzichten geplaatst. In deze overzichten kunnen verschillende varianten worden 

samengesteld door per variant werkwijzen te selecteren/combineren. Dit worden ‘morfologische 

overzichten’ genoemd. Het eindresultaat van deze fase is een conceptoplossing. Vervolgens wordt 

gestart met de ‘vormgevende fase’. Voor deze fase dient het conceptoplossing van de vorige fase als 

basis. Hiermee wordt in de vormgevende fase de uiteindelijke vorm van het eindproduct gerealiseerd. 

Hoe dit eindproduct eruitziet is afhankelijk van het ontwerpniveau waar op gewerkt wordt.  
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In de vorige hoofdstukken is de aard van het probleem behandeld en zijn mogelijke werkwijzen 

toegelicht waarmee het probleem opgelost kan worden. Deze resultaten behoren tot de werkwijzen 

bepalende fase van ‘methodisch ontwerpen’. Om tot de vormgevende fase te komen dient een 

conceptoplossing gerealiseerd te worden. De concept oplossing is in dit geval de selectie van één van 

de vier scenario’s. Hoe de inhoud per scenario is bepaald en hoe één scenario als conceptoplossing is 

geselecteerd wordt in het vervolg van dit hoofdstuk toegelicht.  

5.1.2. Bepalen van de inhoud per scenario 

Voor het samenstellen van de scenario’s is het programma van eisen de ‘rode draad’ geweest. In het 

programma van eisen zijn eis A tot en met H opgenomen. Per eis kan een werkwijzen geselecteerd 

worden waarmee betreffende eis behaald wordt (zie programma van eisen, hoofdstuk 4.1). De 

werkwijzen zijn geselecteerd in de morfologische overzichten die in hoofdstuk 3 zijn toegelicht. 

                   

Figuur 34 Principe van morfologisch basisschema’s. Volledige schema’s te zien in bijlage 3 

5.1.3. Methode voor selecteren werkwijzen per scenario 

Voor het opstellen van de uitvoeringsvarianten zijn in de morfologische basisschema’s zogenaamde 

structuurlijnen bepaald. Met een structuurlijn wordt in de morfologische schema’s de werkwijzen per 

variant geselecteerd. De vakken/cellen waar de structuurlijn doorheen getrokken wordt zijn de 

geselecteerde werkwijzen.  

 

Methode voor bepalen structuurlijnen 

Voor het bepalen van de werkwijzen per variant zijn de verschillende werkwijzen geanalyseerd op 

logische verbanden. Bepaalde werkwijzen en scenario’s sluiten bij elkaar aan, bijvoorbeeld het scenario 

‘volledig 3D-geprint’ waar een 3D-geprinte afdichtingsoplossing een logische keuze is. Bepaalde 

werkwijzen en scenario’s kunnen ook juist niet bij elkaar aansluiten, bijvoorbeeld een volledig 

geautomatiseerde aanpak bij het scenario ‘nadruk op traditionele bouwmethoden’. De uiteindelijke 

keuzes voor de structuurlijnen zijn dus gemaakt op basis van logica. De logische verbanden komen 

voort uit de samenkomst van eigen inzicht, de onderzoeksresultaten en ideeën die tijdens constructie-

meetings bij het 3D Print Canal House zijn aangedragen door betrokken. Met deze methode is tevens 

bepaald of betreffende werkwijzen wordt toegepast op element, module of concept niveau.  

Een voorbeeld van één van de morfologische schema’s met structuurlijnen is te zien in 

Figuur 35. De volledige schema’s met structuurlijnen zijn te zien in bijlage 5. 

  

nr Functie

1
Bouw-

constructie

A) Prefab constructie 

toevoegen

B) Vulmateriaal - Beton 

o.v.

C1) Tweede 3D-

printmethode C2) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

2
Brand-

werendheid

A) Brandwerende 

spray/coating B) Brandwerende schil

C) Bespuiten met 

isolerend materiaal D) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

3 Stabiliteit

A) Windverband B) Schijfwerking

C) Moment vaste 

hoekverbindingen D) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

4

Inbraak-

werendheid 

'schil'

A) Solide constructielaag B) Solide isolatielaag C) Verharde buitenlaag D) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

5 Geluids-wering

A) Geluidwerende 

spuitisolatie B) Spouw C) (constructie) Massa D) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

6
Warmte-

weerstand (Rc)

A) Spuitisolatie - schuim

B) Spuitisolatie vlokken / 

poeder / korrels

-

C) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

7
Ruimte voor 

installaties

A1) Grote leidingschacht 

(gedeeld) in 3D-print 

ontwerp

A2) Leidingen 

aanbrengen in spouw 

(wanneer aanwezig)

A3) Specifieke 

leidingschachts 3D-

printen B) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

8

Nabewerkingen 

t.b.v. gaatjes / 

naadjes water 

en winddicht 

maken

A) Vullen / kitten B) Kunststof lassen

-

C) Volledig 3D-geprint

Aanvulling op ander 

complexiteit-niveau

Werkwijze

Overzicht mogelijke werkwijzen voor vervullen prestatie eisen
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Figuur 35 Voorbeeld van één van de morfologische schema’s met structuurlijnen. Volledige schem’s te 

zien in bijlage 5 

Resultaten bij het ontwerpen extrapoleren naar overige bouwdelen 

Bij het opstellen van de varianten voor het ‘ontwerp’ kunnen diverse bouwdelen als uitgangspunten 

gehanteerd worden zoals de vloeren, de buitenwanden, het dak of de binnenwanden. In de 

onderzoeksfase is gebleken dat constructieve buitenwanden de meeste prestatie-eisen vervullen. 

Daarom heeft de onderzoeksfase zich voornamelijk gericht op de buitenwanden. Voor het bepalen van 

de varianten wordt verder gegaan met deze buitenwanden. Bij het ontwerpen van het uiteindelijke 

uitvoeringsconcept dienen de geselecteerde werkwijzen geëxtrapoleerd te worden naar de overige 

bouwdelen. 



Afstudeeronderzoek Jordy Vos Pagina 78 
 

5.2. De samengestelde scenario’s 

Scenario 1: Zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – nadruk op traditioneel 

Het 3D-geprinte (wand)component is een eenvoudige mal dat tevens functioneert als gevelafwerking. 

Er wordt een conventionele constructie aan de 3D-geprinte elementen toegevoegd. De uitvoering is 

traditioneel opgezet met (voor de bouw) bekend materieel zoals betonkubels, hijskranen en stempels. 

 

 
Figuur 36 Overzicht parameters scenario 1 

Toelichting 

Ontwerp 

Bij dit scenario ligt de nadruk op het gebruiken van bekende bouwtechnieken. Er wordt gebruik gemaakt 

van een 3D-geprint component dat functioneert als een mal / verloren bekisting. De mal is tegelijkertijd 

de buitenwand-afwerking. In deze mal wordt een betonnen wand gefabriceerd over de volledige breedte 

van het component. De wandconstructie kan net als een traditionele betonwand uitgevoerd worden met 

gewapend beton, er kan namelijk een geprefabriceerde wapeningskorf in de mal gepositioneerd 

worden. De betonnen wanden zorgen voor constructieve stabiliteit door middel van schijfwerking. Er 

wordt gebruik gemaakt van een geïsoleerde spouwmuur-principe voor zowel warmteweestand als 

geluidsisolatie. Het isolatiemateriaal wordt in de mal gespoten in de vorm van isolatie-vlokken, korrels 

of poeder. Leiding- en kabelwerk wordt door de vrije ruimte in de spouw getrokken. Zowel de 

brandwerendheid als de binnenwandafwerking wordt relatief traditioneel gerealiseerd door middel van 

het aanbrengen (en afwerken) van beplating, zoals gipsplaten. De zojuist omschreven ontwerp-

aanvullingen worden toegepast op element-niveau. 

 

Uitvoering 

De 3D-geprinte componenten worden uit de Kamermaker getransporteerd naar een verwerkingsplek 

door middel van een eenvoudige verrijdbare pallet of een palletwagen. Voor het vervaardigen van 

gebouw-elementen wordt op de verwerkingsplek diverse bouwproducten toegevoegd aan de 3D-

geprinte componenten. Dit is voornamelijk het positioneren van een prefab wapeningskorf, het storten 

van beton en het aanbrengen van leiding/kabelwerk. Het materieel op deze verwerkingsplek is van 

traditionele aard, zoals betonmixers, betonkubels, hijskraan etc. De werkzaamheden worden grote 

deels handmatig uitgevoerd zoals dat op de hedendaagse bouw ook wordt uitgevoerd. Vervolgens 

worden meerdere elementen aan elkaar gekoppeld voor het vervaardigen van modules. De elementen 

worden bij het positioneren handmatig op maat gesteld. Vervolgens worden de modules 

getransporteerd naar de positie waar het bouwwerk gerealiseerd wordt. Hier worden de modules 

gemonteerd en worden de reeds aangebrachte installaties aan elkaar gekoppeld. Voor het 

transporteren wordt een hijskraan ingezet. De gehanteerde verbindingen (onderlinge fixatie) worden 

gerealiseerd door prefab-beton verbindingsoplossingen.  
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Impressies bij scenario 1 

 
Figuur 37 Principe doorsnede van 3D-geprint wand-component voor scenario 1 

 
Figuur 38 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 1: ‘zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – 

nadruk op traditioneel’ 
Horizontale wand-doorsnede  

 
Figuur 39 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 1: : ‘zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – 

nadruk op traditioneel’ 

Aanzicht schuin-boven van wandsegment 

 
Figuur 40 ‘Karakter’ voor uitvoeringsprincipe voor scenario 1 – traditionele uitvoeringswijze 
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Scenario 2: Zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – traditioneel en 3D-printen gelijkwaardig 

toegepast 

Het 3D-geprinte (wand)component is een complexe(re) mal dat tevens functioneert als binnenwand- en 

gevelafwerking. Er wordt een conventionele constructie aan de 3D-geprinte elementen toegevoegd. De 

uitvoering is opgezet aan de hand van zowel traditionele als innovatieve werkwijzen, er wordt 

bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van hulpmiddelen om handelingen te automatiseren. 

 

 
Figuur 41 Overzicht parameters scenario 2 

Toelichting 

Ontwerp 

Bij scenario 2 wordt gebruik gemaakt van een conventionele constructie. De constructie wordt in het 

3D-geprinte (wand)component aangebracht. Dit kan zowel een ‘droge constructie’ zijn zoals een 

staalconstructie, als een ‘natte constructie’ zoals een betonconstructie. Beton zal uitgevoerd kunnen 

worden met een innovatieve betonsoort, bijvoorbeeld een mengsel voor hoge sterkte beton, vezel 

gewapend en zelf-verdichtend. De gebouw-elementen kunnen onderling gefixeerd worden door 

bout/moer-verbindingen of oplossingen die gebruikt worden voor prefab-beton. Het 3D-geprinte 

component kan wanneer nodig voorzien worden van een brandwerende coating om bij brand het 

smelten van het print-materiaal tegen te gaan. De isolatielaag ter behoefte van de warmteweerstand 

van de buitenschil wordt gerealiseerd door het inspuiten van een isolatiemateriaal (zoals PUR, vlokken 

of korrels). Deze ‘solide’ isolatielaag zal tevens de inbraakwerendheid moeten verbeteren. Het vormt 

een extra laag in de constructie die doorbroken moet worden. Ten behoeve van het verwerken van 

kabel- en leidingwerk worden specifieke leidingschachten 3D-geprint. Per kabel of leiding wordt een 

soort van mantelbuis 3D-geprint waar de kabel of leiding doorheen getrokken kan worden.  

 

Uitvoering 

Fabriceren elementen: 

De 3D-geprinte componenten worden uit de Kamermaker getransporteerd naar een verwerkingsplek 

door middel van een verrijdbare pallet. Deze pallet kan in de Kamermaker tevens functioneren als 

printbed (de print-ondergrond). Na het transporteren naar de verwerkingsplek worden diverse 

bouwproducten toegevoegd aan de 3D-geprinte componenten, voor het vervaardigen van gebouw-

elementen. Dit betreft voornamelijk het aanbrengen van de constructie, het inspuiten van het 

isolatiemateriaal en het aanbrengen van leiding/kabelwerk. Deze verwerkingsplek wordt fabrieksmatig 

ingericht. Dit houdt in dat gewerkt wordt in een geconditioneerde omgeving en dat voor repeterende 

handelingen (geautomatiseerde) hulpmiddelen ontwikkeld zijn. Wanneer de elementen geproduceerd 

zijn worden zij met een portaalkraan naar de volgende verwerkingsplek getransporteerd. Hier worden 

de modules (de kamers) geproduceerd aan de hand van de gefabriceerde elementen. Vervolgens 

worden de modules getransporteerd naar de positie waar het bouwwerk gerealiseerd wordt. Voor het 

transporteren wordt periodiek een hijskraan ingezet.  
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Impressies bij scenario 2 

 
Figuur 42 Principe doorsnede van 3D-geprint wand-component voor scenario 2 

 
Figuur 43 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 2: ‘zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – 

traditioneel en 3D-printen gelijkwaardig toegepast’ 
Horizontale wand-doorsnede 

 
Figuur 44 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 2: ‘zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – 

traditioneel en 3D-printen gelijkwaardig toegepast’ 

Aanzicht schuin-boven van wandsegment 

     
Figuur 45 ‘Karakter’voor uitvoeringsprincipe voor scenario 2 – productie in geconditioneerde ruimte, 

specialisatie en geautomatiseerde hulpmiddelen 
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Scenario 3: Zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – nadruk op 3D-printen 

Het 3D-geprinte (wand)component is de bouwconstructie, is een complexe mal en functioneert tevens 

als binnenwand- en gevelafwerking. De handelingen in de uitvoering zijn bijna volledig geautomatiseerd 

volgens het principe van een assemblagelijn dat gebruikt wordt voor de productie van auto’s.  

 

 
Figuur 46 Overzicht parameters scenario 3 

Toelichting 

Ontwerp 

Bij scenario 3 wordt 3D-printen ook ingezet voor het realiseren van de bouwconstructie, in tegenstelling 

tot scenario 1 en 2 waar ná het 3D-printen een (conventionele) constructie wordt toegevoegd. Het 3D-

geprinte component zal massiever uitgevoerd moeten worden door een contour-dikte van tien 3D-

geprinte lagen, om voldoende constructieve sterkte te behalen. De hoeken worden extra massief 

uitgevoerd voor verticale krachtenafdracht en montage- en transportoplossingen. De stabiliteit wordt 

gewaarborgd door middel van een honinggraadstructuur in de wanden dat zal zorgen voor schijfwerking. 

Het 3D-geprinte component kan voorzien worden van een brandwerende coating om bij brand het 

smelten van de constructie tegen te gaan. De warmteweerstand wordt bereikt door in de 3D-geprinte 

componenten isolatiemateriaal toe te voegen. Ten behoeve van het verwerken van kabel- en 

leidingwerk worden specifieke leidingschachten 3D-geprint. Per kabel of leiding wordt een soort van 

mantelbuis 3D-geprint waar de kabel of leiding doorheen getrokken kan worden. 

 

Uitvoering 

Zodra een component 3D-geprint is wordt deze via een transport-rails naar de verwerkingsplek 

getransporteerd. De verwerkingsplek is geconditioneerd en heeft veel weg van een assemblagelijn 

zoals dat voor de productie van auto’s wordt gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van industriële 

robotarmen. Deze realiseren de ontwerpaanvullingen, zoals het inspuiten van isolatiemateriaal, het 

aanbrengen van de coating voor de brandwerendheid en het aanbrengen van leidingwerk en installaties. 

De aansturing voor de geautomatiseerde handelingen wordt automatisch gegenereerd aan de hand van 

het digitale ontwerp, net als hoe de aansturing (g-codes) voor het printen gerealiseerd worden. Wanneer 

een element volledig vervaardigd is kan de ‘werkelijke maat’ bepaald worden  met behulp van ‘3D-

scannen’. Deze gegevens worden gebruikt bij het positioneren van de elementen op de exacte positie. 

De gefabriceerde elementen worden getransporteerd naar de volgende verwerkingsplaats met de 

transportrails. Op deze verwerkingsplaats worden meerdere elementen aan elkaar verbonden voor het 

realiseren van de modules. Met een hydraulisch systeem worden de elementen automatisch op de 

exacte positie  gebracht worden. Vervolgens worden de elementen aan elkaar gelast met een industriële 

robot-arm door middel van een kunststof las. Dit zorgt voor zowel onderlinge fixatie als afdichting. Nadat 

een module gefabriceerd is wordt deze met de portaalkraan getransporteerd naar de positie waar het 

bouwwerk gerealiseerd wordt. Hier worden de modules aan elkaar verbonden, zodat het volledige 

bouwwerk gerealiseerd wordt. Voor de verbinding tussen de verticale vlakken wordt gebruik gemaakt 

van slimme 3D-geprinte klik/schuif-verbindingen.  
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Impressies bij scenario 3 

 
Figuur 47 Principe doorsnede van 3D-geprint wand-component voor scenario 3A 

 
Figuur 48 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 3A: ‘zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – 

nadruk op 3D-printen’ 
Horizontale wand-doorsnede 

 
Figuur 49 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 3A ‘zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – 

nadruk op 3D-printen’ 
Aanzicht schuin-boven van wandsegment 

 
Figuur 50 ‘Karakter’voor uitvoeringsprincipe voor scenario 3 – gerobotiseerd uitvoeren van ontwerp-

aanvulling 
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Scenario 4: ‘Volledig 3D-geprint’ 

Scenario 4 betreft wellicht het 3D-print ‘droomscenario’. Een 3D-geprinte (wand)component vervult 

namelijk direct alle prestatie-eisen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 3D-printtechnieken en 

materialen om de prestatie-eisen te bereiken.  

De uitvoering is zo veel mogelijk beperkt tot alleen het 3D-printen van gebouw-elementen of modules. 

De toepassing van deze scenario vereist diverse nieuwe innovaties en is daarom alleen nog een 

‘droomscenario’.  

 

 
Figuur 51 Overzicht parameters scenario 4 

Ontwerp 

Bij dit scenario wordt een (wand)component gerealiseerd door het volledig 3D te printen. Er komen geen 

conventionele bouwtechnieken aan te pas zoals bij scenario 1 tot en met 3. Door het gebruik van 

verschillende printkoppen in een Kamermaker worden verschillende 3D-printmethoden toegepast. Dit 

is nodig omdat er verschillende materialen nodig zijn waarbij elk materiaal specifieke eigenschappen 

heeft. Elk materiaal vervult dan één of meerdere prestatie-eisen. Zoals in de onderzoeksresultaten is 

beschreven geldt dat voor alle functies aanvullend onderzoek nodig is om de benodigde 3D-

printtechnieken en bijbehorende printmaterialen te ontwikkelen. 

 

Uitvoering 

De uitvoering van het ‘3D-print droomscenario’ is eenvoudig ten opzichte van de andere scenario’s. In 

dit scenario voldoen de 3D-geprinte componenten na het 3D-printen al direct aan alle prestatie-eisen. 

Er worden zoals bij de andere scenario’s geen handelingen uitgevoerd voor het realiseren van de 

zogenoemde ontwerp-aanvullingen. Hoe dit in zijn werk gaat en welke uitvoeringswijze daar bij past zal 

uit nader onderzoek in de toekomst moeten blijven.  

Gezien de afmetingen van het Kamermaker-principe zal de het bouwprincipe blijven bestaan uit het 3D-

printen van componenten, het monteren van componenten tot modules (de kamers) en vervolgens het 

modulaire bouwen met deze modules.  

Tijdens het monteren van componenten en modules kan gebruik worden gemaakt van een portaalkraan. 

Deze portaalkraan verzorgd alle transport op de bouwplaats. De 3D-geprinte componenten worden 

hiermee vanaf de Kamermaker opgepikt, getransporteerd en vervolgens afgeleverd op de gewenste 

positie voor het monteren tot een module. Wanneer een module gefabriceerd is kan deze vanaf 

betreffende positie kan de portaalkraan deze weer oppikken, transporteren en afzetten op de positie 

waar het bouwwerk gerealiseerd wordt. Het transporteren van en naar de posities kan geautomatiseerd 

worden door de portaalkraan naar de X-Y-Z posities te sturen, net als tijdens het 3D-printen dit gedaan 

wordt met de printkop. 

Voor het onderling verbinden van de elementen en modules wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

volledig 3D-geprinte slimme verbindingen, zoals bijvoorbeeld klik- of inschuif-verbindingen 
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Impressies bij scenario 4 

 
Figuur 52 Principe doorsnede van 3D-geprint wand-component voor scenario 4 

 
Figuur 53 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 4: ‘volledig 3D-geprint’ 

Horizontale wand-doorsnede 

 
Figuur 54 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 4: ‘volledig 3D-geprint’ 

Aanzicht schuin-boven van wandsegment 

 
Figuur 55 ‘Karakter’voor uitvoeringsprincipe voor scenario 4 – Fabrieksmatige productie met diverse 

groot-formaat 3D-printers  
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5.3. Beoordelen van scenario’s  

Het is gebleken dat er meerdere mogelijkheden zijn voor zowel ‘wat’ gebouwd gaat worden als voor 

‘hoe’ gebouwd gaat worden. Voor zowel ‘wat’ als ‘hoe’ zijn nu verschillende scenario’s in kaart gebracht. 

Om te bepalen wat het meest interessante scenario is om verder uit te werken tot een 

uitvoeringsconcept zijn de scenario’s beoordeeld.  

 

Beoordeling aan de hand van de wensen uit het Programma van Eisen 

De beoordeling is gedaan aan de hand van het programma van eisen. De eisen die gesteld zijn in het 

programma van eisen zijn de randvoorwaarden van de scenario’s. Hier wordt wel óf niet aan voldaan. 

Vervolgens zijn in het programma van eisen ook wensen. Op de wensen kan hoog of laag gescoord 

worden. Zoals eerder uitgelegd zijn de scenario’s opgesteld door per eis een werkwijze toe te kennen. 

Daarmee wordt gesteld dat aan de eisen in ieder geval voldaan wordt. Voor de beoordeling per scenario 

wordt daarom beoordeeld aan de hand van de wensen. Per wens wordt een score bepaald, om daarmee 

uiteindelijk tot een eindscore te komen.  

Beoordeling verkregen door middel van interviews 

De beoordeling is gedaan aan de hand van acht interviews. Bij alle interviews is een kwalitatieve 

beoordeling gedaan. Dat wil zeggen dat er voor en tegen argumenten per scenario bepaald zijn. 

Daarnaast is bij zes van de acht interviews een kwantitatieve beoordelingen gedaan. Dit betekent dat 

per wens een puntenscore is bepaald. De volgende personen zijn geïnterviewd:  

1. Ontwerper & 3D-printer aanstuurder (3D Print Canal House 

2. Bedrijfsleider (Heijmans Woningbouw) 

3. Chief technology officer (Heijmans Technology) 

4. Business Development Manager (Heijmans Technology) 

5. Constructeur (Goudstikker de Vries) 

6. Ontwikkelaar senior (Heijmans Vastgoed) 

7. Directeur (Heijmans Woningbouw) 

8. Innovatiemanager (Heijmans Civiel) 
 

Uitgangspunt: Scenario voor korte termijn - begin 2017 

Bij het beoordelen van de scenario’s gold als uitgangspunt dat een scenario wordt geselecteerd dat 

toegepast kan worden als mogelijke uitvoeringsmethode voor het realiseren van het grachtenpand van 

het 3D Print Canal House. Dit uitgangspunt betekent dat een uitvoeringsconcept wordt uitgewerkt dat 

gehanteerd zou kunnen worden in de periode tot en met ‘begin 2017’ (projectlooptijd 3D Print Canal 

House). Een alternatief hierop was geweest om 5/10/20 jaar verder te ‘kijken’. Hiervoor is niet gekozen 

omdat uiteindelijk bij het 3D Print Canal House een grachtenpand gerealiseerd dient te worden. Hiervoor 

moet de juiste mix tussen een haalbare en een potentiele oplossing gevonden worden.  

 

Uitkomsten: algemeen geldende conclusies en specifieke conclusies per scenario 

De resultaten uit de interviews zijn onderverdeeld in drie groepen: 

- Allereerst zijn er resultaten die als ‘conclusies’ gelden voor alle scenario’s.  

- Ten tweede zijn er voor- en tegenargumenten per scenario. Deze kunnen tevens gezien worden 

als de voor- en nadelen per scenario.  

- Ten derde is er een kwantitatieve beoordeling per scenario aan de hand van de wensen uit het 

programma van eisen.  

Deze resultaten worden hierna per groep toegelicht.   
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5.4. Conclusies die gelden voor alle scenario’s  

Uit de interviews zijn conclusies en aanbevelingen gevolgd die gelden voor alle scenario’s. Deze 

conclusies zijn belangrijk voor het begrijpen van de eindscores per scenario. De belangrijkste conclusies 

voor het begrijpen van de beoordelingen per scenario en de keuze voor een scenario zijn als volgt: 

1. De opgestelde scenario’s zijn niet individuele scenario’s – maar stappen om uiteindelijke tot 
het laatste ‘scenario’ te komen 

Uit de gesprekken is gebleken dat de ‘scenario’s niet zo zeer verschillen in zin van ‘individuele 

scenario’s’. Het kan namelijk ook beschouwd worden als één scenario, met 4 varianten waarmee stap 

voor stap tot het ‘droom-scenario’ gewerkt kan worden. Het eerste scenario is een begin scenario en de 

laatste het eindscenario. Dit komt voort uit het feit dat de argumenten per scenario niet zo zeer 

verschillen. De scenario’s hebben vaak dezelfde potentiele voordelen en deze worden op dezelfde wijze 

beargumenteerd, echter verschilt per variant in hoeverre betreffende voordeel ook echt benut kan 

worden.  

2. Stap voor stap werken naar eindscenario 
Een innovatief eindscenario zal stap voor stap bereikt moeten worden. Dit is nodig omdat het bereiken 

van een ‘droomscenario’ te ver in de toekomst ligt. Zowel materialen als technieken zijn nog niet voor 

handen.  

 

Voor het haalbaar maken van een bepaald scenario geconcentreerd worden op één ding (een knelpunt, 

een techniek, etc). Eerst het één, daarna pas het ander. Vanuit die positie kan de volgende verbeterslag 

gemaakt worden. Dan kunnen bijvoorbeeld de benodigde handmatige handelingen na het 3D-printen 

geautomatiseerd worden of kan het aantal benodigde handmatige handelingen verminderd worden.  

 

Daarnaast kan ook stap-voor-stap naar een scenario toe gewerkt worden door de te printen objecten 

van grootte en complexiteit de laten oplopen. Er kan gestart worden met het printen van onderdelen van 

gebouwen (interieur delen bijvoorbeeld). Wanneer dat succesvol is wordt gewerkt naar een grotere 

schaal, waar grotere en/of complexere objecten 3D-geprint worden (wand/muren bijvoorbeeld). 

Uiteindelijk als eind-scenario wordt bijvoorbeeld een complete woning (volledig) 3D-geprint.   

 

3. Scenario 4, ‘volledig 3D-geprint’, is toch niet het ‘droomscenario’  

Uit verschillende gesprekken is gebleken dat scenario 4 lijkt op een mogelijk ‘droomscenario’ omdat de 

gebouw-elementen volledig 3D-geprint zijn. Echter, in scenario 4 zijn verschillende materialen 

opgenomen die elk een specifieke functie vervullen. Het gebruik van materialen die allemaal één 

specifieke functie vervullen blijkt niet het droomscenario. Ten eerste zijn de materialen niet meer te 

scheiden omdat zij tijdens het 3D-printen volledig ingesloten en ‘versmolten’ zijn aan elkaar. In het kader 

van recyclebaarheid is dat niet wenselijk voor het droomscenario. Daarnaast is het toekomstbeeld dat 

materialen multifunctioneler worden. Dat één materiaal een diversiteit aan functies kan vervullen. 

Daarmee wordt tevens ingespeeld op de recyclebaarheid, omdat dan zo min mogelijk een mix ontstaat 

van verschillende materialen in één geprint element. Gebaseerd hierop, zal een droomscenario dus 

bestaan uit een volledig 3D-geprint element, bestaande uit slechts enkele printmaterialen, waarvan elk 

materiaal multifunctioneel is. Tevens moeten de materialen eenvoudig scheidbaar zijn van elkaar ter 

behoefte van recycling. Wellicht dienen de verschillende lagen individueel 3D-geprint te worden en 

mechanisch op elkaar gefixeerd te worden.  
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4. De voor/nadelen gelden voor elk scenario maar nemen evenredig toe/af per scenario 

Gebleken is dat voor elk scenario een groot aantal dezelfde voor of nadelen genoemd wordt. Hierbij 

geldt dat  de voor of nadelen evenredig toe of af per ‘oplopend’ scenario. Uitzondering hierop is de 

recylebaarheid van de scenario’s. Bij het ‘droomscenario’ zijn de verschillende materialen het meest 

lastig te scheiden omdat zij in elkaar versmolten zijn tijdens het 3D-printen, in tegenstelling tot 

demonteerbare bouwmaterialen in scenario 1, 2 en 3. Scenario 3 wordt vaak genoemd als het best 

recyclebare scenario.  

 

5. Sommige potentiele voordelen zijn in conflict met elkaar 
Recyclebaarheid + printbaarheid - brandveiligheid 

Het gehanteerde bio-based printmateriaal leidt tot eenvoudig printbare en recyclebare producten. Het 

gehanteerde materiaal is voor 3D-printen een gangbaar materiaal vanwege zijn relatief lage 

smelttemperatuur (circa 200 graden). De 3D-geprinte objecten kunnen voor recycling vermalen worden 

tot nieuw printmateriaal. Tegenover het voordeel van het eenvoudig printbare en recyclebare materiaal 

staan nadelen op het gebied van constructieve eigenschappen en brandveiligheid. De brandwerendheid 

met betrekking tot bezwijken is niet haalbaar zonder toevoegingen van materialen omdat het 

printmateriaal zijn sterkte zal verliezen vanaf een relatief lage materiaal temperastuur, namelijk 70 

graden Celsius. Oplossingen om de brandwerendheid te verbeteren in de vorm van sprays of toevoegen 

van brandwerende bouwmaterialen leiden tot extra (handmatige) handelingen en verminderd de 

recyclebaarheid van het printmateriaal vanwege het niet kunnen scheiden van de materialen. 

 

Mobiliteit van de Kamermaker – het bouwen met (prefab) elementen 

Een voordeel van de Kamermaker zijn de geringe afmetingen van de printer. Daarmee kan de printer 

eenvoudig getransporteerd worden en weer snel ingezet worden. Het kan geassembleerd op een 

vrachtwagen vervoerd worden (liggend). Daarmee wordt productie op locatie (verminderde transport 

stromen) een kwestie van de 3D-printer positioneren. Daar tegenover staat dat door de geringe 

afmetingen nog steeds gebouwd wordt met elementen van geringe kwaliteit. Deze elementen dienen 

weer gepositioneerd en gefixeerd te worden wat leidt tot extra handelingen ten opzichte van een grotere 

3D-printer.  

 

6. We kunnen niet alles 3D-printen  
3D-printen zal (voorlopig) gecombineerd moeten worden met bijvoorbeeld prefab. We kunnen nog niet 

alle materialen 3D-printen en de huidige printmaterialen kunnen nog niet voorzien in alle wensen en 

eisen. Echter, waar conventionele (prefab) processen gecombineerd gaan worden in combinatie met 

3D-printen kunnen deze processen geautomatiseerd worden, zodat het aansluit bij het 3D-printproces. 

We gaan bijvoorbeeld niet betonnen heipalen 3D-printen maar het heiproces op zich kan 

geautomatiseerd worden.   
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5.5. Voor- en tegenargumenten per scenario 

In de interviews zijn verschillende voor- en tegenargumenten per scenario benoemd. Deze argumenten 

zijn verzameld en in overzichten geplaatst. Deze argumenten zijn belangrijk om de scores per scenario 

te begrijpen. De argumenten per scenario zijn als volgt: 

 

Scenario 1: Zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – nadruk op traditioneel 

Voor Tegen 

Ontwerpvrijheid 

Unieke gevelafwerking per element Dichtbij wat we eigenlijk al kunnen 

Unieke afmetingen per element:  
hoogte, breedte en lengte 

Gewapend beton – geen gekromde vormen 

Constructieve veiligheid 

Bekende constructiematerialen  

Constructie kan berekend worden 
Bouwproces 

Bekende bouwmethode (prefab) Systemen van verschillende disciplines zijn niet 
geïntegreerd 

Er is in 30 jaar weinig veranderd in de bouw, daarmee 
is dit al een grote stap 

Inefficiënte materiaal gebruik - Je stort het hele vlak 
vol 

Tijdwinst ten opzichte van huidige ruwbouw door 
‘prefab bekisting’ 

Traditionele en handmatige handelingen 

Algemeen 

 “Als dit het is, dan vind ik het uiteindelijk wel 
tegengevallen” 

“Dit kunnen we al” 
Aandachtspunten 

Concurreren met prefab beton (prijs, tijd, kwaliteit, ontwerpvrijheid) 

Spatkrachten als gevolg van het instorten van beton 

Onbekendheid printmateriaal (bijvoorbeeld ‘durability’, gedrag bij temperatuur ontwikkeling, rookontwikkeling 
bij brand) 

Scheiden van beton en printmateriaal 

 

Scenario 2: Zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – traditioneel en 3D-printen gelijkwaardig 

toegepast 

Voor Tegen 

Ontwerpvrijheid 

Unieke gevelafwerking per element Rekening houden met invoegen constructie 

Unieke afmetingen per element:  
hoogte, breedte en lengte 

 

Mogelijkheid tot (deels) gekromde vormen 
Constructieve veiligheid 

Bekende constructiematerialen  

Constructie kan berekend worden 

Efficiënt materiaal gebruik – alleen waar nodig 
Bouwproces 

Bekende bouwmethode (prefab) Nog steeds relatief veel handelingen op de 
bouwplaats Integratie van systemen van verschillende disciplines 

Tijdwinst ten opzichte van huidige ruwbouw door 
‘prefab bekisting, geprint leidingwerk en geprinte 
kabelmantels  

Ook al kan je de materialen scheiden, beton moet je 
bij sloop ‘down-graden’ 

Algemeen 

Aandachtspunten 

Concurreren met HSB (prijs, tijd, kwaliteit, gewicht, ontwerpvrijheid) 

Onbekendheid printmateriaal (bijvoorbeeld ‘durability’, gedrag bij temperatuur ontwikkeling, rookontwikkeling 
bij brand) 

Scheiden van beton en printmateriaal 
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Scenario 3: Zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – nadruk op 3D-printen 

Voor Tegen 

Ontwerpvrijheid 

Unieke gevelafwerking per element Beperkingen door onbekendheid van 
eigenschappen van printmateriaal 

Unieke afmetingen per element:  
hoogte, breedte en lengte 

Ook 3D-printen heeft ontwerp-richtlijnen met 
betrekking tot de maakbaarheid 

Mogelijkheid tot gekromde vormen  
Constructieve veiligheid 

Weerstand tegen verticale belasting lijkt realistisch Weerstand tegen verticale belasting lijkt 
onrealistisch 

Efficiënt materiaal gebruik – alleen waar nodig Onbekend constructie materiaal 
Bouwproces 

Bekende bouwmethode (prefab) Materiaal is nog niet gecertificeerd als 
bouwmateriaal 

Integratie van systemen van verschillende disciplines Onbekendheid met levensduur van het  
printmateriaal 

Minimale handelingen nodig na het 3D-printproces  Onbekendheid met bouwen met het  
printmateriaal 

Geautomatiseerde handelingen met robots passen bij het 
automatiseren van het bouwproces 

 

Eén printmateriaal en minimaal aantal extra bouwmaterialen 

Van alle scenario zijn de materialen van dit scenario het 
eenvoudigst te scheiden 

Algemeen 

‘Dit scenario komt al aardig in de buurt van perfect’ ‘We weten niet wat we niet weten’ 

“Meer mass-customizen dan dit kan bijna niet”  

3D-printen met bio-based materialen is onderscheidend ten 
opzichte van de andere ontwikkelingen in de bouw 

Aandachtspunten 

Sterk afhankelijk van ontwikkeling 3D-printmaterialen (externe partijen) 

Automatiseren van handelingen kan beschouwd worden als een extra ‘onderzoek’ naast het 3DPC 

Onbekendheid van printmateriaal (bijvoorbeeld, sterkte, stijfheid, ‘durability’, gedrag bij temperatuur 
ontwikkeling, rookontwikkeling bij brand) 

Openheid van de markt: “de ‘groene’ partijen zullen materiaal en techniek graag ontvangen maar andere 
partijen die de techniek niet hebben zullen het tegen willen werken” 

 

 

Scenario 4: ‘Volledig 3D-geprint’ 

Voor Tegen 

Ontwerpvrijheid 

Unieke gevelafwerking per element Beperkingen door onbekendheid van 
eigenschappen van printmateriaal 

Unieke afmetingen per element:  
hoogte, breedte en lengte 

Ook 3D-printen heeft ontwerp-richtlijnen met 
betrekking tot de maakbaarheid 

Mogelijkheid tot gekromde vormen Misschien werkt ‘volledig 3D-printen’ je 
ontwerpvrijheid tegen vanwege de 
printontwerp-richtlijnen 

Constructieve veiligheid 

Efficiënt materiaal gebruik – alleen waar nodig Onbekend constructie materiaal 
Bouwproces 

Product volledig machinaal vervaardigd. Na het printproces 
alleen nog montageproces. 

Materialen na 3D-printen bijna onmogelijk te 
scheiden van elkaar 

Integratie van systemen van verschillende disciplines Onbekend welke materialen nodig en 
realistisch zijn voor dit scenario 

Algemeen 

Dit scenario is eigenlijk niet het droomscenario door de 
hoeveelheid verschillende materialen en de moeilijk scheidbare 
printmaterialen 

‘we weten niet wat we niet weten’ 

Het 3D-printen met verschillende printkoppen en verschillende 
materialen is hedendaags al mogelijk 

Is dit realistisch voor de nabije toekomst? 

Aandachtspunten 

Sterk afhankelijk van ontwikkeling 3D-printers en 3D-printmaterialen (externe partijen) 

Onbekendheid van benodigd printmateriaal  

Wellicht toch niet het ‘droomscenario’. Alleen als alles écht te recyclen is 
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5.6. Eindscores per scenario en selectie scenario 

Voor de uiteindelijke beoordeling van de scenario’s zijn de scenario’s beoordeeld aan de hand van een 

score. Deze beoordeling is gedaan door de geïnterviewde personen. De eindscores die uit de interviews 

zijn gevolgd zijn te zien in Figuur 56. De scores per beoordelingspunt en per geïnterviewde zijn te zien 

in bijlage 6. 

 

 

  

F
ig

u
u

r 
5

6
 O

v
e

rz
ic

h
t 

v
a

n
 d

e
 s

c
o

re
s

 p
e

r 
s

c
e

n
a

ri
o

. 
R

e
s

u
lt

a
te

n
 v

a
n

 d
e

 i
n

te
rv

ie
w

s
. 

N
a
a
m

F
u

n
c
ti

e
 b

e
o

o
rd

e
la

a
r

S
1

S
2

S
3

S
4

S
. 

d
e
 H

a
a
n

O
n
tw

e
rp

e
r 

&
 3

D
-p

ri
n
te

r 
a
a
n
st

u
u
rd

e
r 

(3
D

P
C

)
8

1
0

0
2

R
. 

B
a
llh

a
u
s

B
e
d
ri

jfs
le

id
e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

6
7

4
1

G
. 

d
e
 L

e
e
d
e

C
h
ie

f 
te

c
h
n
o
lo

g
y
 o

ff
ic

e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

3
3

4
-1

A
. 

K
ru

g
B

u
si

n
e
ss

 D
e
ve

lo
p
m

e
n
t 
M

a
n
a
g
e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

1
0

1
1

5
3

P
. 

V
is

se
rs

C
o
n
st

ru
c
te

u
r 

(G
o
u
d
st

ik
ke

r 
d
e
 V

ri
e
s)

4
7

-3
-4

M
. 

M
o
le

n
a
a
r

O
n
tw

ik
ke

la
a
r 

se
n
io

r 
(H

e
ijm

a
n
s)

4
4

7
-5

T
o

ta
a
l 
s
c
o

re
3
5
,0

4
2
,0

1
7
,0

-4
,0

G
e
m

id
d

e
ld

e
 s

c
o

re
5
,8

7
,0

2
,8

-0
,7

A
a
n

ta
l 
k
e
e
r 

h
o

o
g

s
te

 s
c
o

re
0

4
2

0

N
a
a
m

F
u

n
c
ti

e
 b

e
o

o
rd

e
la

a
r

S
1

S
2

S
3

S
4

S
. 

d
e
 H

a
a
n

O
n
tw

e
rp

e
r 

&
 3

D
-p

ri
n
te

r 
a
a
n
st

u
u
rd

e
r 

(3
D

P
C

)
-1

1
0

1
7
,5

1
5

R
. 

B
a
llh

a
u
s

B
e
d
ri

jfs
le

id
e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

0
9

1
7

1
9

G
. 

d
e
 L

e
e
d
e

C
h
ie

f 
te

c
h
n
o
lo

g
y
 o

ff
ic

e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

-1
2

-2
1
0

1
2

A
. 

K
ru

g
B

u
si

n
e
ss

 D
e
ve

lo
p
m

e
n
t 
M

a
n
a
g
e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

1
0

1
4

2
0

1
8

P
. 

V
is

se
rs

C
o
n
st

ru
c
te

u
r 

(G
o
u
d
st

ik
ke

r 
d
e
 V

ri
e
s)

1
6

4
4

M
. 

M
o
le

n
a
a
r

O
n
tw

ik
ke

la
a
r 

se
n
io

r 
(H

e
ijm

a
n
s)

2
3

4
6

T
o

ta
a
l 
s
c
o

re
0
,0

4
0
,0

7
2
,5

7
4
,0

G
e
m

id
d

e
ld

e
 s

c
o

re
0
,0

6
,7

1
2
,1

1
2
,3

A
a
n

ta
l 
k
e
e
r 

h
o

o
g

s
te

 s
c
o

re
0

1
2

3

N
a
a
m

F
u

n
c
ti

e
 b

e
o

o
rd

e
la

a
r

S
1

S
2

S
3

S
4

S
. 

d
e
 H

a
a
n

O
n
tw

e
rp

e
r 

&
 3

D
-p

ri
n
te

r 
a
a
n
st

u
u
rd

e
r 

(3
D

P
C

)
7

2
0

1
7
,5

1
7

R
. 

B
a
llh

a
u
s

B
e
d
ri

jfs
le

id
e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

6
1
6

2
1

2
0

G
. 

d
e
 L

e
e
d
e

C
h
ie

f 
te

c
h
n
o
lo

g
y
 o

ff
ic

e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

-9
1

1
4

1
1

A
. 

K
ru

g
B

u
si

n
e
ss

 D
e
ve

lo
p
m

e
n
t 
M

a
n
a
g
e
r 

(H
e
ijm

a
n
s)

2
0

2
5

2
5

2
1

P
. 

V
is

se
rs

C
o
n
st

ru
c
te

u
r 

(G
o
u
d
st

ik
ke

r 
d
e
 V

ri
e
s)

5
1
3

1
0

M
. 

M
o
le

n
a
a
r

O
n
tw

ik
ke

la
a
r 

se
n
io

r 
(H

e
ijm

a
n
s)

6
7

1
1

1

T
o

ta
a
l 
s
c
o

re
3
5
,0

8
2
,0

8
9
,5

7
0
,0

G
e
m

id
d

e
ld

e
 s

c
o

re
5
,8

1
3
,7

1
4
,9

1
1
,7

A
a
n

ta
l 
k
e
e
r 

h
o

o
g

s
te

 s
c
o

re
0

3
4

0

H
a

a
lb

a
a

rh
e

id

P
o

te
n

ti
e

T
o

ta
a

l 
(H

a
a

lb
a

a
rh

e
id

 +
 P

o
te

n
ti

e
)

B
e
o

o
rd

e
lin

g

B
e
o

o
rd

e
lin

g

B
e
o

o
rd

e
lin

g

0
,0

5
,0

1
0,
0

1
5,
0

2
0,
0

S1
S2

S3
S4

G
em

id
d

el
d

e 
sc

o
re

012345

S1
S2

S3
S4

A
an

ta
l k

ee
r 

h
o

o
gs

te
 s

co
re

-2
,00
,0

2
,0

4
,0

6
,0

8
,0

S1
S2

S3
S4

G
em

id
d

el
d

e 
sc

o
re

012345

S1
S2

S3
S4

A
an

ta
l k

ee
r 

h
o

o
gs

te
 s

co
re

0
,0

5
,0

1
0,
0

1
5,
0

S1
S2

S3
S4

G
em

id
d

el
d

e 
sc

o
re

01234

S1
S2

S3
S4

A
an

ta
l k

ee
r 

h
o

o
gs

te
 s

co
re



Afstudeeronderzoek Jordy Vos Pagina 92 
 

Meest haalbaar: scenario 2 (traditionele werkwijzen en 3D-printen gelijkwaardig toegepast) 

Uit de scores is gebleken dat scenario 2 het meest haalbare scenario is. Uit de eerder toegelichte 

argumenten valt op te maken dat dit vooral komt door het feit dat in dit scenario 3D-printen efficiënt 

wordt ingezet, maar waar dat voor de veiligheid nodig is wordt gewerkt met bestaande, en daardoor 

berekenbare, technieken en materialen.  

 

Meeste potentie: scenario 3 (Zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – nadruk op 3D-printen) 

Uit de scores is gebleken dat scenario 3 het scenario met de meeste potentie is. Uit de eerder 

toegelichte argumenten valt op te maken dat scenario 3 meer potentie heeft dan scenario 4, het 

‘droomscenario’, omdat gewerkt wordt met minder verschillende materialen, wat het printproces en de 

recyclebaarheid ten goede komt.  

Meest interessant: scenario 2 (traditionele werkwijzen en 3D-printen gelijkwaardig toegepast) 

Wanneer de scores voor de haalbaarheid en de potentie bij elkaar opgeteld worden scoort scenario 3 

het hoogste. Echter, uit de interviews is gebleken dat voor een juiste beoordeling een ‘weging’ toegepast 

zou moeten worden. Omdat in de interviews vaak is aangedragen dat een oplossing veel potentie moet 

hebben máár de oplossing wel realistisch moet zijn, wordt de score voor haalbaarheid zwaarder 

gewogen. Vanwege dit argument wordt scenario 2 aangewezen als meest interessante scenario om toe 

te passen als uitvoeringsconcept op korte termijn bij het 3D Print Canal House.  

Scenario 2 is geselecteerd als meest interessante scenario voor het 

uitvoeringsconcept om op korte termijn toe te kunnen passen 

 

 

 
Figuur 57 Mogelijk wandopbouw-principe voor scenario 2: ‘zowel 3D-print- als traditionele werkwijzen – 

traditioneel en 3D-printen gelijkwaardig toegepast’ 

Horizontale wand-doorsnede 
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6. Het uitvoeringsconcept 

Uit de beoordeling van de scenario’s is gebleken dat scenario 2 het meest interessant is om uit te werken 

tot het uitvoeringsconcept. Met dit uitvoeringsconcept moet uiteindelijk de doelstelling bereikt worden.  

 

Om het uitvoeringsconcept vast te leggen zijn deelplannen en een draaiboek opgesteld, zoals uitgelegd 

in het programma van eisen (hoofdstuk 0). 

 

Deelplannen 

De deelplannen zijn een hulpmiddel waar alle informatie in staat wat nodig is voor het begrijpen van het 

opgestelde uitvoeringsconcept. De volgende deelplannen worden in dit hoofdstuk toegelicht:   

1. Ontwerpplan  

2. Verwerking- en montageplan  

3. Transportplan 

4. Terreinplan 

Draaiboek: 

Het draaiboek is een hulpmiddel waar in beschreven staat hoe volgens het uitvoeringsconcept de 

realisatie uitgevoerd dient te worden en wat daarvoor nodig is.  

 

In het draaiboek zijn de volgende handelingen uitgewerkt (elk complexiteitniveau één):  

1. Één component vanuit de 3D-printer transporteren naar verwerkingsplek 

2. Één component op een verwerkingsplek bewerken/verwerken tot een element 

3. Eén element monteren/verwerken voor het vormen van een module 

4. Eén module verwerken voor het vormen van het bouwwerk op conceptniveau 

 

Te behandelen onderdelen in deelplannen en draaiboek 

In de deelplannen en het draaiboek is kamer 5 uitgewerkt, de Recycling Room. De gehanteerde 

oplossingen voor kamer 5 kunnen geëxtrapoleerd worden voor de rest van het bouwwerk.  

 

In het hierna volgende deel van dit hoofdstuk worden de deelplannen en het draaiboek gepresenteerd.  
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6.1. Ontwerpplan 

In het ontwerpplan is vast gelegd wat het ontwerpprincipe is van de te fabriceren onderdelen. De 

complexiteitniveaus worden één voor één doorlopen.  

6.1.1. Component-niveau 

Wand component 

Aan de hand van 3D-geprinte componenten worden de uiteindelijke wanden gerealiseerd. Met één 3D-

geprint component wordt uiteindelijk één wand-element gerealiseerd. De 3D-geprinte componenten 

worden zo complex als mogelijk uitgevoerd, zodat de 3D-geprinte componenten zoveel mogelijke 

functies vervullen.  

Een 3D-geprinte wand component vervult de volgende functies: 

- buitenzijde gevelconstructie; 

- permanente mal voor het aanbrengen van de hoofddraagconstructie en een isolatielaag; 

- binnenzijde gevelconstructie; 

- mantelbuizen waar kabel- en leidingwerk doorheen gevoerd worden. 

 

 
Figuur 58 Principe doorsnede van 3D-geprint wand-component  

Vloer componenten 

Voor het realiseren van een vloer element wordt gebruik gemaakt van meerdere componenten. De 

bovenste vloer van de uitgewerkte module is opgedeeld in 10 componenten, te zien in Figuur 59. Deze 

componenten worden samengevoegd zodat één mal gerealiseerd wordt voor één vloer element. Deze 

mal bevat een gedeelte voor het storten van een randbalk en een gedeelte voor het storten van de 

invulling tussen de randbalk.  

 

Een 3D-geprint vloer component vervult de volgende functies: 

- permanente mal voor het aanbrengen van de hoofddraagconstructie en een isolatielaag; 

- mantelbuizen waar kabel- en leidingwerk doorheen gevoerd worden. 

- Toplaag voor de vloerconstructie  
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Figuur 59 Principe voor opbouw van de bovenste vloer van module nr. 5 uit meerdere componenten 

6.1.2. Element-niveau 

De elementen bestaan uit vloer en wand elementen. Deze elementen worden apart van elkaar 

geproduceerd.  

Wand element opbouw 

De wandconstructie is opgebouwd met drie hoofdonderdelen: 

- 3D-geprint component 

o Het 3D-geprinte component is de basis voor de wand elementen. Doordat het als permanente 

mal functioneert worden diverse toevoegingen aan het component gedaan, zodat het 

getransformeerd kan worden tot een element.  

- Betonnen draagconstructie 

o In deze mal worden twee constructieve kolommen gestort en wordt een isolatielaag 

aangebracht. Door het gebruik van constructieve kolommen kan gewerkt worden met 

gecertificeerde constructiematerialen (gewapend beton). Aan deze materialen kan gerekend 

worden, zodat voldoende constructieve sterkte gewaarborgd wordt. Tevens is van dit 

materiaal bekend dat het voldoende brandwerendheid biedt met betrekking tot bezwijken. Er 

hoeven geen aanvullende maatregelen getroffen te worden om de constructie brandwerend 

te realiseren. 

- Isolatielaag 

o Ditzelfde principe (bekende bouwmaterialen) geldt voor de isolatielaag. Door te werken met 

bekende isolatiematerialen kan berekend worden wat de juiste isolatiewaarde is en wat de 

levensduur ervan is.  

 

Naast de beschreven hoofdonderdelen worden aan een wand element de volgende bouwproducten 

toegevoegd: 

- Montage voorzieningen (zie montageplan) 

- Installatie benodigdheden (niet onderzocht) 

- Afbouw benodigdheden (niet onderzocht) 

 

Daarmee bevat een wand element de volgende bouwdelen of onderdelen: 

- Buitenzijde gevelconstructie; 

- Hoofddraagconstructie  

- Isolatielaag; 

- binnenzijde gevelconstructie; 

- Kabel- en leidingwerk  

- Montage oplossingen 

 

 
Figuur 60 Wand-element opbouw principe (bovenaanzicht) 
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Vloer element opbouw 

De vloerconstructie is opgebouwd met drie hoofdonderdelen: 

- Meerdere 3D-geprinte componenten;  

o De 3D-geprinte componenten functioneren als mal voor het storten van beton en functioneren 

tevens als toplaag voor de vloer. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere componenten omdat 

de overspanning te groot is om in één keer 3D te printen. Ten tweede zijn de vloer 

componenten opgedeeld in delen zodat niet-printbare overspanningen voorkomen worden. Dit 

is nodig omdat een vrije overspanning met de Kamermaker niet gerealiseerd kan worden, 

zonder het treffen van aanvullende maatregelen, omdat een 3D-geprinte laag een ondergrond 

(printlaag) vereist om de laag op te printen. 

- Betonnen randbalk; 

o De randbalk functioneert als hoofdconstructie in de vloeren. De randbalk bevat de koppelingen 

tussen de wand elementen en de vloer elementen.  

- Betonnen invulling.  

o Om voldoende vloeroverspanning te kunnen realiseren wordt tussen de randbalk een 

betonnen invulling gerealiseerd. De 3D-geprinte mal voorziet deze betonnen invulling van 

schachten (installaties) en deze zorgen tevens ervoor dat alleen beton wordt toegevoegd 

wordt waar dat constructief een toegevoegde waarde heeft. De onderzijde van de vloer heeft 

een volledig betonnen schil, zodat voorzien wordt in de brandwerendheid van het plafond. In 

geval van een 3D-geprinte onderzijde van de vloer zou bij brand het plafond / de 

vloerconstructie naar beneden ‘druppelen’ in de vorm van gesmolten kunststof.  

 

Naast de beschreven hoofdonderdelen wordt aan een vloer element de volgende bouwproducten 

toegevoegd:  

- Montage voorzieningen (zie montageplan) 

- Installatie benodigdheden (niet onderzocht) 

 

Daarmee bevat een wand element de volgende bouwdelen of onderdelen: 

- Hoofddraagconstructie  

- Plafondafwerking 

- Toplaag vloerconstructie 

- Kabel- en leidingwerk  

- Montage oplossingen 

 

 
Figuur 61 Vloeropbouw principe (verticale doorsnede) 
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Installaties 

De installaties worden uitgevoerd met hedendaagse oplossingen. In de wandelementen worden 

daarvoor leidingen (gas, water), afvoeren en kabels (elektra en communicatie) aangebracht. Omdat 

gewerkt wordt met losse elementen dienen deze losse bouwproducten in een later stadium aan elkaar 

gekoppeld te worden. Bijvoorbeeld wanneer van losse elementen een module wordt gemaakt, of 

wanneer meerdere modules gemonteerd worden tot het volledige bouwwerk. Omdat al deze 

bouwproducten gekoppeld dienen te worden zijn hiervoor ‘koppelingen’ nodig. Deze koppelingen 

moeten zorgen voor eenvoudig verbinding tussen installaties van ‘individuele’ elementen of modules. 

Hiervoor hebben zogenaamde plug&play verbindingen de voorkeur.  

 

Scheiden van materialen 

Het 3D printmateriaal kan eenvoudig hergebruikt worden bij het einde van de levensloop van het 

bouwwerk. Omdat de 3D-geprinte componenten gecombineerd worden met verschillende 

bouwmaterialen en bouwproducten dienen deze bij het einde van de levensloop van het bouwwerk 

gescheiden te worden van het printmateriaal. Om de materialen van elkaar te scheiden kan een element 

gestript worden. Dit kan gedaan worden aan de hand 

van de volgende drie stappen: 

1. Allereerst kan het leiding- en kabelwerk uit de 

schachten verwijderd worden. De plug&play 

koppelingen worden los gemaakt en de 

leidingen en kabels worden uit de mantelbuizen 

getrokken.  

2. Vervolgens kan de 3D-geprinte mal open 

gesneden worden. Door de mal open te snijden 

komt de constructie en de isolatielaag ‘bloot’ te 

liggen.  

3. Vervolgens kan het printmateriaal, het 

isolatiemateriaal en het constructiemateriaal 

van elkaar gescheiden worden. Voor het 

isolatiemateriaal wordt gebruik gemaakt van 

cellulose vlokken. Deze hebben geen adhesie 

aan oppervlakken en kunnen daardoor 

eenvoudig uit de schachten verwijderd worden. 

De betonnen constructie kan als één geheel uit 

de mal getrokken worden. Het is onduidelijk in 

hoeverre het beton hecht aan het oppervlakte 

van de 3D geprinte mal.  

 

 

  

Figuur 62 Scheiden van materialen (exploded view) 
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6.1.3. Module-niveau 

De modules zijn ontworpen aan de hand van ontwerp criteria gericht op het bouwen met modules. Dit 

betekent dat de uitgewerkte module:  

- Zelfstandig bestand is tegen bezwijken 

- Met normaal transport transporteerbaar is over de weg 

- Niet gekanteld hoeft te worden voor montage of transport.  

- Tot en met de afbouw gerealiseerd kan worden in een geconditioneerde en fabrieksmatige 

omgeving  

 

De modules zijn opgebouwd uit verschillende componenten en elementen. Kamer 5 bestaat uit de 

volgende componenten en elementen:  

- 6 wand elementen  

o Hoofddraagconstructie 

o Buitenzijde gevelconstructie 

o Binnenzijde gevelconstructie 

- 2 vloer elementen 

- Interieur delen  

- Installatiebenodigdheden (niet onderzocht) 

- Afbouw benodigdheden (niet onderzocht) 

 

Uiteindelijk zijn de modules geprepareerd tot op een niveau dat zij alleen nog gemonteerd hoeven te 

worden in het bouwwerk. De enige activiteiten bij het monteren in het bouwwerk bestaan uit het 

onderling verbinden van de modules en de afwerking van aansluitingen tussen modules.  

 

 
Figuur 63 Bovenaanzicht module nr. 5 – samenvoeging van wand elementen, vloer element en 

interieurdelen 

 
Figuur 64 Zijaanzicht module nr. 5 – samenvoeging van wand elementen, vloer element en interieurdelen 
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6.1.4. Concept-niveau 

Het hoofdontwerp van het 3D Print Canal House is opgedeeld in modules. De module die in dit deelplan 

is uitgewerkt is module nr. 5 (volgens het schetsontwerp 3DPC) 

Aanvullingen schetsontwerp voor criteria modulair bouwen 

Module nr. 5 is aangepast zodat voldaan wordt aan de criteria die behoren bij modulair bouwen.  

Alle andere modules dienen op dezelfde wijze te worden aangepast zodat wordt voldaan aan de criteria 

die behoren bij modulair bouwen. Dit heeft invloed op het totale concept-ontwerp. Er dient met name 

rekening gehouden te worden met de draagconstructie die nodig is voor de modules. De modules zijn 

uitgevoerd met een kolommendraagstructuur, onder andere op de hoeken van de modules. Vanwege 

de opdeling in gelijke modules (voornamelijk vanwege de maximale afmetingen, zie modulair bouwen 

criteria) zijn per verdiepingsvloer twee modules ingepland. De draagconstructie van de modules wordt 

daarmee op een positie vereist waar in het conceptontwerp sparingen ten behoeve van gevelopeningen 

zijn ontworpen. Deze  gevelopeningen dienen aangepast te worden op de ontworpen draagconstructie. 
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6.2. Verwerking- en montageplan 

In het verwerking- en montageplan wordt toegelicht welke oplossingen bedacht zijn om de 

componenten, elementen en modules te verwerken en te monteren. De oplossingen worden per 

complexiteitsniveau toegelicht.  

6.2.1. Element-niveau 

Op element-niveau worden twee typen elementen gefabriceerd. Dit zijn wandelementen en vloer 

elementen. Deze twee typen elementen worden hieronder één voor één toegelicht.  

Wand element verwerking 

Op element niveau worden de wand componenten getransformeerd tot elementen. Daarvoor worden 

diverse bouwproducten in de elementen verwerkt. Op dit niveau wordt voor het fabriceren van een wand 

element het volgende verwerkt: 

- 1x 3D-geprint component 

- 2x prefab wapeningskorf 

- 4x PC Beam Shoe (vloeroplegging) 

- 2x gaines en stekken 

- 20x deuvel 

- 0,20 m³ beton 

- 1,10 m³ cellulose isolatie 

- 6m compribanden 

- Leidingwerk 

- Kabelwerk 

 

 

Figuur 65 Impressie van verwerken van component en bouwproducten om een wand element te 
fabriceren 
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Vloer element verwerking 

Tevens worden vloer elementen gefabriceerd. Daarvoor worden ten eerste meerdere 3D-geprint 

vloercomponenten samengevoegd tot één groot vloer component. Vervolgens worden daarin diverse 

bouwproducten verwerkt. Op dit niveau wordt voor het fabriceren van een vloer element het volgende 

verwerkt: 

- 11x 3D-geprint vloer component 

- Prefab wapeningskorven 

- 1,4 m³ beton 

- 12x PC Beam Shoe (vloeroplegging) 

- 40x M16 bout/moeren (samenvoegen componenten) 

- Leidingwerk 

- Kabelwerk 

 

 
 

 
Figuur 66 Impressie van verwerken van componenten en bouwproducten om een vloer element te 

fabriceren 
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6.2.2. Module-niveau   

Op module niveau worden elementen onderling gemonteerd. Voor de montage van elementen worden 

verbindingsoplossingen voor prefabbeton gehanteerd, omdat in de mal een betonnen constructie 

verwerkt is. Voor betonnen constructies zijn talloze verbindingsoplossingen beschikbaar. Deze 

oplossingen zijn eenvoudig verkrijgbaar, zijn gecertificeerd en zijn tevens ‘berekenbaar’. Door te werken 

met bekende verbindingen kan op korte termijn een veilige (constructieve) verbinding gerealiseerd 

worden. De verbindingen die bij het monteren van elementen tot een module gehanteerd worden zijn 

hieronder één voor één toegelicht.  

Wand – wand verbinding (fixatie en afdichting) 

De wand elementen worden onderling gefixeerd met een methode, afgeleid van de “Loopbox” 

bevestigingsmethode. Dit is een bevestigingsmethode van de leverancier ‘Halfen’. De loopbox-

bevestigingsmethode dient een tijdelijke wandbekisting te geplaats te worden, echter, de wand-

elementen worden gemaakt met een permanente bekisting. Het principe van de loopbox is 

gehanteerd maar niet één op één overgenomen: Voor de fixatie tussen twee wand elementen worden 

ankers (deuvels)  aangebracht in het beton. De ankers worden door het 3D-geprinte component 

gedraaid, zodat zij in de betonnen constructie verwerkt worden. De ankers uit de betonnen constructie  

van twee wanden komen samen in één holle ruimte waar vervolgens beton in gegoten wordt. Dit 

beton zorgt voor fixatie en afdichting tussen de twee elementen. In de ontworpen verbinding is tevens 

een tweede afdichting ontworpen. Deze tweede afdichting wordt gerealiseerd met twee compribanden 

en functioneert als wind- en waterdichting. De waterdichting is nodig om de ruimte tussen de twee 

wand elementen af te sluiten ten behoeve van het storten van beton. Aan de andere zijde (de 

binnenzijde) wordt voor de waterdichting geen compriband aangebracht maar een afdichtingsprofiel. 

Deze dient tijdens het storten geklemd te worden op de wand elementen.  

 
Figuur 67 Verbindingswijze, wand-wand aansluiting, afgeleid van de ‘Loopbox’ bevestigingsmethode 

 
Figuur 68 Halfen Loopbox principe (Halfen bevestigingsmiddelen, 2014) 
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Wand - vloer fixatie  

Voor de vloer-wand fixatie wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde “PC Beam Shoe”  verbinding 

van leverancier Peikko Group. Dit is een fixatie methode voor (prefab) betonbalk - betonkolom 

verbindingen. Het bestaat uit een metalen ‘voet’ dat in de wand of kolom wordt opgenomen en een 

‘schoen’ die in de balk wordt opgenomen. Deze onderdelen worden in de bekisting van de balk/vloer 

opgenomen. De balk kan vervolgens op de ‘voet’ worden gehesen, waarbij de schoen in de balk over 

de ‘voet’ heen valt.  

 

De vloeren zijn opgebouwd met geintegreerde betonnen randbalk. Deze randbalk wordt met behulp van 

de PC Beam Shoe opgelegd aan drie zijden in een module (de wand). De vloer kan dus in twee 

richtingen overspannen,  afhankelijk van gevraagde sparingen bijvoorbeeld. Waar de ‘schoen’ of ‘voet’ 

normaal ín een bekisting wordt opgenomen, dient het in het geval van een wand of vloer element óp de 

bekisting te worden aangebracht. Er wordt een sparing in de wand of vloer componenten aangebracht 

zodat de constructie van de PC Beam Shoe verbonden kan worden met de wapening ten behoeve van 

de constructie. Pas daarna wordt het beton gegoten.   

 

 

Figuur 69 Fixatie vloer-wand, PC Beam Shoe verbinding 

 
Figuur 70 Standaard oplossing PC Beam Shoe (Peikko Group, 2012) 
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6.2.3. Concept niveau  

Op concept niveau worden de modules gemonteerd, om daarmee uiteindelijk het volledige bouwwerk 

te realiseren. Daarvoor worden de modules onderling verbonden door hen te fixeren en af te dichten. 

Tevens wordt het leiding- en kabelwerk onderling door gekoppeld. Voor het monteren van een module 

worden drie verbindingen gemaakt: Verbinden van de verticale zijden van twee modules naast elkaar, 

verbinden van de horizontale zijden van twee modules op elkaar, en verbinden van leiding- en kabelwerk 

van naast en boven gelegen modules. Hieronder worden deze drie verbindingen één voor één 

toegelicht.  

Verticale zijden verbinden: Wand – wand verbinding (fixatie en afdichting) 

Voor het verbinden van twee naast elkaar gelegen modules worden de verticale zijden verbonden. 

Hiervoor wordt dezelfde verbinding gehanteerd als op ‘module-niveau’. Zie hiervoor Wand – wand 

verbinding (fixatie en afdichting) in de module-sectie en Figuur 67.  

 

Horizontale zijden verbinden: wand – wand verbinding (fixatie en afdichting) 

Voor het verbinden van twee op elkaar gelegen modules worden de horizontale zijden met elkaar 

verbonden. Hiervoor wordt een verbinding gemaakt tussen twee op elkaar staande ‘kolommen’. Dit 

wordt gedaan door middel van gaines en stekken.  

 

Gaines zijn sparingbuizen voor prefab elementen, om stekeinden te verbinden met betreffende 

constructie onderdeel. In een prefab elementen worden stekeinden opgenomen die uit betreffende 

element steken. Deze stekeinden dienen in het aansluitende prefab onderdeel opgenomen en 

gekoppeld te worden. In de aansluitende prefab elementen dienen daarvoor sparingen aangebracht te 

worden, zodat het prefab element eenvoudig over de stekeinden geplaatst kan worden. Deze sparingen 

worden gerealiseerd door middel van gaines. 

 

De gaines en stekken worden in de permante bekisting aangebracht van de wand elementen, alvorens 

het beton gegoten wordt. Net als bij de andere verbindingsoplossingen vergt dit aanvullend uitwerking 

omdat de gain/stekken oplossing gemaakt is om in een tijdelijke bekisting te plaatsen (en dus geen 

permanente). De uitdaging vind hierbij plaats in de aansluiting tussen de gain en het 3D-geprinte 

component. Deze gain dient voor de sparing in het 3D-geprinte component gepositioneerd, gefixeerd 

en rondom afgedicht en afgewerkt te worden.  

     

 
Figuur 71 Links: wand – wand verbinding, horizontale zijden verbinden. Rechts: gaines in betonnen wand 
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Koppelen leiding- en kabelwerk 

Wanneer de modules aan elkaar gekoppeld worden 

dient het kabel- en leidingwerk ook door gekoppeld te 

worden. Dit betekent dat de kabels en leidingen van 

de ene module verbonden moeten worden met de 

kabels en leidingen van de aansluitende module(s).  

 

De verbindingen tussen leiding- en kabelwerk worden 

uitgevoerd met zogenaamde ‘plug&play’ 

verbindingen. Om deze verbindingen aan te brengen 

dienen de aansluitingen bereikbaar te zijn. Hiervoor 

dient een sparing opgenomen te worden in de wand 

of vloer waar de leidingen/kabels samen komen. Een 

voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 72. In deze 

sparing kunnen vervolgens de leidingen gekoppeld 

worden worden de plug&play verbindingen 

 

Voorbeelden van plug&play verbindingen voor kabel- en leidingwerk 

- WINSTA stekerbare inbouwdozen (elektra, communicatie) 

Met behulp van de WINSTA stekerbare 

inbouwdozen kunnen de kabels ten behoeve van 

elektronische voorzieningen vooraf in de elementen 

en modules worden afgemonteerd. De elektra kan bij 

het verbinden van de modules door middel van de 

stekerbare inbouwdozen eenvoudig door gekoppeld 

worden, door hen in de inbouwdozen te steken. 

Tevens kunnen de stekers eenvoudig weer uit de 

wand halen en volledig hergebruikt worden. 

 

- Uponor RTM fittingen (gas, water) 

Met de UPONOR RTM fittingen kunnen leidingen 

eenvoudig door gekoppeld worden. De 

geïntegreerde persfunctie van de Uponor RTM fitting 

verbindt leidingen zonder persgereed-schappen. 

Het persen, waarvoor bij andere systemen 

persgereedschap benodigd is, wordt automatisch 

uitgevoerd door de leiding in de fitting te schuiven. 

Door het inschuiven van de leiding wordt de 

geïntegreerde persprocedure geactiveerd. Hiermee 

wordt een complete koppeling tussen leidingwerk 

eenvoudig gerealiseerd.   

 

 

 

 

 

 

Figuur 72 Sparing  ten behoeve van 
doorkoppeling van installaties bij de IQ-woning 

Figuur 73 WINSTA stekerbare inbouwdozen 

Figuur 74 Uponor RTM fittingen 
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6.3. Transportplan 

In het transportplan zijn de oplossingen voor transport toegelicht. Er wordt beschreven wat 

getransporteerd dient te worden, wat de eigenschappen van deze onderdelen zijn, wat de 

transportbeweging is en welk transportmaterieel hiervoor gebruikt wordt. De transportoplossingen 

worden per complexiteitsniveau toegelicht.  

6.3.1. Component 

Wanneer met de Kamermaker een component 3D-geprint is dient deze uit de Kamermaker 

getransporteerd te worden. Hoe dit in zijn werk gaat wordt hieronder toegelicht.  

- Wat transporteren 

Er zijn verschillende componenten die met behulp van de Kamermaker 3D-geprint worden. In Tabel 17 

is een overzicht te zien van de componenten die 3D-geprint worden en een schatting van de 

bijbehorende te transporteren gewichten. Interieur componenten zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

 
Tabel 17 Gewicht schatting 3D-geprinte componenten 

- Transport materieel 

Voor het transporteren van 3D-geprinte componenten wordt gebruik gemaakt van een verrijdbare pallet. 

Deze pallet wordt tevens gebruikt als ‘printbed’. Dit betekent dat een component direct op de pallet 3D-

geprint wordt. Omdat de pallet gebruikt wordt van transport is de pallet voorzien van transportwielen. 

Omdat de pallet tevens gebruikt wordt als printbed is de pallet voorzien van schroefbare poten. Deze 

poten kunne uitgedraaid worden zodat de pallet op poten staat in plaats van op wielen en om het 

printbed waterpas te stellen. De pallet dient handmatig naar de gewenste positie geduwd te worden.  

 
Figuur 75 Verrijdbare pallet impressie 

- Transportbeweging 

 
Figuur 76 Transporteren van componenten uit de Kamermaker met behulp van de verrijdbare pallet 

Gewichtschattig 3D-geprinte componenten

Onderdeel Materiaal Inhoud (m3) Soorgelijk gewicht (kg/m³) Gewicht (kg)

Wand component Macromelt 6900E 0,16 980,00 156,80

Vloer componenten 1/2 Macromelt 6900E 0,03 980,00 29,40

Vloer componenten 2/2 Macromelt 6900E 0,17 980,00 166,60
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6.3.2. Element 

Wanneer een component 3D-geprint en getransporteerd is naar de verwerkingsplek wordt deze verder 

verwerkt tot een element. De transportmethode voor het verwerken van de componenten en 

bouwmaterialen zodat een vloer of wand element ontstaat wordt hieronder toegelicht.  

- Wat transporteren 

Er zijn twee typen elementen die getransporteerd dienen te worden op element niveau. Dit betreffen 

wand elementen en vloer elementen. De eigenschappen van de te transporteren elementen zijn te zien 

in Tabel 18. 

 

 

 
Tabel 18 Gewicht schatting van een wand element (bovenste tabel) en een vloer element (onderste tabel) 

- Transport materieel  

Voor het transport op element niveau wordt gebruik gemaakt van een bovenloopkraan met loopkat. 

Hiermee wordt zowel materiaal waarmee een element vervaardigd wordt als de complete elementen 

getransporteerd. Een impressie van de bovenloopkraan is te zien in Figuur 77. 

 

- Transportbeweging 

De transportbewegingen zijn materiaalbewegingen binnen het frame van de bovenloopkraan. 

Hoofdzakelijk betreft dit het transporteren van een element naar een module (voor montage). Daarnaast 

kan de bovenloopkraan ook gebruik worden voor het verwerken van de bouwmaterialen in de 

elementen, bijvoorbeeld voor het aanvoeren van een betonslang ter behoefte van het storten van de 

betonconstructie.  

                 
Figuur 77 Links: Bovenloopkraan met loopkat. Rechts: Transport binnen van element naar module 

Gewichtschattig wand element 2000x300x3000 (LxBxH) 

Onderdeel Materiaal Inhoud (m3) Soorgelijk gewicht (kg/m³) Gewicht (kg)

3D-geprint component Macromelt 6900E 0,16 980,00 156,80

Constructie Beton 0,20 2400,00 480,00

Wapening Staal 0,010 7800,00 74,49

Isolatiemateriaal Cellulose 1,030 50,00 51,50

Kabel/leidingwerk Kabel/leidingwerk - - 20,00

Diversen Divers - - 50,00

832,79

Gewichtschattig vloerelement 5400x150x2700 (LxBxH) 

Onderdeel Materiaal Inhoud (m3) Soorgelijk gewicht (kg/m³) Gewicht (kg)

3D-geprint componenten Macromelt 6900E 0,20 980,00 196,00

Constructie Beton 1,40 2400,00 3360,00

Wapening Staal 0,050 7800,00 390,00

Kabel/leidingwerk Kabel/leidingwerk - - 80,00

Diversen Divers - - 50,00

4076,00



Afstudeeronderzoek Jordy Vos Pagina 108 
 

 

6.3.3. Module 

Wanneer een module volledig vervaardigd is kan deze in het bouwwerk gemonteerd worden. Hieronder 

wordt toegelicht hoe het transport tijdens montage van een module plaats vindt.  

- Wat transporteren 

Een module bestaat uit een meerdere onderdelen, voornamelijk wand en vloer elementen. Een 

specificatie van de uitgewerkte module is te zien in Tabel 20. 

 

 
Tabel 20 Gewicht schatting van een volledig vervaardigde module 

- Transportbeweging 

Wanneer een module vervaardigd is wordt deze uit de 

verwerkingsplaats gereden op de verrijdbare pallet 

(grote variant). Vanaf deze positie wordt de module 

getransporteerd naar de positie waar het grachtenpand 

gerealiseerd wordt. In zowel verticale als horizontale 

richting betreft dit ongeveer 15 meter afstand.  

 

- Transport materieel 

Voor het transport van de modules wordt periodiek een 

mobiele telescoopkraan ingezet. Er is gekozen voor een 

periodieke inzet van een kraan omdat de modules een 

bepaald productie tijd vergen. In de tijd dat geen 

modules getransporteerd hoeven te worden is een 

grote/zware hijskraan niet vereist. Daarvoor wordt 

periodiek een mobiele (telescoopkraan) naar de 

bouwplaats gebracht.  

 

 

 
Figuur 78 Mogelijke kraanopstelling (Kraantype Liebherr LTM 1100-4.2) 

Gewichtschattig module 6000x3000x3000 (LxBxH) 

Onderdeel Aantal Gewicht per stuk Gewicht (kg)

Wand elementen 6,00 832,79 4996,76

Vloer elementen 2,00 4076,00 8152,00

Verbindingsconstructie 5,00 250,000 1250,00

Diversen Divers - 100,00

14498,76

Tabel 19 Maximale transportafstand van 
een module naar de montage positie in het 

bouwwerk 
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6.4. Terreinplan 

In het terreinplan wordt de basis voor de terreininrichting toegelicht. De bouwplaats wordt ingericht aan 

de hand van drie zogenoemde ‘stations’. Op elke station worden repeterende handelingen uitgevoerd. 

De stations en de indeling van de stations op de bouwplaats worden toegelicht.  

Print-station (Kamermakers) (1) 

Het eerste station is het ‘Printstation’ (1). Hier worden de componenten met behulp van de 

Kamermakers 3D-geprint. Er worden twee Kamermakers naast elkaar opgesteld. Dit betreffen de eerste 

versie van de Kamermaker en de verbeterde V2 Kamermaker. Op dit station is de ruimte gereserveerd 

voor het volgende: 

- Positioneren twee Kamermakers 

- Uitrij-ruimte 3D-geprinte componenten 

- Voorraad 3D-printmateriaal 

 

Verwerking-station (2) 

Het tweede station betreft het verwerkingsstation. Dit station betreft een geconditioneerde omgeving.  

Hier worden twee activiteiten uitgevoerd. Allereerst worden de componenten getransformeerd tot 

elementen. Hiervoor worden diverse bouwproducten toegevoegd aan de 3D-geprinte componenten. 

Deze handelingen worden uitgevoerd met semi-geautomatiseerd materieel. Op dit station is de ruimte 

gereserveerd voor het volgende: 

- Opstelplaats 3D-geprinte componenten en elementen 

- Component verwerken tot element 

o Bovenloopkraan met loopkat 

o Betonmixer, betonpomp en 

slang 

o Pomp en slang voor 

isolatievlokken 

- Voorraad voor toe te voegen 

bouwmaterialen 

o prefab wapeningskorf 

o PC Beam Shoe 

(vloeroplegging) 

o gaines en stekken 

o deuvels 

o beton mix 

o cellulose isolatie 

o compribanden 

o leidingwerk 

o kabelwerk 

 

Vervolgens worden de gefabriceerde elementen gemonteerd in een module. Ook dit gebeurd in het 

verwerkingsstation. Daarvoor is ruimte gereserveerd voor het volgende: 

- Opstelplaats module    

- Element monteren in module 

o Bovenloopkraan met loopkat 

o Betonmixer, betonpomp en slang (ten behoeve van fixatie methode) 

- Voorraad voor toe te voegen bouwmaterialen 

o beton mix 

 

 

Figuur 79 Impressie geconditioneerd verwerkingsstation 
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Montage-station (grachtenpand) (3) 

Als laatste station is er het montagestation. Hier worden de gefabriceerde modules gemonteerd in het 

bouwwerk. Daarvoor is de volgende ruimte geserveerd op de bouwplaats: 

- Ruimte voor grachtenpand 

- Opstelplaats mobiele telescoopkraan (periodiek) 

- Betonmixer, betonpomp en slang (ten behoeve van fixatie methode) 

 

Terreinindeling 

In Figuur 80 is het principe van de terreinindeling te zien. Op deze terreinindeling zijn de drie beschreven 

stations ingedeeld. Tevens zijn de huidige expo ruimtes op de bouwplaats ingericht. Klein materieel 

(verlichting, elektra-voorzieningen) zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

 
Figuur 80 Principe van de terreinindeling met de hoofdcomponenten van de bouwplaats (stations, opslag, 

expo en transportmaterieel) 
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6.5. Draaiboek 
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7. Evaluatie  

Om te bepalen of met het uitvoeringsconcept de doelstelling behaald is, is het getoetst aan het 

programma van eisen. Het uitvoeringsconcept voldoet aan zeven van de acht eisen. Eén van de acht 

eisen wordt niet volledig aan voldaan. Hieronder wordt per eis een toegelicht gegeven.  

 

 Opbouw van elementen voldoen aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 

Door het toepassen de ontwerp-aanvullingen zijn voor de prestatie-eisen uit het bouwbesluit 

oplossingen toegepast, waarmee aan betreffende eisen voldaan kan worden.  

 

 Methode voor hoe de bouwmaterialen bij het einde van de levensloop van het bouwwerk 

gescheiden kunnen worden, in het kader van recyclebaarheid 

Bij de materiaalkeuze is rekening gehouden met het scheiden van materialen. Voor het 

isolatiemateriaal is daarom gekozen voor cellulose isolatie, dat zich niet hecht aan het 3D-

geprinte oppervlakte. Daarnaast wordt het beton verwerkt in een eenvoudige ‘mal’ zodat dit 

gedeelte uit het 3D-geprinte element gesneden kan worden. Ten slotte is uitgelegd hoe de 

materialen van één element gescheiden kunnen worden.  

o De verbindingen tussen de elementen zijn definitief gefixeerd, zij kunnen niet 

gedemonteerd worden. Voor het scheiden van de elementen dienen deze verbindingen 

eerst gesloopt te worden door bijvoorbeeld het beton in de verbindingen door te slijpen. 

 

 De opsplitsing van het totaal-ontwerp in modules (kamers) voldoet aan ontwerp-criteria 

die horen bij modulair bouwen 

De ontwerp aanvullingen die gevolgd zijn uit de toetsing aan de ontwerp-criteria van het bouwen 

met modules zijn doorgevoerd in het ontwerp van de module. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

rekening is gehouden met de maximale transportafmetingen, de modules binnen deze 

afmetingen de maximale grootte hebben om het aantal transportbewegingen te verminderen en 

dat de modules zelfstandig constructief bestand zijn tegen bezwijken.  

 

 Voor het monteren (positioneren, fixeren en afdichten) zijn oplossingen uitgewerkt zodat 

niet geïmproviseerd wordt bij de montage ervan en de oplossingen voldoen aan de 

geldende eisen 

Voor het monteren van de elementen en modules zijn verbindingsoplossingen uitgewerkt. Deze 

zijn vastgelegd met een deelplan en een draaiboek. Met behulp van het draaiboek wordt 

voorkomen dat bij de montage geïmproviseerd wordt.  

 

 bij de montage oplossingen rekening gehouden met de mogelijk op te treden 

maatafwijkingen 

In de verbindingen tussen de elementen en modules is een stelruimte van 15mm opgenomen. 

Deze stelruimte kan waar nodig vergroot of verkleint worden – hiervoor hoeft de verbinding niet 

anders uitgevoerd te worden, maar dienen de compribanden dikker uitgevoerd te worden.  

 

 Voor het transporteren en monteren is voorzien in de benodigde middelen (materieel), 

zodat handmatige en daardoor onveilige handelingen voorkomen worden 

Per complexiteitniveau is een transportmethode uitgewerkt. In deze transportmethode is 

materieel geselecteerd zodat geen handmatig transport plaats kan vinden.  
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 De handelingen die op de bouwplaats nodig zijn voor het bewerken, verwerken, 

transporteren en monteren van componenten, elementen en modules zijn uitgewerkt en 

vastgelegd in een draaiboek zodat improvisatie voorkomen wordt 

De benodigde handelingen vanaf het moment dat een component uit de 3D-printer komt zijn 

vastgelegd in een draaiboek en diverse deelplannen.  

 

 De handelingen tijdens de bouw moeten voor >75% geautomatiseerd zijn door het 

hanteren van een automatiseringsprincipe 

Op verschillende niveaus worden handelingen geautomatiseerd. Op component niveau is het 

3D-print proces volledig geautomatiseerd. Vervolgens worden de componenten verwerkt tot 

elementen en de elementen tot modules. Dit wordt fabrieksmatig uitgevoerd maar niet volledig 

geautomatiseerd. Fabrieksmatig betekent dat er een geconditioneerde werkruimte is en dat 

voor repeterende handelingen (geautomatiseerde) hulpmiddelen ontwikkeld zijn. Er is gekozen 

om de handelingen niet volledig geautomatiseerd uit te voeren omdat de complexiteit te hoog 

is om binnen dit project toe te passen.   
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7.1. Conclusie 

Aan de hand van de uitwerking van het uitvoeringsconcept en de toetsing aan het programma van eisen 

is het mogelijk om conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de doelstelling te formuleren. De 

doelstelling van het afstudeeronderzoek was als volgt: 

 

Het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept voor het 3D Print Canal House te Amsterdam, 

waarmee het ontwerp en de realisatie (van gebouw componenten, elementen, modules en het totale 

bouwwerk) op elkaar afgestemd kunnen worden door middel van een integraal ontwerp, 

zodat ten minste wordt voldaan aan de huidige bouwvoorschriften, efficiënt om wordt gegaan met 

materialen, de bouw een kwestie van montage is en een hoge mate van  

automatisering wordt toegepast.  
 

Uiteindelijk zal bij het 3D Print Canal House een grachtenpand van vier verdiepingen gerealiseerd 

worden in de tijd tot en met het begin van het jaar 2017. Hoe dit gerealiseerd kan worden wordt door 

middel van het project onderzocht (‘research by doing’). Tijdens het afstudeeronderzoek is gebleken dat 

voor het uitvoeringsconcept van dit project verschillende scenario’s mogelijk zijn. Bij het bepalen van 

het meest interessante scenario heeft de projectlooptijd als uitgangspunt gediend (tot begin van het jaar 

2017). Als uitgangspunt gold dat de keuze voor het meest interessante scenario voor het 

uitvoeringsconcept afgestemd dient te worden op een concept dat daadwerkelijk binnen het project 

toegepast kan worden om daarmee het grachtenpand te realiseren. Dat wil zeggen dat 

toekomstscenario’s, met bijvoorbeeld printtechnieken en printmaterialen die op het moment van 

schrijven nog niet voor handen zijn, niet tot de uiteindelijke mogelijkheden voor het concept gelden 

waarmee het gehele grachtenpand gerealiseerd wordt. Het onderzoeken van de toekomstscenario’s is 

binnen het project wel van belang, echter zal hiermee niet het gehele grachtenpand gerealiseerd kunnen 

worden maar zal het onderzoek zich moeten richten op bepaalde onderdelen, prototypes of 

schaalmodellen.  
 

Voor het uitvoeringsconcept waarmee het grachtenpand gerealiseerd kan worden is gebleken dat het 

meest interessante scenario een mix van 3D-printen en conventionele bouwtechnieken is. Voordeel van 

het gebruik van zowel 3D-printen als conventionele technieken is dat de voordelen van 3D-printen op 

korte termijn al benut kunnen worden bij het realiseren van een compleet grachtenpand. Door het 

gebruik van conventionele bouwtechnieken worden belangrijke knelpunten op het gebied van 

bouwbesluit eisen weggenomen. De belangrijkste knelpunten die weggenomen op het gebied van het 

bouwbesluit zijn eisen voor (constructieve) berekenbaarheid en de brandwerendheid. Door het gebruik 

van conventionele bouwtechnieken kan voor het monteren van de gebouw onderdelen gebruik worden 

gemaakt van bekende verbindingsmethoden en producten. Dit betekent dat deze verbindingen 

betrouwbaar (gecertificeerd) zijn en eenvoudig toegepast kunnen worden. Daarnaast wordt 

conventioneel materieel gebruikt waarmee men bekend is om te hanteren. Een alternatief op 

conventioneel materieel zou robot-gestuurd materieel zijn. Echter zal robot-gestuurde materieel een 

compleet extra onderzoek vereisen voor implementatie in het uitvoeringsconcept, wat niet past binnen 

het karakter van het 3D Print Canal House.   
 

Uit de uitwerking en de toetsing van het uitvoeringsconcept blijkt dat het concept gebruikt kan worden 

voor het realiseren van het grachtenpand en dat daarmee de kernknelpunten opgelost worden. Met 

behulp van het ontwikkelde uitvoeringsconcept wordt namelijk voldaan aan de gestelde eisen en de 

doelstelling. Dat betekent dat door middel van het nieuwe uitvoeringsconcept wordt voldaan aan de 

huidige bouwvoorschriften, efficiënt om wordt gegaan met materialen in het kader van 

recyclebaarheid, de bouw een kwestie van montage is zonder improvisatie, voorzien is in het 

benodigde materieel voor onder andere transport en een hoge mate van automatisering wordt 

toegepast. Daarnaast wordt voorzien in de wensen. Dit betekent onder andere dat de benodigde 

expertise aanwezig is, het concept onderscheidend is ten opzichte van conventionele werkwijzen, een 

grote ontwerpvrijheid is, de mogelijkheid er is om niet repeterende elementen te fabriceren en dat 

systeem integratie van verschillende disciplines plaats vind in de 3D-geprinte componenten.  
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7.2. Aanbevelingen 

Tijdens het afstudeeronderzoek zijn verschillende aanbevelingen voor eventueel vervolg onderzoek 

geformuleerd. Deze zijn als volgt:  

1. Inventariseren van compleet andere scenario’s, dan de in dit rapport beschreven scenario’s 

Uit de interviews van het afstudeeronderzoek is gebleken dat de ‘scenario’s niet zo zeer verschillen in 

zin van dat het compleet ‘individuele scenario’s’. Zij kunnen beschouwd worden als één scenario, maar 

met vier varianten waarmee stap voor stap tot het ‘droomscenario’ gewerkt kan worden. Het eerste 

scenario is dus een begin variant en de laatste is de eindvariant. Om te bekijken waar met deze 3D-

print techniek/materiaal combinatie waardevolle kansen liggen dienen scenario’s opgesteld te worden 

die compleet anders zijn dan de in dit onderzoek opgestelde scenario’s.  

2. Multifunctionele print- en bouwmaterialen onderzoeken voor het droomscenario 

In dit rapport is een droomscenario beschreven. In dit scenario worden alle materialen van een 

bouwwerk 3D-geprint. Dit scenario is in dit rapport beschreven door elk materiaal een specifieke functie 

te laten vervullen, zoals betreffend materiaal conventioneel in de bouw ook deze functie heeft. Uit 

verschillende gesprekken is gebleken dat voor het droomscenario de materialen multifunctioneler 

moeten zijn. Dit vereenvoudigt het realisatieproces, verminderd logistieke stromen en verbeterd de 

recyclebaarheid.  

 

Gebaseerd hierop, zal een droomscenario dus bestaan uit een volledig 3D-geprint element, bestaande 

uit slechts enkele printmaterialen, waarvan elk materiaal multifunctioneel is. Tevens moeten de 

materialen eenvoudig scheidbaar zijn van elkaar ten behoeve van recycling. Voor vervolg onderzoek 

dienen deze multifunctionele materialen onderzocht te worden.  

 

3. Compromissen maken in de te benutten voordelen van 3D-printen 

Bij het onderzoeken van de verschillende scenario’s in dit afstudeeronderzoek is gebleken dat elk 

voordeel ook een nadeel heeft. Zo staat tegenover de recyclebaarheid en de goede printeigenschappen 

van het printmateriaal de slechte prestaties op het gebied van brandwerendheid. Wordt het materiaal 

verbeterd voor de brandwerendheid, dan levert men in op recyclebaarheid en/of de printeigenschappen.  

 

Omdat blijkbaar niet van álle potentiele voordelen van 3D-printen geprofiteerd kan worden moet gezocht 

worden naar de juiste toepassing van zowel materiaal als techniek. Daarbij is het nodig om 

compromissen te maken omdat elk voordeel zijn nadeel heeft. Bij het gebruik van 3D-printen kan het 

beste de focus gelegd worden op een aantal specifieke voordelen van 3D-printen, in plaats van alle 

potentiele voordelen. Zo kunnen de voordelen waar de focus op ligt optimaal benut worden en zullen 

hiermee de nadelen ‘overruled’ kunnen worden.  

4. ‘Break-even-point’ bepalen voor het geen dat wel/niet 3D-geprint wordt 

3D-printen zal (voorlopig) gecombineerd moeten worden met bijvoorbeeld prefab. We kunnen nog niet 

alle materialen 3D-printen en de huidige printmaterialen kunnen nog niet voorzien in alle wensen en 

eisen. Hiervoor moet onderzocht worden welke gebouwdelen wel en niet interessant zijn om 3D te 

printen. Daarvoor moet onderzocht worden waar het omslag punt (break-even-point) zich bevindt: de 

juiste verhouding tussen het toepassen van 3D-printen en conventionele werkwijzen. 
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5. Geen uitgebreid marktonderzoek maar ‘Technology Push’ 

De klantvraag is gebaseerd op het aanbod. De klant weet pas wat hij wil als hij weet waar hij uit kan 

kiezen. Daarvoor werd in de gesprekken gerefereerd naar bekende voorbeelden; een citaat van H. Ford 

‘“Als ik mensen had gevraagd wat ze zouden willen hebben, dan zouden ze hebben geroepen: een 

sneller paard!” en de ontwikkeling van de mobiele telefoon, waar eerst niemand interesse in dacht te 

hebben.  

 

Omdat de klantvraag gebaseerd is op het aanbod kan voor een (wellicht) interessant scenario een 

zogenaamde ‘Technology Push’ uitgevoerd worden. Bij een ‘Technology Push’ wordt een innovatie niet 

uitgebreid onderzocht maar juist snel door de Research & Development, Productie en Marketing 

onderzoeken heen ‘geduwd’, zonder dat het dus duidelijk is of er behoefte is op de doelmarkt (in 

tegenstelling tot een ‘market-pull’, waar dit juist wel wordt gedaan).  

 

6. Bepalen van de levensduur van de woning in relatie tot het gebruikte printmateriaal 
Met de ontwikkeling van 3D-printen gaat de woning van de toekomst er misschien heel anders uit zien. 

In geval van een bio-based materiaal, kan afgevraagd worden of een woning nog wel 30 jaar mee moet 

gaan. Gebouwen worden nu ontworpen om 30-50 jaar mee te gaan. Met bio-based materialen is het 

misschien wel interessant om te denken in concepten zoals tijdelijke woningen. De materialen kunnen 

tenslotte na 5 – 10 jaar eenvoudig hergebruikt worden voor het realiseren van een nieuwe woning of de 

materialen kunnen op een natuurlijke wijze worden afgebroken door de natuur (gesloten kringlopen). 

 

7. Focus van het project verleggen van ‘haalbaarheid’ naar ‘innovatie’ door het ontwerp te 
vereenvoudigen 
Het ontwerp van het bouwwerk is nu een grachtenpand van vier verdiepingsvloeren hoog. Dit is met de 

huidige bouwtechnieken al vrij complex om te realiseren in vergelijking met een conventionele twee 

verdiepingsvloeren woning. Om de focus te verleggen van de (voor het project) minder relevante 

complexiteiten (vier verdiepingsvloeren) naar de innovatie (3D-printen van gebouwen) kan het ontwerp 

versimpeld worden naar een ontwerp met twee verdiepingsvloeren in plaats van vier.   

 

8. Het ontwerp kan de ontwerpvrijheid van 3D-printen nog meer benadrukken door meer in de 
spelen op een ‘awesome’ ontwerp 
Het ontwerp bevat een aantal elementen die de ontwerpvrijheid van 3D-printen benadrukken: de unieke 

gevelafwerking met de ‘ornamenten’ en de integratie van interieur/exterieur zoals een bank/tafel 

geïntegreerd in een trapconstructie. Echter benadrukt het ontwerp niet de ontwerpvrijheid van 3D-

printen in de zin van het maken van complexe geometrie (gekromde vormen). Voorbeeld; met het 

ontwerp wordt niet duidelijk gemaakt dat met 3D-printen ook kamers ‘rond’ in plaats van rechthoekig 

kunnen worden uitgevoerd. Om 3D-printen een succes te laten worden is het belangrijk dat het ontwerp 

echt ‘awesome’ is om de unieke kansen van 3D-printen te presenteren.  

 

9. Hanteren van een printmateriaal met een hogere smelttemperatuur 

Zoals uitgelegd in aanbeveling nr. 3 zijn sommige voordelen in conflict met elkaar. Voor het realiseren 

van een woning kan het in sommige gevallen relevanter zijn dat het materiaal brandveiliger en sterker 

is (constructief gezien) dan dat het recyclebaar is. Daarmee kan het interessant zijn om te onderzoeken 

wat de voor en nadelen zijn van andere printmaterialen.  

 
Alternatieve printmaterialen die interessant zijn om te onderzoeken zijn bijvoorbeeld bio-based 

materialen met een hogere smelttemperatuur van bijvoorbeeld 400 graden Celsius (lastiger printbaar), 

composiet materialen (niet direct herbruikbaar) of twee-componenten-materialen zoals twee-

componenten-lijm (niet direct herbruikbaar).  
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Begrippenlijst 

3D-printen 

3D-printen is een productietechniek door middel van een ‘3D-printer’. Een 3D-printer is een apparaat 

dat op basis van digitale "tekeningen" (computerbestanden) driedimensionale objecten kan produceren. 

Er zijn verschillende methoden om 3D-te-printen, maar zij produceren allen het object door het laag na 

laag op te bouwen. 

Component 

Een component is een 3D-geprinte product. Het wordt geproduceerd door middel van een selectief 

aangestuurde bewerking (het 3D-printen) op basis van een print-materiaal. Het product voltooid één of 

enkele bouwkundige prestaties.  

Element 

Een element is een bouwdeel dat bestaat uit diverse producten, waaronder een 3D-geprint component. 

Een element wordt vervaardigd door aan en in de 3D-geprinte componenten verschillende bewerkingen 

en toevoegingen te doen (bijvoorbeeld het toevoegen van vulmaterialen om de constructie en de isolatie 

te verbeteren). Een element vervult een diversiteit aan prestatie eisen.  

Extruder 

Een extruder is de ‘spuitmond’ van een 3D-printer die gebruik maakt van de FDM-methode. Door middel 

van de extruder wordt vloeibaar printmateriaal aangebracht op de gewenste positie.  

FDM (Fused Deposition Modeling) 

Fused deposition modeling, of afgekort FDM, is een 3D-printmethode. Bij deze methode wordt er 3D-

geprint door een gesmolten materiaal (meestal een kunststof) via een spuitmond (extruder) op een 

printbed aan te brengen. Door de extruder en/of het platform specifieke bewegingen uit te laten voeren 

wordt op deze manier laag-voor-laag het gewenste object geproduceerd. Het gesmolten materiaal stolt 

na het aanbrengen van een laag, waarna hierboven op de volgende laag aangebracht kan worden. 

 

G-Code 

De G-Code is het computerbestand dat de 3D-printer aanstuurt. In de G-Code staat ‘beschreven’ hoe 

de 3D-printer de geometrie moet 3D-printen. Het is vergelijkbaar met een PDF-bestand waarmee een 

tekstbestand 2D-geprint kan worden. 

Kamermaker 

De kamermaker is een relatief grote 3D-printer die ontwikkeld is bij het 3D Print Canal House. Het is 

een grote mobiele 3D-printer die elementen kan 3D-printen met afmetingen van 2 x 2 x 2,5 meter. De 

3D-printer is een vergrote versie van de Ultimaker 3D-printers, kleinere 3D-printers bedoeld voor de 

consument. De 3D-printmethode van de Kamermaker is Fused Deposition Modelling (FDM). 

 

Knelpunt 

Een knelpunt kan gedefinieerd worden als: een omstandigheid die moeilijkheden veroorzaakt (Van Dale 

Online, 2014). In dit afstudeeronderzoek zijn de geconstateerde knelpunten ook omstandigheden die 

moeilijkheden veroorzaken. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat de knelpunten die 

geconstateerd zijn zich bevinden in het onderzoekstraject. De omstandigheden die moeilijkheden 

veroorzaken zijn voornamelijk de omstandigheden die nader onderzocht dienen te worden, om de 

ontstane moeilijkheden in de toekomst, wanneer gewenst, te voorkomen.  
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Module 

Een module is een kamer van het bouwwerk, of een segment van een kamer. Het is dus een bouwdeel 

dat een ruimte omsluit. Een module wordt vervaardigd door het samenvoegen van verschillende 

elementen.  

 

Ontwerp aanvullingen 

De 3D-geprinte componenten die tijdens de observatieperiode gerealiseerd zijn (maart 2014 – juni 2014) 

zijn getoetst aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Voor de eisen waar niet aan voldaan 

wordt zijn werkwijzen geformuleerd hoe wél aan de eisen voldaan kan worden. Deze werkwijzen zijn de 

ontwerp-aanvullingen.  

Parametrisch ontwerpen (scripten) 

Parametrisch ontwerpen is een ontwerpmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een script (ook wel 

‘scripten’ genoemd). Een script is een digitaal model dat bestaat uit programmaatjes die taken uitvoeren 

om  geometrie te generen. Net als dat een script een website vorm kan geven, geeft het in dit geval 

vorm aan geometrie. In plaats van het tekenen van een statisch ontwerp maak je een zogenaamde 

‘script’, waarmee je kan ontwerpen. In een script kan je parameters inbrengen die aanpasbaar zijn zoals 

bijvoorbeeld de maten, materiaaldikte of andere geometrische eigenschappen. Wanneer parameters 

aangepast worden, wordt je geometrie live aangepast gegenereerd. 
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