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Bijlage 1: Inventarisatie prestatie eisen aan 

bouwwerk van het 3D Print Canal House 

In deze bijlage worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar de prestatie eisen die 

gelden voor het bouwwerk van het 3D Print Canal House. De prestatie eisen van het bouwwerk zijn 

ingedeeld in twee groepen;  

- prestatie eisen aan de ‘drager’; 

- prestatie eisen aan de ‘omhulling’.  

 

De prestatie-eisen zijn onderzocht aan de hand van aan welke bouwvoorschriften het bouwwerk dient 

te voldoen. Deze bouwvoorschriften staan beschreven in het bouwbesluit 2012. Deze presentatie-

eisen zullen de basis vormen voor de opbouw-varianten voor de gebouw-elementen van het 3D Print 

Canal House. 

 

In dit rapport zijn alleen bouwvoorschriften opgenomen die prestatie-eisen vormen die 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. 

 

In dit rapport wordt eerst het bouwwerk van het 3D Print Canal House ‘geïdentificeerd’. Daarna 

worden de prestatie eisen van de twee groepen (drager en omhulling) één voor één toegelicht. 

 

 
Figuur 1 Overzicht prestatie eisen aan drager en omhulling (Jellema, 2004) 
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1.1. Bouwwerk identificatie 

Voordat de prestatie eisen aan de hand van de bouwvoorschriften voor het project bepaald kunnen 

worden, dient het bouwwerk ‘geidentificeerd’ te worden. Aan de hand van deze identificatie kan in het 

bouwbesluit bepaald worden aan welke bouwvoorschriften het bouwwerk dient te voldoen 

Bouwwerk type 

In het bouwbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘bouwwerk als gebouw zijnde’ en een 

‘bouwwerk geen gebouw zijnde’.  

 

De definitie in het Bouwbesluit 2012 van ‘een bouwwerk  als gebouw zijnde’ is als volgt: 

“Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt” 

  

Gezien het feit dat het ontwerp van het 3D Print Canal House beschreven kan worden als ‘omsloten 

ruimte’ en daarnaast toegankelijk is voor personen, dient het bouwwerk van het 3D Print Canal House 

als een gebouw gedefinieerd te worden.  

 

Bouwen 

De activiteiten op de bouwplaats (expo) van het 3D Print Canal House worden omschreven als 

bouwen. 

 

Dit is bepaald aan de definitie van het woord ‘bouwen’. Het begrip bouwen is in artikel 1.1, lid 1, van 

de Wabo en in artikel 1, onder a, van de Woningwet 

als volgt gedefinieerd: 

“Plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten”  

 

Gebruiksfunctie 

Elk bouwwerk is volgens het Bouwbesluit 2012 onderverdeeld in één of meer gebruiksfuncties. De 12 

hoofdgebruiksfuncties zijn: 

1.  woonfunctie; 

2.  bijeenkomstfunctie; 

3.  celfunctie; 

4.  gezondheidszorgfunctie; 

5.  industriefunctie; 

6.  kantoorfunctie; 

7.  logiesfunctie; 

8.  onderwijsfunctie; 

9.  sportfunctie; 

10.  winkelfunctie; 

11.  overige gebruiksfunctie; en 

12.  bouwwerk geen gebouw zijnde. 

 

Voor het afstudeeronderzoek wordt aangenomen dat het bouwwerk dient te voldoen aan de 

bouwvoorschriften voor de hoofdgebruiksfunctie ‘woonfunctie’. Deze aanname is bepaald aan de hand 

van gesprekken bij het 3D Print Canal House waaruit is gebleken dat het behalen van de 

bouwvoorschriften van een ‘woonfunctie’ wenselijk is. Tevens komt dit voort uit het het principe 

ontwerp van het 3D Print Canal House – een grachtenpand. 

 

Identificatie aspect Uitkomst   

Bouwwerk Gebouw   
Bouwfase Nieuwbouw, reguliere bouw   
Hoofdgebruiksfunctie bouwwerk Woonfunctie   
Aanduiding hoofdgebruiksfunctie Eengezinswoning (grachtenpand)   

Figuur 2 Overzicht bouwwerk identificatie 
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1.2. Drager  

Elk gebouw bevat een ‘drager’. Een drager zorgt ervoor dat het bouwwerk niet bezwijkt; het stort niet 

in. De prestatie eisen van een ‘drager’ kunnen ingedeeld worden in drie onderdelen: 

- Sterkte en stijfheid 

- Stabiliteit 

- Brandveiligheid 

Deze onderdelen zullen hieronder toegelicht worden. 

1.2.1. Sterkte en stijfheid 

Wil een gebouw aan de beoogde functie voldoen, dan 

moet het weerstand hebben tegen verschillende soorten 

belastingen. Met deze weerstand zal het bouwwerk niet 

bezwijken bij een bepaalde vooraf vastgestelde 

hoeveelheid belasting.  

Maatgevende belastingen kunnen bestaan uit (Figuur 3): 

- Vloerbelasting (al dan niet eigen gewicht van  de 

vloer); 

- Windbelasting; 

- Sneeuwbelasting. 

 

Deze belastingsvormen die invloed hebben op de 

sterkte en stijfheid komen voort uit verticale 

belastingen (vloerbelasting en sneeuwbelasting). Zie hiervoor Figuur 4. 

Wil een gebouw weerstand hebben tegen deze verticale belastingen, dan dient het weerstand te 

bedienen tegen twee constructieve verschijnselen; 

- Weerstand tegen bezwijken (sterkte van de constructie) 

- Weerstand tegen doorbuigen of knikken (stijfheid van de constructie) 

 

 

Figuur 4 Sterkte: weerstand tegen bezwijken (links),  Stijfheid: weerstand tegen doorbuigen (rechts) 
(Jellema, 2004) 

Bouwvoorschriften 

Het doel van de voorschriften voor sterkte is te waarborgen dat een bouwconstructie gedurende de 

ontwerplevensduur bestand is tegen de daarop werkende krachten (van Overveld, et al., 2011). 

 

Een bouwconstructie is in het Bouwbesluit 2012 in artikel 1.1, lid 1 , als volgt gedefinieerd: 

“Onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen” 

 

  

Figuur 3 Maatgevende belastingsvormen 
(Jellema, 2004) 
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In 1.5.1.7 van NEN-EN1990 (Eurocode 0) wordt de constructie als ‘constructief element’ als volgt 

gedefinieerd: 

“Fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie, bijvoorbeeld een kolom, een balk/ligger, 

een plaat, een funderingspaal” 

 

“Een raam (glas, raam- en kozijnhout) in een uitwendige scheidingsconstructie van een gebouw is 

een bouwconstructie” 

 

De krachten die op een bouwconstructie werken worden veroorzaakt door de belastingen die op die 

constructie werken (van Overveld, et al., 2011). Het gaat hierbij om: 

- blijvende belastingen (G), zoals het eigen gewicht van een constructie, vaste installaties en 

indirecte belastingen (veroorzaakt door onder andere krimp, ongelijke zetting, en een 

opgelegde vervorming); 

- veranderlijke belastingen (Q), zoals wind- en sneeuwbelasting, belasting van vloeren door 

personen, inrichting en opslag van goederen en thermische belasting; 

- buitengewone belastingen (A), zoals een ontploffing of een botsing vanwege een voertuig. 

Allereerst dient bepaald te worden welk onderdeel van het bouwwerk de constructie 

betreft. Dit onderdeel dient ‘fysisch goed te onderscheiden zijn’. Daarnaast dienen er 

uitwendige scheidingsconstructies, zoals ramen, aangebracht te worden.  

 

Gevolgklasse versus minimale sterkte 

De minimale sterkte van een bouwwerk wordt volgens NEN-EN 1990 bepaald aan de hand van een 

‘gevolgklase’. De gevolgklasse zijn gedefinieerd aan de hand van de gevolgen van het bezwijken van 

het bouwwerk. De definities van de klassen zijn als volgt; 

 

Gevolgklasse 
CC 

Omschrijving Voorbeelden van gebouwen en 
civieltechnische werken 

CC3 Grote gevolgen ten aanzien van het verlies 
van mensenlevens, of zeer 
grote economische gevolgen, sociale 
gevolgen of gevolgen voor de omgeving 

Tribunes, openbare gebouwen 
waarbij de gevolgen van het 
bezwijken groot zijn (bijv. een 
concertzaal) 
Hoogbouw (H > 70 meter) 

CC2 Middelmatige gevolgen ten aanzien van het 
verlies van mensenlevens, aanzienlijke 
economische gevolgen, sociale gevolgen of 
gevolgen voor de omgeving 

Woon- en kantoorgebouwen, 
openbare gebouwen waar de 
gevolgen van bezwijken beperkt 
zijn (bijv. een kantoorgebouw) 
Industriegebouwen van 3 
bouwlagen of meer. 

CC1 Geringe gevolgen ten aanzien van het 
verlies van mensenlevens, of kleine of 
verwaarloosbare economische gevolgen, 
sociale gevolgen of gevolgen voor de 
omgeving 

Gebouwen voor de landbouw waar 
mensen normaal niet verblijven 
(bijv. opslagschuren, 
tuinbouwkassen) 
Standaard eengezinswoningen 
Industriegebouwen t/m 2 
bouwlagen. 

 

Het grachtenpand van het 3D Print Canal House kan als ‘eengezinswoning’ beschreven worden. Voor 

de bezetting van de woonfunctie kan aangenomen worden dat dit gelijk is aan dat van een ‘standaard 

eengezinswoning’. Daardoor ook de gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens bij het 

bezwijken van het bouwwerk gelijk aan dat van een ‘standaard eengezinswoning’ en wordt de gevolg 

klasse ‘CC1’ gehanteerd.  
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Overzicht prestatie eisen sterkte: 

Bouwbesluit eisen (NEN-EN 1990):  

Gevolgklasse (Consequence Classes – CC):  CC1 

Permanente belasting: n.t.b. 

Veiligheidsfactor permanente belasting: 1,10 

Veranderlijke belasting   1,75 KN/m2 

Veiligheidsfactor variabele belasting:  1,35 

1.2.2. Stabiliteit 

Naast de verticale belastingen op de constructie als gevolg van vloer- en sneeuwbelasting, werken op 

de constructie ook horizontale belastingen. Deze belasting is het gevolg van windbelasting. Om 

weerstand te bieden tegen de horizontale belastingen dient het bouwwerk ‘stabiel’ te zijn. 

Als gevolg van instabiliteit kan een bouwwerk op drie manieren vervormen, namelijk;  

- In de langsrichting (Figuur 4, object 2) 

- In de dwarsrichting (Figuur 4, object 3) 

- Wringen, met of zonder vervorming van het vloerveld (Figuur 4, object 4) 

 

Figuur 5 Drie manieren hoe een object kan vervormen als gevolg van instabiliteit (Jellema, 2004) 

De stabiliteit van een bouwwerk kan op vier manieren gerealiseerd worden: 

- Moment vaste verbindingen tussen wanden/kolommen met fundering (Figuur 6, object 5) 

- Moment vaste verbindingen tussen wanden/kolommen met liggers/vloeren (Figuur 6, object 6) 

- Schijfwerking door vloeren of wanden (Figuur 6, object 7) 

- Diagonale (windverbanden) tussen kolommen en liggers (Figuur 6, object 8 

 

 Om tot een volledig stabiel bouwwerk te komen dient het bouwwerk in de drie 

vervormingsrichtingen een stabiliteitsvoorziening te hebben. 

 

Figuur 6 Vier manieren om stabiliteit in een bouwwerk te realiseren (Jellema, 2004) 

Overzicht prestatie eisen stabiliteit: 

Bouwbesluit eisen (NEN-EN 1990):  

Windgebied II 

Basiswindsnelheid (gemiddelde wind op 10m hoogte) 27 m/s 

Extreme stuwdruk 0,80 kN/m² 
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1.2.3. Brandveiligheid 

Elke (dragende) constructie moet voldoen aan de 

brandwerendheidseisen. De brandwerendheidseisen zijn 

opgesteld aan de hand van drie ‘vormen’; 

- Weerstand tegen bezwijken (als gevolg van brand) 

- Branddoorslag 

- Brandoverslag 

Bouwvoorschriften weerstand tegen bezwijken 

De sterkte die een bouwconstructie bij brand moet hebben, 

wordt in het Bouwbesluit 2012 aangeduid als 

brandwerendheid met betrekking tot bezwijken, uitgedrukt 

in minuten. Het gaat hierbij om de brandwerendheid met 

betrekking tot bezwijken van:  

- een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert buiten het 

subbrandcompartiment met brand (buiten de brandruimte); 

- een bouwconstructie van een aangrenzend brandcompartiment 

 

 

Figuur 8 Tabel brandwerendheidseisen (van Overveld, et al., 2011) 

Het hoogste vloerniveau van het 3D Print Canal House ligt op 11m. Daarvoor geldt een 

brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van 90 minuten voor de trappen en vloeren, en 

daarmee de dragende wanden van deze onderdelen.  

 

Voor een woonfunctie is in het Bouwbesluit 2012, artikel 2.83, lid 5, het volgende bepaald: 

In een brandcompartiment liggen niet-gemeenschappelijke ruimten van niet meer dan één 

woonfunctie en nevenfuncties daarvan. 

 

  

Figuur 7 Drie vormen van brand-
problematiek (Jellema, 2004) 
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Omvang brandcompartiment 

Zonder toepassing van het gelijkwaardigheidsartikel is de maximale omvang van een 

brandcompartiment afhankelijk van de gebruiksfunctie en of er sprake is van nieuwbouw (artikel 2.83) 

of bestaande bouw (artikel 2.89).Voor een gebouw met de gebruiksfunctie ‘woonfunctie’ geldt een 

maximale omvang van 500m².   

 

Na een analyse van het ontwerp van het 3D Print Canal House is gebleken dat het ontwerp een 

gebruiksoppervlak bevat van circa 85 m². Het totale gebruiksoppervlak van het 3D Print Canal House 

ligt daarmee onder 500m² en daarom is er één brandcompartiment vereist. 

 

Bij het 3D Print Canal House dient er één brandcompartiment aanwezig te zijn. 

Binnen dit brandcompartiment dienen de trappen en vloeren en bijbehorende 

dragende bouwconstructies een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van 

90 minuten te hebben.  

 

Volgens Bouwbesluit 2012, Artikel 2.102. geldt er voor een (sub)brandcompartiment een maximale 

vluchtroute naar een veilige plek van 30 meter. De vluchtroute van het 3D Print Canal House, 

gemeten vanaf de bovenste vloer tot de uitgang op de begane grond is meer dan 30 meter. Daarom 

dient het brandcompartiment opgedeeld te worden in een twee sub-brandcompartimenten.  

Bij het 3D Print Canal House dient het brandcompartiment opgedeeld te worden in 

twee sub-brandcompartimenten  

 

Overzicht prestatie eisen brandveiligheid: 

Bouwbesluit eisen:  

Aantal brandcompartimenten één 

Brandwerendheid 90 minuten 

Brandoverslag (tussen brandcompartimenten) Geen omliggend brandcompartiment 

Branddoorslag Geen eisen 
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1.3. Omhulling 

De omhulling van een bouwwerk moet aan verschillende prestatie eisen voldoen. Dit kunnen 

bijvoorbeeld bouwtechnische of bouwfysische eisen zijn. Deze eisen zorgen voor de voor prestaties 

op het gebied van scheiden (binnen en buiten) en vervolgens conditioneren (binnen). Dit wordt 

gevormd door de volgende prestaties: 

- Regenkering; 

- Beschutting tegen wind; 

- Bescherming tegen hitte en kou; 

- Beperking dag- en zonlichttoetreding; 

- Geluidswering; 

- Bescherming tegen stank en stof van buiten; 

- Beveiliging tegen ongenode indringers. 

 

Figuur 9 Primaire functies van de omhulling (Jellema, 2004) 

De bouwvoorschriften voor de primaire functies van de omhulling worden hieronder één voor één 

toegelicht.  

1.3.1. Mechanische eisen  

De omhulling ondervindt verschillende mechanische lasten. Deze worden gevormd door sneeuw- en 

windbelasting. De omhulling dient voldoende draagkracht te hebben om bij deze mechanische eisen 

niet te bezwijken. Met bezwijken wordt in dit geval bedoelt;  ‘’bezwijken van de ‘omhulling’, waarbij de 

‘drager’ buiten beschouwing wordt gelaten’’. 

 

Figuur 10  Mechanische eisen ter behoefte van opvangen wind- en sneeuwbelasting (Jellema, 2004) 
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Bij het bepalen van de opbouw van de elementen zal niet berekend worden of de elementen aan de 

aan de voorschriften voor sneeuw- en windbelasting voldoet. De uitvoering hiervan ligt bij een andere 

(advies)partij. De exacte belastingen van zowel wind- als sneeuwbelasting zijn daarom niet berekend. 

Bouwbesluit eisen (NEN-EN 1990):  

Windgebied II 

Basiswindsnelheid (gemiddelde wind op 10m hoogte) 27 m/s 
Extreme stuwdruk windgebied II, bouwwerk 15m hoog 0,80 kN/m² 

 

1.3.2. Energie zuinigheid  

De omhulling vormt een scheiding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, tussen een binnenklimaat en een 

buitenklimaat. De voorschriften voor energiezuinigheid zijn gegeven om bij het realiseren van een 

gewenst binnenklimaat het gebruik van fossiele brandstof te beperken. Daarbij is het belangrijkste 

doel het beperken van de CO2-emissie (van Overveld, et al., 2011). 

 

 

Figuur 11 Warmte isolerende eisen (Jellema, 2004) 

Bouwvoorschriften 

Een scheidingsconstructie en een vloer boven een kruipruimte van een verblijfsgebied, een 

toiletruimte of een badruimte moeten een bepaalde isolatiewaarden hebben. Hiervan geldt voor ten 

hoogste 2% van de uitwendige scheidingsconstructie geen eis. Deze uitzondering is opgenomen 

omdat iedere gebouwschil slecht geïsoleerde delen bevat, zoals een brievenbus, ventilatieroosters en 

leidingdoorvoeren. 

De grenswaarde voor thermische isolatie is alleen van toepassing op een ten behoeve van het 

gebruik door mensen verwarmd gebouw (artikel 5.5). Deze grenswaarde is gesplitst in een eis 

voor (van Overveld, et al., 2011): 

- ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen dienen een 

warmtedoorgangscoëfficiënt, U ≤ 2,2 W/m²·K te hebben (artikel 5.3, lid 4); 

- overige constructieonderdelen dienen een warmteweerstand, Rc ≥ 3,5 (m²·K)/W te hebben, 

(artikel 5.3, leden 1, 2 en 3). 
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Figuur 12 Eisen thermische isolatie (van Overveld, et al., 2011) 

Overzicht prestatie eisen warmte isolatie 

Ramen, deuren, kozijnen dienen een warmte-doorgangscoëfficiënt van U ≤ 2,2 

W/m²•K te hebben 

Overige constructieonderdelen dienen een warmteweerstand van Rc ≥ 3,5 (m²•K)/W 

te hebben 

Luchtdichtheid 

De luchtdoorlatendheid van een thermische schil dient beperkt te worden, zodat ook bij sterke wind 

slechts een beperkt warmteverlies als gevolg van luchtstroming door de thermische schil optreedt. Er 

geldt een luchtdichtheidseis voor een verblijfsgebied, een toiletruimte en een badruimte van een 

gebruiksfunctie waarvoor ook een Rc-waarde is voorgeschreven. 

 

 
Figuur 13 Luchtdichtheid problematiek (Jellema, 2004) 

Bouwvoorschriften 

Om het warmteverlies tot een minimum te beperken, mag de luchtvolumestroom niet groter zijn  

dan 0,2 m³/s. Omdat de energieprestatie-eis veel nauwkeuriger rekening houdt met het warmte- 

verlies door tocht, is dit voorschrift in de praktijk veelal een vangnet-eis.  

De luchtdoorlatendheid van een gebouw kan pas gemeten worden als het bouwwerk vrijwel is  

voltooid. (van Overveld, et al., 2011) 
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Voor de omgevingsvergunning voor het bouwen is het nodig dat vooraf aannemelijk wordt gemaakt, 

dat een gebouw of een deel van een gebouw waarvoor een luchtdichtheidseis geldt, hieraan zal 

voldoen. Dit wordt veelal gedaan door het toepassen van details waarvan via standaarddetails bekend 

is, dat bij een redelijke uitvoering een voldoende luchtdichtheid te verwachten is. (van Overveld, et al., 

2011) 

 

Overzicht prestatie eisen luchtdichtheid 

De luchtvolumestroom door de thermische schil mag niet groter zijn dan 0,2 m³/s.  

1.3.3. Wering van water en vocht 

Bij wering van vocht gaat het erom dat in voldoende mate wordt voorkomen dat de atmosfeer in een 

ruimte die is bestemd voor gebruik door mensen, langdurig vochtig is en om de kans te verkleinen dat 

schimmelvorming optreedt die kan leiden tot allergenen die op hun beurt weer allergische reacties 

kunnen veroorzaken (van Overveld, et al., 2011).  

 

Bouwvoorschriften 

Een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte moeten in een gebouw of 

deel van een gebouw liggen dat waterdicht is;  

Een gebouw of een deel van een gebouw is waterdicht als bij langdurige beregening en bij een 

langdurige hoge grondwaterstand geen binnenoppervlak vochtig is geworden. De wijze waarop de 

daarvoor benodigde beproevingen moeten worden uitgevoerd, is in NEN 2778 beschreven. Het 

uiteindelijke oordeel of er sprake is van waterdichtheid vindt plaats door na te gaan of monsters die 

zijn genomen uit het binnenoppervlak, tot een diepte van (10 ± 1) mm, droog zijn. Dit is het geval als 

na droging de massaverandering ≤ 0,1% is. Om aan de eisen van waterdichtheid te voldoen, wordt 

bijvoorbeeld bij een plat dak de dakbedekking voldoende hoog opgezet, om het naar binnen kunnen 

stromen van water te voorkomen. Om dezelfde reden wordt folie aangebracht onder dakpannen. 

Eveneens om te zorgen dat geen water naar binnen kan stromen, worden waar nodig waterdichte 

lagen aangebracht en worden deze lagen beëindigd met kopschotjes. (Niemand Raadgevende 

Ingenieurs BV, et al., 2012) 

Overzicht prestatie eisen 

Vooraf dient aannemelijk gemaakt te worden dat een gebouw waterdicht is. Dit wordt 

veelal gedaan door het toepassen van details waarvan via standaarddetails bekend. 

Het uiteindelijke oordeel of er sprake is van waterdichtheid vindt plaats door na te 

gaan of monsters die zijn genomen uit het binnenoppervlak, tot een diepte van (10 ± 

1) mm, droog zijn 

1.3.4. Beperking van geluid van buiten 

De omhulling beperkt het geluid dat van buiten naar de binnenzijde van het bouwwerk kan toetreden. 

De mate van geluidswering hangt af van het geluid van buiten (de geluidsbelasting).  

 

Bouwvoorschriften 

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied moet als basiswaarde altijd een GA,k ≥ 

20 dB hebben. GA,k = karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie. Dit houdt 

in dat de omhulling het geluid met 20 dB met dempen.  

Overzicht prestatie eisen 

De uitwendige scheidingsconstructie moet een geluidsdemping van 20 dB hebben 
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1.3.5. Daglichttoetreding 

De eisen voor daglicht worden gesteld vanuit een oogpunt van gezondheid. Het gaat er hierbij dus 

niet om, dat een bruikbare verlichtingssterkte wordt bereikt op een horizontaal vlak, maar om het 

welbevinden van de personen, die van bepaalde ruimten gebruik maken. In wezen gaat het erom, 

dat de in de desbetreffende ruimte aanwezige personen visueel contact hebben met buiten. 

 

 

Overzicht prestatie eisen 

Er dienen openingen in de uitwendige scheidingsconstructie aangebracht te worden 

ter behoefte van visueel contact met buiten. Equivalent daglichtoppervlak van 10% 

van het vloeroppervlak van betreffende verblijfsgebied 

1.3.6. Spuivoorziening 

Een woning moet ‘doorspuid’ kunnen worden, zodat sterke verontreinigingen versneld 

kunnen worden afgevoerd (artikel 3.42 en artikel 3.47). Een mechanische spuivoorziening is 

bij nieuwbouw alleen toegestaan voor een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang. Dit 

betekent dat in een woonfunctie en in een onderwijsfunctie ieder verblijfsgebied en iedere 

verblijfsruimte beweegbare ramen of deuren moeten hebben waarmee de vereiste 

spuiventilatie kan worden bereikt. Bovendien geldt bij nieuwbouw van een woonfunctie en 

een onderwijsfunctie dat ten behoeve van spuiventilatie in elke verblijfsruimte ten minste één 

beweegbaar raam aanwezig moet zijn (van Overveld, et al., 2011). 

Overzicht prestatie eisen 

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. 

1.3.7. Wering van (on)gedierte van buiten 

Bescherming tegen ratten en muizen 

De voorschriften om een gebouw tegen het binnendringen van ratten en muizen te beschermen, 

moeten ervoor zorgen dat deze plaagdieren niet al te gemakkelijk nestelmogelijkheden vinden. 

Daarmee worden de voortplantingsmogelijkheden beperkt. Er is dan ook voorgeschreven dat 

geen openingen in een uitwendige scheidingsconstructie aanwezig mogen zijn die breder zijn dan 

10 mm; 

 

Overzicht prestatie eisen 

Er mogen geen openingen in de uitwendige scheidingsconstructie aanwezig die 

breder zijn dan 10 mm 
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1.3.8. Inbraakveiligheid 

Inbraakwerendheid 

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen van een te bouwen 

woning moeten (volgens artikel 2.130) een inbraakwerendheid hebben van minimaal 

weerstandsklasse 2, als zij liggen in een bereikbaar deel van een gevel of van een inwendige 

scheidingsconstructie, te bepalen volgens NEN 5087 (van Overveld, et al., 2011). 

 

Voor weerstandsklasse 2 wordt rekening gehouden met een inbreker die probeert het dak- of 

gevelelement met lichamelijk geweld open te breken (dat wil zeggen intrappen, schouderduw, kracht 

zetten, eruit trekken enzovoort). De inbreker probeert bovendien het dak of gevelelement open te 

breken door gebruik te maken van (een vastgestelde set) gereedschappen en middelen. 

Dit gebeurt volgens een in de norm voorgeschreven methode. Deze klasse 2 komt overeen met een 

inbraakwerendheid van drie minuten. (Niemand Raadgevende Ingenieurs BV, et al., 2012) 

 

Overzicht prestatie eisen 

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

betekend een bepaalde mate van weerstand tegen openbreken door middel van 

lichamelijk geweld en en/of gereedschappen. 
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1.4. Bouwen van drager en omhulling 

1.4.1. Aanwezigheid van installaties 

Elektriciteitsvoorzieningen 

De aanwezigheid van een elektriciteitsvoorziening is in afdeling 6.2 van Bouwbesluit 2012 niet  

direct voorgeschreven. Indirect is de aanwezigheid van een elektriciteitsvoorziening echter in de  

meeste gebouwen verplicht om diverse voorgeschreven voorzieningen, zoals verlichting, noodver- 

lichting en rookmelders, op aan te kunnen sluiten. (van Overveld, et al., 2011) 

 

Gasvoorzieningen 

De aanwezigheid van een gasvoorziening in een bouwwerk is niet verplicht (van Overveld, et al., 

2011). 

 

Warmte levering 

Voor warmtelevering is in Bouwbesluit 2012 alleen bepaald dat bij nieuwbouw een gebouw met  

een of meerdere verblijfsgebieden moet worden aangesloten op het distributienet voor warmte  

(artikel 6.10, lid 3) als:  

- de aansluitafstand ≤ 40 m is; of  

- de aansluitafstand > 40 m is en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand 

van 40 m.  

 

Of daadwerkelijk warmte  geleverd is afhankelijk van een contract met een warmte leverend bedrijf. 

Bouwbesluit 2012 verplicht niet tot het aanbrengen van een verwarmingsinstallatie in het gebouw (van 

Overveld, et al., 2011).  

 

Watervoorziening  

De voorschriften voor watervoorziening beogen dat de watervoorziening zodanig is uitgevoerd 

dat het water dat door het distributiebedrijf wordt aangeleverd ook bij de tappunten van 

voldoende kwaliteit is. Daarnaast is bepaald wanneer een watervoorziening aangesloten moet 

worden op een daarvoor bestemd distributienet. 

De aanwezigheid van een watervoorziening is in afdeling 6.3 van Bouwbesluit 2012 niet direct 

voorgeschreven. Als echter een watervoorziening aanwezig is, dan moet deze voldoen aan de 

eisen in deze afdeling. Een watervoorziening moet zijn aangesloten op het distributienet voor 

drinkwater als:  

- de aansluitafstand ≤ 40 m is; of  

- de aansluitafstand > 40 m is en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een 

aansluitafstand  

van 40 m.  

De aansluitplicht voor drinkwater betekent niet dat ook daadwerkelijk drinkwater moet worden 

afgenomen. De aansluitplicht houdt slechts de verplichting in tot het aanbrengen van de 

technische voorzieningen die het betrekken van drinkwater mogelijk maakt. Of drinkwater 

wordt geleverd, is afhankelijk van een met het waterbedrijf af te sluiten contract. 

(van Overveld, et al., 2011)  

De aanwezigheid van een warmwatervoorziening is in Bouwbesluit 2012 niet voorgeschreven. 

Een afvoer van huishoudelijk afvalwater moet in elk gebouw aanwezig zijn, met:  

- een toiletruimte; of 

- een badruimte; of 

- een opstelplaats voor een lozingstoestel.  

Overzicht prestatie eisen 

Er dient een afvoer voor huishoudelijk afvalwater aanwezig te zijn. 
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Opstelplaats verwarmings- en warmwatertoestel 

De voorschriften voor het voorzien in opstelplaats voor een verwarmings- en een warmwatertoestel 

zijn ervoor bedoeld zodat er duidelijkheid is over de plaats waar zich aansluitpunten moeten bevinden 

voor elektriciteit, gas, drinkwater en riolering. Bovendien is dit van belang voor de aanwezigheid van 

een voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook, als het gaat om  

een opstelplaats voor een verbrandingstoestel. In onderstaande tabel staat vermeld welke 

gebruiksfuncties bij nieuwbouw een opstelplaats voor een verwarmings- en voor een 

warmwatertoestel moeten hebben. 

 
 

1.4.2. Scheiden bouw- en sloopafval 

In het bouwbesluit 2012, artikel 1.29, tweede lid wordt voorgeschreven dat bouw- en sloopafval als 

bedoeld in artikel 8.9 van het besluit ten minste gescheiden wordt in de volgende fracties: 

a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen  

b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot; 

c. teerhoudend asfalt; 

d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot; 

e. niet-teerhoudend asfalt; 

f. vlakglas, al dan niet met kozijn; 

g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal; 

h. dakgrind; 

i. armaturen; 

j. gasontladingslampen. 
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1.5. Totaal overzicht prestatie eisen 

Prestatie eisen aan de ‘drager’ 

Bouwbesluit 
onderdeel 

Eis 

Voorschriften: 
Veiligheid 

Bouwconstructie is gedurende de levensduur bestand tegen de daarop 
werkende krachten 

 De bouwconstructie is een fysisch goed te onderscheiden deel van een 
constructie 

 Trappen en vloeren en bijbehorende dragende bouwconstructies hebben een 
brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van 90 minuten. 

 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 

Constructieonderdelen dienen te voldoen aan (inbraak)weerstandsklasse 2’ 

 De omhulling moet bestand zijn tegen een extreme windstuwdruk van 0,80 
kN/m² . 

Voorschriften: 
Gezondheid 

De uitwendige scheidingsconstructie moet een geluidsdemping van 20 dB 
hebben 

 De uitwendige scheidsconstructie dient waterdicht te zijn. Het 
binnenoppervlak tot een diepte van (10 ± 1) mm moet te allen tijde droog zijn. 

 Bij de aanwezigheid van een kruipruimte, dan mag door de vloer van die 
kruipruimte naar een erboven gelegen verblijfsgebied, toiletruimte en 
badruimte per m² vloeroppervlakte geen grotere specifieke 
luchtvolumestroom (q”v) dan 20 ·10–6 m³/s gaan. 

 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. 

 Er mogen geen openingen in de uitwendige scheidingsconstructie aanwezig 
die breder zijn dan 10 mm 

 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 

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

 Overige constructieonderdelen dienen een warmteweerstand van Rc ≥ 3,5 
(m²•K)/W te hebben 

 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 

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 

Er dient een afvoer voor huishoudelijk afvalwater aanwezig te zijn. 

Voorschriften: 
bruikbaarheid 

Er dient een opstelplaats voor een verwarmingstoestel en een 
warmwatertoestel aanwezig te zijn voor de positionering van aansluitpunten 
voor elektriciteit, gas, drinkwater en riolering 
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Bijlage 2: Toetsing aan bouwbesluit eisen 

 
Tabel 1 Prestatie-eisen versus huidige 3D-geprinte componenten (1/2) 

Bouwbesluit 

onderdeel
Bouwbesluit eis

Aanwezigheid in 

3D-geprint element
Toelichting Bewijs/bron

Mogelijk aanvullend bouwdeel, 

materiaal of actie

Voorschriften: 

Veiligheid
1

Bouwconstructie is gedurende de levensduur bestand 

tegen de daarop werkende krachten O   

Materiaalonderzoek  heeft uitgewezen dat de huidige opbouw 

niet bestand kan zijn tegen de daarop werkende krachten (A.C. 

van der Veen, 2014)

Materiaal onderzoek 

3DPC (A.C. van der 

Veen, 2014)

-Logische indeling constructie

-Constructieve bouwmaterialen

2
De bouwconstructie is een fysisch goed te 

onderscheiden deel van een constructie O   

Het is niet duidelijk of het 3D-geprinte deel zal voorzien in  

constructieve-ondersteuning, stabiliteit, functioneert als 

omhulling of een combinatie van dit allemaal

Wand doorsnede Fysisch goed te onderscheiden 

constructie in gebouw-elementen

3

Trappen en vloeren en bijbehorende dragende 

bouwconstructies hebben een brandwerendheid met 

betrekking tot bezwijken van 90 minuten.
O   

Het materiaal smelt bij een temperatuur van 200 graden 

binnen enkele seconden van vast- naar vloeibare staat, 

waardoor het materiaal alleenstaand niet voorziet in een 

brandveilige draagconstructie

Factsheet Henkel, 

Macromelt 6900E.  

Softening point (°C)  

135 – 145 

-Brandveilig constructiemateriaal

-Brandwerende materialen

4

De bouwconstructie moet in voldoende mate stabiel 

zijn om een extreme windstuwdruk van 0,80 kN/m² te 

kunnen weerstaan.
O   

In de wanden zijn diagonale schachten ontworpen. Echter 

vormen zij geen stabiele constructie vanwege het ontbreken 

van onderlinge verbindingen en oplossingen op hoger niveau 

dan 'elementen-niveau'

-Stabilteitsprincipe bepalen

-Stabiliteitsoplossingen

Voorschriften: 

Veiligheid
5

Constructieonderdelen dienen te voldoen aan 

(inbraak)weerstandsklasse 2’ O   

De omhulling, gevormd door het 3D-printmateriaal, kan 

eenvoudig met een zaag of heet voorwerp doordrongen 

worden 

Wandopbouw verstevigen met 

bouwmaterialen

6
De omhulling moet bestand zijn tegen een extreme 

windstuwdruk van 0,80 kN/m² ?
Onbekend Onbekend

 -

Voorschriften: 

Gezondheid
7

De uitwendige scheidingsconstructie moet een 

geluidsdemping van minimaal 20 dB hebben O   

Kunststof element met weinig massa voor geluidsisolatie Factsheet Henkel, 

Macromelt 6900E. 

Density 0.98g/cm3

Wandopbouw aanvullen met 

geluidswerende materialen zoals 

isolatie of materialen met hoge 

massa

8

De uitwendige scheidsconstructie dient waterdicht te 

zijn. Het binnenoppervlak  tot een diepte van (10 ± 1) 

mm moet te allen tijde droog zijn.
P

Het 3D-print materiaal Macromelt realiseert een kunststof 

omhulling dat waterdicht is. Gebleken op locatie is dat 

printafwijkingen zorgen voor openingen die groter dan 10mm 

kunnen zijn. Nabewerkingen en aanvullingen zijn daarom 

nodig. 

Factsheet Henkel, 

Macromelt 6900E.  

Water absorption < 

0.5%

-Nabewerkingen oppervlakte

-Verbindingsoplossingen

9

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

P

In het ontwerp zijn de nodige openingen aangebracht

 -

10

Er mogen geen openingen in de uitwendige 

scheidingsconstructie aanwezig die breder zijn dan 10 

mm
O   

Gebleken op locatie is dat printafwijkingen zorgen voor 

openingen die groter dan 10mm kunnen zijn. Nabewerkingen 

en aanvullingen zijn daarom nodig. (Bron: optische analyse 

van 3D-geprinte elementen)

-Nabewerkingen oppervlakte

-Verbindingsoplossingen

Prestatie eisen aan de ‘drager’

Prestatie eisen aan de ‘omhulling’
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Tabel 2 Prestatie-eisen versus huidige 3D-geprinte componenten (2/2) 

Bouwbesluit 

onderdeel
Bouwbesluit eis

Aanwezigheid in 

3D-geprint element
Toelichting Bewijs/bron

Mogelijk aanvullend bouwdeel, 

materiaal of actie

Voorschriften: 

Gezondheid
11

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.

O   

In het ontwerp en de uitvoering zijn geen kozijnen en 

beglazing opgenomen 

Kozijnen en beglazing

Voorschriften: 

Energiezuinighei

d

12
Ramen, deuren, kozijnen dienen een warmte-

doorgangscoëfficiënt van U ≤ 2,2 W/m²•K te hebben O   

Er zijn geen isolerende voorzieningen opgenomen in zowel 

ontwerp als in de praktijk 

Kozijnen en beglazing

13
Overige constructieonderdelen dienen een 

warmteweerstand van Rc ≥ 3,5 (m²•K)/W te hebben O   

Er zijn geen isolerende voorzieningen opgenomen in zowel 

ontwerp als in de praktijk (bron: optische analyse van 3D-

geprinte elementen)

Isolatiemateriaal

14
De luchtvolumestroom door de thermische schil mag 

niet groter zijn dan 0,2 m³/s. O   

Het 3D-print materiaal Macromelt realiseert een kunststof 

omhulling dat luchtdicht is.  Echter, kieren en naden door 

printafwijkingen en incomplete verbindingen tussen 

elementen zorgen wel voor luchtvolume stroom. (bron: 

optische analyse van 3D-geprinte elementen)

-Nabewerkingen oppervlakte

-Verbindingsoplossingen

Bouw- en sloopafval dienen ten minste gescheiden te 

worden in de volgende fracties:

a. als gevaarlijk aangeduide n.v.t.

b. teerhoudende dakbedekking, n.v.t.

c. teerhoudend asfalt; n.v.t.

d. bitumineuze dakbedekking, n.v.t.

e. niet-teerhoudend asfalt; n.v.t.

f. vlakglas, al dan niet met kozijn; n.v.t.

g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal; n.v.t.

h. dakgrind; n.v.t.

i. armaturen; n.v.t.

j. gasontladingslampen. n.v.t.

Voorschriften: 

Installaties
16

Er dient een afvoer voor huishoudelijk afvalwater 

aanwezig te zijn. O   

Niet gespecificeerd, ontwerp uitgewerkt tot VO-niveau Ruimte reserveren voor leidingwerk 

en afvoer

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

O   

Niet gespecificeerd, ontwerp uitgewerkt tot VO-niveau Opstelplaats aanwijzen t.b.v. ruimte 

reserveren voor leidingwerk en 

advoer

Voorschriften: 

Bouwen en 

slopen

Prestatie eisen aan de ‘omhulling’

Prestatie eisen aan bouwen van de ‘drager’ en de ‘omhulling’

15

Wand doorsnede

-

In de Participerend Observatie periode werden  alleen 3D-

printmateriaal Macromelt 6900E en beton gebruikt als 

bouwmateriaal. Deze materialen zijn niet opgenomen in de 

li jst van bouw- en sloopafval dat gescheiden dient te worden. 

Echter is gebleken dat de visie van de Nederlandse Bouw en 

Heijmans betreft; efficient omgaan met materialen. Daarom 

zal er in de praktijk  toch vereist worden dat de 

bouwmaterialen te scheiden van elkaar zijn.

Ontwerp ondersteunt het scheiden 

van bouwmaterialen in de sloop-

fase



Afstudeerproject J. Vos - Onderzoeksrapportage Pagina 23 
 

Bijlage 3: Morfologische basis schema’s  

 

Figuur 14 Morfologisch basis schema voor ontwerpen gebouwschil en draagconstructie 

  

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 15 Morfologisch basis schema voor ontwerpen uitvoeringsmethode, focus volgens 
kernknelpunten (deel 1/2) 

 

  

nr Functie

1
Positioneer-

punten

A) 1x1D, 1x2D en 1x3D B) 1x1D, 1x2D en 1x3D C) 2x1D, 1x2D en 1x3D D) 3x1D, 1x2D en 1x3D E) 1x1D, 1x2D en 1x3D

2

Verschijning-

vorm van 

postioneer-punt

A) Oppervlak van object B) Voorziening in object C) Markering op object

- -

3

Stelmethode 

voor positioneer- 

punten

A) Op maat stellen B) Gedwoningen positioneren

- - -

4

Type stel-

hulpmiddel voor 

positioneren

A) Stelschoor / stempel B) Bouwkraan C) Takel, lier

D) Hydraulisch, pneumatisch 

werktuig E) Handmatig

A) Droog - zwaartekracht

B) Droog - materiaal 

verbinding

C) Droog - 3D-geprinte 

verbinding

D) (prefab)

hulpconstructie

E) Nat -Doorlopende mortel-

constructie

F) Nat -Gains G) Nat - Lijm/kit H) Lassen

- -

6
Afdichting-

principe

A) Enkelvoudig 

afdichtingssysteem

B) Meervoudig 

afdichtingssysteem

- - -

A) Membraamdichting B) Compressiedichting

C) Dichting, tevens 

bevestiging

- -

D) Kitdichting E) Lasnaad

F) Waterafdichting door vorm 

van voeg

- -

Werkwijzen

Overzicht mogelijke werkwijzen voor opstellen uitvoeringsvarianten

Productie-aspect: Montage, deelaspect 'positioneren'

Productie-aspect: Montage, deelaspect 'verbinden' (verticaal)

5 Fixatie-wijze

7 Afdichtings-wijze
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Figuur 16 Morfologisch basis schema voor ontwerpen uitvoeringsmethode, focus volgens 
kernknelpunten (deel 1/2) 

 

  

A) Droog - zwaartekracht

B) Droog - materiaal 

verbinding

C) Droog - 3D-geprinte 

verbinding

D) (prefab)

hulpconstructie

E) Nat -Doorlopende mortel-

constructie

F) Nat -Gains F) Nat - Lijm/kit G) Lassen

- -

9
Afdichting-

principe

A) Enkelvoudig 

afdichtingssysteem

B) Meervoudig 

afdichtingssysteem

- - -

A) Membraamdichting B) Compressiedichting

C) Dichting, tevens 

bevestiging

- -

D) Kitdichting E) Lasnaad

F) Waterafdichting door vorm 

van voeg

- -

11
Transport 

materieel

A) Verrijdbare pallet of 

palletwagen B) Transport rails C) Heftruck D) Portaalkraan E) Hijskraan

12
Automatisering-

graad

A) Fabrieksmatige productie

B) Geautomatiseerde 

productie C) Gerobotiseerde productie

- -

13
Indeling in 

modules

A) Behouden van huidige 

opdeling in modules

B) Nieuwe indeling in modules, 

per verdieping 4st

B) Nieuwe indeling in modules, 

per verdieping 2st

- -

Productie-aspect: Transport

Productie-aspect: Automatisering

Productie-aspect: Modulair bouwen

Productie-aspect: Montage, deelaspect 'verbinden' (horizontaal)

Fixatie-wijze8

Afdichtings-wijze10
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Bijlage 4: Onderzoeksresultaten voor 

uitvoering: ‘hoe’ er gebouwd kan gaan 

worden 

Er is nu bekend ‘wat’ er mogelijk bij het 3D Print Canal House gerealiseerd kan gaan worden. Hiermee 

kan verder onderzocht worden hoe hiervoor een uitvoeringsconcept ingericht kan worden. 

De doelstelling van het afstudeeronderzoek is namelijk: het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept 

voor het 3D Print Canal House. In de volgende fase van het afstudeeronderzoek, de ontwerpfase, 

wordt het uitvoeringsconcept ontwikkeld. In deze fase, de onderzoeksfase, zijn de benodigdheden 

voor het ontwikkelen van dit uitvoeringsconcept onderzocht. Daarvoor zijn tevens de benodigde 

werkwijzen in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek hiernaar zijn in dit hoofdstuk toegelicht.  

  

Met het beantwoorden van de vraag; “WAT zal er gebouwd worden?’ staat het 

bouwwerk er nog niet. Daarvoor moeten we antwoord geven op de vraag: ‘HOE 

zal gebouwd worden?’ (Gassel, et al., 2000) 

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. 

Gebleken is dat het ‘proces-denken’ bestaat verschillende soorten hoofdprocessen.  Een algemeen 

geaccepteerd uitgangspunt is dat er in elke organisatie drie hoofdsoorten processen zijn: 1) 

besturende processen, 2) primaire processen, en 3) ondersteunende processen (Nieuwenhuis, 2003).  

De besturende en ondersteunende processen zijn voor alle organisaties in hoofdlijnen het zelfde 

opgezet. De primaire processen zijn daarentegen per organisatie sterk verschillend. 

 

 
Figuur 17 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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2.1.1. 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. Het onderzoek richt zich daarmee voornamelijk 

op het primaire proces, namelijk het productieproces van een bouwwerk. Het onderzoek bevindt zich 

(nog) niet in een stadium waar de aspecten uit het de besturende processen, zoals tijd en geld, 

maatgevend zijn. Er wordt in dit stadium voornamelijk onderzocht welke werkwijzen er mogelijk zijn 

voor het primaire proces.  

De vraag ‘hoe’ er gebouwd kan gaan worden betreft in dit onderzoek dus het primaire proces. Aan de 

hand van de ‘voorwaarden’ uit de doelstelling is geselecteerd welk uitvoeringstechnisch productie-

aspect onderzocht dient te worden. De resultaten zijn te zien in Tabel 3. 

Meetbaar resultaten uit doelstelling Proces Aspect(en) 

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

Primair 
proces 

Productie-ontwerp  

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 

Productie-ontwerp  

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 er 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 3 Selecteren van te onderzoeken productie-aspecten aan de hand van de doelstelling.  

Om de doelstelling te behalen worden de aspecten ‘Maat’, ‘Materieel’, en ‘Plaats’ onderzocht, zoals te 

zien is in Tabel 3.  

 

In de komende sub-hoofdstukken worden de drie uitvoeringstechnische productie aspecten één voor 

één behandeld. Per hoofdstuk wordt eerst uitgelegd welke activiteit binnen betreffende aspect 

onderzocht dient te worden aan de hand van de geconstateerde knelpunten en aan de hand van het 

de eerder opgestelde hoofdactiviteiten voor het realisatieproces. 

 

Modulair bouwen 

Er wordt een apart sub-hoofdstuk besteed aan de bouwmethode ‘modulair bouwen’ - het bouwen met 

kamers. Er is gekozen voor een apart sub-hoofdstuk voor ‘modulair bouwen’ zodat overzichtelijk blijft 

welke specificaties voortvloeien als gevolg van het bouwen met modules (de kamers). 
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2.2. Het productie-aspect: ‘Maat’ 

Voor het bereiken van de doelstelling, het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept, zal voor het 

uitvoeringstechnische productie-aspect ‘maat’ werkwijzen bepaald moeten worden. Het bepalen van 

de definitieve werkwijzen wordt gedaan in de volgende fase van het afstuderen, de ontwerpfase. De 

mogelijke werkwijzen waar in betreffende fase een keuze uit gemaakt dient te worden zijn in dit sub-

hoofdstuk onderzocht. 

‘wat’ en ‘waarom’ binnen productie-aspect ‘Maat’ 

Zoals uitgelegd in de inleiding van dit hoofdstuk, is per productie-aspect bepaald ‘wat’ en ‘waarom’ 

onderzocht dient te worden per productie-aspect. Dit is voor dit productie-aspect bepaald aan de hand 

van: 

- de geconstateerde knelpunten die zijn geconstateerd tijdens Participerend Observeren bij het 

3D Print Canal House (Tabel 4) en;  

- de hoofdactiviteiten van het realisatie proces (Tabel 5).  

 

Activiteiten waarvoor 

werkwijzen bepaald 

moeten worden (‘wat’) 

Knelpunten (‘waarom’) 

 Kernknelpunt   

- Beheersen van de 

maat tijdens 

montage 

- Montage 

 Positioneren 

 Fixeren 

 Afdichten 

D. Er wordt geïmproviseerd bij de bewerking en verwerken van 

gebouw componenten, elementen en modules omdat er in het 

ontwerp niet genoeg rekening gehouden is met de realisatie, wat leidt 

tot inefficiënte oplossingen van lage kwaliteit 

- Montage 

 Positioneren 

E. Tijdens het bewerken van componenten en transporteren en 

monteren van elementen vinden handmatige en onveilige 

handelingen plaats omdat er niet voorzien is in de benodigde 

middelen 

 Geconstateerde knelpunt 

- Beheersen van de 

maat tijdens 

montage 

- Montage 

 Fixeren 

 Afdichten 

14. Bij de verticale verbinding tussen elementen is geen 

oplossing ontworpen voor het opvangen van afwijkingen in het 3D-

geprinte oppervlakte (zoals stelruimte). Hierdoor ontstaan 

kieren/openingen bij de verbindingen.   

- Montage 

 Fixeren 

 Afdichten 

15. In de elementen zijn geen horizontale verbindingen 

ontworpen om de elementen op elkaar te kunnen aansluiten tijdens 

het ‘stapelen 

- Beheersen van de 

maat tijdens 

montage 

25.  Tijdens het 3D-printen zijn er bewegingen in het reeds 

3D-geprinte deel en het printbed, waardoor afwijkingen van enkele 

centimeters in het oppervlak van de elementen ontstaan ten opzichte 

van het digitale ontwerp  

- Montage 

 Fixeren 

 Afdichten 

32. Wanneer de elementen aan elkaar gemonteerd worden zullen 

kieren en naden ontstaan en dient er geïmproviseerd te worden om 

dit op te lossen  

Tabel 4 ‘wat’ en ‘waarom’ bij productie-aspect ‘Maat’ aan de hand van knelpunten 
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Complexiteitsniveau Hoofdactiviteit (‘waarom’) 
Activiteiten binnen productie-

aspect ‘Maat’ (‘wat’) 

Component 
1. 3D-printen van gebouw 

componenten met de Kamermaker 
(geen) 

Component 
2. Gebouw componenten 

transporteren naar 
verwerkingsplaats 

(geen) 

Element 
3. Componenten aanvullen tot 

gebouw elementen 

Bepalen van de werkelijke maat 
van een ‘element’ 

Positioneren- juist om gaan met 
de werkelijke maat 

Verbinden 
- Fixeren 
- Afdichten 

Module 
4. Gebouw elementen monteren tot 

modules 

Bepalen van de werkelijke maat 
van een ‘module’ 

Positioneren- juist om gaan met 
de werkelijke maat 

Verbinden 
- Fixeren 
- Afdichten 

Concept 5. Modules monteren tot gebouw 

Positioneren- juist om gaan met 
de werkelijke maat 

Verbinden 
- Fixeren 
- Afdichten 

Tabel 5 ‘wat’ en ‘waarom’ bij productie-aspect ‘Maat’ aan de hand van hoofdactiviteiten 

Uit deze twee tabellen zijn voor het productie aspect ‘Maat’ de volgende activiteiten gebleken: 

1. Bepalen van werkelijke maat (waarmee tijdens positioneren en verbinden rekening mee 

gehouden dient te worden) 

2. Montage 

 Positioneren 

 Fixeren 

 Afdichten 

 

Per activiteit van dit productie-aspect zijn de mogelijke werkwijzen onderzocht. De resultaten hiervan 

worden hierna toegelicht.  
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2.2.1. Beheersen van de maat 

Voor de montage van de objecten (componenten, elementen en modules) moet duidelijk zijn met 

welke maatafwijkingen om gegaan dient te worden. De maatafwijkingen die mogelijk kunnen optreden 

bij het uitvoeringsproces van het 3D Print Canal House zijn in dit sub-hoofdstuk onderzocht. 

Ontwerpmaat en werkelijke maat 

Het productie aspect ‘maat’ wordt beheerst om op een juiste manier om te gaan met ‘maatafwijkingen’ 

tijdens het uitvoeringsproces. 
 

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 

gebleken dat er drie soorten afwijkingen zijn, 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 er een afwijking van het bedoelde printpad ontstaat. Dit kan ontstaan 

doordat er bijvoorbeeld teveel materiaal wordt geëxtrudeerd waardoor het naast het printpad terecht 

komt. Het kan ook voorkomen dat er bij schuine oppervlaktes te weinig onderliggend materiaal is om 

op te printen, waardoor het printmateriaal ‘naar beneden zakt’. Als laatste zijn er afwijkingen 

geconstateerd als gevolg van een ‘offset’ die ontstaat bij het pauzeren en vervolgens herstarten van 

een printsessie. Bij dit proces wordt de printkop handmatig terug naar de eindpositie gestuurd, als de 

nieuwe startpositie afwijkt ten opzichte van de eindpositie is er sprake van een ‘offset’. De kwaliteit van 

het 3D-geprinte oppervlak verschilt. Uit de 3D-prints op bouwlocatie is gebleken dat voornamelijk de 

hoeken van de 3D-geprinte componenten verschillen. 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 er rekening gehouden dient te worden met een maatafwijking van circa 30mm. 

Deze maatafwijkingen vindt plaats in de lengte/breedte van een 3D-geprint component.  
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Figuur 18 Verschil in oppervlakte afwijkingen, links circa 8mm, rechts circa 1mm.  

 
Figuur 19 Schematisering van mogelijke maatafwijkingen 3D-geprinte elementen als gevolg van 3D–

printen – afwijkingen in het oppervlakte 

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 

uitzeten. 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.  

- 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 er een maatafwijking van circa 30mm geconstateerd. 

 
Figuur 20 Schematisering van mogelijke maatafwijkingen 3D-geprinte elementen als gevolg van 
wisselende fysische omstandigheden– ‘warping’ van de hoekpunten 
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3. Afwijkingen als gevolg van belasting 

Uit materiaal onderzoek is gebleken dat het gebruikte 3D-printmateriaal in bepaalde mate flexibele is. 

Hierdoor kunnen er 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 er, en zo ja hoe groot, de maatafwijkingen als gevolg van spatkrachten 

zijn. 

 
Figuur 21 Schematisering van mogelijke maatafwijkingen in elementen als gevolg van spatkrachten, bij 

het toevoegen van vulmaterialen in de schachten 

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.  
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2.2.2. Positioneren van componenten, elementen en modules.  

Voor het correct positioneren van de objecten tijdens het realisatieproces van het 3D Print Canal is de 

theorie van het correct positioneren van een object onderzocht.  

Wat dient er gepositioneerd te worden 

Uit de hoofdactiviteiten is gebleken dat er verschillende objecten gepositioneerd dienen te worden. 

Het positioneren van objecten kan voorkomen bij objecten van drie verschillende complexiteitniveaus. 

Dit kan zijn: het positioneren van een (constructie)component in een element, het positioneren van 

elementen die onderling verbonden worden of het positioneren van modules die onderling verbonden 

worden. Dit is weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 6). 

Complexiteit 
niveau 

Te positioneren onderdeel Visualisatie 

Element 
Component - in een 3D-geprint 
component 

 

Module 

Element t.b.v. bevestiging aan 
ander element: 

A. Wand – wand 
B. Wand - vloer 
C. Wand - kozijn 

 

Concept 
Module t.b.v. bevestiging op/aan 
andere module 

 
Tabel 6 Te positioneren onderdelen bij het 3D Print Canal House 
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Hoe dient er gepositioneerd te worden? 

Bij het positioneren van een object in een ruimte is er 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 er minimaal nodig zijn en;  

3. hoe deze punten op de juiste positie gepositioneerd worden. 

Dit deze drie factoren worden hier onder toegelicht. 

 

1. Welke punten verdienen de naam ‘positioneerpunt’ 

Volgens het dictaat ‘Uitvoeringtechniek – montageplan’ (Hoof, z.j.) is het aantal positioneringspunten 

afhankelijk van de vormvastheid van een object. Bij een object kan ten aanzien van de positie in een 

ruimte onderscheid worden gemaakt in zes vrijheids- graden: drie translaties en drie rotaties. Alle zes 

de vrijheidsgraden kunnen worden ingeperkt door bij een vormvast object tenminste drie niet op één 

lijn gelegen punten een positie te geven: één punt voor drie richtingen (3D), één punt voor twee 

richtingen (2D), en één punt voor één richting (1D). Bij niet-vormvaste objecten is voor elke 

vormverandering per veranderlijke richting één extra positioneerpunt nodig (1D). 

Positioneerpunten kunnen voorkomen in verschillende ‘verschijningsvormen’. De verschillende 

verschijningsvormen van een positioneringspunt zijn als volgt (Hoof, z.j.); 

- Oppervlak van het element 

Het oppervlak (bijvoorbeeld de zijkant of onderkant) van een element kan gehanteerd worden 

als positioneringspunt 

- Voorziening op/in element 

Er kan bijvoorbeeld een ‘markering’ als voorziening 3D-geprint worden op de oppervlakte van 

het element. Dit kan bijvoorbeeld het midden van het element zijn.  

- Markering uitgezet op element  

Op een element kan een markering gezet worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het midden 

van het element op te meten vanaf twee zijden, om het ‘exacte’ midden van een element te 

bepalen.  

 

2. Aantal positioneerpunten die minimaal nodig zijn 

Het aantal positioneerpunten is afhankelijk van de volgende factoren (Hoof, z.j.):  

A. het aantal richtingen waarin ieder punt gepositioneerd wordt;  

B. de vormvastheid van het object;  

C. de bedoeling om het effect van maatafwijkingen te verminderen. 

Deze factoren worden hieronder één voor één toegelicht.  

 

A. Aantal richtingen waarin ieder punt gepositioneerd wordt;  

Een positioneerpunt kan in drie richtingen gepositioneerd worden, betreffende de diepte, de breedte 

en de hoogte (translaties). Daarnaast zijn er in deze drie richtingen ook nog rotaties mogelijk. Dit zijn 

rotaties over de X, Y of Z as. Hoeveel punten gehanteerd moeten worden om een object te 

positioneren wordt bepaald door de vormvastheid en de functie van het onderdeel. 

 

Figuur 22 Aantal vrijheidsgraden (links) en minimaal aantal positioneringspunten (rechts) (Hoof, z.j.) 
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B. Vormvastheid van het object;  

De vormvastheid van het object bepaald hoeveel positioneringspunten er nodig zijn om een object op 

de juiste positie te positioneren. Bijvoorbeeld, een stijfwandelement (Figuur 23) vereist bij het 

positioneren minder positioneringspunten dan een (torsie)slap wandelement (Figuur 24). Bij een 

torsieslap element dient er een extra positioneringspunt toegevoegd te worden om te bovenste 

hoekpunten van het object op de juiste positie te krijgen. Bij een buig- en torsieslap element moeten er 

in het midden van het element nog extra positioneringspunten toegevoegd worden om een eventuele 

buiging te uit te positioneren.  

 

Figuur 23 Minimaal aantal positioneringspunten bij een stijf wandelement (Hoof, z.j.)

 

Figuur 24 Mogelijk aantal positioneringspunten bij een torsieslap wandelement (Hoof, z.j.) 

 

Figuur 25 Mogelijk aantal positioneringspunten bij een buig- en torsieslap element (Hoof, z.j.) 

C. De bedoeling om het effect van maatafwijkingen te verminderen 

In de praktijk zal er altijd onderscheid gemaakt worden tussen hoeveel positioneringspunten mogelijk 

zijn en hoeveel er nodig zijn. De bedoeling bepaald uiteindelijk hoeveel positioneringspunten nodig 

zijn. Als voorbeeld, voor een buig- en torsieslap wandelement dat niet in het zicht is het mogelijk dat 

de keuze wordt gemaakt om de eventuele buiging van het element te accepteren en daarmee dus niet 

te positioneren. Wanneer de buiging geaccepteerd wordt, worden hiermee twee positioneringspunten 

uitgesloten.  
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3. Methode voor positioneren van de punten 

Met alleen het bepalen van hoeveel positioneringspunten er zijn, komt een object nog niet op zijn 

exacte positie. Er zijn verschillende methoden om een object op de juiste positie te positioneren. Het 

positioneren kan op twee methoden uitgevoerd worden;  

A. Gedwongen positioneren 

B. Op maat stellen 

Deze twee positioneringsmethoden worden hier onder per methode toegelicht.  

 

A. Gedwongen positioneren (aanslag) 

Gedwongen positioneren heeft over het algemeen de voorkeur ten opzichte van stellen (Hoof, z.j.). 

Dit is omdat door middel van gedwongen positioneren minder kans op fouten is. Bij gedwongen 

positioneren wordt een onderdeel op een vooraf gesteld aanslag gepositioneerd. Deze aanslag is 

een onderdeel dat toegevoegd is dat eenvoudig op de gewenste positie gebracht kan worden. 

Hierdoor hoeft het te positioneren onderdeel, dat in deze gevallen groter/lomper zijn, niet meer 

gesteld te worden. 

 

Figuur 26 Verschillende methoden voor gedwongen positioneren door middel van aanslagen (Hoof, z.j.) 

B. Op maat stellen 

Op maat stellen is het tijdelijk positioneren van een onderdeel en dit onderdeel vervolgens 

handmatig (bij)stellen tot zijn definitieve positie. Hierbij wordt dus niet gebruik gemaakt van 

vooraf gestelde aanslagen. In de praktijk zijn het vaak grote elementen, zoals wanden, die in 

zijn geheel nagesteld moeten worden.  

 

Figuur 27 Verschillende methoden voor positioneren door middel van stellen (Hoof, z.j.) 
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Hulpmiddelen bij positioneren van de punten (verplaatsen) 

Bij het positioneren kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt om het element van een 

globale positie naar zijn exacte positie te verplaatsen. De benodigde kracht voor het verplaatsen van 

een object kan worden uitgeoefend door of met behulp van een of meer van de volgende middelen 

(Hoof, z.j.):  

- een bouwkraan (dus niet alleen voor het transport, maar ook voor het stellen);  

- een stelvoorziening (blijft in principe in de constructie achter) zoals bouten, moeren, 

draadeinden e.d.;  

- een stelhulpmiddel zoals stelschoor, stempel, stootijzer, lier, en mechanische, hydraulische of 

pneumatische hefwerktuigen.  

 

Het bepalen van de mogelijke werkwijzen voor het positioneren is gedaan aan de hand van de eerder 

genoemde drie factoren: 1. welke punten de benaming positioneerpunt krijgen, 2. hoeveel van die 

punten zijn er minimaal nodig zijn en 3. hoe deze punten op de juiste positie gepositioneerd worden.  

 

Overzicht aantal positioneerpunten (factor 1 en 2) 

De kenmerken van een te positioneren object (stijf, torsie-slap, etc) bepalen dus 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 positionerings-model gekozen 

worden.  

 

Overzicht aantal positioneringspunten per type object van het 3D Print Canal House 

Complexiteit 
niveau 

Soort te positioneren 
onderdeel 

Visualisatie 

Overeenkomstig 
positioneringsmodel 

met bijbehorende 
positioneringspunte

n 

Minimaal 
aantal 
punten 

Element 

Component - in een 3D-
geprint component,  
Kenmerk: langwerpig, 
stijf 

 
 

1x 1D 
1x 2D 
1x 3D 

Module 

Element t.b.v. 
bevestiging aan ander 
element: 

C. Wand – wand 
D. Wand - vloer 
E. Wand – kozijn 

 
Kenmerk: stijf element 

  

1x 1D 
1x 2D 
1x 3D 

 

Element t.b.v. 
bevestiging aan ander 
element: 

F. Wand – wand 
G. Wand - vloer 
H. Wand – kozijn 

 
Kenmerk: torsieslap 
element  

 

2x 1D 
1x 2D 
1x 3D 
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Element t.b.v. 
bevestiging aan ander 
element: 

I. Wand – wand 
J. Wand - vloer 
K. Wand – kozijn 

 
Kenmerk: buig- en 
torsieslap element  

 

3x 1D 
1x 2D 
1x 3D 

Concept 
Module t.b.v. bevestiging 
op/aan andere module 

 
 

1x 1D 
1x 2D 
1x 3D 

Tabel 7 Overzicht aantal 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 per aspect zijn in onderstaand overzicht te zien.  

Overzicht mogelijke werkmethoden voor positioneren van de punten 

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 8 Overzicht mogelijke werkmethoden voor positioneren van de punten 
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2.2.3. Het verbinden van elementen en modules 

Net als bij de realisatie van elk bouwwerk worden de objecten bij het 3D Print Canal House verbonden 

om één bouwwerk te vormen. Daarvoor is aller eerst in kaart gebracht welke objecten verbonden 

dienen te worden voor het realiseren van het 3D Print Canal House. De te verbinden objecten zijn te 

vinden in Tabel 9. 

Complexiteit 
niveau 

Te verbinden object Visualisatie 

Module 

Element t.b.v. bevestiging aan ander element: 
A. Wand – wand  

 verticaal 
B. Vloer – wand 

 Horizontaal 
 Verticaal 

C. Vloer - vloer 
 Horizontaal 

 

Concept 

Module t.b.v. bevestiging op/aan andere module 
D. Wand – wand  

 verticaal 
E. Vloer – wand 

 Horizontaal 
 Verticaal 

F. Vloer - vloer 
 Horizontaal 

 
Tabel 9 Te verbinden objecten bij het 3D Print Canal House 

Verbinden = fixeren + afdichten 

Verbinden van onderdelen bestaat in de praktijk uit twee losse processen;  

1. fixeren en;  

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, 

betekend dit nog niet dat de verbinding tussen deze onderdelen ook voldoet aan alle prestatie-eisen 

van een verbindingen (zie taakstelling 1). Daarvoor wordt een verbinding ook nog afgedicht. De 

afdichting zorgt voor de scheiding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. In de praktijk betekend dit het wind- en 

waterdicht (of tocht- en vochtdicht) maken van een verbinding.  

Hieronder worden de mogelijke werkwijzen voor het fixeren en afdichten toegelicht. 
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1. 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 er een verbinding op 

basis van wrijving gemaakt worden. Deze verbinding komt voort uit het feit dat wanneer twee 

oppervlaktes tegen elkaar aangedrukt worden, er een weerstandskracht ontstaat (wrijving).  

Fixatie wijze Toelichting Visualisatie 

Droog – zwaartekracht (‘koud’) 

Zwaartekracht / 
normaal kracht 

De ‘eenvoudigste’ fixatie tussen twee 
onderdelen kan gerealiseerd worden door 
middel van zwaartekracht. Twee onderdelen 
die op elkaar gepositioneerd zijn kunnen 
gebruik maken van deze neerwaartse kracht 
om hen op elkaar te fixeren. Hun eigen 
gewicht zal in bepaalde gevallen voldoende 
zijn om de positie te behouden.   

Wrijving 

Een fixatie kan als gevolg van wrijving tot 
stand komen. Bij wrijving is er sprake van 
een weerstandskracht wanneer twee 
oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl 
ze tegen elkaar aan gedrukt worden. Zij 
kunnen tegen elkaar aan gedrukt worden 
door bijvoorbeeld zwaartekracht of een 
toegevoegde constructie kracht  

 

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. Voor het verbinden van vloeren of wanden kunnen verbindingssystemen uit de 

prefabbeton-wereld toegepast worden. 
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Fixatie wijze Toelichting Visualisatie 

Droog – materiaalverbinding 

Klik/schuif 

Een van de verbindingen die in november 
2014 bij het 3D Print Canal House is 
uitgetest is een klik/schuif verbinding. Met 
dergelijke verbindingen kunnen losse 
componenten als een soort ‘Lego-verbinding’ 
aan elkaar verbonden worden. 

 

Bouten / moeren 
/ ankers 

Inklemming bouten/moeren 
Door middel van bouten/moeren kunnen 
componenten aan elkaar verbonden worden. 
Dit kan een inklemming zijn van het 3D-
printmateriaal, maar dit kan een inklemming 
zijn van zowel het 3D-printmateriaal plus een 
toegevoegde interne constructie, zoals 
bijvoorbeeld beton. 

 

Mechanisch of chemisch anker 
Een mechanisch anker wordt in een geboord 
gat aangebracht waar het zichzelf vast 
‘klemt’. Door het aandraaien van het anker 
spreidt het uiteinde van het anker zich, 
waardoor het zich zelf vastklemt. Een 
chemisch anker wordt in een geboord gat 
‘gelijmd’. Een chemisch anker bestaat 
daarom naast het anker ook uit een 
glascapsule, gevuld met kunsthars, 
verharder en toevoegingen, of een 2-
componenten mortel.  

 

Instorten (vooraf) 
Een ankerhuls kan in een bekist aangebracht 
worden voordat het vulmateriaal, 
bijvoorbeeld beton, wordt aangegoten. De 
ankerhuls wordt in de bekisting bevestigd 
door middel van een bout aan de buitenzijde 
van de bekisting.   

Prefab  
constructie 

Een concept dat bij het 3D Print Canal 
House is ontworpen, is het koppelen van de 
elementen door middel van doorlopende 
schachten. De schachten van de individuele 
elementen worden gevuld waardoor zij 
samen één geheel vormen. Deze koppeling 
zorgt voor onderlinge fixatie van de 
elementen. Dit kan uitgevoerd worden met 
een prefab constructie die in de schachten 
geschoven wordt en op een nader te 
bepalen methode ‘vergrendeld’ wordt. 
Doordat de toegevoegde constructie door 
meerdere objecten ‘loopt’, worden deze 
objecten onderling gefixeerd.  
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Fixatie wijze Toelichting Visualisatie 

Droog – materiaal (Bevestiging producten) 

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  

Prefab wand-
bevestigingsdoos 

HALFEN HLB Loop Box is een 
verbindingsmethode voor prefab betonnen 
wanden. Het is een stalen behuizing die in 
de bekisting wordt opgenomen alvorens het 
storten. Door de twee wanden tegen elkaar 
aan te schuiven ontstaat tussen de twee 
stalen behuizingen een ruimte die gevuld kan 
worden met een mortel/beton die de twee 
behuizingen aan elkaar fixeert.  

 
 

Natte verbindingen – materiaalverbindingen 

Door hert 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. 

Fixatie wijze Toelichting Visualisatie 

Nat – mortel, lijm 

Kit/ lijm 

Objecten kunnen onderling verbonden 
worden door middel van een lijm of kit. Op 
de twee objecten die aan elkaar moeten 
worden bevestigd, wordt lijm/kit 
aangebracht die zich hecht aan de te 
fixeren oppervlakten. Dit wordt adhesie 
genoemd: hechting van een lijmlaag aan 
een oppervlak. Daarnaast moet de lijm of 
kit zelf ook genoeg kracht bezitten om de 
fixatie te realiseren. Dit wordt cohesie 
genoemd: de sterkte van de lijm-fixatie.  

Beton / 
wapening 

Het concept van de doorlopende 
schachten kan, naast de methode van het 
toevoegen van een ‘prefab-constructie’, 
ook uitgevoerd worden met een 
vulmateriaal – zoals beton. Door het 
vulmateriaal door de schachten van 
verschillende objecten te laten lopen, zal 
het vulmateriaal een fixatie tussen deze 
objecten realiseren.   
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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. De las-technieken die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn als volgt;  

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 Figuur 

28. 

 
Figuur 28 Test met heet-gas lassen (heat-gun) bij het 3D Print Canal House 

Extruder-

lassen 

Bij extruder-lassen wordt een kunststof materiaal in vloeibare staat toegevoegd. Er 

wordt als het ware handmatig een naad ‘3D-geprint’. Dit materiaal is in vloeibare 

staat omdat het (net als bij het 3D-printproces) verhit is tot zijn smelttemperatuur. 

Dit vloeibare kunststof hecht zich aan het oppervlakte waar het op wordt 

aangebracht door het onderling 'aan elkaar smelten’ als gevolg van het verhitte en 

vloeibare materiaal. Dit kan toegepast worden op de naad van twee onderdelen om 

deze naad aan elkaar te fixeren. 

‘Plasti-

lassen’ 

De techniek van Plasti-lassen maakt gebruik van metalen ‘haarspelden’. Deze 

‘haarspelden’ worden verwarmd en vervolgens in het kunststof onderdeel gedrukt. 

Doordat de ‘haarspeld’ verwarmt is smelt hij direct in het kunststof object en wordt 

de speld omringt door het kunststof. Hierdoor wordt de spelt gefixeerd in het 

betreffende onderdeel. Door deze spelden over een naad aan te brengen worden 

de twee aangrenzende onderdelen aan elkaar gefixeerd. De uitstekende uiteindes 

kunnen met een tang eenvoudig van de spelden worden afgebroken. Vervolgens 

wordt het oppervlak glad gemaakt door middel van een soldeerbout, op een wijze 

zoals een strijkbout kleding glad maakt.    

  
Figuur 29 Plasti-lassen (Bron: Video ‘TechnoSkillsGenerato’: Repareren/lassen van 

kunststof onderdelen) 

 

Tabel 10 Mogelijke werkwijzen voor fixeren (bovenstaande tabellen)  
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2. 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 het kiezen van;   

A. een afdichtingsprincipe en  

B. een 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 vaan aparte voorziening voor 

de afdichting tegen wind en 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’. 

 

Principe drukvereffening;  

Dit houdt in dat wanneer er een drukverschil heerst over een scheidingsconstructie (gevel, 

dak, verbinding van onderdelen) – het effect daarvan geminimaliseerd kan worden door 

‘drukvereffening’. Bij een goede drukvereffening is er bij een gecombineerd regen-wind aanval 

op de scheidingsconstructie vrijwel geen drijvende kracht die het (regen)water in de 

constructie perst. Daarmee wordt de basis gelegd voor een betrouwbare waterdichting. 

Voorwaarde voor drukvereffening is dat zich in de constructie een spouw bevindt in die 

verbinding staat met de buitenlucht, terwijl de scheiding naar de binnenruimte vrijwel 

luchtdicht is.  (Hendriks, 2008) 

 

   

Figuur 30 Enkelvoudig afdichtingssysteem (links) en meervoudig afdichtingssysteem (rechts) 
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B. Mogelijke werkwijzen voor 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. De mogelijke principes zijn als volgt;

 

I. Membraamdichting 

Een membraandichting wordt gerealiseerd door een folie over een voeg aan de 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 oppervlakten 

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 oppervlakten vormen. Deze afdichting hecht 

aan de twee oppervlakten waardoor een wind- en/of waterdichte afsluiting tussen de twee 

oppervlakten 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 oppervlakten worden op een bepaalde positie verbonden 

tot één doorlopend oppervlak. 

VI. Afdichting door vorm van voeg 

Bij een horizontale voeg tussen twee oppervlakten kan de vorm van de voeg zorgen voor  

de waterdichting. 

Tabel 11 Mogelijke werkwijzen voor fysieke afdichting

Eisen bij het realiseren van een afdichting 

Om een betrouwbare afdichting te realiseren zijn er, ondanks de geringe omvang van een afdichting, 

relatief veel eisen verbonden aan de invulling van een afdichting. De eisen die aan een afdichting 

gesteld kunnen worden zijn als volgt: 

 

Functionele eisen aan afdichting  

goede hechting op de aangrenzende materialen  

aanvaardbaar uiterlijk  

bestand tegen wisselende voegbreedte-variaties (vermoeidheid), druk- en trekbelastingen,  

weerstand tegen buiging, afschuiving, wringing, schokken en stoten  

weerstand tegen mechanische belastingen van buitenaf (slijtage)  

bestand tegen warmte, vocht en vorst  

bestand tegen (UV)-licht en stralingseffecten  

bestand tegen aantasting door insecten, ongedierte en planten  

bestand tegen gewoonlijk in de atmosfeer voorkomende verontreinigingen en vervuilingen  

bestand tegen verkleuring door biologische, fysische of chemische invloeden  

bestand tegen bijzondere belastingen, zoals brand en chemicaliën (zuren, basen, oliën en vetten). 
Tabel 12 Functionele eisen aan een afdichting (Hendriks, 2008) 

Bij het ontwerpen van een afdichting in de ontwerpfase dient met deze eisen rekening gehouden te 

worden.  
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2.3. Het productie-aspect: ‘Materieel’ 

Voor het bereiken van de doelstelling, het ontwikkelen van een uitvoeringsconcept, zal voor het 

uitvoeringstechnische productie-aspect ‘Materieel’ een definitieve werkwijze bepaald moeten worden, 

zodat duidelijk is waarvoor materieel nodig is en welke materieel daarvoor toegepast kan worden. Het 

bepalen van een definitieve werkwijze wordt gedaan in de volgende fase van het afstuderen, de 

ontwerpfase. De mogelijke werkwijzen waar in betreffende fase een keuze uit gemaakt dient te 

worden zijn in dit sub-hoofdstuk onderzocht. 

‘wat’ en ‘waarom’ binnen productie-aspect ‘materieel’ 

Zoals uitgelegd in de inleiding van dit hoofdstuk, is per productie-aspect bepaald ‘wat’ en ‘waarom’ 

onderzocht dient te worden per productie-aspect. Dit is voor dit productie-aspect bepaald aan de hand 

van: 

- de geconstateerde knelpunten die zijn geconstateerd tijdens Participerend Observeren bij het 

3D Print Canal House Tabel 13 en;  

- de hoofdactiviteiten van het realisatie proces Tabel 14.  

 

Activiteiten waarvoor werkwijzen 

bepaald moeten worden (‘wat’) 
Knelpunten (‘waarom’) 

 Kernknelpunt   

- Transporteren componenten, 

elementen en modules 

- Automatiseren van 

handelingen 

D. Er wordt geïmproviseerd bij de bewerking en 

verwerken van gebouw componenten, elementen en 

modules omdat er in het ontwerp niet genoeg rekening 

gehouden is met de realisatie, wat leidt tot inefficiënte 

oplossingen van lage kwaliteit 

- Transporteren componenten, 

elementen en modules 

- Automatiseren van 

handelingen 

E. Tijdens het bewerken van componenten en 

transporteren en monteren van elementen vinden 

handmatige en onveilige handelingen plaats omdat er 

niet voorzien is in de benodigde middelen 

 Geconstateerde knelpunt 

- Transporteren componenten, 

elementen en modules 

16. In de elementen zijn geen voorziening ten 

behoeften van transport opgenomen waardoor het 

moeilijker is de elementen veilig te transporteren  

- Transporteren componenten, 

elementen en modules 

- Automatiseren van 

handelingen 

26. Er zijn geen transport- voorzieningen of materieel 

voor het transporteren van 3D-geprinte elementen, 

waardoor geïmproviseerd wordt bij het transport wat leidt 

tot onveilige situaties.  

- Transporteren componenten, 

elementen en modules 

- Automatiseren van 

handelingen 

28. De tijdelijke transportmethode voor elementen 

van circa 50 – 150 kg door middel van handmatig tillen 

voldoet niet aan de arbo-voorschriften  

Tabel 13 ‘wat’ en ‘waarom’ bij productie-aspect ‘materieel’ aan de hand van knelpunten 
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Complexiteits-
niveau 

Hoofdactiviteit 
Activiteiten binnen productie-

aspect ‘materieel’ 

Component 
1. 3D-printen van gebouw componenten 

met de Kamermaker 
(geen) 

Component 
2. Gebouw componenten transporteren 

naar verwerkingsplaats 
Component transport van Kamer-
maker naar verwerkingsplaats 

Element 
3. Componenten aanvullen tot gebouw 

elementen 

Transport van fysiek product naar/in 
een component 

Automatiseren van handelingen voor 
vervullen ontwerp-aanvullingen 

Module 
4. Gebouw elementen monteren tot 

modules 

Transporteren van element naar 
verwerkingsplaats 

Automatiseren van handelingen voor 
het monteren van elementen 

Concept 5. Modules monteren tot gebouw 
Transporteren van module naar 
realisatie-plaats 

Tabel 14 Activiteiten binnen productie-aspect ‘materieel’ 

Uit deze twee tabellen is voor het productie aspect ‘materieel’ de volgende activiteit gebleken: 

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’ er 

getransporteerd dient te worden en wat de mogelijke werkwijzen voor het transporteren zijn. 

Daarnaast is voor het automatiseren van handelingen onderzocht welke werkwijzen er mogelijk zijn 

voor het automatiseren. De resultaten hiervan worden hieronder toegelicht. 
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2.3.1. Materieel voor transport 

Voor het bepalen van het benodigde transportmaterieel is bepalend ‘wat’ er 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, zie bijlage 2. 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 zijn bepaald door het ontwerp en de indeling in de hoofdactiviteiten van het 

bouwproces te analyseren. Echter is het is nog niet duidelijk wat de begin- en eindpunten van deze 

transportbewegingen zijn. De huidige bouwplaats inrichting kan mogelijk verandert worden door het 

uitvoeringsconcept. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat transport-technisch gezien een andere indeling 

zal zorgen voor kortere en eenvoudigere transportbewegingen. Daarnaast zal een andere indeling 

kunnen zorgen voor een makkelijkere inrichting van de hoofdactiviteiten.  

Aan de hand van de grootte van de bouwplaats is bepaald dat op de bouwplaats een maximale 

hemelsbrede transport afstand van 22,5 meter zal kunnen plaats vinden. Dit is bepaald door de 

transport begin- en uitpunten op de uitersten van de bouwplaats te plaatsen en de hemelsbrede 

afstand tussen deze twee punten op te meten. Zie hiervoor Figuur 31.  

De transportbewegingen die volgen uit deze analyse zijn als volgt 

- Transport van een 3D-geprint component vanuit de Kamermaker naar de verwerkingsplaats 

o Horizontaal: afhankelijk van bouwplaats indeling - maximaal 22,5 meter 

o Verticaal: 0 meter 

- Transport van een element van de werkingsplaats naar de module-montageplaats 

o Horizontaal: afhankelijk van bouwplaats indeling - maximaal 22,5 meter 

o Verticaal: 0 meter 

- Transport van een module van de module-montageplaats naar de montageplaats van het totale 

grachtenpand 

o Horizontaal: afhankelijk van bouwplaats indeling - maximaal 22,5 meter 

o Verticaal: afhankelijk van de verdieping – tussen de 0 en 15 meter 

 
Figuur 31 Maximale transportafstand (hemelsbreed) bij opstelling van de transport begin- en eindposities 

in de hoeken van de bouwplaats 
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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.  

100-500 kg 

In deze gewichtsklasse kan gebruikt worden gemaakt van een verrijdbare plateau, bijvoorbeeld een 

pallet met wielen of een steekwagen-pallet combinatie. Het is mogelijk om de 3D-print direct op dit 

plateau te realiseren. De gewichten en de omvang van de elementen lenen zich ervoor om door een 

persoon naar de betreffende locatie getransporteerd te worden door het verrijdbare plateau te duwen. 

Voor hetzelfde principe kan ook een transport-rails gebruikt worden. Op deze transportrails kan een 

verrijdbaar plateau aangebracht worden. Naast deze kleine systemen zijn er ook grotere systemen 

denkbaar, zoals een portaalkraan of hijskraan. 

350-1 750 kg 

Ook in deze gewichtsklasse kan nog gebruik worden gemaakt van eventueel verrijdbare plateaus. De 

omvang en het gewicht van de te transporteren onderdelen in deze categorie zijn met een verrijdbaar 

plateau ook met de hand te verplaatsen. Daarnaast is het voor deze categorie en de omvang van de 

te transporteren onderdelen ook mogelijk om gebruik te maken van grotere systemen zoals een 

portaalkraan of een hijskraan.  

 

7 000 – 15 000 kg 

In deze gewichtsklasse worden grote (circa 3x3x3m tot 6x3x3m) en zware onderdelen getransporteerd 

in zowel horizontaal als verticale richting. Hiervoor vallen de eenvoudigere systemen af die bij de 

lichtere gewichtsklassen gebruikt kunnen worden, dus het verrijdbare plateau en de transport-rails. 

Voor deze gewichtsklasse blijken hijskranen geschikt, al dan niet een mobiele of vaste hijskraan.  

 

Een overzicht van bovenstaande gewichtsklasse is te vinden in Tabel 15. 

 

Complexiteit 
niveau 

Te transporteren 
onderdeel 

Transport 
beweging 

Transport 
gewicht 

Transport materieel 

Component 3D-geprint component Horizontaal 100 – 500 kg 

Verrijdbare pallet 

Transport-rails 

Portaalkraan 

Kraan 

Element 
Element voorzien van 
ontwerp aanvullingen 

Horizontaal 350 – 1750 kg 

Verrijdbare pallet 

Transport-rails 

Portaalkraan 

Hijskraan 

Module 
Modules voorzien van 
diverse elementen 

Horizontaal 
Verticaal 

7000 – 15 000 kg Hijskraan 

Tabel 15 Mogelijke werkwijzen voor transporteren 
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2.3.2. Materieel voor ‘automatisering’ 

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 en de 

benodigde ontwerpaanvullingen. 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 er 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 

Er is gebleken dat dat het automatiseren van de handelingen toegepast kan worden bij het realiseren 

van de ontwerp-aanvullingen en bij de activiteiten die voortkomen uit de productie-aspecten ‘montage’ 

(hoofdstuk 0) en ‘transport’ (hoofdstuk 2.3). 

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 aan de hand van de referenties.  
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1. Fabrieksmatige productie - IQ-woning fabriek 

Bij het principe van fabrieksmatige productie wordt er 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 er gewerkt met geconditioneerde 

omstandigheden. Daarnaast vindt er per handeling specialisatie en standaardisatie plaats en kunnen 

hiervoor specifieke hulpmiddelen ontwikkeld en ingezet worden. (bezoek IQ-woning fabriek, 2014). 

 

Referentie – bezoek IQ-woning fabriek 

De IQ-woning is een bouwmethode ontwikkeld door Ballast Nedam. Bij deze bouwmethode wordt 

gebruik gemaakt van 3D modules bestaande uit prefab beton. Deze modules worden voor 85% in de 

fabriek, en daarmee onder geconditioneerde omstandigheden, geproduceerd (iqwoning.nl – media, 

2013). De prefab betonnen basis van een woning is binnen één week gereed. Vervolgens wordt de 

afbouw in de module gemonteerd. Onder afbouw wordt verstaan het aanbrengen van trappen, 

keuken, tegelwerk, sanitair, bedrading, leidingwerk et cetera. Het aanbrengen van de afbouw duurt, 

net zoals het produceren van de basis module, ongeveer een week waardoor de totale doorlooptijd 

van een woning in de fabriek ongeveer twee weken is. Wanneer deze elementen klaar zijn worden 

deze per vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd. Hier worden de verschillende modules op 

elkaar gestapeld waardoor er een woning ontstaat. (Rooswinkel, 2014) 

 

 
Figuur 32 Inrichting van IQ-woning fabriek – ‘assemblagelijn’ door middel van specialisatie-hallen (Bron: 

Rooswinkel, 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 worden er loopkatten in de fabriek 

gebruikt die handmatig aangestuurd worden.  

 

       
Figuur 33 Hal 1: wapening (links). Hal 4: prepareren mal (midden) en storten (rechts)  

 

 

       
Figuur 34 Hal 2: Opslag modules (links) en afbouw van modules (midden en rechts) 

Bron foto links en midden: Ballast Nedam    

 

                          
Figuur 35 Transporteren van modules (links) en plug&play verbindingsoplossingen voor koppelen 

leidingwerk van de modules (rechts)  

Bron foto links: Ballast Nedam 
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Leerpunten van referentieproject 

Tijdens het bezoek aan de IQ-woning fabriek is gebleken dat de complexiteit van de modules die zij 

produceren in de hoeveelheid installaties zit. Voor de woningen is een grote hoeveelheid installaties 

nodig die door de gehele module zijn aangebracht. Deze hoeveelheid installaties worden allemaal van 

te voren in de bekisting gepositioneerd. Deze complexiteit is een leerpunt voor de ontwerpfase van het 

3D Print Canal House wanneer er rekening wordt gehouden met het toevoegen van installaties 

- Complexiteit zit sterk in hoeveelheid installaties 

- Complexiteit zit sterk in verbinden van de installaties bij koppelen modules 

 

Fabrieksmatig werken 

- Werken met assemblage lijn leidt tot specialisatie van werkzaamheden wat uiteindelijk de 

kwaliteit en productiviteit verhoogt, dit bleek uit gesprekken tijdens de rondleiding (bezoek IQ-

woning fabriek, 2014) 

- Werknemers blijken enorm veel baat te hebben bij geconditioneerd werken. Bij de rondleiding 

(bezoek IQ-woning fabriek, 2014) werd verteld dat de werknemers aangaven het liefst altijd 

geconditioneerd te blijven werken en het liefst niet meer buiten ‘op locatie’ te willen werken 

- Er worden pneumatisch/automatisch te sluiten en te openen bekistingen gebruikt voor het 

produceren van de modules 

- Er worden loopkatten gebruikt voor het transporteren van de modules 

 

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. 

Referentie – Producten van machine leverancier, HOMAG 

Homag is een leverancier van machines waarmee geautomatiseerd deuren en deurkozijnen 

gefabriceerd kunnen worden. De machines verschillen van ‘simpele’ machines die een enkele taak uit 

kunnen voeren (zoals boren of frezen) tot en met complete systemen bestaande uit diverse machines 

die samen een diversiteit aan taken kunnen uitvoeren. De complexiteit van een deur of deurkozijn is 

lager dan dat van een complete woning-module (zie IQ-woning), wat waarschijnlijk de mogelijkheid tot 

automatiseren eenvoudiger maakt. (HOMAG, z.j.)  

 

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. 
 

     
Figuur 36 Automatische productielijn voor deuren - frezen en boren (inks) en automatische productielijn 

voor deuren – laden en lossen (rechts) (Bron: Homag.com, 2014) 
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Leerpunten 

Per handeling een aparte ‘machine’ 

- De machines die gebruikt worden kunnen één handeling uit voeren, zoals boren, frezen, of 

transporteren, en dit over een selectief pad 

o Voordeel van deze enkele handelingen voor automatisering zijn de eenvoudigere en 

daarmee hoogst waarschijnlijk goedkopere machines die ontwikkeld en aangeschaft 

moeten worden 

Beperkte ontwerpvrijheid 

- Er is een beperkte ontwerpvrijheid door het gebruik van machines die een enkele handeling 

(over een bepaald pad) uit kunnen voeren. Vorm-aanpassen in het ontwerp zullen waarschijnlijk 

leiden tot knelpunten met de productielijn  

3. Gerobotiseerde productie 

Bij gerobotiseerde productie wordt er 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 toepassingen toegepast kan worden, waar de machines bij 

geautomatiseerde productie alleen toegepast kan worden voor één toepassing. Dit komt door de 

beweegvrijheid van de robots en daarnaast doordat de robot van ‘tool’ kan wisselen.  

Referentie – Gesprek met Sales Manager van Fanuc Benelux – marktleider op het gebied van 

productie en levering van industriële robotarmen.  

Industriële robotarmen kunnen ingezet worden voor diverse toepassingen. De robots hebben 

‘volledige’ flexibiliteit’ door de grote hoeveelheid assen in de arm. Daarnaast kan er gebruik gemaakt 

worden van toepassing-specifieke opties. Deze opties kunnen door de robot automatisch verwisseld 

worden. (Bakker, 2014) 

Een voorbeeld van een robotarm van FANUC:  

De innovatieve M-710iC serie is ontwikkeld voor het 

hanteren van gemiddelde gewichten (20 tot 70kg). Met 

zijn slanke robotpols, solide robotarm en kleine 

voetprint is deze robotserie geschikt voor tal van 

toepassingen. (FANUC, z.j.) 

M-710 Series, toepassing voor onder andere: 

- Laden en lossen 

- Machinegereedschap laden en lossen 

- machinebelading 

- onderdelen overdracht 

- montage / assembleren 

- Spuitgieten 

- De verpakking van levensmiddelen 

- Spuitwerk 

- Snijden, slijpen, ontbramen en polijsten 

- (Boog)lassen van zware en lange delen 

De kosten van een robot uit de serie M-710 zijn circa 

30 000 euro (Bakker, 2014). Dit is inclusief alle basis 

benodigdheden om de robot aan te sturen zoals 

elektra-voeding en software.  

  

Figuur 37 Fanuc robot, serie R-2000 
(Bron: Fanuc Robots, 2014) 
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Noot: Er dient rekening gehouden te worden met bewegingen van robot. Vanuit veiligheid dient 

hiervoor een afsluitbare kooi geplaats te worden waar in de robot zijn werk uitvoert. Deze kooi mag 

alleen betreden worden als de robot is uitgeschakeld. 

Leerpunten 

Multifunctioneel 

- Een industriële robot arm is multifunctioneel inzetbaar. Eén arm kan diverse functies uitvoeren. 

De robots kunnen uitgevoerd worden met een ‘kop’ waar verschillende tools op zitten die 

allemaal verschillende handelingen kunnen uitvoeren. De robots zijn hiermee dus ook 

aanpasbaar in de toekomst.  

 

Ontwerpvrijheid 

- Door de grote bewegingsvrijheid van de industriële robotarm is er meer ontwerpvrijheid. Dit 

komt omdat de arm geprogrammeerd wordt voor een bepaalde beweging, maar bij bijvoorbeeld 

een andere vorm van een object kan er een ander programma ingeladen worden. Hierdoor kan 

de robot voor verschillende objecten, met verschillende vormen, ingezet worden. 

 

Veiligheidsvoorziening 

- Doordat de industriële robots geprogrammeerd worden met een diversiteit aan handelingen en 

bewegingen dient het volledige ‘werkveld’ van de robot afgeschermd te worden. Personen die 

zich rond de robot bevinden kunnen niet ‘voorspellen’ welke bewegingen de robot zal maken 

en kunnen hierdoor geraakt worden door de robot arm, wat zal leiden tot veiligheidskwesties. 

Daarom moet er rekening worden gehouden dat de robot in een afgezette ruimte bevindt die 

niet betreedt mag worden wanneer de robot in werking is.  

 

Wisselde vormgeving van elementen is geen probleem 

- Er valt een link te maken van een parametrisch ontworpen model naar het ‘programma’ van de 

robot. Net als dat er een G-code voor de 3D-printer automatisch gegenereerd kan worden, kan 

er ook een bepaald programma automatisch gegenereerd worden. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld een ‘standaard programma’ waarvan per programma de bewegingen/coördinaten 

verschillen. Bij het 3D Print Canal House is het dus goed mogelijk dat het uit te voeren 

programma van de robot automatisch gegenereerd wordt aan de hand van het parametrische 

model, net als dat dit voor de 3D-printen gerealiseerd kan worden 

 

Meerdere robots zijn mogelijk 

- Keuze hoofdzakelijk gebaseerd op de ‘range’ (reikwijdte) en de ‘payload’ (hanteerbaar gewicht) 

en beweegvrijheid (hoeveelheid assen) 

 

De robots zijn eenvoudig programmeerbaar, er is erg gebruiksvriendelijke software voor het 

programmeren van de robot 

 

Multifunctioneel inzetbaar.  

- Er kan gebruik worden gemaakt van een multifunctionele ‘kop’ waar meerdere tools opzitten. 

De robot kan de ‘kop’ roteren om gebruik te maken van een ander tool 

- Er kan gebruik worden gemaakt van automatisch verwisselbare ‘koppen’. De robot kan een 

‘kop’ verwisselen om een andere tool op de robot te laden 

 

Mogelijkheden ongekend 

- De mogelijkheden van de robots zijn enorm. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere robots tegelijk 

ingezet worden die ‘samenwerken’.  

- Alle soorten machines en robots zijn qua programma aan elkaar te koppelen.  
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2.4. 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. Dit wordt gedaan in 

de volgende fase van het afstuderen, de ontwerpfase. De benodigde ruimte op het werkterrein wordt 

in dit sub-hoofdstuk toegelicht.  

‘wat’ en ‘waarom’ binnen productie-aspect ‘plaats’ 

Zoals uitgelegd in de inleiding van dit hoofdstuk, is per productie-aspect bepaald ‘wat’ en ‘waarom’ 

onderzocht dient te worden per productie-aspect. Dit is voor dit productie-aspect bepaald aan de hand 

van: 

- de geconstateerde knelpunten die zijn geconstateerd tijdens Participerend Observeren bij het 

3D Print Canal House (Tabel 16) 

 

Activiteiten waarvoor 

werkwijzen bepaald 

moeten worden (‘wat’) 

Knelpunten (‘waarom’) 

 Kernknelpunt   

- Indelen van het 

werkterrein 

D. Er wordt geïmproviseerd bij de bewerking en verwerken van 

gebouw componenten, elementen en modules omdat er in het 

ontwerp niet genoeg rekening gehouden is met de realisatie, wat leidt 

tot inefficiënte oplossingen van lage kwaliteit 

 Geconstateerde knelpunt 

- Indelen van het 

werkterrein 
1. Er wordt weinig tot niet vooruit gepland 

Tabel 16 ‘wat’ en ‘waarom’ bij productie-aspect ‘plaats’ aan de hand van knelpunten 

Uit bovenstaande tabel is gebleken dat voor het productie-aspect ‘plaats’ de werkplaats ingedeeld 

dient te 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. 

2.4.1. 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 er ruimte gereserveerd voor het grachtenpand dat een ‘footprint’ heeft van 6 x 6 

meter (L x B). 

 
Figuur 38 Huidige bouwplaats inrichting (DUS Architects, 2014) 
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2.4.2. Benodigde ruimte op bouwplaats 

In de onderzoeksfase is in kaart gebracht voor welke activiteiten er mogelijk ruimte gereserveerd moet 

worden. In de ontwerpfase kan aan deze ruimte een afmeting en een positie gekoppeld worden. Aan 

de hand van de hoofdactiviteiten is beschreven bij welke activiteit mogelijk ruimte op de bouwplaats 

nodig is: 

1. 3D-printen van gebouw componenten met de Kamermaker 

De basis van het productie proces bestaat uit de gebouw componenten die worden 

geproduceerd met behulp van de Kamermaker. Hiervoor worden één of meerdere 

Kamermakers op de bouwplaats gepositioneerd. De hoeveelheid Kamermakers die nodig zijn 

zal in de ontwerpfase duidelijk worden. Voor de positionering van de Kamermaker dient ruimte 

te worden gereserveerd. Daarnaast dient voor de ‘uitrij’ van de geproduceerde elementen uit 

de Kamermaker ruimte gereserveerd te worden. Tot slot is er opslag nodig voor de voorraad 

van het 3D-printmateriaal.  

2. Gebouw componenten transporteren naar verwerkingsplaats 

De gebouwcomponenten worden getransporteerd van de Kamermaker naar een 

verwerkingsplaats. Dit kan horizontaal over de bouwplaats gebeuren op vloerniveau – of 

horizontaal én verticaal over de bouwplaats heen. In geval van horizontaal transport over de 

bouwplaats moet hiervoor ruimte gereserveerd worden. In geval van een uitvoeringsproces 

waarbij het 3D-printen sneller gaat dan het verwerken dient er opslag ruimte voor 3D-geprinte 

componenten gereserveerd te worden.  

3. Componenten aanvullen tot gebouw elementen 

Op de verwerkingsplaats kunnen de aanvullingen aan de componenten toegevoegd worden. 

De componenten zullen gezien de grootte van de kamermaker niet groter zijn dan 3x3x3m. 

Rond de positioneringsplek van een component is werkruimte nodig om de benodigde 

bewerkingen en verwerkingen aan een component te doen, zodat een element gerealiseerd 

wordt. Hoeveel ruimte dit is, is afhankelijk van hoe dit proces ontworpen gaat worden. In geval 

van een uitvoeringsproces waarbij fabriceren van elementen sneller gaat dan het verwerken 

ervan dient er opslag ruimte voor de elementen gereserveerd te worden. 

4. Gebouw elementen monteren tot modules 

Met de elementen worden vervolgens modules gemaakt. Dit zal gedaan worden door de 

elementen aan elkaar te monteren. De modules zijn maximaal 3x6m groot vanwege de 

maximale afmeting voor transport. Rondom de modules dient werkruimte gereserveerd te 

worden om positionering- en montageactiviteiten uit te voeren.  In geval van een 

uitvoeringsproces waarbij fabriceren van modules sneller gaat dan het verwerken ervan dient 

er opslag ruimte voor de modules gereserveerd te worden. 

5. Modules monteren tot gebouw 

De modules worden uiteindelijk op en aan elkaar gemonteerd en onderling verbonden. Met dit 

proces wordt het complete bouwwerk gerealiseerd. Het ontwerp van het grachtpand heeft een 

‘footprint’ van 6x6m. Rondom deze ‘footprint’ dient werkruimte gereserveerd te worden om 

positionering- en montageactiviteiten uit te voeren 

Hieronder volgt een overzicht van de benodigde ruimte volgens bovenstaande analyse. 
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Hoofd activiteit 
Rede voor mogelijk benodigde 

ruimte 
Schatting van benodigde 
afmeting (L x B in meters) 

1. 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 - 

2. Gebouw 
componenten 
transporteren naar 
verwerkingsplaats 

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 

- 

3. Componenten 
aanvullen tot gebouw 
elementen 

Verwerkingsplaats 2 x 2 +  Werkruimte 

Voorraad gefabriceerd elementen Grootte van voorraad x  1 x 2 

Opslagruimte overige toegevoegde 
producten 

-  

4. Gebouw elementen 
monteren tot modules 

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 

- 

5. Modules monteren 
tot gebouw 
 

Verwerkingsplaats 6 x 6 +  Werkruimte 

Opslagruimte overige toegevoegde 
producten 

-  

Opstelruimte materieel voor o.a. 
transport 

-  

Tabel 17 Mogelijke benodigde ruimte voor uitvoeringsconcept 

  



Afstudeerproject J. Vos - Onderzoeksrapportage Pagina 60 
 

2.5. 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 worden ook ontwerp-aanvullingen 

gespecificeerd.  

Allereerst zijn voor het ontwerp van deze modules uitgangspunten opgesteld. Dit was nodig omdat 

tijdens Participerend Observeren duidelijk was geworden dat er een visie achter het modulair bouwen 

zit. Aan de hand van eerder gevoerde gesprekken tijdens ‘Participerend Observeren’ bij het 3D Print 

Canal House zijn uitganspunten opgesteld voor met modulair-bouwen concept.  

 

2.5.1. Uitgangspunten 

Scenario op basis van visie 3D Print Canal House: 

- Kamers produceren en monteren op bouwlocatie 

o De visie van 3D Print Canal House achter de Kamermaker is dat de Kamermaker op 

de bouwlocatie wordt gepositioneerd en op de betreffende locatie de gebouw delen 

produceert.  

- Kamers kunnen na montage in het bouwwerk ooit weer gedemonteerd worden ter behoefte 

uitbreiding en daarnaast hergebruik van de module op een andere locatie/bouwwerk  

o De visie van het 3D Print Canal House is gericht op hergebruik van zowel materiaal als 

ruimte. De kamers van het bouwwerk zouden gedemonteerd kunnen worden om 

vervolgens elders ‘een nieuw leven te krijgen’. Daarnaast moet het bouwwerk dat voor 

dit onderzoek geproduceerd wordt achteraf transporteerbaar zijn. Dit is nodig voor 

zowel het switchen van ‘bouwlocatie’ maar ook zodat na afloop van het 

onderzoeksproject het ergens tentoon te stellen is. 

 Dimensies, gewicht en constructie van kamers houden rekening met transport 

over weg 

 De constructie en verbindingen van het bouwwerk houdt rekening met 

demontage van kamers 

 Biedt vanwege rekening houden met transport over de weg automatisch ook 

de mogelijkheid voor ‘3D-printen van kamers in bijvoorbeeld een ‘printfabriek’ 
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2.5.2. Ontwerp criteria aan 3D-modules volgens recent onderzoek 

Voor het ontwerp van de modules zijn ontwerpcriteria die gehanteerd kunnen worden. 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.  

Ontwerp criteria voor modules bij het 3D Print Canal House: 

Indeling 

1. Om een grote vrije indeelbaarheid te creëren dienen er 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) 

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.  
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2.5.3. Toetsen van huidig ontwerp versus modulair bouwen ontwerp-criteria  

Het huidige ontwerp is getoetst de hand van de 10 eisen van de ontwerp criteria. Per criteria groep 

(indeling, afmetingen en montage aspecten) worden de ontwerp-criteria één voor één door lopen. Bij 

de toetsing is gebruik gemaakt van het een kruissymbool (O) wanneer niet aan betreffende criteria 

voldaan wordt en een vinkje (P) wanneer er wel aan voldaan wordt. 

Indeling plattegrond 

Checklist ontwerp criteria ‘Indeling’ 

1. Alleen kolommen (geen wanden) O 

 

Toelichting: 

De plattegronden van het huidige ontwerp zijn ingedeeld door middel van buitenwanden, kolommen 

en binnenwanden. De binnenwanden bestaan uit twee ‘typen’ wanden, betreffende een dikke variant 

en een dunnere variant. (Figuur 39). De ruimtes worden in het ontwerp gesloten met wanden. Het is 

nog niet duidelijk welke onderdelen functioneren als constructief onderdeel van de draagconstructie.  

 

 
Figuur 39 Plattegronden 3D Print Canal House (3 van de 5). Van links naar rechts: Begane grond, 1e 

verdieping en tweede verdieping (DUS Architects, 2014) 

Verbeterpunten voor het ontwerp: 

 Vrij indeelbare ruimte creëren door het gebruik van dragende kolommen en niet-dragende 

binnenwanden  

 Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen wanden die alleen een scheidende functie 

hebben en wanden met een constructieve functie.  

 Door de interne wanden en kolommen wel verticaal boven elkaar te positioneren is er sprake 

van een efficiëntere krachtenafdracht 

 

Indeling in modules 

Checklist ontwerp criteria ‘Indeling’ 

1. Alleen kolommen (geen wanden) O 

2. Vloeren worden gemonteerd aan de bovenzijde van de modules en niet aan 

de onderzijde 
O 

 

Toelichting: 

Het huidige ontwerp is ingedeeld in modules (de kamers). Dit zijn er in totaal 13. Deze modules zijn 

opgebouwd uit de buitenwanden, binnenwanden, kolommen en vloeren. Daarnaast zijn aan de 

modules ook trappen en interieur elementen toegevoegd. De vloeren zijn aan de onderzijde van de 

modules gepositioneerd (Figuur 40).  
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Verbeterpunten voor het ontwerp: 

 Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen wanden die alleen een scheidende functie 

hebben en wanden met een constructieve functie.  

 De vloeren in de modules dienen aan de bovenzijde gepositioneerd te worden (in plaats van 

aan de onderzijde) in verband met het eenvoudiger transporteren van de modules  

 

 
Figuur 40 Indeling en vormgeving van de huidige modules (kamers) 

Afmetingen en gewicht 

Checklist ontwerp criteria ‘afmeting en gewicht’ 

1. De modules zijn tijdens transport maximaal 3,5 meter breed O 

2. De modules zijn tijdens transport maximaal 3 meter hoog O 

3. De modules zijn tijdens transport maximaal 6 meter lang  P 

4. Alle modules dienen (zoveel mogelijk) dezelfde afmetingen te hebben O 

10. De modules dienen bij transport niet gekanteld te worden O 

Figuur 41 Resultaten checklist ontwerp criteria 

Toelichting: 

De afmetingen van de modules zijn geanalyseerd. In Figuur 42 zijn de resultaten van de afmetingen-

analyse te zien. Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat de modules een diversiteit aan 

afmetingen bevatten; De smalste zijde varieert van 1800mm tot 3900mm. De hoogte varieert van 

3000mm tot 6000mm.  
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Figuur 42 Resultaten van de analyse van de afmetingen (in millimeters) van de huidige modules 

Verbeterpunten voor het ontwerp: 

 Er zijn modules breder dan 3,5 meter, de modules moeten smaller gemaakt worden 

 Er zijn modules hoger dan 3 meter, de modules moeten opgedeeld worden per verdieping (3 

meter hoogte) zodat zij binnen de maximale hoogte blijven 

 Alle modules verschillen van afmeting en daarmee ook van gewicht, de modules dienen zoveel 

mogelijk dezelfde afmeting te hebben. 

 

Montage aspecten 

Checklist ontwerp criteria ‘montage aspecten’ 

5. De modules dienen met het minst mogelijk aantal, op de bouwplaats, te 

maken verbindingen gemonteerd te worden  

n.v.t. 

6. Het referentiegebouw dient met het minst mogelijk aantal te hijsen en te 

monteren modules gebouwd te worden  
n.v.t. 

7. De modules dienen zonder tijdelijke ondersteuning/schoren gemonteerd te 

worden  
O 

 

Toelichting: 

Ontwerp-criteria 7 en 8 kunnen niet bepaald worden omdat de huidige vormgeving van de modules 

niet voldoet aan de eerder gestelde afmetingscriteria. Hierdoor kan niet bepaald worden of de huidige 

indeling de variant is met het laagste aantal modules en onderling te maken verbindingen. Daardoor 

kan dit ontwerp niet vergeleken worden met een variant die wel opgesteld is aan de hand van de 

maximale (transport) afmetingen – deze zal daardoor wellicht meer modules kunnen bevatten. 

 

- De modules 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, en 13 bevatten met de huidige vormgeving een aantal 

constructief-onstabiele elementen. Hierdoor ontstaan elementen die voor zowel transport als 

tijdens montage tijdelijk ondersteunt moeten worden. Dit wordt veroorzaakt door het volgende: 

Er zijn elementen met niet-ondersteunde overstekken als gevolg van opkniplijnen (module 3, 7, 

10, 13).  Daarnaast zijn er losstaande bouwdelen die tijdens transport geschoord dienen te 

worden, zoals een losse kolom, wand of trap (module 3, 4, 5 8, 9, en 13).  

 

 
Figuur 43  Modules waarvan bouwdelen tijdelijk ondersteunt dienen te worden tijdens transport 

nr Kamer-naam B (voorkant) L (zijkant) Smalste zijde eis H (hoogte) eis eis

1 SMART ROOM ENTRANCE 3900 1800 1800 6000 x x

2 RAIN ROOM TOILET 2100 2700 2100 3000 P

3 LIBRARY ROOM STUDY 2100 3300 2100 6000 x x

4 POLICY ROOM LIVING 3900 4200 3900 x 3000 x

5 RECYCLING ROOM DINING 3640 3900 3640 x 6000 x x

6 POTATO ROOM KITCHEN 2100 2700 2100 3000 P

7 CONSTRUCTION ROOM OFFICE 3600 3600 3600 x 5000 x x

8 WORKSHOP ROOM MEETING 2400 6000 2400 3000 P

9 SOFT ROOM HOTEL 3600 3540 3540 x 5000 x x

10 DOWNLOAD ROOM MINI BAR 2400 3300 2400 5250 x x

11 GLOBAL ROOM GUESTS 2400 2700 2400 4000 x x

12 MATERIAL ROOM SPA 4800 2700 2700 5000 x x

13 POP-UP ROOM GARDEN 4050 3300 3300 5000 x x
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Verbeterpunten voor het ontwerp: 

 Er zijn modules die voor zowel transport als montage tijdelijk ondersteunt dienen te worden. De 

opkniplijnen dienen zo gepositioneerd te worden dat tijdelijk ondersteuning voorkomen wordt. 

 

Module 1, 2, 6, 11, 12 vormen daarentegen wel een zelfstandige constructie die in drie richtingen 

stabiel is door het gebruik van wanden en vloeren. Deze modules kunnen wel gemonteerd worden 

zonder tijdelijke ondersteuning zoals schoren.  

 
Figuur 44 Modules die tijdens transport niet tijdelijk ondersteunt hoeven te worden 
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2.5.4. Mogelijke werkwijzen voor indeling in 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.   

 

Overzicht verbeterpunten voor het ontwerp van de huidige modules 

Uit de toetsing aan de ontwerp-criteria zijn verbeterpunten voor het ontwerp van de huidige modules 

voortgekomen (hoofdstuk 2.5.3). Een overzicht hiervan is te vinden in Tabel 18. 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. Om een grote vrije indeelbaarheid te creëren 

dienen er alleen dragende interne kolommen (geen 

wanden) toegepast te worden (Rooswinkel, 2014). 

Geen dragende interne wanden, eventueel 

toepassen van kolommen 

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  

Vloeren aan bovenzijde van module 

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)  

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 modulen  

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  

Modules hebben de hoogte van één verdieping: 

3 meter hoog 

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 hoeft er geen maximum 

aan de lengte gesteld te worden.  

De totale lengte (diepte) van het bouwwerk is 6 

meter. Dit valt binnen de maximale 

transportlengte. Er hoeft in de lengte geen 

opdeling gemaakt 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  

Er wordt gekozen voor modules die dezelfde 

afmetingen hebben 

7. De modules dienen met het minst mogelijk 

aantal, op de bouwplaats, te maken verbindingen 

gemonteerd te worden  

Er wordt gebruik gemaakt van de maximale 

hoogte, diepte en breedte die gehanteerd 

kunnen worden voor de modules 

8. Het referentiegebouw dient met het minst 

mogelijk aantal te hijsen en te monteren modules 

gebouwd te worden  

Er wordt gebruik gemaakt van de maximale 

hoogte, diepte en breedte die gehanteerd 

kunnen worden voor de modules 

9. De modules dienen zonder tijdelijke 

ondersteuning/schoren gemonteerd te worden  

Er wordt gekozen voor een constructie-indeling 

voor de modules die zelfstandig stabiel is. Dit 

betekend een stabiliteit wand of windverband in 

twee richtingen (diepte en breedte) en een vloer 

voor de schijfwerking 

De opkniplijnen dienen zo gepositioneerd te 

worden dat tijdelijk ondersteuning voorkomen 

wordt. 

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.  

Er wordt geen module ontwerpen die hoger is 

dan 3 meter waardoor het eventueel gekanteld 

zou moeten worden bij transport 

Tabel 18 Criteria aan ontwerp van modules en verbeterpunten aan huidige modules (de kamers) 
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Mogelijke werkwijzen voor het indelen in modules (kamers) 

Op basis van de verbeterpunten uit Tabel 18 zijn module-vormen geselecteerd. Bij deze modules is 

niet rekening gehouden met het huidige ontwerp. Dit is niet gedaan omdat de ontwerpers van het 3D 

Print Canal House hebben aangegeven dat de huidige indeling niet definitief is. De mogelijke 

werkwijzen die zijn opgesteld voor een nieuwe indeling in modules zijn te zien in Tabel 19.  

 

 
Tabel 19 Mogelijke werkwijze voor de indeling van het gebouw in modules 

2.5.5. Vervolg voor indeling in modules 

In de volgende fase van het afstuderen, de ontwerpfase, zal bepaald moeten welke module-indeling 

gehanteerd wordt. Hiervoor zijn twee opties mogelijk: 

A. De huidige module-indeling wordt gehanteerd en waar gewenst verbeterd. Bepaalde ontwerp-

criteria zullen genegeerd moeten worden. Welke aanvulling gewenst is zal overwogen kunnen 

worden met de ontwerpers van het 3D Print Canal House.  

o Voordeel: huidige plattegronden worden niet veranderd 

o Nadeel: complicaties tijdens uitvoering of extra handelingen tijdens de uitvoering 

B. De nieuwe module-indeling uit Tabel 19 wordt gehanteerd. De huidige plattegrond wordt niet 

gehanteerd 

o Voordeel: ontwerp wordt geoptimaliseerd voor modulair-bouwen 

o Nadeel: huidige plattegrond indeling zal aangepast moeten worden 

  

nr.
Visualisatie 1

(vogelvlucht perspectief)

Visualisatie 2

(ooghoogte perspectief)
Plattegrond indeling Kenmerk

Afmeting

(L x B  x H) 

in meters

Modules 

per 

verdieping

1a

Hoek element, wanden 

als 

hoofdraagconstuctie, 

vloer alleen aan 

bovenzijde

3 x 3 x 3 4

1b

Hoek element, wanden 

als 

hoofdraagconstuctie, 

vloer aan onder- en 

bovenzijde

3  x 3 x 3 4

2a

Zij element, wanden 

als 

hoofddraagconstructie, 

vloer alleen aan 

bovenzijde

6 x 3 x 3 2

2b

Zij element, wanden 

als 

hoofddraagconstructie, 

vloer aan onder- en 

bovenzijde

6 x 3 x 3 2

3a

Hoek element, kolom 

toegevoegd bij wanden 

als 

hoofddraagconstructie, 

vloer alleen aan 

bovenzijde

3 x 3 x 3 4

3b

Hoek element, kolom 

toegevoegd bij wanden 

als 

hoofddraagconstructie, 

vloer aan onder- en 

bovenzijde

3 x 3 x 3 4
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2.6. Deelconclusie 3 

Om de doelstelling te behalen zal in de volgende fase van het afstuderen, de ontwerpfase, een 

uitvoeringsconcept worden ingericht. Er is nu onderzocht wat de inhoud moet zijn van dit 

uitvoeringsconcept. Tevens is onderzocht welke werkwijzen er gehanteerd kunnen worden voor 

verschillende aspecten binnen uitvoeringsconcept en theoretisch de juiste uitvoering van de 

werkwijzen is. Aangezien het 3D Print Canal House is opgedeeld in modules (de kamers) is er tevens 

onderzoek gedaan naar ‘modulair-bouwen’. 

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 bepaald wat er onderzocht moet worden op basis van de geconstateerde knelpunten die 

bij de probleem- en doelstelling horen. De resultaten bestaan uit de achterliggende theorie voor onder 

andere het positioneren van bouwdelen, mogelijke werkwijzen voor onder andere het onderling fixeren 

en afdichten van bouwdelen en specifieke eigenschappen van bouwdelen waarmee rekening 

gehouden dient te worden zoals maatafwijkingen en te transporteren lasten.  

 

In de volgende fase, de ontwerpfase, kan een uitvoeringsconcept ingericht op basis van de verworven 

resultaten. 
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Bijlage 5: Ingevulde morfologische 

schema’s  

 

Figuur 45 Morfologisch ontwerpen van gebouw schil en draagconstructie, component niveau 

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 opgestelde varianten en bijbehorende werkwijzen op component niveau (structuurlijnen)

1 234
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Figuur 46 Morfologisch ontwerpen van gebouw schil en draagconstructie, element niveau 

 

  

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 opgestelde varianten en bijbehorende werkwijzen op element niveau (structuurlijnen)

1 2 43
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Figuur 47 Morfologisch ontwerpen van gebouw schil en draagconstructie, module niveau 

  

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 opgestelde varianten en bijbehorende werkwijzen op module niveau (structuurlijnen)

1 2 3 4
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Figuur 48 Morfologisch ontwerpen van uitvoering, element niveau (deel 1/2) 
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Figuur 49 Morfologisch ontwerpen van uitvoering, element niveau (deel 2/2) 
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Figuur 50 Morfologisch ontwerpen van uitvoering, module niveau (deel 1/2) 

  

nr Functie

1
Positioneer-

punten

A) 1x1D, 1x2D en 1x3D B) 1x1D, 1x2D en 1x3D C) 2x1D, 1x2D en 1x3D D) 3x1D, 1x2D en 1x3D E) 1x1D, 1x2D en 1x3D

Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

2

Verschijning-

vorm van 

postioneer-punt

A) Oppervlak van object B) Voorziening in object C) Markering op object

- -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

3

Stelmethode 

voor positioneer- 

punten

A) Op maat stellen

B) Gedwoningen 

positioneren

- - -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

4

Type stel-

hulpmiddel voor 

positioneren

A) Stelschoor / stempel B) Bouwkraan C) Takel, lier

D) Hydraulisch, 

pneumatisch werktuig E) Handmatig

Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

A) Droog - zwaartekracht

B) Droog - materiaal 

verbinding

C) Droog - 3D-geprinte 

verbinding

D) (prefab)

hulpconstructie

E) Nat -Doorlopende mortel-

constructie

Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

F) Nat -Gains G) Nat - Lijm/kit H) Lassen

- -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

6
Afdichting-

principe

A) Enkelvoudig 

afdichtingssysteem

B) Meervoudig 

afdichtingssysteem

- - -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

A) Membraamdichting B) Compressiedichting

C) Dichting, tevens 

bevestiging

- -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

D) Kitdichting E) Lasnaad

F) Waterafdichting door 

vorm van voeg

- -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

Overzicht mogelijke werkwijzen voor opstellen uitvoeringsvarianten, module niveau

Werkwijzen

Productie-aspect: Montage, deelaspect 'positioneren'

Productie-aspect: Montage, deelaspect 'verbinden' (verticale zijden)

5 Fixatie-wijze

7 Afdichtings-wijze

1 2 3 4
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Figuur 51 Morfologisch ontwerpen van uitvoering, module niveau (deel 2/2) 
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Figuur 52 Morfologisch ontwerpen van uitvoering, concept niveau (deel 1/2) 

  

nr Functie

1
Positioneer-

punten

A) 1x1D, 1x2D en 1x3D B) 1x1D, 1x2D en 1x3D C) 2x1D, 1x2D en 1x3D D) 3x1D, 1x2D en 1x3D E) 1x1D, 1x2D en 1x3D

Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

2

Verschijning-

vorm van 

postioneer-punt

A) Oppervlak van object B) Voorziening in object C) Markering op object

- -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

3

Stelmethode 

voor positioneer- 

punten

A) Op maat stellen

B) Gedwoningen 

positioneren

- - -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

4

Type stel-

hulpmiddel voor 

positioneren

A) Stelschoor / stempel B) Bouwkraan C) Takel, lier

D) Hydraulisch, 

pneumatisch werktuig E) Handmatig

Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

A) Droog - zwaartekracht

B) Droog - materiaal 

verbinding

C) Droog - 3D-geprinte 

verbinding

D) (prefab)

hulpconstructie

E) Nat -Doorlopende mortel-

constructie

Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

F) Nat -Gains G) Nat - Lijm/kit H) Lassen

- -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

6
Afdichting-

principe

A) Enkelvoudig 

afdichtingssysteem

B) Meervoudig 

afdichtingssysteem

- - -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

A) Membraamdichting B) Compressiedichting

C) Dichting, tevens 

bevestiging

- -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

D) Kitdichting E) Lasnaad

F) Waterafdichting door 

vorm van voeg

- -
Activiteit vindt niet plaats 

op dit complexiteit-

niveau

Productie-aspect: Montage, deelaspect 'verbinden' (verticale zijden)

Productie-aspect: Montage, deelaspect 'positioneren'

Overzicht mogelijke werkwijzen voor opstellen uitvoeringsvarianten

Werkwijzen

5 Fixatie-wijze

7 Afdichtings-wijze

1 2 3 4
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Figuur 53 Morfologisch ontwerpen van uitvoering, concept niveau (deel 2/2) 
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Bijlage 6: Uitkomsten interviews per 

interview 

 

  

Beoordelingspunten per scenario - Haalbaarheid 1 2 3 4
A. Bedrijf

 Technologische fit  (past het bij Heijmans, contouren van morgen / visie 3DPC) -1 1 1 2

 Aanwezigheid van benodigde expertise voor verdere uitwerking en 

implementatie
1 1 -1 -1

B. Klantbehoefte en specificaties

Bereiken van de klantvraag (Mogelijkheid tot mass-customization) 0 0 2 2

C. Onderscheidend vermogen

Onderscheidend ten opzichte van recente ontwikkelingen 3D-printen 1 1 2 2

Onderscheidend van conventionele werkwijze of producten 1 1 1 2

D. Praktische (technische) haalbaarheid

Haalbaarheid met betrekking tot (huidige) techniek 2 2 1 1

Haalbaarheid met betrekking tot normen en regelgeving 2 2 -2 -2

Haalbaarheid met betrekking tot ontwikkelingskosten 1 1 -2 -2

Haalbaarheid met betrekking tot project looptijd 1 1 -2 -2

TOTAAL (Weging: 1) 8 10 0 2

Beoordelingspunten per scenario – Potentie van 3D-printen voor de bouwsector 1 2 3 4
E. Ontwerp

Ontwerp vrijheid -2 1 2 2

Mogelijkheid tot niet-repeterende elementen 2 2 2 2

Systeem integratie van verschillende partij (installatie, constructie, etc) 0 1 1,5 2

Ontwerp voor functie, niet ontwerp voor productie -2 1 2 2

Korte weg van ontwerp naar productie 1 1 2 2

F. Materiaal

Effectief materiaal gebruik -2 1 2 2

Beperking materiaal afval (zowel bij productie als sloop) 1 1 2 -2

G. Bouwproces

24/7 productie door automatisering -1 0 1 2

 Veiligheid tijdens het bouwproces 1 1 1 1

Onafhankelijkheid van (in hoeveelheid afnemende) vakbekwaam personeel 1 1 2 2

TOTAAL (Weging: 1) -1 10 17,5 15

TOTAAL (Haalbaarheid x 1 : Potentie x 1) 7 20 17,5 17

TOTAAL SCORE

Beoordelingsformulier, interview beoordelen scenario's

Functie geinterviewde: Ontwerper & 3D-printer aanstuurder (3DPC)
Score legenda
++   Uitstekend ( 2 pt)
+   Voldoende   ( 1 pt)
0   Neutraal ( 0 pt)

‐ Zwak      (‐1 pt) 
‐‐ Onvoldoende  (‐2 pt)
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Beoordelingspunten per scenario - Haalbaarheid 1 2 3 4
A. Bedrijf

 Technologische fit  (past het bij Heijmans, contouren van morgen / visie 3DPC) -2 1 1 2

 Aanwezigheid van benodigde expertise voor verdere uitwerking en 

implementatie
1 1 1 1

B. Klantbehoefte en specificaties

Bereiken van de klantvraag (Mogelijkheid tot mass-customization) 0 1 2 2

C. Onderscheidend vermogen

Onderscheidend ten opzichte van recente ontwikkelingen 3D-printen 1 1 2 2

Onderscheidend van conventionele werkwijze of producten 1 1 2 2

D. Praktische (technische) haalbaarheid

Haalbaarheid met betrekking tot (huidige) techniek 1 1 -1 -2

Haalbaarheid met betrekking tot normen en regelgeving 1 0 -1 -2

Haalbaarheid met betrekking tot ontwikkelingskosten 1 0 -1 -2

Haalbaarheid met betrekking tot project looptijd 2 1 -1 -2

TOTAAL (Weging: 1) 6 7 4 1

Beoordelingspunten per scenario – Potentie van 3D-printen voor de bouwsector 1 2 3 4
E. Ontwerp

Ontwerp vrijheid 0 1 2 2

Mogelijkheid tot niet-repeterende elementen 0 1 2 2

Systeem integratie van verschillende partij (installatie, constructie, etc) 0 1 2 2

Ontwerp voor functie, niet ontwerp voor productie 0 1 2 2

Korte weg van ontwerp naar productie 0 1 2 2

F. Materiaal

Effectief materiaal gebruik 0 1 2 2

Beperking materiaal afval (zowel bij productie als sloop) 0 1 2 1

G. Bouwproces

24/7 productie door automatisering 0 0 1 2

 Veiligheid tijdens het bouwproces 0 1 1 2

Onafhankelijkheid van (in hoeveelheid afnemende) vakbekwaam personeel 0 1 1 2

TOTAAL (Weging: 1) 0 9 17 19

TOTAAL (Haalbaarheid x 1 : Potentie x 1) 6 16 21 20

TOTAAL SCORE

Beoordelingsformulier, interview beoordelen scenario's

Functie geinterviewde: Bedrijfsleider (Heijmans)
Score legenda
++   Uitstekend ( 2 pt)
+   Voldoende   ( 1 pt)
0   Neutraal ( 0 pt)

‐ Zwak      (‐1 pt) 
‐‐ Onvoldoende  (‐2 pt)
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Beoordelingspunten per scenario - Haalbaarheid 1 2 3 4
A. Bedrijf

 Technologische fit  (past het bij Heijmans, contouren van morgen / visie 3DPC) -2 -1 1 0

 Aanwezigheid van benodigde expertise voor verdere uitwerking en 

implementatie
1 1 1 -1

B. Klantbehoefte en specificaties

Bereiken van de klantvraag (Mogelijkheid tot mass-customization) -2 -1 1 2

C. Onderscheidend vermogen

Onderscheidend ten opzichte van recente ontwikkelingen 3D-printen -1 0 2 2

Onderscheidend van conventionele werkwijze of producten 1 1 2 2

D. Praktische (technische) haalbaarheid

Haalbaarheid met betrekking tot (huidige) techniek 2 2 -1 -2

Haalbaarheid met betrekking tot normen en regelgeving 0 0 0 0

Haalbaarheid met betrekking tot ontwikkelingskosten 2 0 -1 -2

Haalbaarheid met betrekking tot project looptijd 2 1 -1 -2

TOTAAL (Weging: 1) 3 3 4 -1

Beoordelingspunten per scenario – Potentie van 3D-printen voor de bouwsector 1 2 3 4
E. Ontwerp

Ontwerp vrijheid -1 -1 1 1

Mogelijkheid tot niet-repeterende elementen 0 0 2 2

Systeem integratie van verschillende partij (installatie, constructie, etc) -1 0 1 2

Ontwerp voor functie, niet ontwerp voor productie -2 0 1 0

Korte weg van ontwerp naar productie -2 -1 0 1

F. Materiaal

Effectief materiaal gebruik -1 0 1 2

Beperking materiaal afval (zowel bij productie als sloop) 0 2 2 0

G. Bouwproces

24/7 productie door automatisering -2 0 1 2

 Veiligheid tijdens het bouwproces -1 -1 1 1

Onafhankelijkheid van (in hoeveelheid afnemende) vakbekwaam personeel -2 -1 0 1

TOTAAL (Weging: 1) -12 -2 10 12

TOTAAL (Haalbaarheid x 1 : Potentie x 1) -9 1 14 11

TOTAAL SCORE

Beoordelingsformulier, interview beoordelen scenario's

Functie geinterviewde: Chief technology officer (Heijmans)
Score legenda
++   Uitstekend ( 2 pt)
+   Voldoende   ( 1 pt)
0   Neutraal ( 0 pt)

‐ Zwak      (‐1 pt) 
‐‐ Onvoldoende  (‐2 pt)
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Beoordelingspunten per scenario - Haalbaarheid 1 2 3 4
A. Bedrijf

 Technologische fit  (past het bij Heijmans, contouren van morgen / visie 3DPC) 1 1 2 2

 Aanwezigheid van benodigde expertise voor verdere uitwerking en 

implementatie
1 1 -1 -2

B. Klantbehoefte en specificaties

Bereiken van de klantvraag (Mogelijkheid tot mass-customization) 1 1 1 2

C. Onderscheidend vermogen

Onderscheidend ten opzichte van recente ontwikkelingen 3D-printen 1 2 2 2

Onderscheidend van conventionele werkwijze of producten 2 2 2 2

D. Praktische (technische) haalbaarheid

Haalbaarheid met betrekking tot (huidige) techniek 2 2 1 0

Haalbaarheid met betrekking tot normen en regelgeving 0 0 -1 -1

Haalbaarheid met betrekking tot ontwikkelingskosten 1 1 -1 -1

Haalbaarheid met betrekking tot project looptijd 1 1 0 -1

TOTAAL (Weging: 1) 10 11 5 3

Beoordelingspunten per scenario – Potentie van 3D-printen voor de bouwsector 1 2 3 4
E. Ontwerp

Ontwerp vrijheid 1 1 2 2

Mogelijkheid tot niet-repeterende elementen 2 2 2 2

Systeem integratie van verschillende partij (installatie, constructie, etc) 1 1 2 2

Ontwerp voor functie, niet ontwerp voor productie 2 2 2 2

Korte weg van ontwerp naar productie 2 2 2 2

F. Materiaal

Effectief materiaal gebruik 0 1 2 2

Beperking materiaal afval (zowel bij productie als sloop) 0 1 2 0

G. Bouwproces

24/7 productie door automatisering 1 2 2 2

 Veiligheid tijdens het bouwproces 1 1 2 2

Onafhankelijkheid van (in hoeveelheid afnemende) vakbekwaam personeel 0 1 2 2

TOTAAL (Weging: 1) 10 14 20 18

TOTAAL (Haalbaarheid x 1 : Potentie x 1) 20 25 25 21

TOTAAL SCORE

Beoordelingsformulier, interview beoordelen scenario's

Functie geinterviewde: Business Development Manager (Heijmans)
Score legenda
++   Uitstekend ( 2 pt)
+   Voldoende   ( 1 pt)
0   Neutraal ( 0 pt)

‐ Zwak      (‐1 pt) 
‐‐ Onvoldoende  (‐2 pt)
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Beoordelingspunten per scenario - Haalbaarheid 1 2 3 4
A. Bedrijf

 Technologische fit  (past het bij Heijmans, contouren van morgen / visie 3DPC) -1 0 1 2

 Aanwezigheid van benodigde expertise voor verdere uitwerking en 

implementatie
1 1 0 -1

B. Klantbehoefte en specificaties

Bereiken van de klantvraag (Mogelijkheid tot mass-customization) 0 1 0 -1

C. Onderscheidend vermogen

Onderscheidend ten opzichte van recente ontwikkelingen 3D-printen 0 0 0 0

Onderscheidend van conventionele werkwijze of producten -2 -1 0 1

D. Praktische (technische) haalbaarheid

Haalbaarheid met betrekking tot (huidige) techniek 2 2 -1 -2

Haalbaarheid met betrekking tot normen en regelgeving 2 2 -1 -1

Haalbaarheid met betrekking tot ontwikkelingskosten 1 1 -1 -1

Haalbaarheid met betrekking tot project looptijd 1 1 -1 -1

TOTAAL (Weging: 1) 4 7 -3 -4

Beoordelingspunten per scenario – Potentie van 3D-printen voor de bouwsector 1 2 3 4
E. Ontwerp

Ontwerp vrijheid 1 1 -1 -1

Mogelijkheid tot niet-repeterende elementen 1 1 0 0

Systeem integratie van verschillende partij (installatie, constructie, etc) 0 1 1 2

Ontwerp voor functie, niet ontwerp voor productie 1 1 1 1

Korte weg van ontwerp naar productie -1 0 0 1

F. Materiaal

Effectief materiaal gebruik -1 1 1 2

Beperking materiaal afval (zowel bij productie als sloop) 0 1 2 -1

G. Bouwproces

24/7 productie door automatisering 0 0 0 0

 Veiligheid tijdens het bouwproces 0 0 0 0

Onafhankelijkheid van (in hoeveelheid afnemende) vakbekwaam personeel 0 0 0 0

TOTAAL (Weging: 1) 1 6 4 4

TOTAAL (Haalbaarheid x 1 : Potentie x 1) 5 13 1 0

TOTAAL SCORE

Beoordelingsformulier, interview beoordelen scenario's

Functie geinterviewde: Constructeur (Goudstikker de Vries)
Score legenda
++   Uitstekend ( 2 pt)
+   Voldoende   ( 1 pt)
0   Neutraal ( 0 pt)

‐ Zwak      (‐1 pt) 
‐‐ Onvoldoende  (‐2 pt)
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Beoordelingspunten per scenario - Haalbaarheid 1 2 3 4
A. Bedrijf

 Technologische fit  (past het bij Heijmans, contouren van morgen / visie 3DPC) 1 1 2 1

 Aanwezigheid van benodigde expertise voor verdere uitwerking en 

implementatie
1 1 1 -2

B. Klantbehoefte en specificaties

Bereiken van de klantvraag (Mogelijkheid tot mass-customization) 1 1 2 2

C. Onderscheidend vermogen

Onderscheidend ten opzichte van recente ontwikkelingen 3D-printen 0 0 0 0

Onderscheidend van conventionele werkwijze of producten 0 0 1 2

D. Praktische (technische) haalbaarheid

Haalbaarheid met betrekking tot (huidige) techniek 1 1 1 -2

Haalbaarheid met betrekking tot normen en regelgeving -2 -2 -2 -2

Haalbaarheid met betrekking tot ontwikkelingskosten 1 1 1 -2

Haalbaarheid met betrekking tot project looptijd 1 1 1 -2

TOTAAL (Weging: 1) 4 4 7 -5

Beoordelingspunten per scenario – Potentie van 3D-printen voor de bouwsector 1 2 3 4
E. Ontwerp

Ontwerp vrijheid 1 1 1 1

Mogelijkheid tot niet-repeterende elementen 1 1 2 2

Systeem integratie van verschillende partij (installatie, constructie, etc) 0 0 0 2

Ontwerp voor functie, niet ontwerp voor productie 1 1 1 1

Korte weg van ontwerp naar productie nvt nvt nvt nvt

F. Materiaal

Effectief materiaal gebruik 0 0 0 0

Beperking materiaal afval (zowel bij productie als sloop) -1 -1 -1 -2

G. Bouwproces

24/7 productie door automatisering 0 1 1 2

 Veiligheid tijdens het bouwproces 0 0 0 0

Onafhankelijkheid van (in hoeveelheid afnemende) vakbekwaam personeel 0 0 0 0

TOTAAL (Weging: 1) 2 3 4 6

TOTAAL (Haalbaarheid x 1 : Potentie x 1) 6 7 11 1

TOTAAL SCORE

Beoordelingsformulier, interview beoordelen scenario's

Functie geinterviewde: Ontwikkelaar senior (Heijmans)
Score legenda
++   Uitstekend ( 2 pt)
+   Voldoende   ( 1 pt)
0   Neutraal ( 0 pt)

‐ Zwak      (‐1 pt) 
‐‐ Onvoldoende  (‐2 pt)
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Bijlage 7: Recente ontwikkelingen van 3D-printen in de bouw 

 

Opsteldatum: 17-3-2014

Laatst bijgewerkt: 10-2-2015

Bijgewerkt door: J. Vos

Printer Eigenaar Printer 

ontwikkelaar

Positie in 

ontwikkelings-

proces *

3D-printer 

(machine) 

kosten

(machine) 

Onderhoud 

kosten

Locatie van printer Mobiliteit van 

printer

Printmethode Print materiaal Materiaal 

ontwikkelaar

Materiaal 

kosten

Max print-

dimensies 

(LxBxH) in 

meters

Printsnelheid Laagdikte Oppervlakte 

kwaliteit

Ontwerp 

vrijheid/beperkinge

n

Projecten Opmerkingen Foto resultaat Foto detail oppervlakte Foto 3D-printer

Kamermaker
3D Print Canal 

House
Ultimaker+DUS Door-ontwikkeling Amsterdam

In zeecontainer 

gebouwd - 

Verplaatsbaar per 

vrachtwagen 

Fused deposition 

modeling (FDM)

Macromelt - 

Biobased-plastic 

(75% lijnzaadolie 

25% gerecycled 

plastic)

Henkel

circa 100 euro / 

element

2,2 x 2,2 x 3,5

30cm wandhoogte 

per dag
Gemeten; circa 4mm

Ribbels van 4mm

Afwijkingen in de 

hoeken van circa 

20mm

Algemene 

beperkingen FDM 

(lees support 

materiaal)

Lopend: 3D print 

canal house

Diverse 

printmaterialen in 

ontwikkeling

Kamermaker V2 in 

ontwikkeling

D-Shape Enrico Dini Enrico Dini Door-ontwikkeling

Italie, wellicht 

binnenkort in 

Amsterdam 

(Landscape House, 

start begin 2014)

the structure is very 

light and it can be 

easily transported, 

assembled and 

dismantled in a few 

hours by two 

workmen. 

Stereolithografie (SL)

Zand en een 

anorganisch 

bindmiddel

Enrico Dini

circa 60 euro / 

Gazebo project 

(zie foto 

resultaat)
6 x 6 x 6 (of h= 

3, 9, 12 of 18) 

15cm hoogte per dag

Minimale laagdikte : 

5 mm +/- 0,5 mm 

Maximale laagdikte: 

60 mm 

5 DPI  

(binderdruppels 

(Dots) per 

oppervlakte zand 

(Per Inch))

Zandbed werkt als 

support materiaal - 

extreme hoeken en 

vrije overspanningen 

mogelijk

Komend: Landscape 

house -JanJaap 

Ruijssenaars  / BAM

Zand-binder 

combinatie heeft 

potentie om 

materialen zoals 

beton te gebruiken

Voxeljet VX4000 Commerciele printer Voxeljet 

Constante kwaliteit 

(industriele 3D-

printers, niet 

specifiek gericht op 

de bouw)

Duitse fabrikant / 

Voxeljet fabriek in 

duitsland

Industriele printer. 

Niet bedoeld om te 

verplaatsen

Inkjet / binder jetting

PMMA (plastic), 

Silica zand met 

inorganische binder,  

volgens de brochure 

elk 'deeltjes 

materiaal'

Naar wens 4 x 2 x 1 15,4 mm hoogte / uur 80 - 300µm

Tot 600 DPI 

(binderdruppels 

(Dots) per 

oppervlakte zand 

(Per Inch))

Nauwkeurigheid tot 

0,3% (min. +/- 

100µm)

Zandbed werkt als 

support materiaal - 

extreme hoeken en 

vrije overspanningen 

mogelijk

Afgerond: Complex 

kolomstructuur van 

plastic en 

zandbekisting voor 

complexe metaal en 

beton vormen

Te koop als 

industriele printer

PMAA; Treksterkte 

4,3 Mpa, brandtemp 

700 graden celcius

Zand+binder 

Buigsterkte tot 280 

N/cm²

http://www.3ders.org/articles/201404

03-3d-printed-column-as-a-symbol-

for-new-architectural-

possibilities.html

robot printer, geen 

naam
Dirk van der Kooij Dirk van der Kooij n.v.t. Eindhoven

Productie-robot 

printer. 

Waarschijnlijk 

verplaatsbaar per 

vrachtwagen

Fused deposition 

modeling (FDM)

Eigen samenstelling 

van versnipperd 

plastic

Plastic-afval?

Onbekend. 

Meubels van 

2,40x2,40x1,1 

zijn in ieder 

geval 

geproduceerd

Onbekend
Geschat; circa 5 - 20 

mm

Ribbels van 5 - 20 

mm

Algemene 

beperkingen FDM 

(lees support 

materiaal)

Wordt gebruikt als 

meubel printer

3D Concrete Printing 

(3DCP)

Loughborough 

University

Loughborough 

University

Door-ontwikkeling 

(project is in deze 

fase beëindigd)

Loughborough 

University, UK
Onbekend Material Extrusion Beton

5.4 x 4.4m x 

5.4m
5m / minuut

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

Lopend onderzoek; 

verbeteren printer, 

beton mengsels, 

alternatieven voor 

wapening

MX3D

Joris Laarman Lab, 

Amsterdam +  

Institute for 

Advanced 

Architecture of 

Catalonia

Joris Laarman Lab, 

Amsterdam +  

Institute for 

Advanced 

Architecture of 

Catalonia

Door-ontwikkeling Onbekend

Onbekend, robot is 

hoogst waarschijnlijk 

goed te 

transporteren

Fused deposition 

modeling (FDM)

Mataerial, een door 

hen ontwikkeld 

kunststof dat direct 

na het printen zijn 

vorm vast houdt, kan 

printen 'tegen de 

zwaartekracht in'. 

Dezelfde printer is nu 

in ontwikkeling om te 

gebruiken i.c.m. 

metaal

Onbekend, 

enkele meters
Onbekend -

Patent-pending 

status op materiaal

a single-story house 

pre-ordered by the 

Egyptian 

government, will be 

shipped to Egypt. 

The house was 

printed within a 

single day, and is 

part of a total order 

of 20,000 units."

3D printed villa and 6-

storey residential 

house

"These two houses 

are in full compliance 

with the relevant 

national standards," 

Ma Rongquan, the 

Chief engineer of 

China Construction 

No.8 Engineering 

Bureau, explained. "It 

is safe, reliable, and 

features a good 

CYBE Printer

Industriele robotarm

CYBE, Berry 

Hendriks

Berry Hendriks en 

Rossenaar 

Technisch 

Adviesbureau

Door-ontwikkeling Nederland
Industriele robot-arm, 

verplaatsbaar
Material Extrusion

Beton, eigen 

samenstelling. Rob 

Wolfs, afstudeerder 

TU/e betrokken om 

parametrisch model 

te maken voor een 

print samenstelling 

aan de hand van de 

actuele 

omstandigheden

CYBE, Berry 

Hendriks
Betonprijs

Type robotarm 

onbekend
Lagen zichtbaar

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

Onbekend

CYBE zou bezig zijn 

met het ontwikkelen 

van een printer in 

een groot frame in 

plaats van een 

robotarm

Ontwikkelingen van 3D printers op groot formaat

Naamloos WinSun

Integratie in 

bouwproces

* bouwproces in 

betreffend land 

(China) vereist 

minder hoge eisen 

dan in Nederland

WinSun Shanghai

fabriekshal ingericht 

als één grote 

printfabriek

Material Extrusion Vezelversterkt beton. 

Eigen ontwikkeld 

materiaal, diverse 

patenten

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

lagen zichtbaarenkele centimeters

10 woning-

constructies per 24 

uur

6x9x120
circa 4800 dollar 

per woning
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Naamloos Andrey Rudenko Andrey Rudenko Door-ontwikkeling Minnesota, U.S. Onbekend Material Extrusion Beton Andrey Rudenko > 50cm/dag 

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

Zomer 2014 test-

proejct uitgevoerd: 

3D-geprint kasteel

print resolutie: 20mm 

wijd, 5mm hoog

FabClay Fabclay

Institute for 

Advanced 

Architecture of 

Catalonia 

Door-ontwikkeling 

(project is in deze 

fase beëindigd)

Barcelona, Spanje Onbekend Material Extrusion Klei/keramiek L-formaat

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

Project was een 

onderzoek, dat nu 

afgerond is

P1, P2 en P3 BetAbram BetAbram Door-ontwikkeling
Vanaf 12 000 

dollar
Slovenië Demontabel frame Material Extrusion Beton

Beton op basis van 

eigen invulling

Beton op basis 

van eigen 

invulling

3 x 4

6 x 12

9 x 16

Laag, zelfstanddig 

experimenteren met 

eigen 

betonsamenstelling 

is vereist

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

Software ontwikkelen 

voor produceren 

voor verkoop

In productie voor 

verkoop. Indicatie 

verkoop prijs: 12000 

euro

Minibuilders

AAC, Institute for 

Advanced 

Architecture of 

Catalonia

Diverse teams

Door-ontwikkeling 

(project is in deze 

fase beëindigd)

Spanje

Zeer mobiel, kleine 

robots + 

aanstuurmachine

Material Extrusion Beton
XL - formaat / 

Onbeperkt

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

Geen

De robots zijn niet 

gebonden aan een 

maximale print-

afmeting. Daarnaast 

is de ontwerp vrijheid 

door het gebruik van 

Robots extra groot

Naamloos

Qingdao Unique 

Products Develop Co 

Ltd

Qingdao Unique 

Products Develop Co 

Ltd

Integratie in 

bouwproces

* bouwproces in 

betreffend land 

(China) vereist 

minder hoge eisen 

dan in Nederland

Qingdao, China Material Extrusion
graphene glass fiber 

reinforced plastic
12x12x12m

6-8 maanden voor 

een complete tempel

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

3D-printen van een 

tempel

Contour Crafting

 Dr. Behrokh 

Khoshnevis of the 

University of 

Southern California

 Dr. Behrokh 

Khoshnevis of the 

University of 

Southern California

Door-ontwikkeling 

(project is in deze 

fase beëindigd)

Bestaat nog niet

Onbekend, printer is 

erg groot en zal 

waarschijnlijk een 

vrachtwagen vol aan 

materieel zijn

Material Extrusion Cement/beton
Nog in ontwikkeling, 

universiteit
24 uur per woning

Algemene 

beperkingen Material 

Extrusion (lees 

support materiaal)

Printtechniek in 

ontwikkeling op de 

universiteit, geen 

praktijk project

Printtechniek in 

ontwikkeling, nog 

geen realiteit. 

Volgens de berichten 

op internet wordt er 

hard aan gewerkt. 

Veel belovende 

ontwikkeling.

ZCorporation 810
Commerciele 

verkochte 3D-printer
Zcorporation

Constante kwaliteit 

(industriele 3D-

printers, niet 

specifiek gericht op 

de bouw)

1 36 241 euro

Buswell 2005 

The potential 

of freeform 

construction 

processes

14 390 euro

Buswell 2005 

The potential 

of freeform 

construction 

processes

Onbekend 

(wereldwijde inzet)

Verplaatsbaar in 

vrachtwagen: 565 

kg, 2,41 x 1,14 x 

1,93m 

http://www.smcsoluti

ons.com/z_corporatio

n_3d_printers.htm

Inkjet / binder jetting

Gipspoeder

Buswell 2005 The 

potential of freeform 

construction 

processes

65 Euro/ m2 

wand

Buswell 2005 

The potential of 

freeform 

construction 

processes

0,6x 0,5 x 0,4 

http://www.smc

solutions.com/z

_corporation_3

d_printers.htm

6 lagen / minuut

http://www.smcsoluti

ons.com/z_corporatio

n_3d_printers.htm

0.076 tot 0.254 mm

http://www.smcsoluti

ons.com/z_corporatio

n_3d_printers.htm

Zeer nauwkeurig - 

glad oppervlak. Zie 

laagdikte.

Gipsbed werkt als 

support materiaal - 

extreme hoeken en 

vrije overspanningen 

mogelijk

Buswell 2005 The 

potential of freeform 

construction 

processes

Resultaten van het 

jaar 2005 - 

technieken en kosten 

zijn ondertussen 

veranderd

Local Motors, 3D 

geprinte auto

Project in 

ontwikkeling

ORNL, 3D printed 

Shelby Cobra at the 

2015 North American 

International Auto 

Show 

Project afgerond

R-O-B metselrobot
MADE centre 

Tilburg?

Gramazio & Kohler 

(in samenwerking 

met Keller Ziegeleien 

AG)

Integratie in 

bouwproces
Tilburg

Verplaatsbaar per 

vrachtwagen

Gedeeltelijk Material 

Extrusion

Bakstenen,  in plaats 

van mortel een 

lijmachtige 

samenstelling

n.v.t.

Afhankelijk van 

gebruikte steen - 

vanaf ongeveer 

15 euro / m²

- 1200 stenen / uur
Kopmaat baksteen - 

circa 11cm

Kan alleen 

buitenspouwblad 

metselen

Diverse wanden

Niet een echte 

printer, maar wel 

additive 

manufacturing. Kan 

bovendien de 

contouren van 

geprinte complexe 

'metselen'..

BAAM CINCINNATI 

CINCINNATI  & Oak 

Ridge National 

Laboratory 

http://www.e-

ci.com/baam/

Door-ontwikkeling / 

constante kwaliteit

OH, U.S.

of Oak Ridge, U.S.

The machine is 

intended as a “plug-n-

play” laboratory on 

wheels.

Fused deposition 

modeling (FDM)

CINCINNATI, has 

tested ABS, PPS, 

PEKK and Ultem. By 

adding carbon fiber 

and glass fiber, 

strength and thermal 

stability is improved.

20% carbon fiber 

reinforced ABS

Ribbels van 5 - 20 

mm

Absolute positioning 

accuracy: +/- 0.001”

Algemene 

beperkingen FDM 

(lees support 

materiaal)

2 x 4 x 0,87
Feedrate: 38 

lbs/hour
circa 5 - 20 mm

*


