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Samenvatting 

Bouwtekeningen zijn de belangrijkste bron van informatie tijdens het ontwerp- en het 
bouwtraject Naarmate de uitvoeringsfase nadert en vordert, worden de tekeningen 
complexer. Hiervoor is het belangrijk dat er goed, duidelijk en eenduidig getekend wordt en 
dat de controle nauwkeurig gebeurt om fouten tijdig te traceren. 

Er bestaan verschillende afspraken over de inhoud van tekeningen. Deze zijn onder andere 
opgenomen in de "NEN 2574" (Tekeningen in de bouw) en in de "Standaard voorwaarden 
1997". In beide documenten is de toelichting per bouwfase gesplitst. Beide bevatten ook 
afspraken over informatie zoals maat, plaats en volledigheid op werktekeningen en 
werkvloertekening en. 

In de praktijk blijkt echter dat tekenaars zich niet altijd houden aan deze normen. Qua 
maatvoering en maataanduiding gaat regelmatig het een en ander mis tijdens het tekenen. 
Onvolledigheid en het ontbreken van essentiële informatie komen regelmatig voor. Dit is niet 
alleen aan het negeren van bovengenoemde normen te wijten, maar ook aan de 
complexiteit van de projecten die ieder stuk voor stuk uniek zijn. 

Wegens het ontbreken van literatuur op gebied van tekeningencontrole zijn gesprekken 
gevoerd met een zestal werkvoorbereiders om het controleveld te analyseren. De controle 
van werktekeningen en werkvloertekeningen kan op twee manieren gedaan worden, 
namelijk digitaal of handmatig. In de praktijk blijkt dat het grotendeels handmatig gebeurt 
aangezien werkvoorbereiders op deze manier het makkelijkst overzicht kunnen houden over 
het verloop van de controle. De digitale controle vindt alleen voor plattegronden plaats en 
houdt in dat plattegronden in AutoCad op elkaar gelegd worden, waarbij een onoverzichtelijk 
geheel van veel kleuren en lijntypes visueel gecontroleerd wordt. 

Er bestaan echter geen duidelijke of vaste richtlijnen voor de controle. ledere persoon heeft 
een eigen aanpak en een eigen gedachtegang erover. In grote lijnen komt het op hetzelfde 
neer, maar een ieder ontwikkelt een eigen systematiek tijdens ieder project. Belangrijke 
zaken die meestal aan de orde komen tijdens de controle zijn : "stramienen" en "maatvoering 
vanuit stramienen", maat en plaats van elementen en materialisatie. Verschillende 
tekeningen (plattegronden, aanzichten, doorsneden en details van zowel architect als van 
constructeur) dienen in alle gevallen met elkaar overeen te komen. 

Een groot obstakel voor dit onderwerp is het feit dat er geen afspraken bestaan over de 
aanpak en het verloop van de controle. Noch is er literatuur over te vinden. leder gaat om 
die reden op zijn eigen manier te werk. Wegens de onduidelijkheid rondom de controle wordt 
het als een vervelende en frustrerende bezigheid ervaren. 

Na de analysefase werd het doel gesteld om de huidige controlemethode te verbeteren. Om 
een bestaande methode te kunnen verbeteren moet eerst hiernaar onderzoek verricht 
worden . Hiervoor is een onderzoek gedaan naar de controle van bouwkundige en 
constructieve werktekeningen op de aspecten maat, plaats en aanwezigheid. De 
onderzoeksdoelstelling is de volgende: 

Het achterhalen van de huidige methode voor controle van bouwkundige en 
constructieve werktekeningen en het bepalen van verschillen in werkwijze bij 
werkvoorbereiders. 
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De bijhorende probleemstellingen zijn de volgende: 

1. Hoe worden werktekeningen gecontroleerd? 
2. Wat wordt op werktekeningen gecontroleerd? 
3. Hoe worden de verschillende aspecten gecontroleerd? 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een referentieproject Van dit project is een set 
werktekeningen samengesteld, van de architect en de constructeur, die betrekking hebben 
op de tweede verdieping. Deze plattegronden, doorsneden, aanzichten, deelplattegronden 
en details is acht werkvoorbereiders voorgelegd met de "simpele" vraag: "Hoe zou u op deze 
tekeningen de plaats, maat en aanwezigheid van de draagconstructie controleren?". Deze 
gesprekken zijn in de vorm van interviews met open vragen gevoerd om antwoorden te 
kunnen geven op de hierboven vermelde probleemstellingen met de bijhorende 
onderzoeksvragen. 

Er zijn verschillende zaken gebleken na de acht interviews. Zes van de acht 
werkvoorbereiders voeren de controlewerkzaamheden handmatig uit. Bij de handmatige 
controle worden de stramienen als eerste gecontroleerd, waarna de maatvoering van grof 
naar fijn wordt bekeken. Er wordt voornamelijk in horizontaal vlak gecontroleerd. Bij de 
digitale controle wordt ook alleen in het horizontale vlak gecontroleerd. Hierbij worden 
plattegronden op elkaar gelegd (in tegenstelling tot naast elkaar bij handmatige controle); 
stramienen en aangegeven maatvoering worden niet gecontroleerd. De rest verloopt visueel 
in een bestand met tal van kleuren en lijntypes waarbij op en aanmerkingen handmatig 
geplaatst worden. 

Na het onderzoek is de doelstelling van het afstudeerproject geformuleerd, namelijk: 

Het ontwikkelen van een controlemethode voor het vergelijken van digitale 
werktekeningen op de aspecten maat, plaats en aanwezigheid. 

Het ontwerp voor een controlemethode voor het vergelijken van digitale werktekeningen is 
een user interface voor een hulpmiddel bedoeld voor toepassing in AutoCad. Hiermee is 
zowel automatische als visuele controle mogelijk. Het biedt de mogelijkheid op een snelle, 
eenvoudige manier tekeningen samen te voegen, waarbij alleen de essentie van beide 
tekeningen overblijft en beide onderscheiden kunnen worden op basis van lijnkleur en lijtype. 
Deze tooi, gericht op gebruiksvriendelijkheid, is bedoeld voor de werkvoorbereider met 
(minstens) basiskennis van het tekenprogramma AutoCad. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

De controle van tekeningen is niet weg te denken uit het bouwproces. In alle bouwfasen is 
het een belangrijk onderdeel dat tijd in beslag neemt en de nodige aandacht vereist; want 
ook hier geldt "voorkomen is beter dan genezen". Hoe sneller fouten getraceerd worden des 
te lager de kosten voor preventiemaatregelen waarschijnlijk zullen zijn. 

1.1 Aanleiding 

Het complete traject van het bouwproces kent vele fasen . Naarmate de uitvoering nadert 
worden de tekeningen complexer en wordt het voorbereidende werk intensiever. De kwaliteit 
van de tekeningen (en uiteindelijk van de werktekeningen) is van groot belang voor de 
uitvoering en het daadwerkelijke resultaat van een te ontwikkelen project. 

Vaak zijn tekeningen, van de verschillende partijen, niet goed of niet volledig op elkaar 
afgestemd. Een van de voornaamste oorzaken hiervan is de communicatie tussen de 
betrokken partijen. Een ander oorzaak is het feit dat iedere partij eigen tekenmethodes 
toepast en eigen software ervoor gebruikt. Hierdoor wordt de controle van werktekeningen in 
de uitvoeringsfase een essentiële taak van de werkvoorbereiders. Hoewel het belang ervan 
bekend is, is geen literatuur hierover te vinden. Er bestaan geen afspraken of geschreven 
procedures over één of meerdere methodes met betrekking tot de controle. Hierdoor 
ontwikkelt iedere werkvoorbereider een eigen systematiek en een eigen denkbeeld erover. 

Door bovengenoemde zaken wordt de controle van tekeningen vaak als een tijdrovend en 
moeizaam proces ervaren, dat frustraties kan opwekken. 

1.2 Doelstelling 

De werkvoorbereider is de belangrijkste controlerende partij, waarbij de werktekeningen van 
de architect en van de constructeur van doorslaggevend belang zijn, onder andere omdat 
deze als onderleggers dienen voor het maken van tekeningen van onderaannemers en 
leveranciers. Deze situatie is in figuur 1 geschetst. 

Omdat het controlewerk van essentieel belang is alvorens de uitvoering kan beginnen, zal in 
dit verslag het onderzoek ernaar beschreven worden. Na een analyse van bouwtekeningen 
en van de verschillende controlewerkzaamheden die de werkvoorbereider moet uitvoeren, 
en vervolgens een gericht onderzoek naar de controle van werktekeningen, blijkt de 
noodzaak van de gestelde doelstelling voor dit afstudeerproject, namelijk: 

Het ontwikkelen van een controlemethode voor het vergelijken van digitale 
werktekeningen op de aspecten maat, plaats en aanwezigheid. 
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I architect / ' constructeur J ' / 

\ ,,, 

\V \V 

Werk- Werk-
tekeningen tekeningen 

werkvoorbereider 

I 
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Correcties tekeningen Correcties 

l 
I Onderaanneming/uitvoering I 

Figuur 1: verloop van de werktekeningen tussen de verschillende partijen 

1.3 Stappenplan 

Na een korte verkenning van bouwtekeningen is een analyse gedaan naar de controle ervan 
bij zes verschillende werkvoorbereiders binnen verschillende bouwbedrijven. Aan de hand 
van deze analyse is het onderzoeksplan opgesteld waarin de doelstelling, 
probleemstellingen en onderzoeksvragen zijn geformuleerd. Het onderzoek is uitgevoerd, 
met behulp van één referentieproject, als basis voor een interview bij acht 
werkvoorbereiders. De resultaten van het onderzoek geven antwoord op de 
probleemstellingen en de onderzoeksvragen. Ze dienen tevens als basis voor het opstellen 
van het Programma van Eisen voor het conceptontwerp voor de controle van digitale 
werktekeningen. Met behulp van de onderzoeksresultaten en het Programma van Eisen is 
een user interface ontworpen voor een computerprogramma om tekeningen digitaal te 
controleren/ vergelijken. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2, omvat een analyse naar werk- en werkvloertekeningen, naar imperfecties op 
tekeningen en de controle ervan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de voorbereiding (welke 
gedaan is aan de hand van de analyseresultaten) en de uitvoering van het onderzoek 
beschreven met de bijhorende onderzoeksresultaten. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 het 
ontwerp, een controlemethodei-programma voor digitale werktekeningen, toegelicht. 
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Hoofdstuk 2: Analyse bouwtekeningen en tekeningencontrole 

Bouwtekeningen vormen een onmisbare bron van informatie tijdens het hele bouwtraject 
Vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering van een project zijn tekeningen de belangrijkste 
informatiedragers voor de opdrachtgevers, de overheidsinstanties, de ontwerpende partijen 
en de uitvoerende partijen. 

In dit hoofdstuk komt een toelichting van bouwtekeningen in de verschillende bouwfasen aan 
de orde. Vervolgens komen veel voorkomende tekeningimperfecties aan de orde waarna de 
controle in praktijk, aan de hand van een aantal voorbeelden, wordt beschreven. 

2.1 NEN 2574, Tekeningen in de bouw 

De NEN 2574 is ontstaan uit behoefte om de indeling van gegevens op tekeningen voor 
gebouwen zo nauwkeurig en ondubbelzinnig mogelijk te regelen en daardoor te voorkomen 
dat er misverstanden ontstaan, dat er overbodig tekenwerk wordt gedaan of dat er 
vertraging ontstaat omdat essentiële gegevens niet getekend blijken te zijn [I it. 1, NEN 
2574] . 

2.1.1 Bouwfasen 

De bouw kent verschillende fasen. Bij iedere fase horen eigen tekeningen, documenten en 
activiteiten. In deze paragraaf worden deze in chronologische volgorde van de bouw 
beschreven volgens de NEN 2574, Tekeningen in de bouw (indeling van gegevens op 
tekeningen voor gebouwen). De informatie in de norm wordt in chronologische volgorde van 
het bouwproces weergegeven. Het proces is in verschillende (gegroepeerde) fasen 
onderverdeeld. Tabel 2.1 geeft deze groepering met toelichting en de bijhorende fasen weer. 

Tabel 2.1: groepering van de bouwfasen 

Groep Toelichting Fasen 

Programma De programmering start bij het eerste onderzoek naar 1. initiatief 
ruimtebehoefle. Het programma eindigt op het moment dat er 2. haalbaarheidsstudie 
een functioneel, technisch, financieel, ruimtelijk en 3. projectdefinitie 
organisatorisch kader is bepaald waarbinnen nieuwbouw of 
verbouw dient plaats te vinden. 

Ontwerp Een ruimtelijk en functioneel ontwerp en financiële, technische 4. structuurontwerp 
en organisatorische plannen worden gemaakt in toenemende 5. voorlopig ontwerp 
mate van gedetailleerdheid. 6. definitief ontwerp 

Uitwerking Er worden bestektekeningen en andere documenten die nodig 7. bestek 
zijn voor de bouwaanvraag gemaakt. De bouwaanvraag wordt 8. prijsvorming 
ingediend; tevens worden bestektekeningen, 
bestekbeschrijving, begroting en overige documenten 
opgesteld. De uitwerking eindigt met de 
aannem ingsovereenkomst. 

Bouw De bouw begint met de voorbereiding op het bouwen door 9.werkvoorbereiding 
zowel adviseurs (o.a. ontwerpers) als (onder)aannemer(s). 10. uitvoering 
Tijdens het daadwerkelijk bouwen kan de architect de 11 . oplevering 
directievoering verkrijgen. De bouw eindigt met de oplevering. 

Beheer en gebruik Beheer en gebruik zijn een hoofdstuk apart welke hier ook niet 
behandeld zullen worden . Tijdens voorgaande fasen kan 
echter rekening gehouden worden met het verzamelen van 
gegevens ten behoeve van het beheren en het functioneel 
gebruiken van het gebouw of de gebouwen. 

A .C. Tintu 8 



Controle van werktekeningen 

Uit bovengenoemde blijkt dat al vroeg in het bouwproces tekeningen nodige 
informatiedragers zijn. Oe bouwfasen lopen in elkaar over en naarmate het proces vordert 
des te meer partijen bij de bouw betrokken worden. Hierdoor wordt de controle en het 
beheer van tekeningen en documenten een steeds complexer geheel. 
ledere fase heeft een eigen doel. Hierbij zijn tijdens iedere fase andere tekeningen en 
documenten nodig om deze tot een goed eind te brengen. In bijlage 1 wordt per fase een 
korte begripsomschrijving weergegeven met het bijhorende vereiste aan tekeningen. 

Oe belangrijkste fasen zijn waarin tekeningen een grote rol spelen zijn: 
Het Structuur Ontwerp, het Voorlopig Ontwerp, het Definitief Ontwerp, het Bestek en de 
Werkvoorbereiding. 

In dit verslag zal verder alleen gekeken worden naar de tekeningen en de bijhorende 
controle tijdens de werkvoorbereiding. 

2.1.2 Afspraken over de inhoud van werktekeningen 

De NEN 257 4 geeft algemene afspraken weer over de informatie die tekeningen dienen te 
bevatten in verschillende fasen van het ontwerp- en bouwtraject De inhoudelijke informatie 
is hierin, zoals eerder vermeld, in fasen verdeeld. Hieronder wordt alleen het onderdeel van 
de werkvoorbereiding besproken. 

Deze norm definieert het begrip werktekeningen als volgt: "het nader uitwerken van 
bepaalde facetten van de bestektekeningen in locatie-, assemblage- en 
componententekeningen ten einde de uitvoering van het werk mogelijk te maken" [lit. 1, NEN 
2574]. 

Tevens bevat de NEN 2574 nalooplijsten met het minimum aan informatie dat tekeningen 
dienen te bevatten in verschillende fasen van het ontwikkelen van een bouwproject. In tabel 
2.2 is hiervan het stuk weergegeven dat betrekking heeft op maat en plaats tijdens de 
werkvoorbereiding (aangezien plaats en maat twee van de belangrijkste en meest concrete 
zaken zijn tijdens controle). Een complete lijst met bovengenoemde gegevens is opgenomen 
in bijlage 2. 
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Tabe/2.2: NEN 257 4, minimum aan informatie die werktekeningen moeten bevatten 
betreffende plaats en maat 

Plattegr. Doorsn. Aanz. 
LOCATIE TEKENINGEN (L) 
Plaats- en maataanduiding van de CONSTRUCTIE voor 
de uitvoering 
lVIATEN Horizontale en verticale totaalmaten, deel-, x x 

optel, peilmaten, diameters 
Plaats- en maataanduiding van het gebouw(deel) en 
bouwkundige elementen daarbinnen voor de uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, x 

deelmaten 
Plaats- en maataanduiding van een installatie voor de 
uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, peil-, x x 

deel-, optelmaten, diameters, afschot 
Plaats- en maataanduiding van de vaste inrichting voor 
de uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, peil-, x x 

deel-, optelmaten, diameters, afschot 
Plaats- en maataanduiding van de terreininrichting voor 
de uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, peil-, x x 

deel-, optelmaten, diameters, afschot 
ASSEMBLAGE TEKENINGEN (A) 
Samenvoeging en verbinding van constructie-
elementen voor de uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, peil-, x 

deel-, optel-, stelmaten, diameters, afschot 
Samenvoeging en verbinding van bouwkundige 
elementen voor de uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, peil-, x 

deel-, optel-, stelmaten, diameters, afschot 
Samenvoeging en verbinding van installatie-elementen 
tov gebouwdelen tbv de uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, peil-, x 

deel-, optel-, stelmaten, diameters, afschot 
Opstelling en bevestiging van de vaste inrichting tov 
_gebouwelementen tbv de uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, peil-, x 

deel-, optel-, stelmaten, diameters, afschot 
Opstelling en verbinding van de terreinelementen tbv de 
uitvoering 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, peil-, x 

deel-, optel-, stelmaten, diameters, afschot 
COMPONENT TEKENING (C) 
Overzicht van buiten de bouwplaats te vervaardigen 
elementen 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, deel-, x 

optelmaten, maatrelatie met A-tekeningen 
Samenvoeging van componenten tot bouwelementen 
MATEN Horizontale en verticale totaalmaten, deel-, x 

optelmaten, maatrelatie A-, C-tekeningen 
Vervaardiging van componenten voor het samenstellen 
van bouwelementen 
MATEN Totaalmaten, deelmaten x 
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2.2 Standaardvoorwaarden 1997 (Rechtsverhouding opdrachtgever- architect) 

De SR 1997 bevat afspraken over de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect 
[lit. 2, SR 1977]. Dit document is net als de NEN 2574 verdeeld in de verschillende fasen het 
traject van projectrealisatie (van schetsontwerp tot en met uitvoering). In tabel 2.3 wordt het 
deel van dit document weergegeven dat betrekking heeft op de maatgerelateerde zaken op 
werktekeningen. Voor een compleet overzicht van de afspraken (die tijdens de 
werkvoorbereiding gelden) volgens het SR wordt u verwezen naar bijlage 3. 

Tabel 2.3: SR 1997, minimum aan informatie die werktekeningen moeten bevatten 
betreffende plaats en maat 

Bouwvoorberiedingstekeningen 

Situatie (1 :200) Het stramien raster 
De terreingrenzen 
De terreinhoogten 

Plattegronden (1:100) De afmetingen van elke wand, kolom etc. 
De maatvoering tov het stramienraster 
De maatvoering van alle verspringingen, openingen, doorgangen, 
sparingen. inkassingen 
Maatvoering van de dagmaten van de wandopeningen tbv de kozijnen 
De peilmaten van de verschillende vloerniveaus 

Plafondtekeningen (1: 1 00) De vrije hoogte onderkant plafond 
Horizontale maatvoering tov de aanwezige bouwkundige elementen 
Details van de aansluitingen 
Richting van het plafondraster 
Indeling en opbouw van het plafondsysteem 
Plaats van armaturen. ventilatieroosters e.d. 
Afmeting van de in te werken onderdelen 

Maatvoeringstekening Het stramienraster gemaatvoerd tov vaste punten 
De stramienafstanden 
De hoeken die gevellijnen maken in het horizontale vlak met 
stramienlijnen 
De hoeken die gevellijnen maken in het verticale vlak op de 
stramienlijnen met het horizontale vlak 
De kromtestralen met bijbehorende middelpunten gemaatvoerd tov 
het stramienraster incl begin- en eindpunt van elke kromming 

Doorsneden en aanzichten (1 :20) Hoogtemaatvoering tov peil, overige maatvoering tov stramienraster 
Plafondhoogtes 

Details (1 :5) Verticale en horizontale maatvoering van alle lagen en delen 
De positie van het detailtov het stramienraster 

Constructief 
Plattegronden draagstructuur (1 : 1 00) De maatvoering van alle delen tov het stramienraster 

De hoogte en dikte van elk vloerveld incl de maatvoering van de 
beëindiging van elk veld 
De kolommen en wanden op de betreffende laag gamaatvoerd tov het 
stramienraster 
De in te storten voorzieningen gemaatvoerd tov stramienraster 
De plaats en de dikte van de opstorting van de riolering op de 
beganegrond 
De positie van de in te storten voorzieningen tov de wapening 

Doorsneden en aanzichten (1 :20) De hoogtemaatvoering tov peil, overige maatvoering tov van 
stramienraster 
De hoeken die gevellijnen maken in hel verticale vlak op de 
stramienlijnen met het horizontale vlak 
De hoeken die gevellijnen maken in het verticale vlak loodrecht op de 
gevel, met het horizontale vlak 
De kromtestralen met bijbehorende middelpunten gemaatvoerd tov 
het stramienraster incl begin- en eindpunt van elke kromming 
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2.3 Werktekeningen en werkvloertekeningen 

Tijdens de werkvoorbereiding wordt gewerkt met verschillende tekeningen. De architect 
moet bijvoorbeeld werktekeningen leveren met plattegronden, doorsneden, aanzichten en 
details. Hetzelfde geldt voor de werktekeningen van de constructeur, van de installateur en 
andere onderaannemers. 

In de "volksmond" vallen verschillende soorten tekeningen onder de term "werktekeningen". 
Er kan namelijk sprake zijn van tekeningen die gemaakt worden door de architect, door de 
constructeur of door verschillende onderaannemers. 

Na de bestekfase worden door de architect en de constructeur de eerste werktekeningen 
gemaakt. In dit stadium wordt meer in detail getreden waarbij de materialisatie en de 
detaillering verder uitgewerkt worden. De tekeningen van de architect en van de 
constructeur moeten op elkaar afgestemd zijn en overeenkomen met het bestek. Deze 
controle gebeurt voornamelijk door de aannemer, deze fungeert zodoende als controlerende 
en beherende partij. De verspreiding van deze documenten gebeurt dan ook via de 
aannemer. 

Tevens wordt onder werktekeningen verstaan: tekeningen van onderaannemers, denk 
hierbij aan tekeningen van trappen en hekken, van breedplaatvloeren, van 
kalkzandsteenblokken. Dit zijn tekeningen die uiteindelijk daadwerkelijk op de werkvloer 
gebruikt zullen worden voor de verschillende onderdelen. Om onderscheid aan te brengen 
zal daarom verder in het verslag in dit geval over werkvloertekeningen gesproken worden. 
Deze tekeningen worden ook door de aannemer gecontroleerd waarbij deze weer als 
beherende en distribuerende partij fungeert. De controle gebeurt aan de hand van de 
werktekeningen van de architect en de constructeur (en eventueel bestek en 
verkoopbrochure). De uiteindelijke gebruikers van de tekeningen zijn de mensen op de 
werkvloer. 

Uit bovenstaande blijkt dat de aannemer in alle gevallen (tijdens de werkvoorbereiding) 
verantwoordelijk is voor de controle, beheer en distributie van alle tekeningen (zowel werk
als werkvloertekeningen). 

2.4 Imperfecties op werktekeningen 

Werktekeningen kunnen gebreken, onvolledigheden en/of tekortkomingen vertonen. Deze 
worden in deze paragraaf besproken; hierbij wordt wet-/regelgeving buiten beschouwing 
gelaten, evenals de afwijkingen ten opzichte van contractstukken. 

2.4.1 Brainstormsessies van Stichting RRBouw 

Tijdens brainstormsessies van Stichting RRBouw is gekeken naar de problematiek van 
werktekeningen in de bouw. De discussie is gevoerd vanuit het oogpunt van de 
werkvoorbereider tijdens de werkvoorbereiding en werkuitvoering. Het ideaal klinkt als volgt: 
"De juiste tekeningen van de juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip, op 
de juiste plaats". 

De uitkomsten van deze sessies zijn samengevat en in een verslag verwerkt. Hierin kwamen 
verschillende aspecten, betreffende bovengenoemde problematiek, aan de orde, zoals 
communicatie tussen de verschillende betrokken partijen, tekenmethodes, afspraken en 
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tekenfouten/-onjuistheden. Hier wordt enkel het laatstgenoemde besproken, aangezien de 
andere aspecten geen directe betrekking hebben op de controle van tekeningen. 

Verschillende werkvoorbereiders hebben opgemerkt dat er bij de controle blijkt dat de som 
van de deelmaten niet overeen komt met de totaalmaat Tevens komt het regelmatig voor 
dat, na wijzigingen van tekeningen, de maten niet meer kloppen met de schaal waarin ze 
staan. Dit duidt op handmatige wijzigingen in de digitale tekeningen. 

Verder ontbreekt regelmatig de maatvoering vanuit stramienen. Bouwdelen en I of 
bouwelementen worden niet of onvoldoende gemaatvoerd. Sparingmaten in het metselwerk 
zijn regelmatig niet juist weergegeven; metselwerkdilataties ontbreken vaak of zijn onjuist 
geplaatst op tekeningen. 

In het kader van tekortkomingen op tekeningen is bij een grote aannemer een lijst met meest 
voorkomende opmerkingen over werktekeningen opgesteld, die gepresenteerd is tijdens de 
brainstormsessie van RRBouw van 17 januari 2006. Relevante opmerkingen zijn: 

tegenstrijdigheid tussen plattegronden, gevels en details 
tegenstrijdigheden I onvoldoende afstemming met de tekeningen van de constructeur 
onuitvoerbare details 
maatvoering op koppen- I lagenmaat ontbreekt c.q. niet juist (in plattegronden, 
gevels details) 
geen bouwkundige afstemming op nutsinvoertracees (kruipluiken boven invoeringen, 
meterkasten boven funderingsbalken) 
duidelijker arcering materialen en renvooi ontbreekt 
bouwkundige afstemming met installaties ontbreekt 
tegelwerk niet juist aangegeven 
noodoverlopen ontbreken of zijn niet goed met constructeur afgestemd 
schachtafmetingen c.q . plaats schachten niet goed afgestemd op installaties 
metselwerkdilataties ontbreken of zijn onjuist aangegeven 
maatvoering onduidelijk I onjuist 

2.4.2 Praktijkverkenning 

In de praktijk is met een zestal werkvoorbereiders gesproken over de controle van 
tekeningen en de tekortkomingen/onvolledigheden/onjuistheden op de tekeningen. Van de 
zes gevoerde gesprekken worden hieronder alleen de onjuistheden op tekeningen 
besproken. Het controleren ervan komt (tevens als resultaat van deze zes gesprekken) in 
volgende paragraaf aan de orde. 

De geconstateerde onjuistheden en onvolledigheden op tekeningen kunnen in twee 
categorieën verdeeld worden, namelijk plaats en maat. Met plaats wordt in dit geval 
verkeerde en/of geen plaatsaanduiding van elementen op tekeningen bedoeld (het 
verplaatsen of verwijderen van elementen wegens wijzigingen in ontwerp/constructie). Met 
maat wordt hier verkeerdeen/of geen maataanduiding op tekeningen (wegens wijzigingen, 
ontbrekende of niet meegewijzigde maataanduiding). 

Voorbeelden binnen deze twee categorieën zijn: 

Plaats: 
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vloer beëindigingen t.o.v. funderingsbalken zijn niet aangegeven 
sommige funderingsbalken zijn verplaatsten/of verdraaid t.o.v. het bestek 
het ontbreken van details 
kolommenen/of balken vervallen t.o.v. het bestek 
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de vloerluiken zijn niet gemaatvoerd vanuit de as I stramien 
afmetingen van de funderingsbalken zijn niet overal duidelijk en eenduidig 
bij de ronde deel ontbreekt de straal op de tekening 
het ontbreken van details 
peilmaten (boven- en onderzijde) funderingsbalken ontbreken 
funderingshoogte ontbreekt 

Kortom, veel voorkomende imperfecties op tekeningen kunnen onder andere betrekking 
hebben op de volgende zaken: 

verschillende tekeningen komen niet met elkaar overeen (andere afmetingen I 
andere plaats I andere afmeting en plaats) 
informatie (maatvoering, stramienen, peilmaten e.d.) ontbreekt 
bouwdelen ontbreken op tekening(en) 
verkeerde maatvoering op tekeningen 
tekeningen bevatten overbodige informatie 

Vaak hebben fouten en tekortkomingen te maken met plaats en maat. Elementen zijn op de 
verkeerde plaats aangegeven, zijn op een foute schaal getekend, hebben de verkeerde (of 
helemaal geen) afmetingen. Vaak ontbreken stramienen; indien deze wel aanwezig zijn, is 
regelmatig niet vanuit de stramienen gemaatvoerd. Door handmatige wijzigingen komen 
vermelde maten net overeen met het daadwerkelijk getekende. Om deze redenen ligt in dit 
verslag de nadruk op plaats en maat. 

2.5 Verkenning van de tekeningencontrole 

Voor de uitvoering van een project zijn de tekeningen de belangrijkste basis en leidraad. 
Daarom is het belangrijk dat zowel werktekeningen als werkvloertekeningen compleet en 
correct zijn voordat ze op de werkvloer in gebruik worden genomen. Om dit te bereiken is 
een goede controle een noodzaak. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de controle in de praktijk. Aan de hand van een drietal 
voorbeeldprojecten en een drietal, niet projectgerelateerde, gesprekken wordt in deze 
paragraaf de controle in de praktijk nader toegelicht. Het betreft hier een eerste verkenning , 
later in het traject zal een diepgaand onderzoek verricht worden. 

2.5.1 Project A 

In een gesprek met een van de werkvoorbereiders, werkzaam op project A, is de controle 
van tekeningen besproken. Hier wordt de door hem gegeven toelichting over de controle 
beschreven. 
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Op dit project gebeurt de controle deels digitaal en deels 
handmatig. Digitaal wil zeggen dat tekeningen digitale 
tekeningen op elkaar gelegd worden om ze op deze manier 
tegelijk te kunnen bekijken en vergelijken (zie figuur 2) . Op 
een van de tekeningen krijgen alle layers één zelfde kleur; in 
dit geval is dit wit op een zwarte achtergrond. De andere 
tekening wordt in originele staat (kleuren) gelaten. Door 
overlap kunnen zaken die niet overeen komen opgespoord 
worden. Handmatig betekent dat tekeningen op papier naast 
elkaar gelegd worden en met elkaar vergeleken worden. 
Wijzigingen worden dan ook in eerste instantie met pen op 
papier aangegeven. 

Figuur 2: Digitale controle van bouwtekeningen 

Er zijn verschillende soorten fouten die kunnen voorkomen. Deze zijn hieronder in drie 
categorieën gesplitst en nader toegelicht. 

Elementen hebben niet dezelfde plaats en/of afmeting op verschillende tekeningen 

Tekening van de constructeur wordt in tekening van architect geïmporteerd (digitaal). Deze 
worden over elkaar heen gelegd, waarna een van de twee wit wordt gemaakt. Handmatig 
wordt deze "dubbele" tekening doorgenomen. Daar waar elementen niet samenvallen, wordt 
gekeken welke van de opties de goede is. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan kolommen die in een constructietekening anders 
gepositioneerd is dan in een werktekening (zie figuur 3); of een kolom die in de ene tekening 
andere afmetingen heeft dan in de andere. 

0 
+ 

0 
Tekening architect Tekening constructeur 

Figuur 3: schematische weergave van een plattegrond met 6 kolommen. Bij overlap van de 
twee tekeningen vallen de kolommen niet samen 

Verschillende elementen/bouwdelen vallen samen met ruimtes/aangrenzende bouwdelen. 

Zulke fouten worden voornamelijk tijdens de handmatige controle opgespoord. Een 
voorbeeld hiervan zijn constructie balken die dwars door installatieschachten lopen. Zoiets 
kan op verschillende manieren achterhaald worden. Vaak zijn de constructietekeningen 
alleen voldoende. Het is namelijk regelmatig zo dat de schachten en andere belangrijke 
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delen met een stippellijn hierop worden aangegeven om het samenvallen te benadrukken. In 
andere gevallen kan het ook zijn dat hiervoor de tekeningen van de installateur en van de 
constructeur (en eventueel van de architect) nodig zijn om ze ten opzichte van elkaar te 
vergelijken. 

Fouten en I of verschillen in de maataanduidingen en schaal 

Het komt regelmatig voor dat de (met cijfers) aangegeven maten niet kloppen terwijl 
elementen wel goed op schaal zijn getekend. Andersom kan het ook het geval zijn, namelijk 
dat er niet op schaal getekend is, maar dat de aangegeven maten wel correct zijn. En in 
sommige gevallen klopt noch de maat noch de schaal. Een ander voorkomende fout is het 
feit dat de som van de deelmaten niet overeen komt met de totaalmaat 
De controle hiervoor vindt handmatig plaats. Tekeningen worden naast elkaar gelegd 
waarbij alle maten nagelopen worden . 

2.5.2 Project B 

De bevindingen van het voor project B gevoerde gesprek met een van de werkzame 
werkvoorbereiders zijn in deze paragraaf terug te vinden. 

Tekeningencontrole gebeurt hier voornamelijk handmatig, dat wil zeggen op papier en niet 
digitaal. Tekeningen op papier worden naast elkaar gelegd en met elkaar gecontroleerd (zie 
figuur 4). 

De werktekeningen van de architect worden 
als basis gebruikt. Aan de hand hiervan 
worden de constructietekeningen 
gecontroleerd. Verschillen en/of fouten die 
geconstateerd worden moeten in overleg 
tussen architect en constructeur aangepast 
worden. 

Hierbij speelt een organisatorisch probleem 
een grote rol. Het is niet de bedoeling dat 
bovengenoemde tekeningen door de 
aannemer gecontroleerd worden; het goed 
afleveren van de tekeningen hoort tot 
takenpakket van de architect en/of de 
constructeur. Aangezien fouten 
kostentechnisch bijna altijd op de aannemer 
verhaald worden, is het belangrijk dat de 
aannemer alert blijft (en hiervoor extra werk 
moet leveren, dat extra kosten met zich 
meebrengt). 

Figuur 4: Handmatige controle van bouwtekeningen 

Op basis van de werktekeningen van de architect en van de constructeur worden de overige 
tekeningen, de werkvloertekeningen, door onderaannemers gemaakt (denk hierbij aan 
installatie e.d.). Deze tekeningen worden wel door de werkvoorbereiders gecontroleerd 
voordat de bestelling definitief wordt gemaakt. 
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Tijdens de controle worden de bouwdelen afzonderlijk bekeken; dat wil zeggen dat er 
onderdeel voor onderdeel gecontroleerd wordt. Bijvoorbeeld eerst de kolommen, dan de 
wanden en vervolgens één voor één de andere bouwdelen. Dit is voornamelijk zo om een 
overzicht te kunnen hebben over wat al gedaan is en wat nog moet gebeuren. 
Fouten worden handmatig op tekening aangegeven door middel van een "wolkje" met 
toelichting (handmatig bijgeschreven) over verschil/fouUtekortkoming. 

2.5.3 Project C 

Een onderdeel van project C is een blok van 62 woningen. Een deel van de controle is hier 
door een trainee van het bedrijf uitgevoerd. Het door hem toegelicht voorbeeld is de controle 
van werkvloertekeningen van breedplaatvloeren. 

Voor de productie van breedplaatvloeren worden verschillende tekeningen en schema's 
door de fabrikant gemaakt. Hieronder worden, wegens irrelevantie voor de controle, de 
schema's buiten beschouwing gelaten. Er worden twee soorten tekeningen gemaakt 
namelijk voor de wapening en de vorm. De tekeningen van de wapening geven de plaats, 
soort en afmeting hiervan aan. Deze worden voornamelijk door de constructeur 
gecontroleerd aangezien de constructieve kennis niet in voldoende mate aanwezig is bij de 
meeste werkvoorbereiders. De vormtekeningen geven de vorm en plaats van verschillende 
breedplaten (en vloeropeningen) aan. Deze worden voornamelijk door de werkvoorbereider 
gecontroleerd en om die reden hieronder verder uitgewerkt. 

Aan de hand van werktekeningen van de constructeur worden de vorm- en 
wapeningtekeningen voor de breedplaatvloeren door de fabrikant gemaakt. Deze worden via 
de aannemer naar de verschillende partijen (architect, constructeur en opdrachtgever) voor 
de eerste controleronde gedistribueerd. Voor de formaliteit gaan de tekeningen naar alle 
partijen, echter de vormtekeningen worden in de praktijk alleen door de werkvoorbereider 
gecontroleerd en de wapeningstekeningen alleen door de constructeur. 

Na de eerste controle worden alle wijzigingen en op- en aanmerkingen door de 
werkvoorbereider op één versie tekeningen verwerkt zodat alles tegelijk teruggestuurd wordt 
naar de fabrikant. Deze laatste wijzigt de tekeningen en stuurt ze vervolgens terug naar de 
aannemer waarna ze voor de tweede controleronde naar alle partijen verspreid worden. 
Voor de controle worden deze keer de tekeningen uit de eerste ronde gebruikt als 
onderlegger om door te nemen of alle opmerkingen verwerkt zijn. Eventuele nog niet 
gewijzigde of extra opmerkingen worden net als in vorige ronde in één keer teruggestuurd 
naar de fabrikant waarna de definitieve tekeningen gemaakt worden en in negental 
gedistribueerd (via aannemer) naar alle partijen, namelijk 5 sets voor de aannemer (2x 
buitenwerk, 1 x vloeren legger, 1 x aannemer, 1 x opdrachtgever), 3 sets voor de constructeur 
en 1 set voor de architect. Bovenstaand proces wordt in figuur 5 geschematiseerd. 

A.C. Tintu 17 



EERSTE 
CONTROLE-

Vormtekeningen RONDE 

Wer1<- I tekeningen 
architect 

i controleren 
tekeningen I...,_ 

Wer1<- breedplaat- · 
tekeningen vloeren 

constructeur i. vonn \ 
fabrikant i 

breed plaat-
aannemer vloeren 
architect 

constructeur 
opdrachtgever 

Wapeningstekeningen 

Wer1<-
tekeningen maken 

architect werkvloer-

-I 
controleren 

tekeningen 
tekeningen 

breedplaat-
vtoeren breedptaat-

Wer1<-
wapening 

vloeren 
tekeningen -· wapening 

constructeur - + 

r 
fabrtkant 

breedplaat- aannemer 
vloeren architect 

constructeur 
opdrachtgever 

bundelen 
verschillende 
wijzigingen op 

één versie 
tekeningen 

aannemer 

bundelen 

aannemer 

' 
aanpassen 

l tekenlngen 
breedptaat-

vloeren 
vonn 

T 
fabnkant 

breedplaat-
vloeren 

I abnkant 
breedplaat

vloeren 

'1 TWEEDE 
CONTROLE

RONDE 

I 

i 
I 

controleren 
tekeningen 
breedpleat- -1 

vloeren 

I 
vonn 

i 
aannemer 
architect I constructeur . 

opdrachtgever I 

controleren 
tekeningen 
breedplaat-

vloeren 
wapening 

aannemer 
architect 

constructeur 
opdrachtgever 

bundelen 
verschillende 
wijzigingen op 

één versie 
tekeningen 

T 
aannemer 

aannemer 

Figuur 5: schematische weergave van de controle van breedplaatvloeren 
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De controle van de vormtekeningen is hier handmatig gedaan. Dat wil zeggen op papier 
(zodat de tekeningen naast elkaar gelegd kunnen worden) waarbij wijzigingen met een pen 
aangegeven worden en met een markeerstift verduidelijkt Hiervoor worden voornamelijk de 
werktekeningen van de architect als onderlegger gebruikt voor de eerste controleronde. 

De controle van de maten worden wordt per plaat afzonderlijk gedaan, dit inclusief de 
bijhorende toleranties. Hierbij horen per plaat ook de sparingen en de daarbij horende 
toleranties. 

Bij de tweede ronde worden de tekeningen van de 1 e ronde als onderlegger gebruikt om na 
te gaan of alle opmerkingen aangepast zijn op de 2e versie van de fabrikant 

Een door de trainee zelf opgestelde checklist voor de controle van breedplaten bevat de 
volgende punten: 

Vormtekeningen: 
• Stramienen 
• Stramienmaatvoering 
• Optie woninguitbreiding? 
• Versterkte stroken/lateien? 
• Topgevels? 
• Woningtypen juist? ( bouwnummer vermeld?) 
• Vloerdikte gemaatvoerd? 
• Onderkant breedplaat gemaatvoerd? (peil aangegeven?) 
• Legvolgorde platen 
• Opmerkingen constructeur? Lijnlasten? 
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Sparingen (staan aangegeven op de vormtekeningen): 
• Maatvoering en positie trapgaten; 20 mm tolerantie aan elke zijde, 10 mm 

tolerantie dwars op de bouwmuur 
• Maatvoering platen inclusief tolerantie? 
• Maatvoering van de schachten, t.o.v. referentiepunten. Let op standaard maten 

sparingen; keuze steenwol of gasbeton 
(hierbij ook denken aan: hart van de sparingen en de maten van het hart t.o.v. 
referentiepunten) 
Doorsturen: 
• gecontroleerde tekeningen 
• opgave sparingen door installateurs 
• stempelen I kopiëren 

2.5.4 Niet projectgerelateerde interviews 

Behalve hiervoor genoemde gesprekken is nog een drietal mensen gecontacteerd over de 
controle van werktekeningen. Met hun zijn geen specifieke projecten besproken, de controle 
van werktekeningen in het algemeen is aan de orde geweest. 

Voor de controle van werktekeningen (plattegronden, doorsneden, aanzichten en details) 
zijn verschillende documenten nodig. Deze zijn: het bestek, de bestektekeningen, het 
verkoopboekje. 

Er is geen vaste volgorde voor het gebruik van de documenten. In het achterhoofd moet 
worden gehouden dat het verkoopboekje ook een uiterst belangrijk document is omdat deze 
het product is dat de klant koopt. De andere documenten worden verder onder andere voor 
de controle van volgende zaken gebruikt: 
Bestektekeningen: voornamelijk voor controle van plaats, maat en volledigheid (ook 
materialisatie die aangegeven staat door middel van arceringen) 
Bestek: voornamelijk voor controle van materialisatie 
Details: maatvoering, materialisatie, uitvoerbaarheid 

Door deze heren wordt de controle ook handmatig uitgevoerd; handmatig wil zeggen: 
tekeningen op papier naast elkaar leggen om ze ten opzichte van elkaar te kunnen 
vergelijken. Opmerkingen worden met een gekleurde pen of een markeerstift aangegeven. 

Er is geen vaste volgorde voor het uitvoeren van de controle. De werktekeningen van de 
architect dienen als basis. De werktekeningen van de constructeur worden ook ten opzichte 
van het bestek gecontroleerd in verband met het meer- en minderwerk (de werktekeningen 
van de constructeur worden gemaakt aan de hand van de werktekeningen van de architect). 
Zie voor een duidelijker beeld de schematisering in figuur 6. 
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Figuur 6: schematische weergave van controle van werktekeningen 

Er is geen vaste volgorde of systematiek voor standaard controle. Vaak wordt begonnen met 
controle van maatvoering. Dit gebeurt van grof naar fijn; werken van buiten naar binnen. Van 
hoofdmaatvoering naar detailmaatvoering. Deze twee moeten ook ten opzichte van elkaar 
kloppen (de optelsom van de deelmaten moet overeenkomen met de totaalmaat) . 

Belangrijke zaken die verder een rol spelen bij de controle worden hieronder opgesomd. 

controle op stramienen, deze moeten duidelijk en goed aangegeven staan aangezien 
de controle van bijna alle plaatsen en maten van elementen ten opzichte van de 
stramienen gebeurt 
controle op renvooi; dit is de legenda waarin zaken vermeld staan als materialisatie, 
dilataties van metselwerk en koppenmaat van metselwerk 
controle op kozijnen; de merken van de verschillende kozijnen moeten duidelijk 
vermeld staan in zowel plattegronden als in doorsneden en aanzichten. 
Systematische controle van de elementen, dit wil zeggen per element alle tekeningen 
doorlopen. Er is echter geen specifieke volgorde van de verschillende elementen. 
Hierbij spelen gevoel en werkervaring een belangrijke rol. 

Net als bij de controle van breedplaatvloeren (figuur 4) is hier ook sprake van twee 
controlerondes. 
Belangrijke punten, vragen en aandachtspunten waarop gelet moet worden tijdens controle 
zijn de volgende: 

controle van de maatvoering I maataanduiding (meestal van grof naar fijn, van 
totaalmaten naar deelmaten waarbij de optelsom van de deelmaten overeen moet 
komen met de totaalmaten) 
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controle van de stramienen, plaats en aanduiding ervan (staan de stramienen goed 
getekend? En staan ze op de juiste plaats getekend?) 
controle van de juiste plaats en maataanduidingen van wanden en wandopeningen 
controle van de materialisatie (aan de hand van arceringen en bestek) 
controle van de elektra en de installaties, dit in verband met de contactdozen en 
sparingen in vloeren en wanden 
komen alle tekeningen met elkaar overeen? Met alle tekeningen wordt bedoeld : 
plattegronden, doorsneden, gevelaanzichten en details zowel van de architect als 
van de constructeur 
staan de kruipluiken op de begane grond overal aangegeven? 
vanuit de werktekeningen van de constructeur: 
• is de woning overal bereikbaar? Ook de kruipruimte? Geen constructieve 

elementen die ruimtes (en leidingschachten ontoegankelijk maken? 
• komen de werktekeningen van de constructeur overeen met die van de architect? 

2.5.5 Conclusie uit de tekeningencontrole 

Uit vorige paragraven kan geconcludeerd worden dat controle op verschillende manieren 
kan gebeuren. Ondanks de praktijkverkenning is het nog niet duidelijk geworden hoe het 
precies in zijn werk gaat. 

Er zijn verschillende zaken waarop gecontroleerd moet worden. De belangrijkste aspecten 
daarvan zijn: maat, plaats, volledigheid en aanwezigheid , naast uitvoerbaarheid/ 
maakbaarheid , bepaalde constructieve en bouwfysische aspecten. 

Er dient gekeken te worden of de tekeningen de informatie bevatten die ze horen te bevatten 
en die nodig is om uiteindelijk de uitvoering te voltooien. Hierbij spelen de volgende vragen 
een rol: 

klopt de plaats van de elementen? (zonodig t.o.v. stramienen) 
klopt de maat van de elementen? 
zijn de tekeningen compleet? 
komen de verschillende tekeningen met elkaar overeen? 

De controle kan verdeeld worden in twee categorieën, namelijk: absolute controle en 
relatieve controle. Met absolute controle wordt de controle van een afzonderlijke tekening 
bedoeld . Met relatieve controle wordt de vergelijking tussen tekeningen bedoeld . 

Bij de absolute controle wordt gekeken of de informatie op één enkele tekening kloppend is. 
Hierbij is alleen het aspect maat relevant, aangezien plaats en volledigheid alleen aan de 
hand van vergelijking bepaald kunnen worden. Voor het aspect maat kan gedacht worden 
aan de volgende vragen: 
Komt de som van de deelmaten overeen met de totaal maat? 
Komt de aangegeven maatvoering (op de maatlijnen) overeen met het daadwerkelijk 
getekende? 

Bij de relatieve controle worden verschillende tekeningen met elkaar vergeleken. Hierbij 
dient de informatie op de tekeningen met elkaar overeen te komen. De aspecten maat, 
plaats en aanwezigheid/ volledigheid worden hier bekeken. Voor de verschillende aspecten 
kunnen de volgende vragen gesteld worden: 

Plaats: komt plaats op verschillende tekeningen overeen? 
Maat: hebben elementen op verschillende tekeningen dezelfde afmetingen? 
Volledigheid: bevatten de tekeningen dezelfde en de nodige hoeveelheid informatie? 
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Verdere invulling en uitwerking van de genoemde vragen verschilt per persoon. Er zijn geen 
duidelijke afspraken en/ of richtlijnen voor de aanvang en uitvoering van de controle. Er is in 
de literatuur niets over bekend. Met gebruik van de gezonde verstand/ bouwkundige kennis 
en inzicht en de werkervaring gaat iedere werkvoorbereider op zijn eigen manier te werk. 

De controle van tekeningen kan zowel digitaal als handmatig gebeuren. Echter controleren 
de meeste werkvoorbereiders handmatig. Dit heeft voornamelijk te maken met gewenning 
en softwarekennis. De digitale controle, daar waar het gebeurt, is ook vrij beperkt aangezien 
alleen plattegronden bekeken worden, waarbij alleen de maat en de plaats van elementen 
gelijktijdig wordt gecontroleerd. Ook hierbij bestaan geen afspraken en/ of regels voor het 
uitvoeren van de controlewerkzaamheden. 

2.6 Conclusies van de analyse en praktijkverkenning 

In voorgaande paragraven zjjn analyses weergegeven van de werk- en 
werkvloertekeningen, van voorkomende fouten op tekeningen en van de controle ervan. Ter 
afsluiting van de analysefase worden in deze paragraaf in het kort de bevindingen 
samengevat. 

Over controle in het algemeen is vrijwel niets bekend. Er is geen literatuur over te vinden , 
noch hebben aannemers en bouwbedrijven nalooplijsten om de controlewerkzaamheden in 
kaart te brengen. 

De opsomlijsten die in de NEN 2574 en de SR '97 zijn weergegeven, worden niet tijdens de 
controle van tekeningen gebruikt door de werkvoorbereiders. 

Tijdens de controle komt een scala aan aspecten aan de orde, denk hierbij aan: maat en 
plaats van elementen, volledigheid van tekeningen, uitvoerbaarheid/ maakbaarheid, 
brandwerendheid, toegankelijkheid van ruimtes, bouwfysische aspecten en dergelijke. 

De werkvoorbereider krijgt tijdens het uitvoeringstraject met veel tekeningen te maken die 
niet alleen in overeenstemming moeten zijn met contractstukken, maar ook met elkaar. De 
tekeningen, tijdens de uitvoeringsfase, kunnen verdeeld worden in twee categorieën , 
namelijk: werktekeningen en werkvloertekeningen. 

Op al hierboven genoemde tekeningen moeten en worden de vele aspecten op 
verschillende manieren gecontroleerd worden. 

Door gebrek aan softwarekennis bij werkvoorbereiders, door slechte tekenafspraken met de 
tekenaars en door gewenning wordt in de meeste gevallen nog handmatig gecontroleerd, 
terwijl de automatisering in het bedrijfsleven in sterke mate toeneemt. Rekening houdend 
met de ontwikkelingen voor de toekomst is het handmatig controleren van tekeningen een 
beperkend factor. 

De werkvoorbereider moet zoals het woord al zegt het werk voor de uitvoering voorbereiden. 
Een deel van de controlewerkzaamheden horen bij deze voorbereiding, echter een groot 
deel wordt veroorzaakt door slordig tekenwerk en/of slechte communicatie tussen de 
verschillende partijen. Dit wekt bij veel werkvoorbereiders frustraties op en zorgt voor een 
groter tijdsdruk dan nodig zou moeten zijn, wat ten koste kan gaan van andere essentiële 
taken die verricht moeten worden. Hierdoor en vanwege eerder genoemde punten (veel 
tekeningen met grote scala aan aspecten; geen literatuur) wordt de controle van tekeningen 
als vervelend en tijdrovend ervaren. 
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In figuur 7 worden bovengenoemde punten in een oorzaak-gevolg diagram weergegeven. 
Hierin wordt het verband gelegd tussen de verschillende knelpunten die het daadwerkelijke 
probleem veroorzaken bij de werkvoorbereider tijdens de controle van tekeningen. 
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Figuur 7: oorzaak- gevolg diagram, verschillende invloedsfactoren die controle bemoeilijken 

Aan de hand van de gevoerde analyse is oorspronkelijk het volgende doel voor het 
afstudeerproject geformuleerd: 

Het verbeteren van de huidige controlemethode van de werkvoorbereiders. 

Om een bestaande methode te kunnen verbeteren, moet het probleemveld verder 
onderzocht worden. De bovengenoemde analyse beslaat te veel aspecten, methoden, 
tekeningen en partijen om duidelijke conclusies te kunnen trekken voor het verbeteren van 
de huidige controlemethode. Hiervoor is in het tweede deel van dit rapport een gerichter 
onderzoek beschreven. 

A.C. Tintu 23 



Controle van werktekeningen 

Hoofdstuk 3: Onderzoek naar werktekeningencontrole 

3.1 Inleiding van het onderzoek 

Zoals in de analysefase is gebleken, behoeft de controle van tekeningen tijdens de 
uitvoeringsfase meer aandacht. Het is echter een zeer uitgebreid veld, waarin veel partijen 
een rol spelen, met veel tekeningen en bijbehorende aspecten. Om een gericht onderzoek te 
kunnen verrichten wordt het onderzoeksveld in eerste instantie afgebakend waarna de 
onderzoeksdoelstelling met de bijhorende probleemstellingen en onderzoeksvragen worden 
geformuleerd. Hierbij wordt de eerder genoemde doelstelling van het project niet uit het oog 
verloren . 

3.1.1 Afbakening van het onderzoeksveld 

Om meer grip te krijgen op het onderwerp wordt deze afgebakend omdat er te veel aspecten 
en partijen een rol spelen om binnen de gestelde tijd een onderzoek op te zetten en uit te 
voeren. Deze afbakening wordt hieronder toegelicht. 

Bouwkundige en constructieve werktekeningen 
De architect en de constructeur zijn beide partijen die in een vroeg stadium bij het ontwerp 
van een project worden betrokken. Hierdoor zouden hun tekeningen voldoende op elkaar 
moeten zijn afgestemd, in overleg met de aannemer/ werkvoorbereider, zodat deze niet al te 
veel aandacht meer behoeven tijdens het uitvoeringstraject Dit blijkt in de praktijk niet het 
geval te zijn. Het onderzoek zal daarom alleen betrekking hebben op de werktekeningen van 
de architect en op de werktekeningen van de constructeur. 

Constructieve elementen 
De werkvoorbereider heeft niet alle kennis in huis om tekeningen op alle aspecten te 
controleren. Zo wordt bijvoorbeeld wapening door de constructeur gecontroleerd en 
installaties door installatietechnici. Om deze reden wordt ervoor gekozen om zulke 
bouwdelen buiten beschouwing te laten. Onderdelen zoals afwerking, vaste inrichting en 
dergelijke worden ook niet meegenomen in het onderzoek aangezien de architect en de 
constructeur hierin betrokken partijen zijn. In paragraaf 5.4 wordt deze afbakening nader 
toegelicht. 

Plaats. maat en aanwezigheid 
Er zal niet naar alle controleaspecten gekeken worden. Aangezien digitale controle de 
hoofdzaak zal zijn voor het ontwikkelen van een controlemethode, zijn de belangrijkste 
aspecten: plaats, maat en aanwezigheid. Met plaats wordt de plaats van elementen bedoeld 
ten opzichte van stramienen, referentiepunten of bouwdelen. Met maat wordt de 
daadwerkelijke maat van de afzonderlijke elementen bedoeld. Aanwezigheid houdt in of 
elementen wel of niet getekend zijn (ontbreken of juist overbodig zijn op tekeningen) . In 
paragraaf 3.1.4 wordt deze afbakening verder toegelicht. 
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3.1.2 Doelstelling 

De oorspronkelijk geformuleerde doelstelling voor dit afstudeerproject luidde als volgt: 

Het verbeteren van de huidige controlemethode van de werkvoorbereiders. 

Voor het verbeteren van deze (eventueel bestaande) methode moet eerst gerichter 
onderzoek worden gedaan. Met behulp van de genoemde afbakening en ter verwezenlijking 
van de projectdoelstelling is de onderzoeksdoelstelling als volgt geformuleerd: 

Het achterhalen van de huidige methode voor controle van bouwkundige en 
constructieve werktekeningen en het bepalen van verschillen in werkwijze bij 
werkvoorbereiders. 

3.1.3 Probleemstellingen en onderzoeksvragen 

Voor het bereiken van het onderzoeksdoel zijn de volgende 3 probleemstellingen 
geformuleerd: 

1. Hoe worden werktekeningen gecontroleerd? 
2. Wat wordt op werktekeningen gecontroleerd? 
3. Hoe worden de verschillende aspecten gecontroleerd? 

Om makkelijker antwoord te kunnen geven op de probleemstellingen worden deze in 
kleinere onderzoeksvragen gesplist Per probleemstelling worden hieronder de 
onderzoeksvragen vermeld. 

ad.1. Hoe worden werktekeningen gecontroleerd? 
1.1 Gebeurt de controle digitaal of handmatig? 
1.2 Wat is de eerste stap van de controle? 
1.3 Wordt er een bepaalde volgorde gehanteerd ten behoeve van de controle? 

ad.2. Wat wordt op werktekeningen gecontroleerd? 
2.1 Wat wordt gecontroleerd met betrekking tot plaats? 
2.2 Wat wordt gecontroleerd met betrekking tot maat? 
2.3 Wat wordt gecontroleerd met betrekking tot aanwezigheid en volledigheid? 

ad. 3. Hoe worden de verschillende aspecten gecontroleerd? 
3.1 Hoe wordt op maat gecontroleerd? 
3.2 Hoe wordt op plaats gecontroleerd? 
3.3 Hoe wordt op aanwezigheid en volledigheid gecontroleerd? 

3.1.4 Toelichting van plaats, maat en aanwezigheid van elementen 

Zoals eerder vermeld, is ervoor gekozen het onderzoek alleen op bouwkundige elementen 
te betrekken, te weten: betonnen (steenachtige) draagconstructie: wanden (met bijhorende 
openingen), kolommen, vloeren (met bijhorende openingen) en balken. De controle 
grootheden van deze elementen zijn plaats, maat en aanwezigheid. De samenhang tussen 
bovengenoemde gegevens zijn in tabel 3.1 weergegeven. 
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Tabel3.1: overzicht van bouwdelen met bijhorende eenheden m.b.t. maat, plaats en aanwezigheid 

Maat Plaats Aanwezigheid 
1/b d h 0 x y z ja nee 

Wanden --
Wandopeningen -- --
Kolommen 
Vloeren --
Vloeropeningen -- --
Balken --

Hieronder wordt een uitgebreide toelichting gegeven voor wanden en wandopeningen en 
een beknopte toelichting voor de overige bouwdelen. 

Wanden en wandopeningen 

Figuur 8 geeft schematisch een wand met wandopening weer, met de bijhorende dimensies 
(x, y, z) voor plaats en (1, h, d) voor maat. 

ho hw 
z 

A 11 : y 
: ;f 
~,: __ ;... x 

lo 

Iw 

Figuur 8: schematische weergave wand met wandopening 

Voor de maat van de wand moeten volgende gegevens gecontroleerd te worden: 
Lengte van de wand (Iw) 
Hoogte van de wand (hw) 
Dikte van de wand (d) 

Voor de maat van de wandopening moeten de volgende gegevens gecontroleerd worden: 
Lengte van de opening (lo) 
Hoogte van de opening (ho) 

In figuur 9 een plattegrond van een ruimte geschetst met de bijhorende doorsnede AA' . 
Wand a is dezelfde wand als in figuur 8 weergegeven. 
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Figuur 9: schematische weergave plattegrond en doorsnede 
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Voor de plaats van de wand moeten de volgende gegevens gecontroleerd worden: 
in lengterichting (x) plaats ten opzichte van stramien 1 (of 3) (zie plattegrond) 
in diepterichting (y) plaats ten opzichte van stramien A (zie plattegrond) 
in hoogterichting (z) peil bovenkant vloer (zie doorsnede) 

Voor de plaats van de wandopening kan het volgende gezegd worden: 
De x-richting (langsrichting van de opening) is hier van doorslaggevend belang. De plaats 
van de opening (in x-richting) kan bepaald worden ten opzichte van stramien 1 of van 
stramien 3. Het bepalen van de plaats van een van de hoekpunten (van de wand of de 
opening) ten opzichte van stramien 1 of ten opzichte van stramien 3 is voldoende indien een 
wand als in bovengenoemd voorbeeld voldoende gemaatvoerd is. 

Bij de aanwezigheid van de wanden wordt er bepaald of alle wanden die aanwezig horen 
te zijn ook daadwerkelijk getekend zijn. Ook eventueel te veel (overbodige) getekende 
wanden dienen opgespoord te worden. 

Voor de aanwezigheid van de wandopeningen dient te worden nagegaan of het juiste 
aantal openingen is getekend. 

A.C . Tintu 27 



Controle van werktekeningen 

Overige elementen 

Hieronder zullen per element de bijhorende grootheden en eenheden vermeld worden. 

Kolommen 

Maat: Lengte en breedte of diameter in horizontaal vlak 
Hoogte in verticaal vlak 

Plaats: X, y, z ten opzichte 

Aanwezigheid: Aantallen 

Vloeren 

Maat: Lengte en breedte in horizontaal vlak 
Dikte in verticaal vlak 

Plaats: X, y, z (ten opzichte van stramienen, van 0-punten, van andere bouwdelen) 

Aanwezigheid: Aantallen 

Vloeropeningen 

Maat: Lengte, breedte in horizontaal vlak 

Plaats: X, y (ten opzichte van stramienen, van 0-punten, van andere bouwdelen) 

Aanwezigheid: Aantallen 

Balken 

Maat: Lengte, dikte in horizontaal vlak 
Hoogte in verticaal vlak 

Plaats: X, y, z (ten opzichte van stramienen, van 0-punten, van andere bouwdelen) 

Aanwezigheid:Aantallen 

Voor de uitvoering van het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een referentieproject, 
welke verschillende werkvoorbereiders voorgelegd zal worden om verschillende werkwijzen 
te kunnen achterhalen. In figuur 10 is het verloop van het onderzoek schematisch 
weergegeven. 

Werkvoorbereider I ______. Werkwijze I 

Werkvoorbereider 2 ______. Werkwijze 2 

referentieproject 
Werkvoorbereider 3 ______. Werkwijze 3 

Werkvoorbereider 4 ______. Werkwijze 4 

?????? ______. ?????? 

Figuur 10: schematisering verloop onderzoek 
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3.2 Het referentieproject 

Om antwoord te kunnen krijgen op de eerder gestelde vragen zijn interviews gevoerd met 
verschillende werkvoorbereiders. Zoals eerder, uit vooronderzoek gebleken, is het bijna 
onmogelijk om concrete overeenkomsten en verschillen te bepalen in verschillende 
werkwijzen op verschillende projecten. Om de interviews uniform te kunnen uitvoeren is 
gebruik gemaakt van één referentieproject 

Het betreft hier een kantoorgebouw met een totale oppervlakte van 19.000 m2
, waarvan 

6.000 m2 parkeergelegenheid en 13.000 m2 kantoorfunctie zijn, verdeeld over 6 
verdiepingen. 

De onderbouw is 76 x 78 meter groot en wordt in het werk gestort. De opbouw van 46 x 51 
meter wordt uitgevoerd in prefab schoonwerk betonskelet met in het werk gestorte 
bekistingsplaatvloeren. Het gebouw wordt aan de buitenzijde bekleed met Chinees 
hardsteen en heeft een groot atrium, welke dient als multifunctionele ruimte. Deze staat met 
een vide in verbinding met de hoofdentree. Het gebouw bevat diverse uitsparingen welke 
verschillend ingevuld zijn. Ter plaatse van de hoofdentree hangt het gebouw 15 x 10 meter 
vrij op een hoogte van 10 meter. Deze uitkraging wordt gedragen door twee grote 
vakwerkspanten welke over 4 verdiepingen doorgaan. Verder bevindt zich een groot 
dakterras op de 3e verdieping waar een boom geplant zal worden. In bijlage 4 wordt per 
verdieping het gebouw met behulp van 3D plaatjes gevisualiseerd. 

Dit referentieproject heeft als onderlegger gediend voor een achttal die gevoerd zijn met 
werkvoorbereiders met betrekking tot de werktekeningencontrole. Hiervoor is van dit project 
een set tekeningen samengesteld die gebruikt zijn tijdens deze gesprekken. Deze set 
bestaat uit de volgende tekeningen : 

Bouwkundige tekeningen: - plattegrond 2e verdieping 
- noordwest gevel 
- doorsnede A-A 
- details 2 en 3 

Constructieve tekeningen: - plattegrond 2e verdieping met bijhorende details 

Bovengenoemde tekeningen zijn in bijlagen 5 en 6 te vinden. 

3.3 Algemene toelichting van de controlemogelijkheden 

Bij digitale controle worden plattegronden in AutoCad op elkaar gelegd waarbij verschillen in 
de tekeningen getraceerd kunnen worden. In figuur 11 wordt hiervan een voorbeeld 
weergegeven. Hierop is bijvoorbeeld te zien dat de gevelopeningen niet samenvallen op de 
plattegrond van de architect en op die van de constructeur. 
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Figuur 11: voorbeeld digitale controle, bij overlap van plattegronden vallen gevelopeningen niet samen 

Bij handmatige controle worden witdrukken naast elkaar gehouden en worden deze met 
elkaar vergeleken om de verschillen te traceren. Fragmenten van plattegronden van de 
architect en van de constructeur worden in figuur 12 weergegeven. Hierop zijn verschillende 
zaken te zien. Bijvoorbeeld het ontbreken van de schacht op de bouwkundige plattegrond en 
de verschillende kolomdoorsneden. 

* lifthal 
<,21400 
(,21500 

--=-= -

Figuur 12: voorbeeld van handmatige controle; fragmenten van witdrukken van bouwkundige en 
constructieve plattegronden 
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3.4 De gevoerde interviews 

Het onderzoek is gedaan als interview, welke gevoerd is met acht verschillende 
werkvoorbereiders. Als onderlegger is gebruik gemaakt van het genoemde referentieproject 
Deze is de verschillende mensen voorgelegd. Een uitgebreide uitwerking van de 
verschillende gesprekken is in bijlage 7 te vinden. De antwoorden die uit de gesprekken 
voortkomen zijn in bijlage 8 in tabelvorm , per werkvoorbereider, beschreven. Hieronder 
wordt een beknopt de bevindingen vermeld . 

3.4.1 Wat zijn de eerste stap en de werkvolgorde? 

In tabelvorm zijn in bijlage 8.1 de antwoorden op deze vragen per werkvoorbereider 
opgenomen. 

Twee van de acht werkvoorbereiders controleert digitaal. Voor digitale controle worden 
alleen plattegronden van gelijk formaat gebruikt. Indien ze meerdere tekeningen controleren, 
gebeurt dit van witdrukken (handmatig). 

Digitale controle: overlappen digitale tekeningen om verschillen te constateren. Controle van 
werkelijk getekende (geen controle van maatvoering). Digitale controle houdt niet in dat alles 
digitaal gecontroleerd wordt, enkele zaken zoals peilmaten worden 

Handmatige controle: iedereen begint met stramienen, vervolgens gebouwcontouren en de 
maatvoering van grof naar fijn (steekproefsgewijs). De rest van de werkzaamheden verlopen 
niet volgens een bepaald systeem. De eerst gebruikte tekeningen zijn plattegronden en 
afhankelük van de beschikbaarheid bouwkundige plattegronden ten opzichte van 
bestekstekeningen of van constructieve plattegronden. 

Absolute controle wordt alleen gedaan door de werkvoorbereiders die handmatig 
controleren. Dit gebeurt ook alleen steekproefsgewijs; indien een aantal maatlijnen 
overeenkomen met wat getekend is en de optelsom van deelmaten overeen komt met de 
bijhorende totaalmaat, wordt vanuit gegaan dat de rest ook correct is. 

3.4.2 Wat wordt op tekeningen gecontroleerd met betrekking tot maat, plaats en 
aanwezigheid? 

De tabellen die hierop antwoord geven per elementsoort en per werkvoorbereider zijn 
opgenomen in bijlage 8.2. 

Wanden en gevels 
In horizontaal vlak (xfy richting) controleren alle werkvoorbereiders zowel maat als plaats 
van de wanden en gevels (al dan niet steekproefsgewijs). In verticaal vlak (z richting) 
worden noch maat noch plaats gecontroleerd. Niet iedereen controleert alle onderdelen op 
aanwezigheid. 

Wand- en gevelopeningen 
Ook betreffende de wand- en gevelopeningen worden zowel maat als plaats en 
aanwezigheid in horizontaal vlak gecontroleerd door iedereen. Geen van genoemde 
gegevens wordt in dit stadium in verticaal vlak bekeken. 
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Kolommen 
Voor de kolommen wordt in horizontaal vlak de doorsnede, de plaats ten opzichte van 
stramienen en de aanwezigheid gecontroleerd door alle werkvoorbereiders. De hoogte of de 
plaats in z-richting worden buiten beschouwing gelaten. 

Vloeren 
Voor de vloeren wordt in dit stadium enkel naar de peilmaten van de vloeren gekeken door 
de werkvoorbereiders die handmatige controle uitvoeren. Diegenen die digitaal controleren 
(werkvoorbereiders 1 en 6) kunnen deze controle niet digitaal uitvoeren. 

Vloeropeningen 
Voor de vloeropeningen wordt door iedereen zowel maat als plaats gecontroleerd. Dit 
gebeurt alleen in horizontaal vlak aangezien de rest van de aspecten hier niet van 
toepassing zijn. 

Balken 
De meeste werkvoorbereiders kijken in dit stadium nog helemaal niet naar de afmetingen en 
plaatsen van de balken (verzwaarde stroken). Daar waar dit wel is gebeurd, is dit een 
vluchtige constatering tussen andere controlewerkzaamheden door. 

3.4.3 Hoe worden werktekeningen gecontroleerd? 

De antwoorden op deze vraag zijn te vinden in bijlage 8.3 waarin de informatie in tabelvorm 
opgenomen is per elementsoort en per werkvoorbereider. 

Digitale controle: gebeurt door overlap van digitale plattegronden. Een van de plattegronden 
wordt gestippeld of krijgt een andere kleur om de verschillen te kunnen ontdekken. Er vindt 
bijna geen controle plaats in verticaal vlak (indien dit wel gebeurt, moet dit handmatig 
gedaan worden). 

Handmatige controle: bij de handmatige controle worden tekeningen naast elkaar gehouden 
om ze met elkaar te kunnen vergelijken . De enige absolute controle die gedaan wordt, is het 
controleren van de optelsom van de deelmaten ten opzichte van de bijhorende totaalmaat 
Eén werkvoorbereider legt witdrukken op elkaar om zo in een oogopslag stramienen, 
gevelopeningen en geveldelen te kunnen controleren. 
Bij de handmatige controle wordt voornamelijk de maatvoering gecontroleerd (terwijl bij 
digitale controle het daadwerkelijk getekende bekeken wordt) . 

Plattegronden zijn in dit stadium de belangrijkste tekeningen. Details worden gebruikt om 
plaats van bijvoorbeeld binnenspouwbladen te kunnen bepalen ten opzichte van stramienen. 
Doorsneden worden gebruikt voor de controle van peilmaten, stramienen en om een beter 
inzicht te krijgen in het ontwerp. Gevelaanzichten dienen ook voor controle van peilmaten en 
stramienen, maar ook voor de gevelopeningen (in horizontaal vlak) . 
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3.5 Beantwoording van de probleemstellingen en onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen kunnen allemaal beantwoord worden aan de hand van 
bovengenoemde onderzoeksresultaten. Dit wordt hieronder gedaan. 

1. Hoe worden werktekeningen gecontroleerd? 

1.1 Wordt de controle digitaal of handmatig gedaan? 
Zes van de acht werkvoorbereiders controleert handmatig. Dit heeft te maken met 
gewenning; bij sommigen is niet voldoende kennis van de software aanwezig. 

1.2 Wat is de eerste stap van de controle? 
Bij handmatige controle worden eerst de stramienen bekeken waarna de maatvoering van 
grof naar fijn steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. 
Bij de digitale controle worden de tekeningen in één bestand overlapt. 

1.3 Wordt er een bepaalde volgorde gehanteerd ten behoeve van de controle? 
Voor de handmatige controle vinden de controlewerkzaamheden, na de twee hierboven 
genoemde stappen, in een willekeurige volgorde plaats. Dit geldt ook voor het gebruik van 
de verschillende tekeningen en documenten. 
Bij de digitale controle wordt een "volgorde" gehandhaafd op het beeldscherm. Na het 
overlappen van tekeningen wordt ingezoomd op bijvoorbeeld de rechter bovenhoek en 
vervolgens van rechts naar links en van boven naar onder gewerkt. 

2. Wat wordt op werktekeningen gecontroleerd? 

Het blijkt dat niet alle, in de afbakening genoemde, aspecten relevant zijn in dit stadium. Zo 
wordt er niet gecontroleerd op: 

hoogte van wanden, geveldelen, kolommen, wand- en gevelopeningen 
lengte en breedte van vloeren 
alle aspecten van balken 

Van de hiervoor genoemde aspecten zullen in een later stadium de werkvloertekeningen 
(van de leveranciers) gecontroleerd worden. 

2.1 Wat wordt gecontroleerd met betrekking tot plaats? 
In horizontaal vlak de plaats van gevelelementen, wanden, kolommen, gevel-, wand- en 
vloeropeningen. In verticaal vlak enkel de vloerhoogte aan de hand van peilmaten. 

2.2 Wat wordt gecontroleerd met betrekking tot maat? 
In horizontaal vlak de maat van gevelelementen, wanden, kolommen, gevel-, wand- en 
vloeropeningen. 

2.3 Wat wordt gecontroleerd met betrekking tot aanwezigheid en volledigheid? 
De aanwezigheid en volledigheid van tekeningen wordt enkel op plattegronden 
gecontroleerd. Niet alle genoemde bouwdelen worden bekeken, enkel de volgende: gevels, 
wanden, gevel- en wandopeningen, kolommen en vloeropeningen. 

Bij de digitale controle worden alleen plattegronden bekeken. Bij de overlap van 
plattegronden wordt gekeken waar dezelfde elementen niet samenvallen. Op deze manier 
worden maat, plaats en aanwezigheid tegelijk gecontroleerd. 
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3. Hoe worden de verschillende aspecten gecontroleerd? 

Bij de handmatige controle worden in de meeste gevallen witdrukken naast elkaar gelegd, 
waarna deze met elkaar vergeleken worden. Per element (of reeks elementen) die bekeken 
wordt, worden plaats, maat en aanwezigheid tegelijk gecontroleerd. De plaats ten opzichte 
van assen/stramienen, waarbij er twee mogelijkheden zijn : het hart of middelpunt van 
elementen valt samen met stramienen of de afstand van stramien tot het element wordt in 
de maatlijn weergegeven. De maat van elementen staat in maatlijnen aangegeven. 
Aanwezigheid is alleen een ja/nee controle. 

3.1 Hoe wordt op maat gecontroleerd? 
Handmatig: tekeningen naast elkaar leggen en aangegeven maatvoering met elkaar 
vergelijken. 
Digitaal: overlap van plattegronden waarbij elementen samen moeten vallen. Bekijken waar 
dit niet het geval is om verschillen eruit te halen. 

3.2 Hoe wordt op plaats gecontroleerd? 
Handmatig: tekeningen naast elkaar leggen en plaatsen ten opzichte van stramienen met 
elkaar vergelijken. De afstand van elementen tot stramienen staat in maatlijnen vermeld, dit 
moet op verschillende tekeningen met elkaar overeen komen. 
Digitaal: overlap van plattegronden waarbij elementen samen moeten vallen. Bekijken waar 
dit niet het geval is om verschillen eruit te halen. 

3.3 Hoe wordt op aanwezigheid en volledigheid gecontroleerd? 
Handmatig : tekeningen naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. 
Digitaal: overlap van plattegronden waarbij elementen samen moeten vallen . Bekijken waar 
bepaalde elementen op een van de tekeningen ontbreken (of juist overbodig getekend zijn) . 

3.6 Conclusies uit het onderzoek 

Het proces van het controleren van werktekeningen begint bij alle werkvoorbereiders met 
dezelfde werkzaamheden, namelijk: 
Handmatige controle: Witdrukken van tekeningen naast elkaar leggen, stramienen 

controleren, maatvoering van grof vaar fijn 
Digitale controle: Plattegronden digitaal overlappen, inzoomen, visueel controleren 

(doorlopen van de complete tekening) 
Voor het verdere verloop van de werkzaamheden is geen vaste volgorde of systematiek 
vastgesteld. 

Gevonden verschillen en onjuistheden worden bij de handmatige controle op de witdrukken 
geschreven en gemarkeerd met een wolksymbooL Bij de digitale controle gebeurt hetzelfde, 
echter direct in het digitale bestand. 

Ter voorbereiding van het onderzoek is het veld afgebakend. Hierin zijn alleen bepaalde 
elementen en een aantal aspecten meegenomen (zie paragraaf 6.1 ). Uit het onderzoek blijkt 
dat niet alle elementen en aspecten gecontroleerd worden. In tabel 3.2 zijn deze 
weergegeven. Groen geeft de gecontroleerde zaken aan en rood de niet gecontroleerde. 
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Tabel 3.2: de wel en de niet gecontroleerde aspecten per element 

Over hoe de controle van de verschillende aspecten gebeurt, kan het volgende gezegd 
worden: 
Handmatige controle: de verschillende aspecten worden tegelijk gecontroleerd door 

tekeningen met elkaar te vergelijken (geen systematische controle per 
element of per aspect) 
Bijvoorbeeld: plaats, maat en aanwezigheid van wanden, gevels en 
kolommen in horizontaal vlak worden tegelijk gecontroleerd door 
bouwkundige en constructieve plattegronden naast elkaar te leggen. 

Digitale controle: ook hier gebeurt de controle van de elementen en aspecten (in 
horizontaal vlak) tegelijkertijd en in een willekeurige volgorde. 

De absolute controle vindt plaats tegelijkertijd met de relatieve controle, en enkel bij de 
handmatige controle. Steekproefsgewijs wordt bij maatlijnen gekeken of de som van 
deelmaten overeen komt met de totaalmaat en of deze in overeenstemming zijn met de 
elementmaten. 
In de praktijk bestaat al een tooP voor de digitale controle van de maatvoering, om die reden 
wordt verder bij het ontwerpen van een hulpmiddel geen rekening gehouden met de 
absolute controle. 

Kenmerken handmatige controle: 
witdrukken nemen zeer veel ruimte in beslag op de werkplek. 
controle op maat gebeurt voornamelijk aan de hand maatvoeringcontrole; de op de 
maatlijnen aangegeven maten moeten op de tekeningen met elkaar overeenkomen. 
Op deze manier wordt niet het daadwerkelijk getekende gecontroleerd. 

Kenmerken digitale controle: 
de term digitaal controleren is in dit geval niet de "juiste" term, aangezien hier 
plattegronden alleen digitaal op elkaar worden gelegd. Verschillen en onjuistheden 
worden (net als bij handmatige controle) alleen visueel geconstateerd. De 
technologie wordt zeer beperkt toegepast voor de controle 
markeringen in de vorm van wolksymbolen en tekst worden "handmatig" geplaatst in 
een digitaal bestand 
de huidige manier van tekeningen digitaal overlappen geeft een onoverzichtelijk 
beeld van veel lijnkleuren en lijntypes. 
deze manier biedt alleen de mogelijkheid voor controle van plattegronden 

1 programma Mouscad/www.moussoftware.com 
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Met het uitvoeren van het onderzoek naar controle van bouwkundige en constructieve 
werktekeningen is meer inzicht gekregen in de manier waarop deze plaats vindt. Na het 
uitgevoerde onderzoek en de getrokken conclusies is de doelstelling voor het 
afstudeerproject verlegd naar: 

Het ontwikkelen van een controlemethode voor het vergelijken van digitale 
werktekeningen op de aspecten maat, plaats en aanwezigheid. 

Het ontwerp voor de te ontwikkelen methode wordt in hoofdstuk 4 van dit rapport 
beschreven en uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 4: Het ontwerp 

In hoofdstukken 2 en 3 zijn de analyse en het onderzoek naar de controle van tekeningen 
beschreven. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een Programma van Eisen (welke 
als basis dient voor het ontwerp) en zijn een aantal wensen opgesteld, welke in paragraaf 
4.1 aan de orde komen. Vervolgens wordt het ontwerp en de werking ervan beschreven, 
waarna aanbevelingen worden gedaan voor verbetering en uitbreiding ervan. 

4.1 Eisen en wensen voor de controletooi 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een Programma van Eisen opgesteld worden 
voor het te ontwerpen hulpmiddel. Hierbij is alleen gedacht aan de relatieve controle. Zoals 
eerder vermeld, bestaat al een hulpmiddel waarmee absolute controle gedaan kan worden. 

Het aangescherpte doel van dit afstudeerproject is het volgende: 

Het ontwikkelen van een controlemethode voor het vergelijken van digitale 
werktekeningen op de aspecten maat, plaats en aanwezigheid. 

Digitale werktekeningen controleren betekent controleren met behulp van een 
gestandaardiseerde digitale tooi. De tooi moet de tekeningen opruimen, controleren en 
verschillen detecteren en vervolgens markeren. Het doel van deze tooi wordt schematisch in 
figuur 13 weergegeven. Eisen en wensen voor het ontwerp worden in deze paragraaf 
toegelicht. 

-
-

Voorbereide 
tekening l 

Voorbereide 
tekening 2 

Tekeningen 
opschonen rL 

u nu:uH 

werkvoorbereider 
' ' 

Gecontroleerde 
tekeningen 

<ONTROL. ', 
' TOUI. ' ' ' ' ' ' ' ' 

Samengestelde ' ' ' ' tekeningen rL ' ' 
Verschillen ' ' genereren ' ' 
detecteren L. Verschillen 

vastleggen/ 
markeren 

...__ 

Figuur 13: schematische weergave voor de te doorlopen stappen tijdens het gebruik van het hulpmiddel 
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4.1.1 Programma van Eisen 

Het moet de mogelijkheid bieden tot het samenvoegen van tekeningen waarbij enkel de 
essentie van beide tekeningen overblijft. 
De tooi moet in staat zijn iedere tekening zodanig te bewerken dat het complete bestand één 
lijnkleur en één lijntype toegekend wordt. Met twee bewerkte tekeningen moet een 
samengestelde tekening gecreëerd kunnen worden. Hiermee is het tevens de bedoeling dat 
er een duidelijk, vereenvoudigd beeld visuele controle te allen tijden mogelijk maakt. 

Vergelijking van twee tekeningen moet altijd mogelijk zijn automatisch EN/OF visueel. 
De tooi moet mogelijkheid bieden voor zowel visuele als voor automatische controle. Visuele 
controle moet te allen tijden kunnen gebeuren, automatische indien gewenst. 

4.1.2 Wensen voor de controletooi 

Het is voor de hand liggend dat het ontwerp een toepassing zal zijn voor het 
tekenprogramma AutoCad aangezien het een veel gebruikte programma is door de meeste 
tekenaars en werkvoorbereiders. 

Het is gewenst dat tekeningen zoveel mogelijk automatisch opgeruimd/opgeschoond worden 
voor de controle. Hiermee wordt bedoeld het automatisch verwijderen van arceringen, dims 
en andere overbodige informatie, het uitschakelen van niet relevante lagen en dergelijke. 
Tekeningen zijn vaak een complex geheel van verschillende (vaak onoverzichtelijk) 
lagenindelingen, bestaande uit veel lijnkleuren en lijntypes. Vooral voor visuele controle is 
een overzichtelijker beeld belangrijk. Hiervoor moet het tekenwerk echter aan bepaalde 
voorwaarden voldoen (welke later in volgende paragraaf besproken worden). 

De mogelijkheid voor visuele controle en het handmatig aanbrengen van markeringen en 
opmerkingen is zeer gewenst aangezien het menselijk oog verschillende zaken kan 
detecteren. 

4.1.3 Voorwaarden/wensen voor het tekenwerk 

Voordat verschillende tekeningen langs de digitale weg met elkaar gecontroleerd kunnen 
worden, is het gewenst dat tekenaars rekening houden met bepaalde zaken tijdens het 
maken van tekeningen. Dit om de werkvoorbereider de mogelijkheid te bieden om 
tekeningen, zonder te veel voorwerk, overzichtelijk te maken voor controlewerkzaamheden. 

Het belangrijkste hiervoor is een duidelijke lagenindeling. Tekeningen worden voornamelijk 
gemaakt rekening houdend met de visuele weergave. Dit houdt in dat er geen systematische 
indeling in de elementen met de bijhorende lagen te vinden is. 

Het is wenselijk dat onderstaande elementen/onderdelen ieder in een eigen laag 
getekend/geplaatst worden: 
- constructieve elementen 
- niet constructieve elementen/afweking 
- sanitair/vaste inrichting 
- overige informatie/opvulling 

Een goed onderscheid in de lagen maakt het voor de werkvoorbereider makkeijk om alleen 
de gewenste elementen te kunnen selecteren. 
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Indien het tekenwerk niet voldoet aan de gewenste voorwaarden bestaat de mogelijkheid 
voor de werkvoorbereider om de contouren van de dragende elementen "over te trekken" in 
een nieuwe laag . Alle lagen van de oorspronkelijke tekening kunnen vervolgens uitgezet 
worden met het resultaat dat alleen de benodigde elementen zichtbaar blijven. 

4.2 Aanzet tot het ontwerp 

Zoals uit de onderzoeksresultaten blijkt, worden voornamelijk aspecten van bouwelementen 
in horizontaal vlak gecontroleerd. Verder worden maat, plaats en aanwezigheid gelijktijdig 
gecontroleerd, zowel bij de handmatige als bij de digitale controle. 

Het betreft hier digitale vergelijking van tekeningen. Op digitale tekeningen zijn de 
hoekpunten van rechthoekige elementen, middelpunten van cirkels, snijpunten van lijnen, 
insertion points van blokken en dergelijke belangijker dan de lijnen zelf. Zodoende zijn deze, 
indien automatische controle gewenst is, belangrijker dan de daadwerkelijk getekende 
lijnen/bogen. De plaats en aanwezigheid van bovengenoemde punten bepaalt dus de maat, 
plaats en aanwezigheid van elementen. 

Voor het samenvoegen van twee digitale tekeningen in één bestand moet een gelijke punt 
vastgesteld worden. Bij de digitale controle, zoals het nu gebeurt, is een punt voldoende 
aangezien op deze manier enkel plattegronden gecontroleerd worden. Bij vergelijking van 
verschillende soorten tekeningen kan het zijn dat een van de tekeningen rond dat punt 
verdraaid moet worden om een juiste overlap te verkrijgen. 

Samengevat, is bij de totstandkoming van het ontwerp rekening gehouden met de volgende 
aspecten: 

controle op maat, plaats en aanwezigheid in horizontaal vlak 
bij automatische controle/snijpuntanalyse: detectie voor verschillen in punten (geen 
lijnen en/of bogen) 
bepaling van tekeningplaats voor overlap en tekeningrichting om extra verdraaingen 
te voorkomen 

4.3 De controletooi 

Het ontworpen hulpmiddel is een, aan het tekenprogramma AutoCad toe te voegen, 
programma. Deze kan opgenomen worden tussen de bestaande functies in de vorm van 
een toolbar. In figuur 14 is deze tooibar weergegeven. 

Relatieve Controle t3 

Figuur 14: de tooibar 
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De verschillende opties van de tooibar zijn, voor de knoppen van links naar rechts, de 
volgende: 

1. instellingen 
2. a. plaats paspunt voor snijpunt lijnen tekening 1 

b. plaats paspunt voor richting tekening 1 
3. exporteer tekening 1 
4. a. plaats paspunt voor snijpunt lijnen tekening 2 

b. plaats paspunt voor richting tekening 2 
5. exporteer tekening 2 
6. genereer overlap van de twee tekeningen 
7. a. eenmalig plaats wisselen van tekeningen (onder- boven) 

b. timer instellen voor afwisselen plaats tekeningen (onder- boven) 
8. wolksymbool handmatig plaatsen 
9. tekst handmatig toevoegen 

De volgorde voor het gebruik van deze knoppen is zoals hierboven weergegeven. Indien 
sommige knoppen niet van toepassing zijn bij bepaalde keuzes of reeds toegepast zijn, 
worden ze grijs gemarkeerd en kan er niet meer op geklikt worden. 

In komende paragrafen wordt de werking van de tooibaropties beschreven en nader 
toegelicht. 

Het programma heeft verschillende controlemogelijkheden. Na uitleg van het programma, 
wordt in figuur 49 de volgorde van de te gebruiken schermen, per controlemogelijkheid, 
weergegeven om het verhaal in de komende paragraven te verduidelijken. 

4.3.1 Instellingen 

Bjj de instellingen kunnen voordat de controle uitgevoerd wordt bepaalde keuzes gemaakt 
worden (zie figuur 15). Deze worden verderop stapsgewijs met de bijhorende schermen 
beschreven. 

Relatieve Controle t3 

Figuur 15: knop 1 van de tootbar ~ INSTELLINGEN 

Scherm 1 a (zie figuur 16): 
Allereerst moet het type tekeningsamenstelling en soort controle gekozen worden. Er zijn 
twee mogelijkheden voor tekeningensamenstellingen, namelijk: 

Revisie: hierbij gaat het om twee dezelfde tekeningen met dezelfde herkomst in 
verschillende versies 
Grafisch overlap: hier worden verschillende tekeningen bedoeld. Ze kunnen zowel 
dezelfde als verschillende herkomst hebben. Voorbeelden van tekeningcombinaties 
zijn: bouwkundig en constructieve plattegrond, bouwkundig plattegrond en 
gevelaanzicht 

Voor de soort controle kan ook uit twee mogelijkheden gekozen worden, namelijk: 
Visuele controle: zoals het woord al zegt wordt de controle enkel visueel gedaan. 
Zodra overlap gegenereerd is met behulp van het hulpmiddel worden verschillen op 

A.C. Tintu 40 



Controle van werktekeningen 

tekeningen bekeken en worden wolksymbolen en worden op- en aanmerkingen 
handmatig geplaatst. 
Visuele controle met snijpuntanalyse: zoals hierboven genoemd kan ook bij deze 
optie visuele controle gedaan worden. Echter wordt hier ook de mogelijkheid 
geboden om het hulpmiddel verschillen in snijpunten van lijnen, middelpunten van 
cirkels en punten te laten berekenen en automatisch te laten markeren. 

Instellingen ~ 

Tekeningsamenstelling en controle 

Spedieeer type tekeningen en soort controle 

~ Type Tekeningen 

r. Revisie (dezelfde tekening, verschillende versies) 

("" Grafische overlap (verschillende tekeningen) 

Soort Controle 

r.- Visueel 

("" Visueel met snijpuntanalyse 

<< ~orige I IL~~!~~~~~::~~:::JI annuleren 

Figuur 16: scherm 1 a, instellingen voor tekeningensamenstelling en soort controle 

Het vervolg van de te doorlopen schermen wordt voor de 4 keuzemogelijkheden (zie figuur 
16) in figuur 49 schematisch weergegeven. 

Scherm 1 b (zie fjguur 17): 
Na het kiezen van de tekeningensamenstelling en het type controle kunnen 
elementeigenschappen gekozen worden voor ieder tekening . De complete tekening krijgt de 
gekozen lijnkleur en lijntype. 
Bij het lijntype kan het strepenpatroon van de tekeninglijnen gekozen worden. 

A.C. Tintu 41 



Controle van werktekeningen 

Instellingen r><"J 

Instellingen voor tekeningen 

Specificeer elementeigenschappen voor ieder tekening 

Elementeigenschappen Tekening 1 -

j Lijnkleur 

J LijnType 

~ Elementeigenschappen Tekening 2 

j ujnkleur 

I lijnType 

-

!lnnuleren 

Figuur 17: scherm 1 b, instellingen voor elementeigenschappen voor beide tekeningen 

Scherm 1 c1 (zie figuur 18): 
Dit scherm verschijnt automatisch indien gekozen is voor visuele controle. Hierin kan de 
tekeningeneenheid ingegeven worden in mm, cm of m. Voor beide tekeningen geldt 
dezelfde eenheid. 

Instellingen rKJ 
Tekening Eenheden 

Specificeer de tekening eenheden 

Tekening Eenheden: 

lmm 

< < Yorige 11 [~~!~~~::?.?.::::JI !lnnuleren 

Figuur 18: scherm 1c1, instellingen van tekening eenheden voor visuele controle 
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Scherm 1 c2 (zie fjguur 19): 
Dit scherm verschijnt automatisch indien gekozen is voor visuele controle met 
sniiPuntanalyse. Ook hier wordt voor beide tekeningen dezelfde tekeningeneenheid gekozen 
in mm, cm of m. 
Vervolgens moet de controletolerantie in tekeningeenheden gekozen worden. Dit wil 
zeggen: als bijvoorbeeld de tekeningeneenheid mm is en voor de controletolerantie 1 mm 
gekozen wordt ~ indien voor een bepaald punt binnen geen overeenkomstig punt wordt 
gevonden binnen 1 mm, wordt een verschil automatisch gedetecteerd. 

Instellingen f'xl 
Tekening Eenheden en [ontrole Tolerantie 

Specificeer Tekening Eenheden en Controle Tolerantie 

Tekening Eenheden: 

jmm 

Controle Tolerantie (in tekening eenheden): 

110 

< < ~orige 11 L~?.!~~~~~::~:~::::J I B.nnuleren 

Figuur 19: scherm 1c2, instellingen van tekening eenheden en controletolerantie 
voor visuele controle met snijpuntanalyse 

Scherm 1 d (zie figuur 20): 
Na het kiezen van de tekeningeneenheid en/of controletolerantie kunnen eigenschappen 
voor het wolksymbool en de tekst ingesteld worden. Deze instellingen blijven zoals in dit 
scherm gekozen, maar kunnen ook na het plaatsen (automatisch of handmatig) ervan 
gewijzigd worden. 
Voor de wolk kunnen de lijnkleur en lijntype (lijnpatroon) gekozen worden. 
Voor de tekst: het lettertype, de lettergrootte (in tekeningeenheden in verband met de 
leesbaarheid) en de letterkleur. Verder kan gekozen worden uit single line en multiline. 
Single line: in tekstvak na het intypen van tekst eenmalig op enter drukken en tekstvak 
verlaten. Multiline: in tekstvak met enkel enter naar de volgende regel gaan, met dubbel 
enter tekstvak verlaten. 
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Instellingen l8:1 
Eigenschappen wolksymbool en tekst 

Specificeer eigenschappen voor het wolksymbool en tekst 

Wolksymbool ---------, Tekst ·-

I Lijnkleur I Lettertype 

l LijnType I Lettergrootte 

j Letterkleur 

r. Single line 

(" Multiline 

< < ~orige 11 [~~~~~~~::~:~::::JI B.nnuleren 

Figuur 20: scherm 1d, instellingen voor wolksymboo/- en teksteigenschappen 

Zowel de automatisch als de handmatig geplaatste wolksymbolen en tekst worden in de 
tekening automatisch in een eigen laag geplaatst. 

Na het ingeven van alle instellingen als hierboven beschreven, verschijnen nog twee 
schermen met aanwijzingen voor vervolgstappen. 
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Scherm 1e1 (figuur 21): 
Dit scherm geeft aanwijzingen weer voor de vervolgstappen voor revisie. 

Instellingen IKJ 
Vervolgstappen bij revisie 

Exporteer tekening 1 

Exporteer tekening 2 

Visuele controle: 

genereer overlap 

verwissel plaats van tekeningen indien gewenst (evt. met timer) 

plaats wolksymbool en tekst handmatig 

Visuele controle met snijpuntanalyse: 

genereer overlap 

volg aanwijzingen voor automatische controle 

plaats indien gewenst wolksymbool en tekst handmatig 

< < Y:orige 11 L::::::::::::Q~::::::::::::::::J I 

Figuur 21 :scherm 1 e1, vervolgstappen voor revisie 

annuleren 

Scherm 1 e2 (zie figuur 22): 
Dit scherm geeft aanwijzingen weer voor de vervolgstappen voor grafisch overlap. 

Instellingen [R} 
Vervolgstappen bij grafisch overlap 

Plaats paspunten op tekening 1 

Exporteer tekening 1 

Plaats paspunten op tekening 2 

Exporteer tekening 2 

Visuele controle: 

genereer overlap en verwissel plaats van tekeningen indien gewenst (evt. met timer) 

plaats wolksymbool en tekst handmatig 

Visuele controle met snijpuntanalyse: 

genereer overlap en volg aanwijzingen voor automatische controle 

plaats indien gewenst wolksymbool en tekst handmatig 

< < Y:orige 11 L::::::::::::g~::::::::::::::::JI annuleren 

Figuur 22: scherm 1e2, vervolgstappen voorgrafisch overlap 
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4.3.2 Plaats paspunten op de eerste tekening (alleen voor grafisch overlap) 

Na het voltooien van de instellingen (indien gekozen voor grafisch overlap) de paspunten 
voor de eerste tekening geplaatst worden (zie figuur 23). Wanneer gekozen is voor revisie is 
het plaatsen van paspunten niet van toepassing. 

Relatieve Controle EJ 

~;! ~ "" 2 
2a ~ _ 

2b 

Figuur 23: knop 2a van de tooibar ~PLAATS EERSTE PASPUNT OP EERSTE TEKENING 
Knop 2b van de tooibar ~PLAATS TWEEDE PASPUNT OP EERSTE TEKENING 

Het plaatsen van paspunten is bedoeld voor verschillende tekeningen omdat deze niet 
dezelfde coördinaten hebben. Hierdoor kunnen de te controleren tekeningen op dezelfde 
punten overlapt worden zodat de gebouwcontouren/ stramienen samenvallen. 

2a. Hiermee kan de eerste paspunt op een snijpunt van lijnen geplaatst worden. Met het 
kiezen van een snijpunt wordt de plaats van de tekening bepaald (zie figuren 24a en 24b). 
Geadviseerd wordt hiervoor een snijpunt van stramienen te kiezen. 

I 

I 

11'1 

Figuur 24a: schematische weergave voor het 
plaatsen van paspunt, kruispunt lijnen 

..... !.IM_IIfi/H ........ ...... : .... 

Figuur 24b: voorbeeldscherm voor het plaatsen van eerste paspunt op de tweede tekening 
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2b. Hiermee kan de tweede plaatspunt op een lijn geplaatst worden om de richting vanuit het 
eerste punt aan te geven (zie figuren 25a en 25b). Deze lijn moet een van de twee, met het 
eerste paspunt gekozen, lijnen zijn om de richting van de tekening vast te stellen . 

~ I 11 

I 

8 c ~ 

Figuur 25a: schematische weergave voor het 
plaatsen van paspunt, richting lijn 

Figuur 25b: voorbeeldscherm voor het plaatsen van tweede paspunt op de eerste tekening 

Met een paspunt op een lijnensnijpunt en een op een van de (door dat punt lopende lijnen) 
worden zowel plaats als richting van de tekening bepaald ten behoeve van de overlap. 

4.3.3 Exporteer de eerste tekening (geldig voor beide tekeningsamenstellingen en 
beide controletypes) 

De eerste tekening wordt geëxporteerd met de tooibarknop uit figuur 26. 

Relatieve Controle Ej 

3 

Figuur 26: knop 3 van de tooibar -7 EXPORTEER EERSTE TEKENING 

Na het kiezen van de exporteer knop in de tooibar verschijnt het schermpje zoals in figuur 27 
weergegeven. 
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lnformation [RI 
Maak selectie in tekening en druk op ENTER, 

lf""'""ók'" ... '"11 
\ ., ....................... ... 

Figuur 27: maak selectie in tekening voor het te controleren deel 

Nadat op "ok" is gedrukt kan het te controleren deel in een tekening geselecteerd worden. 
Vaak worden bijvoorbeeld bij plattegronden op dezelfde "vel" details, legenda's, stempels en 
andere zaken getekend of vermeld (zie figuur 28). Hiermee wordt de mogelijkheid geboden 
om het bestand te "verkleinen" en het aantal te controleren punten te reduceren voor een 
snellere verwerking . 

(.1 ' . (.1 ': (.'\l. _-
~r~ ~- ----- -~- ------------------ - -~-- - :1 
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I . . I 

~ /J Ä . . 
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. I . . . . 
I : • I . . . . . 
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' 
- ..l • . I . I . . • . 

11 L ····•· • .•• 

~ . -
------r------- ----~ 

.. ............. .................. ....................................... ......... ... .................................................... , 
p rond 2e verdl pln9 

selectie 

--- :.:Cl 
----· -

uv - ;
...:..l--. 

Figuur 28: voorbeeldscherm voor tekeningselectie, voor het opschonen en exporteren, 
AutoCadbestand 

Na de selectie wordt op enter gedrukt waarbij de tekening automatisch wordt geëxporteerd. 
Hiermee worden ook arceringen, tekst, maatlijnen, vaste inrichting en dergelijke automatisch 
verwijderd. De tekening wordt als bleek geëxporteerd en heeft in zijn geheel één kleur en 
één lijntype (zie figuren 28 en 29). 
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Figuur 29: voorbeeldscherm na het opschonen en exporteren, AutoCadbestand 

4.3.4 Plaats paspunten op de tweede tekening (alleen voor grafisch overlap) 

Na het exporteren van de eerste tekening kunnen op de tweede tekening de paspunten 
geplaatst worden (zie figuur 30), indien gekozen voor grafisch overlap. 

Relatieve Controle f3 

~ ~ ~~ ~ -- . 4a --

4b 

Figuur 30: knop 4a van de tooibar -) PLAATS EERSTE PASPUNT OP TWEEDE TEKENING 
Knop 4b van de tooibar -) PLAATS TWEEDE PASPUNT OP TWEEDE TEKENING 

De vervolgstappen hier zijn dezelfde als in paragraaf 4.3.2 beschreven (bij het plaatsten van 
de paspunten op de eerste tekening) . 

Op de tweede tekening wordt als eerste een paspunt gekozen die de plaats in twee 
richtingen aangeeft. Deze moet hetzelfde punt zijn als het punt die gekozen is voor de eerste 
tekening (zie figuur 31 ). Het tweede te kiezen paspunt geeft de richting aan en moet op 
dezelfde lijn geplaatst worden als op tekening 1 (zie figuur 32). Op deze manier kunnen voor 
de tweede tekening dezelfde plaats en richting vastgesteld worden . 
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Figuur 31: voorbeeldscherm voor het plaatsen van de eerste paspunt op de tweede tekening 

!11 I f1 
11 1 I I 
~I I I I 
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Figuur 32: voorbeeldscherm voor het plaatsen van de eerste paspunt op de tweede tekening 

4.3.5 Exporteer de tweede tekening (geldig voor beide tekeningsamenstellingen en 
beide controletypes) 

De tweede tekening wordt (indien gekozen voor grafisch overlap na het plaatsen van 
paspunten) geëxporteerd (zie figuur 33) . 

Relatieve Controle f3 

_:n~~ ~A 
5 

Figuur 33: knop 5 van de tootbar -7 EXPORTEER TWEEDE TEKENING 
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Het exporteren van de tweede tekening verloopt op dezelfde manier als het exporteren van 
de eerste tekening (zie paragraaf 4.2 .3). 

4.3.6 Genereer overlap 

Na het exporteren van de twee tekeningen kan overlap, of tekeningensamenstelling, 
gegenereerd worden (zie figuur 34). 

Relatieve Controle l3 

6 

Figuur 34: knop 6 van de tooibar -;) GENEREER SAMENGESTELDE TEKENING 

Bij het genereren van een tekeningensamenstelling bepaalt de tooi automatisch hoe dit 
plaats vindt. Bij revisie van tekeningen worden dezelfde coördinaten aangenomen. Bij 
grafisch overlap wordt gebruik gemaakt van de eerder geplaatste paspunten. 

Indien gekozen is voor visuele controle wordt de overlap van de twee tekeningen 
gegenereerd en kan de controle uitgevoerd worden door het zelf opsporen van verschillen. 
De vervolgstappen hiervoor zijn in paragraven 4.3.7, 4.3.8 en 4.3.9 beschreven. 

Indien gekozen is voor visuele controle met snijpuntanalyse verschijnen verschillende 
schermen waarin de hieronder beschreven stappen worden doorlopen. 

Scherm 6a (zie figuur 35): 
Deze biedt de mogelijkheid een keuze te maken voor de te controleren elementen. 
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Instellingen f-XI 
Verschillen detecteren 

Verschillen detecteren in : 

W Snijpunten van lijnen, cirkels en bogen 

r. Binnen de eigen laag 

r Binnen alle lagen 

r Middelpunten cirkels 

r Blocks 

r Points 

B.nnuleren 

Figuur 35: scherm 6a, instellingen voor automatische verschillendetectie 

Snijpunten van lijnen, cirkels en bogen: verschillen in de snijpunten van lijnen, cirkels en 
bogen detecteren (binnen de vastgestelde tolerantie). 

binnen eigen laag: per laag alleen de kruispunten binnen de betreffende laag (zie 
figuur 36) 

A.C. Tintu 

In het voorbeeld hieronder wordt het verschil voor vier punten berekend voor het 
hoekpunt van dragende gevelelementen, namelijk: drie voor de kruispunten van 
lijnen van de gevelelementen (groen) en één voor het kruispunt van de stramienen 
(blauw). 

Figuur 36: voorbeeld horizontale doorsnede 
geve/hoekpunt, punten binnen de eigen laag 
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Binnen alle lagen: alle kruispunten van alle lijnen ongeacht uit welke laag ze 
afkomstig zijn (zie figuur 37). 
In dit voorbeeld (hetzelfde gevelhoekpunt als in figuur 36) wordt het verschil voor 7 
punten berekend. 

Figuur 37: voorbeeld horizontale doorsnede 
geve/hoekpunt, punten binnen alle lagen 

Hoe meer punten het hulpmiddel zelf moet berekenen, des te langer het proces duurt. Indien 
controle binnen eigen laag voldoet, wordt deze geadviseerd. 

Middelpunten van cirkels: verschillen zoeken voor de middelpunten van cirkels binnen de 
geselecteerde tolerantie. In figuur 38 is een voorbeeld hiervan weergegeven (horizontale 
doorsnede van een ronde kolom). Hierin is tevens te zien dat de controle van snijpunten van 
lijnen binnen alle lagen moet plaatsvinden. 
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Snijpuntlijnen snijpunt strnmicncn voor controle stramienen 

Figuur 38: voorbeeld horizontale doorsnede kolom 

Zoals uit figuur 38 blijkt, moet bij het controleren van tekeningen waarop ronde elementen 
(cirkels) in combinatie met lijnen snijpunten vormen, altijd gekozen worden (onder andere) 
voor "snijpunten van lijnen, cirkels, bogen- binnen alle lagen". 

Blocks: verschillen zoeken in bleeks (insertion points) binnen de aangegeven tolerantie. 
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Scherm 6b (zie figuur 39): 
Als laatste stap voor de visuele controle met snijpuntanalyse kan de afmeting van het 
wolksymbool gekozen worden . 

Instellingen lRJ 
Verschillen markeren 

Afmeting wolksymbool: 

Minimaal (in tekening eenheden): 

jsoo 

Maximaal (in tekening eenheden): 

jzooo 

< < ïorige 11 L:::::::::::::g~::::::::::::::::J I 

Figuur 39: scherm 6b, instellingen voor afmetingen wolksymbolen 

B_nnuleren 

Afmeting wolk minimaal (detectie van verschillen in aanwezigheid) : 
Een wolksymbool met minimale afmeting wordt automatisch geplaatst indien er voor een 
bepaald punt geen tweede punt gedetecteerd wordt in de nabije omgeving. Dit duidt op 
verschil in aanwezigheid (punt(en) die op een van de tekeningen aanwezig is (zijn) waarvan 
de gelijke punt( en) niet gevonden wordt op de andere tekening). 

Voorbeeld: 
Te controleren tekeningen: bouwkundige en constructieve plattegronden 
Geselecteerd: verschillen detecteren in middelpunten van cirkels 
Op een van de plattegronden ontbreekt een kolom (met ronde doorsnede). Het programma 
zal hierbij automatisch opmerken dat het punt (dat op een van de plattegronden voorkomt) 
geen soortgelijke punt heeft op de andere plattegrond. Hierbij zal automatisch een wolk met 
minimale afmeting geplaatst worden . Er is sprake van één enkel punt (middelpunt cirkel) 
waarin afwijking plaats vindt binnen de gekozen controletolerantie. 
De minimale afmeting van het wolksymbool moet zodanig ingesteld worden dat het duidelijk 
zichtbaar is. Zichtbare afmeting wil zeggen minimaal de elementafmeting waarvoor maar 
één punt gecontroleerd moet worden (zie figuur 40). 
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Figuur 40: fragment van tekeningensamensteil ing. kolommen ontbreken op de rode plattegrond, 
afmeting wolksymbool minimaal per kolom 

Afmeting wolk maximaal (detectie van verschillen in maat en plaats): 
Hierbij moet rekening worden gehouden met de afmeting van de bouwelementen. Voor de 
maximale wolkafmeting is het gewenst groter te zijn dan de afmeting van de grootste 
doorsnede/dikte/breedte (niet lengte of hoogte) van bouwdelen. Deze afmeting moet door de 
werkvoorbereider ingeschat worden. Het gaat hier om verschillen in veel punten binnen 
relatief kleine afstand (binnen de gekozen grenzen voor de wolkafmeting) van elkaar. De 
symboolafmeting wordt geschaald tussen min. en max. afhankelijk van de gedetecteerde 
verschillen binnen deze grenzen. Een voorbeeld hiervoor wordt in de figuur 41 geschetst. 

Figuur 41: fragment van tekeningensamenstelling, veel verschillen tussen rode en zwarte 
plattegrond binnen relatief kleine afstand van elkaar, automatisch geschaald 

Nadat deze keuzes ingesteld zijn worden automatisch de verschillen berekend en de 
wolksymbolen geplaatst. 
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4.3.7 Verwissel plaats van de tekeningen 

De tooibarknop voor deze functie is in figuur 42 te zien. 

Relatieve Contl'ole EJ 

Figuur 42: knop la van de tooibar -7 PLAATS VAN TEKENINGEN EENMALIG VERWISSELEN 
knop lb van de tooibar -7 VERWISSELEN VANPLAATS INSTELLEN MET TIMER 

Bij visuele controle wordt deze optie direct na het exporteren van beide tekeningen gebruikt. 
Bij de visuele controle met snijpuntanalyse na het doorlopen van de in paragraaf 4.2.6 
beschreven stappen (indien gewenst). 

Hiermee is het mogelijk om de plaats van de tekeningen te verwisselen. Door 7a te kiezen 
(eenmalig plaats verwisselen wordt de onderste tekening "bovenop" geplaatst. Met 7b is het 
mogelijk om het wisselproces door te laten lopen zodat de plaatsen van de tekeningen 
steeds om en om blijven omwisselen. Dit is vooral voor het opsporen van verschillen bij de 
visuele controle van groot belang, omdat verschillen op de onderste tekening weg kunnen 
vallen onder de bovenste tekening. Zie hiervoor figuren 43 tot en met 46. Eerst de twee 
afzonderlijke plattegronden en vervolgens de overlap en plaatswissel. 

Figuur 43: fragment van de bouwkundige plattegrond (opgeschoond) 

A.C. Tintu 56 



Controle van werktekeningen 

" ~~ 

II!J) 

~ ~ ~ 
lX l>< 

1/1 

11 

1/ 

~~ ~ 1\ 

= = 

Figuur 44: fragment van de constructieve plattegrond (opgeschoond) 

Overlap van de deze plattegronden geeft onderstaand beeld weer (figuur 45). Er zijn veel 
zichtbare verschillen. De met blauwe wolksymbolen aangegeven verschillen zijn alleen bij 
deze overlap zichtbaar, niet meer na het wisselen van de tekeningenplaats (zie figuur 46). 
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Figuur 45: fragment overlap, bouwkundige plattegrond bovenop 
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Het verwisselen van plaatsen van de tekeningen geeft een ander beeld van de aanwezige 
verschillen (zie figuur 46). Op figuur 45 zijn verschillen zichtbaar, namelijk al het zwarte, die 
niet waargenomen kunnen worden op onderstaande tekening. 
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Figuur 46: fragment overlap, constructieve plattegrond bovenop 

4.3.8 Wolksymbool handmatig plaatsen 

Met deze optie kunnen handmatig wolksymbolen geplaatst worden (zie figuur 47) daar waar 
de werkvoorbereider het nodig acht. Dit kan zowel voor de visuele controle als voor de 
visuele controle met snijpuntanalyse. 

Relatieve Controle t3 

~ ~ A 
8 

Figuur 47: knop 8 van de tooibar 7 PLAATSHANDMATIG WOLKSYMBOOL 

Alle wolksymbolen, zowel automatisch als handmatig aangebracht, worden in een eigen 
laag geplaatst. De eigenschappen van de symbolen zijn bij de instellingen bepaald, maar 
kunnen naderhand nog veranderd worden. De vorm en afmeting kunnen ook door het te 
slepen aangepast worden. 
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4.3.9 Tekst handmatig plaatsen 

Met deze optie (zie figuur 48) kan handmatig tekst geplaatst worden daar waar de 
werkvoorbereider het nodig acht. Dit kan zowel voor de visuele controle als voor de visuele 
controle met snijpuntanalyse. 

Relatieve Controle 13 
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Figuur 48: knop 9 van de tootbar -7 PLAATS HAND MA TIG TEKST 

Alle tekst, zowel automatisch als handmatig aangebracht, wordt in een eigen laag geplaatst. 
De eigenschappen van de tekst zijn bij de instellingen bepaald, maar kunnen naderhand nog 
veranderd worden. 

Na het voltooien van de controle wordt het bestand voor overdracht opgeslagen worden. 

Er zijn vier verschillende mogelijkheden voor de digitale controle met behulp van de 
controletool, namelijk: 

• (tekeningensamenstelling) revisie+ (controletype) visueel 
• (tekeningensamenstelling) revisie+ (controletype) visueel met snijpuntanalyse 
• (tekeningensamenstelling) grafisch overlap + (controletype) visueel 
• (tekeningensamenstelling) grafisch overlap + (controletype) visueel met 

snijpuntanalyse 

Op de volgende pagina, figuur 49, wordt zoals eerder vermeld de volgorde van de te 
gebruiken schermen voor bovengenoemde vier mogelijkheden, weergegeven in de vorm van 
een gebruikschema. 

Verder wordt in bijlagen 9 en 10 de toepassing van de controletooi aan de hand van 
voorbeelden gevisualiseerd. In bijlage 9 gaat het om visuele controle met snijpuntanalyse 
met grafisch overlap. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bouwkundige en de constructieve 
plattegrond van het referentieproject welke ook gebruikt zijn voor de interviews. In bijlage 10 
wordt de visuele controle met grafisch overlap weergegeven. Het betreft hier twee 
bouwkundige tekeningen, de plattegrond en het gevelaanzicht van het referentieproject, ook 
deze zijn beide voor de interviews gebruikt. 
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Figuur 49: Gebruikschema, volgorde van de te doorlopen schermen per gekozen tekeningensamenstelling + controletype 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

Uit de analyse en het onderzoek is al gebleken dat er geen geschreven methode bestaat 
voor de controle van tekeningen. Ondanks de overeenkomsten tussen de werkzaamheden 
van de verschillende personen, bestaat niet een uniforme manier. Daarnaast wordt in de 
praktijk nog te weinig gebruik gemaakt van de steeds toenemende automatisering. Zo is de 
doelstelling voor dit afstudeerproject ontstaan: 

Het ontwikkelen van een controlemethode voor het vergelijken van digitale 
werktekeningen op de aspecten maat, plaats en aanwezigheid. 

Deze doelstelling is bereikt met het ontwikkelen van de user interface voor een 
computerprogramma ten behoeve van de digitale controle. 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken met betrekking tot het ontwerp aan de hand 
van de onderzoeksresultaten. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor het 
vervolgonderzoek en het verder ontwikkelen van de controletool. 

5.1 De controletooi ten opzichte van de praktijk 

Hieronder worden de, in dit rapport eerder genoemde probleemstellingen, nogmaals 
aangehaald en beatwoord, echter nu zijn ze van toepassing op het ontwerp. 

1. Hoe worden werktekeningen gecontroleerd? 
Met behulp van de controletooi wordt de controle digitaal gedaan. De eerste stap van de 
controle is het kiezen van de gewenste instellingen. De volgorde van de 
vervolgwerkzaamheden staat hiermee vast en wordt automatisch aangegeven. 

2. Wat wordt op werktekeningen gecontroleerd? 
Voor het beatwoorden van deze vraag wordt weer gebruik gemaakt van de indeling van 
tabel 3.1. Hierin zijn deze antwoorden voor de controletooi ingevuld (zie tabel 5.1 ). 

Tabel 5. 1: mogelijkheid voor controle (met het ontworpen programma) per element en per aspect 

De blauwe vakjes geven de aspecten aan die in de praktijk niet worden gecontroleerd. Het 
ontworpen programma biedt wel mogelijkheid tot controle hiervan indien deze getekend zijn. 
De plaatsen van de stramienen (niet in tabel aangegeven) worden automatisch 
meegenomen zonder extra handelingen. 

Omdat tijdens het ontwerpen de aandacht gevestigd werd op controle in het horizontale vlak 
kan hiermee de plaats van vloeren in het verticale vlak niet gecontroleerd worden. 
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3. Hoe worden de verschillende aspecten gecontroleerd? 
Maat, plaats en aanwezigheid van de genoemde elementen kunnen zowel automatisch als 
visueel gecontroleerd worden. In beide gevallen wordt een duidelijk en vereenvoudigd beeld 
van de tekeningensamenstelling gecreëerd. 

5.2 Conclusies 

Uit de, hierboven genoemde, antwoorden op de probleemstellingen en de gevisualiseerde 
toepassingsvoorbeelden (bijlagen 9 en 1 0) kan geconcludeerd worden dat het zeer 
aannemelijk is dat het ontworpen programma gebruiksgemak biedt door het introduceren 
van een uniforme werkwijze. 

Verder kan geconcludeerd worden dat het doel bereikt is en dat het ontwerp voldoet aan de 
gestelde eisen. Door het automatisch verwijderen van arceringen, dims en tekst en het 
toepassen van dezelfde kleur en lijntype voor een complete tekening wordt het beeld 
aanzienlijk vereenvoudigd. Het biedt de mogelijkheid tot het genereren van een 
tekeningsamenstelling van twee vereenvoudigde tekeningen . Hierdoor is visuele controle 
altijd mogelijk. Automatische verschillendetectie kan gedaan worden indien tekeningen 
gelijke informatie bevatten. 

De voornaamste kenmerken van de controletooi samengevat zijn: 
• De mogelijkheid tot het automatisch detecteren en markeren van verschillen 
• Een (door vereenvoudiging) duidelijker beeld door: 

o Het verwijderen van arceringen, tekst, dims 
o Het toepassen van één kleur en één lijtype voor de complete tekening 

• Het door vereenvoudiging sneller maken van het bestand door: 
o Het verwijderen van overbodige informatie 
o Het exporteren van de complete tekening als blok 

5.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het gebruik van de controletooi maakt het zeer aannemelijk dat de controle van tekeningen 
sneller en eenvoudiger zal verlopen dan de huidige manier van controleren. Met een enkele 
druk op de knop worden verschillen op tekeningen van hetzelfde soort automatisch 
gedetecteerd, wat de werkvoorbereider tijd en zoekwerk bespaart. Voor de visuele controle 
wordt het beeld zodanig vereenvoudigd dat het vinden van verschillen ook vergemakkelijkt 
wordt. Het is echter nog niet mogelijk concrete conclusies te trekken aangezien de 
controletooi nog niet getest wordt. Hiervoor dient de tooi eerst geprogrammeerd te worden 
alvorens het getoetst kan worden door de gebruiker. 

Beperkingen van de controletooi waarmee rekening gehouden kan worden bij eventueel 
vervolgonderzoek en/of -ontwikkeling zijn de volgende: 

• Het automatisch detecteren van verschillen is alleen mogelijk op tekeningen van 
hetzelfde soort. Bij het samenstellen van verschillende soorten tekeningen 
(bijvoorbeeld plattegrond met gevelaanzicht) is alleen visuele controle mogelijk. 

• Het programma maakt alleen controle van tekeningen met gelijke schaal mogelijk. Dit 
is op te lossen, maar hiervoor moet dit uitgebreid worden. 
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Ten behoeve van de controle van werktekeningen worden de volgende aanbevelingen 
gedaan voor vervolgonderzoek: 

• Het programmeren van de controletooi om het op basis van gebruikservaring te 
kunnen toetsen en zonodig verder ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de controle van 
tekeningen met verschillende schalen. 

• De tooi kan zodanig uitgebreid worden dat overlap van twee lijnen van verschillende 
kleuren resulteert in een derde kleur. Daar waar de kleur van lijnen niet verandert 
heeft geen overlap plaats gevonden en treedt dus een verschil op. Deze oplossing 
zou baten bij de visuele controle. 

• Uitgebreid onderzoek verrichten, binnen het tekenprogramma AutoCad, naar 
kleurencontrasten, lijntypes en lijndiktes en het resultaat bij overlap hiervan. Dit kan 
leiden tot advies voor de gebruiker of zelfs tot implementatie in de controletooi als 
standaardopties voor mogelijke combinaties van lijnkleuren, -types en -diktes. 
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Nawoord 

Al in het begin van het afstudeertraject bleek het onderwerp "tekeningencontrole" vrij lastig 
ten eerste door het ontbreken van literatuur. Tijdens de eerste gesprekken met 
werkvoorbereiders kwam de moeilijkheidsgraad nog duidelijker naar voren. Concreet uitleg 
over de controle is lastig als het op basis van werkervaring, ruimtelijk inzicht en logica wordt 
gedaan. Aangezien ieder project uniek is, met veel verschillende tekeningen en gebruikers, 
bestaat ook geen uniforme werkwijze. 

Oe grote werkdruk van de werkvoorbereiders was een obstakel bij het maken van afspraken 
voor de gevoerde interviews. Er zijn gesprekken met meer personen gevoerd dan het in dit 
rapport vermeld aantal. Hierin zijn ze verder niet benoemd omdat deze niet relevant waren 
en voornamelijk betrekking hadden op de communicatie tussen de verschillende partijen 
over de imperfecties op tekeningen in plaats van de daadwerkelijke controle. Dit geeft 
tevens aan dat het een ingewikkeld onderwerp is waar veel aspecten mee samenhangen en 
waar moeilijk grip op te krijgen was. 

Ten slotte, onder andere met behulp van het referentieproject, is de controle in kaart 
gebracht. Dit heeft de mogelijkheid geboden tot het ontwikkelen van een aanzet voor een 
programma ten behoeve van digitale tekeningencontrole. 

A.C. Tintu 64 



Controle van werktekeningen 

Literatuurlijst 

1. NEN 2574, Tekeningen in de bouw, indeling van gegevens op tekeningen voor 
gebouwen, Nederlandse Normalisatie-instituut, 2e druk oktober 1993. 

2. Standaardvoorwaarden 1997, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, Bond 
van Nederlandse Architecten. 

A.C . Tintu 65 


