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Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de 
Masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als 
toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, 
resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern 
gebruik geschikt te zijn. 
Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder toestemming voor externe 
doeleinden mag worden gebruikt. 
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Technische Universiteit Eindhoven 
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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van het afstudeertraject bij de Mastertrack Construction Technology aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. Een rapport dat weergeeft hoe het proces van het 
afstudeertraject doorlopen is en op welke wijze aan de doelstelling van het onderzoek wordt voldaan. 
Afstuderen bij Construction Technology betekent afstuderen bij een bedrijf. Gedurende een stage 
wordt kennis gemaakt met het bedrijf, een proces in kaart gebracht en een afstudeerplan 
geformuleerd. Daarna wordt binnen het bedrijfhet daaropvolgende proces doorlopen. 

Ik heb stage gelopen bij Bam Materieel bv te Nederweert en heb het tunnelgietbouwproces in kaart 
gebracht met betrekking tot installatievoorzieningen. Uit geobserveerde knelpunten is gebleken dat 
de hoeveelheid programmatiegaten van elektrische installatievoorzieningen een groot knelpunt 
vormt. In het daaropvolgende onderzoek is echter gebleken dat niet de programmatiegaten een groot 
knelpunt vormen, maar de mate van flexibiliteit binnen elektrische installatievoorzieningen van een 
woning. Dit heeft geleid tot herformulering van de doelstelling. 
In dit afstudeerrapport wordt het proces beschreven na wijziging van deze doelstelling. De 
onderzoeksfase, ontwerpfase en het keuzeproces voor een alternatieve methode worden beschreven. 

Ik kan terugkijken op een zeer leerzame, leuke en emotionele periode. Het grote verlies van een 
geliefd persoon uit mijn aanstaande schoonfamilie heeft mij doen beseffen hoe belangrijk het leven 
is en dat men daarom altijd met volle teugen moet genieten van het hier en nu. 
Daarnaast is het voeren van onderzoek erg leerzaam en leuk gebleken. Uit het opzetten van een Plan 
van aanpak en structuur voor het onderzoek, het onderzoek zelf, de gesprekken met deskundigen, de 
ontwerpfase en het uiteindelijke keuzeproces is gebleken hoe interessant ik deze manier van 
probleem- en oplossingsbenadering vind. Ik wil mij daarom ook na de vele jaren van school en 
universiteit verder gaan richten op onderzoek binnen het bedrijfsleven. 

Middels dit voorwoord wil ik graag BAM materieel Nederweert bedanken voor de afstudeerplek die 
mij is aangeboden. Tevens wil ik de begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, de 
begeleiders van BAM materieel en iedereen die mij te woord heeft gestaan, heel erg bedanken voor 
hun advies en tijd gedurende dit afstudeertraject. 

Tim Kaizer 
juni 2007 
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Samenvatting 

In iedere woning, uitgevoerd met een tunnelbekisting, worden elektrische installaties als 
wandcontactdozen, leidingen en centraaldozen, afvoerleidingen en mechanische ventilatiekanalen 
op de juiste positie ingestort. Binnen het tunnelgietbouwproces vormen de grote hoeveelheid aan 
bevestigingsvoorzieningen van elektrische installatievoorzieningen in wanden een belangrijk 
knelpunt, omdat deze een grote hoeveelheid programmatiegaten met zich brengt. Dit heeft 
aanleiding gevormd tot het starten van een onderzoek naar vermindering van het aantal 
programmatiegaten. 
Parallel aan de studie om programmatiegaten te verminderen, heeft een literatuuronderzoek 
plaatsgevonden naar de wensen van de consument met betrekking tot elektrische installaties binnen 
een woning. 
Uit deze literatuurstudie is gebleken dat de elektrische installatievoorzieningen van een woning niet 
voldoen op basis van flexibiliteit en levensloopbestendigheid. Deze bronnen geven aan dat een 
woning tijdens het gebruik flexibel moet zijn aan de eventuele wijzigende wensen en behoeften van 
bewoners. 
Door voortschrijdend inzicht is gebleken dat de hoeveelheid programmatiegaten niet het 
kemprobleem vormt van elektrische installatievoorzieningen binnen het tunnelgietbouwproces, 
maar de mate van flexibiliteit voor de uiteindelijke gebruiker. 
Daarnaast is ook gebleken dat flexibiliteit van elektrische installatievoorzieningen bereikt kan 
worden door bundeling van elektrische voorzieningen binnen een woning. Derhalve is onderstaande 
doelstelling geformuleerd: 
Doel van het afstuderen is een methode te ontwikkelingen om, toepasbaar binnen het tunnelgietbouwproces, 
elektrische installatievoorzieningen gebundeld en flexibel te positioneren en fixeren binnen een vertrek. 
Kern van deze doelstelling is om een methode te ontwikkelen waarbij elektrische 
installatievoorzieningen op een alternatieve wijze aangeboden worden in een woning. 

Uit onderzoek naar de wensen van zowel de consument als van de BAM groep blijkt dat 
consumenten met name een verhoogde flexibiliteit en levensloopbestendigheid van een woning 
wensen op gebied van elektrische installaties. Klantbeheerders van de BAM geven daarbij aan dat de 
verkoopbaarheid van een woning zal stijgen wanneer het tijdstip van positiebepaling van elektrische 
installaties zal verplaatsen van de ruwbouw- naar de afbouwfase. 
Daarnaast is in kaart gebracht welke methoden en producten binnen de woningbouw reeds 
ontwikkeld zijn op het gebied van flexibele enfof gebundelde elektrische voorzieningen. Aan de 
hand van de relevante NEN-normen is in kaart gebracht welke restricties en eisen aan de 
positionering van een gebundelde voorziening in een woning zijn gesteld. 
Flexibilteit is gekoppeld aan positiemogelijkheden van een mogelijk gebundelde voorziening. 
Constructieve en geluidsisolatieaspecten zijn bekeken, waaruit naar voren kwam dat een 
doorlopende gebundelde voorziening niet in het oppervlakte van de ruwe vloer en wand geplaatst 
kan worden. 
De onderzoeksfase is afgesloten met een inventarisatie van de minimaal benodigde hoeveelheid 
elektrische voorzieningen in een woning. 
De antwoorden op bovenstaande deelonderzoeken heeft geleid tot een Programma van Eisen welke 
de basis vormt voor de nieuw te ontwikkelen methode. 

Met behulp van een morfologisch overzicht is het ontwerpproces opgedeeld in verschillende 
onderdelen waardoor, per functie van de te ontwerpen methode, verschillende alternatieve methoden 
opgesteld worden. De functies, welke opgenomen zijn in dit morfologisch overzicht, zijn mede 
afgeleid van de handelingen die in de te ontwikkelen methode plaatsvinden. 
Het resultaat van het ontwerpproces zijn zes verschillende principes die ieder mogelijk voldoen aan 
de doelstelling. Door deze zes verschillende principes te toetsen aan het Programma van Eisen, kan 
bepaald worden welk principe het 'beste' voldoet aan de doelstelling en de eisen van het onderzoek. 
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De toetsing van de zes principes laat zien dat één mogelijkheid, waarbij kabels en draden 
weggewerkt zijn in een plint, het beste voldoet aan het Programma van Eisen. Deze methode, 
structuurlijn 4 genoemd, plaatst alle elektrische voorzieningen uit de wand binnen een plintgoot 
waarvan de afmetingen 25 x roo mm bedragen. 
Het onderzoek beschrijft de ontwikkeling van een alternatieve methode waarbij elektrische 
installatievoorzieningen gebundeld en flexibel aangebracht worden. Naar aanleiding van het 
keuzeproces zou daarmee voldaan zijn aan de doelstelling van het onderzoek. 
Wanneer echter een methode geïmplementeerd wordt binnen een woning, dient het kostenaspect 
bekend te zijn. Er is gekozen om alleen de kosten voor implementatie van de drie 'beste' 
structuurlijnen in kaart te brengen. Voor de kostenanalyse heeft een W&R-woning als referentie 
gediend. 
Ook uit de kostenberekening is structuurlijn 4 als minst dure alternatief naar voren gekomen. De 
kosten voor deze methode zullen 66 % meer bedragen dan de totale kosten voor elektrische 
installatievoorzieningen van de referentiewoning. 
Structuurlijn 4 voldoet daardoor aan de doelstelling van het onderzoek én is tevens de goedkoopste 
alternatieve methode. 

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek kan daarom geconcludeerd worden dat de 
doelstelling behaald is. Een methode is ontwikkeld waarbij elektrische installatievoorzieningen 
gebundeld en flexibel aangebracht worden binnen een woning. Met dit onderzoek wordt tevens 
voldaan aan de wensen van de consument. 
Tot slotte kan worden opgemerkt dat structuurlijn 4 én voldoet aan de doelstelling én voldoet aan de 
oorspronkelijke wens om programmatiegaten te verminderen binnen het tunnelproces. Door de 
bundeling is roo% vermindering van programmatiegaten voor elektrische installatievoorzieningen 
behaald. 
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1. Inleiding 

Dit rapport vormt de rapportage van het afsluitende onderzoek aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Het onderzoek vindt plaats gedurende het afstudeertraject welke uit drie verschillende 
fasen bestaat. Gestart wordt met een project op locatie (Masterproject 4) waarin het probleemgebied 
beschreven wordt, samen met de doelstelling en deelvragen. Daarna volgt een onderzoeksfase en een 
ontwerpfase. Doel van het afstuderen is om de doelstelling, geformuleerd aan het begin van het 
afstudeertraject, te behalen. 
Voor u ligt het eindrapport waarin het proces beschreven staat dat heeft geleid tot het behalen van 
deze doelstelling. Het rapport is, in hoofdlijnen, opgesteld voor de capaciteitsgroep Construction 
Technology van de Technische Universiteit Eindhoven en voor BAM materieel bv Businessunit 
Materieeladvies en Engineering. Algemene kennis met betrekking tot gietbouwproces, 
tunnelbekisting en elektrische installatievoorzieningen wordt verondersteld geacht. 

1.1. Opbouw rapport 

Binnen dit rapport wordt het proces beschreven dat doorlopen is om een alternatieve methode te 
ontwikkelen om elektrische installatievoorzieningen gebundeld aan te brengen binnen een woning. 
De verschillende onderdelen die hiervoor doorlopen zijn, staan alle binnen dit rapport beschreven, 
maar de aanleiding tot het ontwikkelen van deze specifieke methode verdient echter extra aandacht. 
Gedurende het afstudeertraject is door voortschrijdend inzicht gebleken dat de doelstelling, die 
gedurende Masterproject 4 geformuleerd was, gewijzigd diende te worden. Dit rapport beschrijft, op 
uitzondering van deze inleiding na, de nieuw geformuleerde doelstelling en het daaropvolgende 
vervolgtraject. 
Binnen de inleiding van dit rapport wordt echter het traject voorafgaand aan de nieuwe doelstelling 
beschreven zodat duidelijk wordt wat de aanleiding vormt tot het herformuleren van de 
onderzoeksdoelstelling. Paragraaf r.2. geeft een chronologisch overzicht weer van het gehele 
afstudeertraject en beschrijft wanneer, binnen het proces, de doelstelling is hergeformuleerd. In de 
paragrafen 1.3. tot en met r.6. wordt het proces tot aan het herformuleren van de doelstelling 
beschreven. 
De hoofdstukken 2 tot en met 9 zijn gebaseerd op de nieuw geformuleerde doelstelling en geven het 
proces van de ontwikkeling van een alternatieve methode weer. 

Om inzicht te verkrijgen in de aanleiding tot de gewijzigde doelstelling dient derhalve de gehele 
inleiding aandachtig gelezen te worden. Het is daarentegen ook mogelijk om vanaf hoofdstuk 2 van 
dit rapport te starten met lezen. De formulering van de doelstelling dient dan als gegeven 
uitgangspunt beschouwd te worden. 
In het rapport wordt regelmatig verwezen naar de bijlagen, welke apart zijn gebundeld. Informatie 
ter verduidelijking van dit rapport is in de bijlagen ondergebracht. Het is aan te bevelen om 
gedurende het lezen van dit rapport de bijlagen voor eventuele verduidelijking te raadplegen. Een 
verduidelijking van enkele begrippen is in hoofdstuk 9 van dit rapport opgenomen. 

II 
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1.2. Chronologisch overzicht afstudeertraject 

Binnen het proces van dit afstudeertraject is,naast de reguliere afstudeerfasen, nog een extra 
onderzoeksfase doorlopen. Figuur 1.1 geeft schematisch weer welke stappen binnen dit proces 
doorlopen zijn. Gedurende Masterproject 4 is het proces beschreven van de tunnelgietbouw waarbij 
installatievoorzieningen als aandachtsgebied golden. Knelpunten binnen het tunnelproces zijn in 
kaart gebracht en vormden het probleemgebied voor het afstudeertraject. Hieruit zijn de doelstelling 
en deelvragen geformuleerd. Daaropvolgend is de onderzoeksfase opgestart waarbinnen onderzocht 
is op welke verschillende wijzen aan de doelstelling voldaan zou kunnen worden. Gedurende de 
afsluiting van de onderzoeksfase is echter door voortschrijdend inzicht gebleken dat de doelstelling 
niet zou voldoen aan de wensen van de huidige consument. Paragraaf 1.6. zal dit voortschrijdende 
inzicht nader omschrijven. 
Na afloop van de onderzoeksfase is daardoor een nieuwe doelstelling geformuleerd. Deze had tot 
gevolg dat een tweede onderzoeksfase doorlopen diende te worden, opgevolgd door een ontwerpfase 
en keuzeproces. Tot slot is een alternatieve methode uitgewerkt waarmee de tweede geformuleerde 
doelstelling behaald is. 

Dit rapport beschrijft het proces vanaf de tweede doelstelling tot aan de uitwerking van de 
alternatieve methode. Enkel binnen de inleiding is het proces tot aan de tweede doelstelling gegeven 
aangezien deze de aanleiding vormt tot herformulering. 

Masterproject 4 1-I Onderzoeksfase 1- '--Tw_•_ed_e_on_d_erz_o_ek_s_fa-se_. - I Ontwerpfase 

""- / ""-.--------------------, : Probleemgebled en : 
: doelstelling bekend : 
---------------------

~----··- - -----------~ • Voortschrijdend inzi'cht • 
' --) Herformulering : 

:_-- - - -~~~l!!e_l!i!IJ.---- _: 

r•••••••••··········~ 

: Gegevens bekend t.b.v. : 

:_ .. ___ . '!.~t!i .. •!P!~s_e ____ .. _: 

, ......... .. ................... .. 
: Alternatleve methode 

:_ -~~t~o_rp~~ -~~ ~~~~~t~~ 

Figuur 1.1: Chronologisch overzicht afttudurtraject 

Bekijken of inleidend stukje van deze paragraaf wel nodig is i.v.m. inleiding hoofdstuk 1. 

12 
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1.3. Aanleiding afstudeertraject 

Aanleiding tot het afstudeertraject vormt de keuze om binnen een specifiek onderdeel van de 
uitvoeringstechniek een project op locatie te volgen (Masterproject 4). De vakgebieden 
materieelgebruik en productontwikkeling vormden een belangrijk interessegebied. Binnen BAM 
Materieel bv is een stageplaats gevonden waarbij gevraagd werd om vanuit de afdeling 
Materieeladvies en Engineering te kijken naar de elektrische installatievoorzieningen binnen de 
tunnelgietbouw. Door middel van participerend observeren is het gehele tunnelgietbouwproces van 
werkvoorbereiding tot aan de uitvoering in kaart gebracht. Een korte beschrijving van dit proces staat 
beschreven in bijlage 1.1. en het proces is door middel van SADT-schema's1 afgebeeld in bijlage 1.2. 

Doel van Masterproject 4 was om knelpunten in kaart te brengen. Deze knelpunten vormen het 
probleemgebied van het afstudeertraject en vormen de aanleiding tot het formuleren van de 
doelstelling met bijbehorende deelvragen. 

Aandachtsgebied binnen Masterproject 4 zijn de elektrische installatievoorzieningen binnen het 
tunnelproces. In bijlage 1.3. staan alle geconstateerde knelpunten weergegeven. Op basis van eigen 
interessegebied, de mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek en de wensen van het gastbedrijf 
vormen enkele knelpunten de aanleiding tot een probleemstelling. 
Het belangrijkste probleemgebied binnen de geformuleerde knelpunten betreft de elektrische 
installatievoorzieningen in de tunnelwand. Installatievoorzieningen in een tunnelwand hebben veel 
bevestigingsvoorzieningen nodig en zijn daardoor verantwoordelijk voor een groot aantal 
programmatiegaten. Daarnaast is gedurende Masterproject 4 geconstateerd dat de hoeveelheid 
programmatiegaten in de toekomst verder zullen toenemen omdat: 

- de variatie in woningtypen toeneemt, 
- het hoeveelheid meerwerk (specifieke wensen bewoner) toeneemt, 
- de variatie in installatievoorzieningen zal toenemen. 

Vanuit dit probleemgebied is de doelstelling voor het uit te voeren onderzoek geformuleerd. 

' Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9· Begrippenlijst 
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1.4. Eerste doelstelling en onderzoeksopzet 

Vanuit voorgaande paragraaf is gebleken dat het aantal programmatiegaten van de elektrische 
installatievoorzieningen het probleemgebied vormt binnen de elektrische installatievoorzieningen 
van de tunnelgietbouw. 
Bovenstaande heeft geresulteerd in de eerste doelstelling van het afstudeertraject 

Doel van het afstuderen is een methode ontwikkelen, om elektrische installatievoorzieningen te 
positioneren en fixeren op een tunnelwand, die het aantal programmatiegaten met minimaal 50% 
vermindert en waarbij kosten gelijk oflager zijn dan de huidige montagemethode. 

Enkele begrippen uit de doelstelling zijn nader toegelicht: 

Elektrische installatievoorzieningen: Alle elektrische installatietechnische voorzieningen welke 
gedurende het tunnelproces meegestort worden in wanden van de hoofddraagconstructie. 

Positioneren: Het op de juiste positie brengen van een object. 

Fixeren: Het op de juiste positie houden van een object. 

Programmatiegaten: Alle gaten in een tunnelwand welke aangebracht zijn ten behoeve van elektrische 
installatievoorzieningen. 

Kosten: Kosten worden gespecificeerd in arbeid, materiaal en materieel. Alle kosten van elektrische 
installatievoorzieningen, met betrekking tot het tunnelproces, dienen meegenomen te 
worden. 

Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag, die volgt uit de eerste doelstelling van het afstuderen, is als volgt: 

Welke methode, om elektrische installatievoorzieningen te positioneren en fixeren op een 
tunnelwand, vermindert het aantal programmatiegaten met minimaal 50% waarbij kosten 
gelijk oflager zijn dan de huidige montagemethode? 

Deelvragen 

Deze onderzoeksvraag bestaat uit vijf deelvragen. Om antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvraag dienen onderstaande deelvragen beantwoord te worden. 

1. Wat zijn de kosten van de elektrische installatievoorzieningen binnen de huidige 
montagemethode? 

2. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van materiaalkunde en bevestigingstechnieken, 
binnen en buiten de bouwindustrie die van toepassing zijn op elektrische installatie
voorzieningen? 

3· Wat zijn de ontwikkelingen, op dit moment en voor de toekomst, binnen de elektrische 
installatie branche? 

4· Wat zijn denkbare alternatieve methoden waarbij programmatiegaten worden verminderd? 
5· Welke alternatieve methode voldoet het beste aan de eisen gesteld in de doelstelling? 

De onderzoeksvraag en de deelvragen uit dit eerste afstudeerplan kunnen gezien worden als de rode 
draad gedurende de gehele eerste onderzoeksfase. 
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De eerste onderzoeksfase stond in het verlengde van Masterproject 4 en binnen deze fase moest 
antwoord gegeven worden op de deelvragen 1, 2, 3 en 4· Figuur 1.2 geeft een schematisch overzicht 
van het proces dat binnen deze eerste onderzoeksfase doorlopen is. Het lichtgrijze vlak geeft de 
ontwerpfase aan die uiteindelijk niet doorlopen is. 
De onderzoeksfase start met een vooronderzoek om antwoord te verkrijgen op de eerste drie 
deelvragen. Daaropvolgend is een probleemdefiniërende- en een werkwijzebepalende fase doorlopen. 
Binnen deze twee fases is een functiebepaling voor de alternatieve methode opgesteld, samen met 
een Programma van Eisen. Binnen de werkwijzebepalende fase is de structuur van de ontwerpfase 
vastgelegd. 
Het eerste gedeelte van de ontwerpfase vormde daarmee ook de afsluiting van de onderzoeksfase en 
had tot doel om een ontwerpstroming aan te wijzen die verder uitgewerkt zou worden binnen de 
ontwerpfase (het derde en afsluitende onderdeel van het afstudeertraject). 
Na afsluiting van het "eerste gedeelte ontwerpfase" heeft voortschrijdend inzicht het onderzoek een 
andere wending gegeven waardoor de nieuwe doelstelling is geformuleerd. Dit wordt nader 
omschreven binnen paragraaf 1.6. De volgende twee paragrafen gaan inhoudelijk verder in op de 
gegevens verzameld in dit onderzoek. 

~---A-f-st_u_de_e_r_pt_a_"--~' - -.-

~ 
Vooronderzoek · ·-

-·-

Probleemdefinii!rende fase ··- •. _ 

Werkwijzebepalende fase 

lste gedeelte ontwerpfase -·-

-. .-. 

·-. -. .- . 

-·--._ 

... .... 

-.-

-.-

-·-

2de gedeelte ontwerpfase 

: :: :::: :: :: :: :: :: :: :: : ;';·~ : -

Figuur 1.2: Schematische weergave eerste onderzoeksfase. 

.-----------------------------' 
:ooelstelling onderzoek bepaald 

-----·-----------------------:Gegevens t.b.v. ontwerpfase 
:bepaald 
·----···············----------

.-------------------------···· : Functiebepaling probleem-

l~e_~i;_d_ ~~-~~V:~: ~:J.~~~d- ••• _. _ 

. 
1 Structuur ontwerpfase bepaald 

·- ----------------------------

-··········----------·-······ . 
:ontwerp uitgewerkt en imple-
:menteerbaar in tunnelproces 
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l.S.Resultaten uitwerking eerste onderzoekfase 

Zoals in voorgaande paragraaf staat vermeld, is de onderzoeksfase gestart met een vooronderzoek. 
Binnen deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de resultaten die gevonden zijn binnen 
het vooronderzoek. Daaropvolgend zal besproken worden hoe de ontwerpfase aangepakt is en er 
wordt afgesloten met de resultaten van de ontwerpfase. 

1.5.1. Vooronderzoek 

De doelstelling, beschreven in paragraaf I+, spreekt over het ontwikkelen van een (nieuwe) 
methode. Er wordt een vergelijking gemaakt met de 'huidige montagemethode', 'het aantal 
programmatiegaten', 'kosten' en 'elektrische installatievoorzieningen op een tunnelwand'. Om een 
nieuwe methode te kunnen ontwikkelen, dienden deze vier begrippen geformuleerd en in kaart 
gebracht te worden. Daarnaast moest onderzocht worden welke randvoorwaarden vanuit elektriciens 
wordt gesteld en er diende een onderzoek verricht te worden naar alternatieve bevestigingsmethoden 
en materialen. 

Dit resulteerde in onderstaande onderwerpen, die binnen het vooronderzoek van de eerste 
onderzoeksfase in kaart zijn gebracht: 

I. Uitgangspunten ontwerpfase 
2. Hoeveelheid programmatiegaten huidige methode 
3· Randvoorwaarden elektriciens 
4· Kosten huidige methode 
5· Bevestigingsmethoden en materialen die in het verleden toegepast zijn 
6. Alternatieve bevestigingsmethoden en materialen 
7· Alternatieve methoden toepassing elektrische installatievoorzieningen binnen 

woningbouw 

Om deze paragraaf leesbaarheid te houden, zijn de resultaten van dit vooronderzoek weergegeven in 
bijlage 2.I. Hier staan de resultaten volgens bovenstaande opzet beschreven. 

1.5.2. Aanpak 1 ste gedeelte ontwerpfase 

De I
51

e ontwerpfase is anders ingericht dan de methodiek beschreven in Methodisch Ontwerpen 
(Siers, 2004). Het belangrijkste verschil met de methode van Siers is, dat binnen dit ontwerpproces, 
niet uitgegaan kon worden van een gegeven functieomschrijving. Binnen het ontwerpproces konden 
methoden ontwikkeld worden die dezelfde functies kennen als de huidige methode, maar er konden 
ook methoden ontwikkeld worden die een geheel afwijkende functieomschrijving zouden hebben. 
Het ontwerpproces kon daarom niet starten met het invullen van een morfologisch overzicht, zoals 
beschreven in Methodisch Ontwerpen (Siers, 2004), maar eerst diende onderzocht te worden welke 
oplossingsrichtingen er zijn om programmatiegaten te verminderen. Daarna kon voor een specifieke 
oplossingsrichting een functieomschrijving opgesteld worden, waardoor een alternatieve methode 
uitgewerkt kon worden binnen een morfologisch overzicht. 

Het "1
5
te gedeelte van ontwerpproces" is gestart met het in kaart brengen van alle mogelijke 

alternatieve methoden om programmatiegaten te verminderen. In bijlage 2.2. staat schematisch 
weergegeven hoe deze ontwerpfase is aangepakt. 
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1.5.3. Resultaten lste gedeelte ontwerpfase 

Binnen het Iste gedeelte ontwerpfase zijn 48 alternatieve methoden opgesteld. Doel is om één of 
enkele alternatieve methoden aan te wijzen die uitgewerkt worden binnen het 2de gedeelte van de 
ontwerpfase. Het selecteren van enkele alternatieve methoden geschiedt door middel van twee 
verschillende wegingen. Namelijk door middel van het selecteren van de 'toepasbare methoden' en 
aansluitend door het wegen van de verschillende ontwerpstromingen binnen deze 'toepasbare 
methoden'. 

Om te bepalen of een alternatieve methode toepasbaar is of niet, is gekozen om per ontwerpvariant 
een waardering toe te kennen. Voor vijf criteria zijn er op een schaal van 1 tfm 5 waarderingen 
gegeven aan de ontwerpvarianten. De mate van waardering is naar eigen inzicht vastgesteld. In 
bijlage 2.3- staan zowel de verschillende alternatieve methoden, als de waardering per methode 
gegeven. Binnen deze bijlage wordt ook uitgebreid omschreven hoe de wegingen zijn uitgevoerd en 
geëvalueerd. 
Door een waardering te geven per methode is een onderscheid gemaakt of een methode wel of niet 
toepasbaar is. Na deze weging worden de overblijvende alternatieve methoden (20 in totaal) op een 
andere wijze getoetst, namelijk door deze onder te verdelen in ontwerpstromingen. 

Binnen de verschillende toepasbare varianten zijn vier ontwerpstromingen geconstateerd. Doel van 
deze tweede waardering is om één ontwerpstroming aan te wijzen die verder uitgewerkt wordt 
binnen de ontwerpfase van het afstudeertraject. 
De vier stromingen binnen de toepasbare ontwerpen zijn: 

I. Alternatieve methoden ten opzichte van uitvoering huidige methode 
I I. Alternatieve methoden met betrekking tot type bevestigingsvoorziening 
lil. Alternatieve methoden met betrekking tot ander type leiding en draad 
IV. Alternatieve methoden met betrekking tot aanbieden voorzieningen aan eindgebruiker. 

In paragraaf 1.6. wordt de keuze voor één van deze stromingen toegelicht. 

1.6. Conclusie eerste onderzoeksfase 

Naar aanleiding van de eerste onderzoeksfase is een doelstelling met deelvragen geformuleerd, een 
Plan van Aanpak, een vooronderzoek, een ontwerpproces en een keuzeproces. Uiteindelijk zijn er 
naar aanleiding van het '1ste gedeelte ontwerpfase' vier ontwerpstromingen geformuleerd waaruit 
gekozen dient te worden. Binnen het Plan van Aanpak is aangegeven dat één ontwerpstroming 
verder uitgewerkt zou worden binnen de ontwerpfase van het afstudeertraject. 

De vier ontwerpstromingen zijn gewaardeerd op basis van voor- en nadelen, die opgesteld zijn op 
basis van eigen inzicht en in overleg met begeleiders. In bijlage 2.4. staat het gehele keuzeproces 
verder uitgewerkt. 

Binnen deze bijlage wordt geconcludeerd dat drie van de vier ontwerpstromingen niet voldoen aan 
de flexibiliteiteisen van de consument. Een consument wil een levensloopbestendige woning waarin 
elektrische installatievoorzieningen flexibel inzetbaar moeten kunnen zijn binnen een woning. 
De ontwerpstromingen 1 tot en met 3 hebben een mate aan flexibiliteit gelijk aan of geringer dan de 
huidige methode. Enkel de vierde ontwerpstroming voorziet in deze eis. Naast enkele andere 
argumenten in bijlage 2.4. zorgt deze factor voor de conclusie dat ontwerpstroming 4 uitgewerkt 
dient te worden binnen de ontwerpfase van het afstudeertraject. 
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Binnen deze ontwerpstroming worden alle installatievoorzieningen, die zich in een wand bevinden, 
gebundeld en op één locatie gepositioneerd. Hierdoor is een vermindering van de hoeveelheid 
programmatiegaten met nagenoeg roo% haalbaar. 
De origineel geformuleerde doelstelling is daardoor op gebied van vermindering van 
programmatiegaten reeds behaald, voordat gestart is met de ontwerpfase. Derhalve is de doelstelling 
na afloop van de eerste onderzoeksfase aangepast ten behoeve van de gekozen ontwerpstroming. 

Hoofdstuk 2 van dit eindrapport zal ingaan op het nieuwe probleemgebied en de formulering van de 
doelstelling samen met de betreffende deelvragen en het plan van aanpak. 

r8 
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2.0nde~oeksaanpak 

2.1. Doelstelling 

Herformulering doelstelling 
Voorafgaand aan de onderzoeksfase, beschreven in dit rapport, is reeds een eerste onderzoeksfase 
doorlopen waarin gekeken is naar mogelijkheden om programmatiegaten van elektrische 
installatievoorzieningen binnen het tunnelgietbouwproces te verminderen (zie hiervoor de 
paragrafen 1.3. en 1.4.) 
Gedurende de eerste onderzoeksfase is, om dit doel te kunnen bereiken, ook onderzoek verricht naar 
elektrische installatievoorzieningen in het algemeen. Verschillende personen en bronnen zijn 
geraadpleegd waarbij gekeken is naar het IFD1 principe, flexibiliteit• en levensloopbestendigheid1 van 
elektrische installatievoorzieningen. 
Uit dit onderzoek zijn vele constateringen gedaan welke opgenomen zijn in bijlage 2.r.8. Enkele 
constateringen zijn: 

"Industrieel, flexibel en demontabel (IFD-) bouwen sluit aan bij maatschappelijke trends zoals 
meer variërende en dynamische eisen aan gebouwen ... " (KPMG, 2001) 

"Een woning is levensloopbestendig als de technische installatie is aan te passen aan de zich 
wijzigende levensloopomstandigheden en de daarbij behorende wensen en behoeften van 
bewoners. Ook kan de installatie eenvoudig gewijzigd of uitgebreid worden volgens de laatste 
stand der techniek" (ISSO, 2004). 

" ... de woning moet tijdens het gebruik flexibel zijn. Een slaapkamer moet te veranderen zijn in 
een studeerkamer en een zolder in een slaapkamer .... Tot slot moeten woningen zijn 
afgestemd op de toepassing van dornotiea-applicaties ... " (Gietbouw, 2002). 

Gebleken is dat de elektrische installatievoorzieningen van een huidige woning niet voldoen aan 
deze flexibiliteit en levensloopbestendigheid. 
Uit de eerste onderzoeksfase is daarnaast gebleken dat oplossingsrichtingen, die binnen deze fase 
ontworpen zijn, zouden kunnen voldoen aan de wensen van flexibiliteit en levensloopbestendigheid 
van de consument van een woning. Dit zijn allemaal oplossingsrichtingen waarbinnen 
installatievoorzieningen gebundeld aangebracht worden binnen een woning. 

Door bovenstaand probleemgebied en constateringen is na afloop van de eerste onderzoeksfase 
gekozen om een nieuwe doelstelling te formuleren. Dit vanwege de volgende beredeneringen: 

Door voortschrijdend inzicht is gebleken dat elektrische installatievoorzieningen niet alleen 
knelpunten kennen gedurende het tunnelgietbouwproces, maar dat de voorzieningen zelf 
ook niet voldoen aan de wensen van de huidige consument. Elektrische 
installatievoorzieningen voldoen niet op basis van flexibiliteit en levensloopbestendigheid. Ik 
ben van mening dat het verbeteren van een uitvoeringsproces niet zinnig is voor een bedrijf 
wanneer blijkt dat het proces of product zelf niet voldoet aan de wensen van de huidige 
gebruiker. 
Binnen de eerste onderzoeksfase is onderzoek verricht naar mogelijkheden om 
programmatiegaten te vermindering van elektrische installatievoorzieningen binnen de 
tunnelgietbouw. De keuze voor de ontwerpstroming, die aan het einde van de eerste 

' Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9· Begrippenlijst 



Afstudeerrapport TU e 
onderzoeksfase is gemaakt, voorziet in de wensen van de consument op gebied van 
flexibiliteit en levensloopbestendigheid én in het verminderen van programmatiegaten. Na 
de onderzoeksfase kon aannemelijk gemaakt worden dat de doelstelling, om minimaal 50% 
programmatiegaten te verminderen, ruim behaald zou worden. 
De verschillende ontwerpmethoden binnen de gekozen ontwerpstroming, aan het einde van 
de eerste onderzoeksfase, voorzien allemaal in een methode om elektrische 
installatievoorzieningen uit de wand van een vertrek te bundelen. 

Doelstelling 
Op basis van deze beredeneringen is gekozen om een nieuwe doelstelling te formuleren. Namelijk: 

Doel van het afstuderen is een methode te ontwikkelen om, toepasbaar binnen het 
tunnelgietbouwproces, elektrische installatievoorzieningen gebundeld en flexibel te positioneren en 
fixeren binnen een vertrek. 

Enkele begrippen uit deze doelstelling zijn nader toegelicht (ook binnen hoofdstuk 9 Begrippenlijst): 

Elektrische installatievoorzieningen: Alle elektrische installatietechnische voorzieningen welke verwerkt 
zijn binnen de wanden van een woning. 

Fixeren: Het op de juiste positie houden van een object. 

Flexibel: Zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden ten opzichte van 
wensen en behoeften bewoners en ontwikkelingen installatiebranche (met 
betrekking tot huidige voorzieningen in wanden) 

Gebundeld: Samenvoegen van elektrische installatievoorzieningen binnen een gespecificeerd 
gebied. 

Positioneren: Het op de juiste positie brengen van een object. 

Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag, die volgt uit de doelstelling van het afstuderen, is als volgt: 

Welke methode, toepasbaar binnen het tunnelgietbouwproces, kan ontwikkelt worden om 
elektrische installatievoorzieningen gebundeld en flexibel te positioneren en te fixeren 
binnen een vertrek? 

Deelvragen 
Deze onderzoeksvraag omvat vier deelvragen. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag 
dienen onderstaande deelvragen beantwoord te worden. 

I. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van gebundelde en flexibele elektrische 
installatievoorzieningen? 

2. Wat is de positionering van de alternatieve methode binnen een vertrek? 
3- Wat zijn alternatieve methoden waarbij installatievoorzieningen gebundeld en flexibel zijn? 
4· Welke alternatieve methode voldoet het beste aan de eisen gesteld in de doelstelling? 

De onderzoeksvraag en de deelvragen uit dit afstudeerplan kunnen gezien worden als de rode draad 
binnen het hieropvolgende afstudeertraject 
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2.2. Plan van Aanpak 

De onderzoeks- en ontwerpfase bouwen voort op de gegevens en kennis opgedaan binnen de eerste 
onderzoeksfase. Men name een gedeelte van het vooronderzoek naar bestaande producten, 
processen en ontwikkelingen van elektrische installatievoorzieningen kan meegenomen worden naar 
het onderzoek voor de nieuwe doelstelling. 
Om de vernieuwde doelstelling uit te werken is een Plan van Aanpak opgesteld, schematisch 
weergegeven in figuur 2.1. 

Kennis voorhanden uit eerste onderzoeksfase 

l 

l 
'~,-!-- -
IJ \, /,J__J_' ·', =--

l 

Alternatieve methode bekend 

Doelstelling opstellen 

Uitgangspunten opstellen 

Programma van eisen aanpassen 

literatuuronderzoek aanvullen 

Bestaande methoden en producten in 
kaart brengen 

Positiemogelijkheden bepalen 

NEN Normen in kaart brengen 

Aantal voorzieningen vaststellen 

Functiebepaling 

Morfologisch overzicht opstellen 

Structuurlijnen opstellen 

Structuurlijnen waarderen aan PvE 

Structuurlijnen waarderen aan kosten 

Figuur 2.1: Schematische weergave Plan van Aanpak naar aanleiding van vernieuwde doelstelling. 

·~ 

-~ 

_, 

~' 

Het onderzoek start met een fase waarin de aanpak wordt vastgesteld. Hier worden, ten opzichte van 
de eerste onderzoeksfase, de uitgangspunten, randvoorwaarden en Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld of aangepast. Daarop volgt de onderzoeksfase waarin een aanvullend literatuuronderzoek 
wordt gepleegd, ter aanvulling van de reeds bestaande gegevens. Bestaande methoden en producten 
worden in kaart gebracht, de positiemogelijkheid van de alternatieve methode wordt onderzocht en 
de normen ten aanzien van elektrische installatievoorzieningen worden in kaart gebracht. De 
onderzoeksfase sluit af met een inventarisatie van het aantal installatievoorzieningen dat minimaal 
binnen de alternatieve methode aangebracht dient te worden. 
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Na afronding van de (tweede) onderzoeksfase zal gestart worden met de ontwerpfase. Hier wordt een 
morfologisch overzicht ingevuld waardoor een overzicht verkregen wordt van alle mogelijke 
alternatieve oplossingen per functie. Uit dit morfologisch overzicht zullen verschillende 
structuurlijnen opgesteld worden die schematisch een alternatieve methode voorstellen. 
Binnen de afsluitende fase zullen de verschillende structuurlijnen getoetst worden aan enerzijds het 
Programma van Eisen en anderzijds aan de kosten. 

2.3. Uitgangspunten 

Doel van dit onderzoek is om elektrische installatievoorzieningen gebundeld en flexibel aan te 
brengen binnen een woning. Aangezien het afstudeertraject een vast omlijnd traject is, dienen 
uitgangspunten opgesteld te worden waardoor het onderzoek binnen de gestelde termijn uitgevoerd 
kan worden. Daarnaast dienen uitgangspunten als basis voor het Programma van Eisen. De 
uitgangspunten zijn opgesteld naar aanleiding van kennis opgedaan in de Iste onderzoeksfase. 

De uitgangspunten zijn: 
• Schakelaars draadloos uitvoeren; 
• Onder elektrische installatievoorzieningen worden alle elektrische voorzieningen 

verstaan die zich in de wanden van een woning bevinden. Troompunten worden niet 
betrokken in het onderzoek. 

• In toilet geen voorzieningen aanbieden buiten lichtschakelaar en stroompunt ten 
behoeven van lichtpunt; 

• In gang en overloop van een woning geen gebundelde voorzieningen aanbieden. 
Stroompunt in plafond, schakelaar(s) en contactdoos per ruimte aanbieden; 

• Op zolder wordt de mogelijkheid voor aanleg van gebundelde voorzieningen aangeboden. 
Standaard worden geen gebundelde voorzieningen aangebracht voor de gehele 
zolderoppervlakte; -

• Verdeelstation gebundelde voorzieningen in een vertrek (indien aanwezig) positioneren 
aan dragende wand. Binnenwanden kunnen daardoor flexibel worden ontworpen; 

• Alternatieve methode hoeft niet esthetisch verantwoord opgesteld te zijn. Afmeting en 
locatie van de alternatieve methode dienen wel vastgelegd te worden; 

• De alternatieve methode dient toegepast te kunnen worden binnen het huidige 
tunnelgietbouwproces, 

• Een ontwerp dient te voldoen aan de doelstelling en het Programma van Eisen. BAM 
Materieel bv (BAM Groep) heeft echter kosten als belangrijk uitgangspunt voor de 
implementatie van een alternatieve methode. Daarom zal getoetst worden én op basis van 
het Programma van Eisen én afzonderlijk op kosten. Met de structuurlijn die als 'beste' 
voldoet aan het Programma van Eisen zal binnen dit onderzoek de doelstelling behaald 
zijn. 
Aan BAM zal daarom een 'beste' structuurlijn aangeboden worden en een 
'goedkoopste'. De keuze voor implementatie ligt bij BAM. 
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2.4. Programma van Eisen 

Naast de doelen, gesteld in de doelstelling, dient een ontwerp te voldoen aan eisen gesteld in het 
programma van Eisen. Er is een onderverdeling gemaakt tussen algemene eisen, eisen met 
betrekking tot alle elektrische voorzieningen in een woning en eisen met betrekking tot gebundelde 
voorzieningen. Daarnaast is per gestelde eis aangegeven of er sprake is van een vaste eis, een 
variabele eis of een wens. De te ontwikkelen methode dient te allen tijde te voldoen aan de vaste eis. 
Voor de variabele eis geldt dat een gewenst kenmerk van de methode hier in meer of mindere mate 
aan moet voldoen. Wensen zijn kenmerken voor een te ontwerpen methode die niet beslist 
noodzakelijk zijn, maar wel van invloed kunnen zijn op een eventuele keuze tussen verschillende 
systemen. 
Siers stelt aan de hand van deze methode: "Bij het afwegen zijn vooral de variabele voorwaarden van 
groot belang. Alle mogelijke oplossingen moeten in feite aan de vaste voorwaarden voldoen. Lukt dat 
niet, dan valt de oplossing af. De mate waarin de eventuele oplossingen voldoen aan bepaalde 
variabele voorwaarden, is daarom bij de keuze van doorslaggevende betekenis" (Siers, 2004). Het 
Programma van Eisen is mede opgesteld naar aanleiding van kennis opgedaan in de rste 

onderzoeksfase. 

Binnen het Programma van Eisen worden verschillende begrippen toegepast. Ter verduidelijking 
zijn enkele hieronder nader toegelicht (ook binnen hoofdstuk 9 Begrippenlijst): 

Beton vorm: 

Bus-leiding: 

Domotica: 

Eenduidig: 

EMC: 

Flexibel: 

Gebundeld: 

Methode: 

Positioneren: 

Programmatiegat: 

Verboden gebied: 

Betonnen element (vloer enjof wand) dat gedurende een stortdag wordt 
verwezenlijkt. Sparingen en dimensies zijn binnen deze vorm meegenomen. 

BUS staat voor Binary Unit System, een leiding die door alle vertrekken loopt 
en via de besturingsdraad digitale signalen doorgeeft aan de aangesloten 
toestellen, installaties en lichtpunten. (Ik ga bouwen, 2002) 

Verzamelnaam voor slimme elektronische voorzieningen in woonhuizen die 
het wooncomfort, de veiligheid enz. vergroten (van Dale, 2006) 

Voor slechts één uitleg vatbaar, ondubbelzinnig (van Dale, 2006) 

De afkorting EMC staat voor Elektro Magnetische Compatibiliteit, een term 
voor de wijze waarop elektrische enjof elektronische apparatuur zich in haar 
elektromagnetische omgeving gedraagt. EM C staat dus niet voor goed of 
slecht, maar is een maatstaf voor de mate waarin het apparaat andere 
apparaten in haar onmiddellijke nabijheid tolereert. (NEN, 2007) 

Zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden ten opzichte 
van wensen en behoeften bewoners en ontwikkelingen installatiebranche 

Samenvoegen van alle elektrische installatievoorzieningen binnen een 
gespecificeerd gebied 

Vaste, weldoordachte werkwijze om een bepaald doel te bereiken (van Dale, 
2006) 

Het op de juiste positie brengen van een object (van Hoof, 1996) 

Gat in bekistingsvlak ten behoeve van bevestiging voorziening 

Locatie op bekistingsoppervlak waar geen boringen mogen worden 
aangebracht 
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Programma van Eisen Alternatieve metbode 

Algemene eisen m.b.t. alternatieve methode 

Tenminste even veilig als de huidige methode* 
Toepasbaar bij 100% van de woningtypen, uitgevoerd met tunnel* 

Implementatie alternatieve methode heeft geen uitvoeringstechnische knelpunten tot 
gevolg* 

Programmatiegaten elektrische installatievoorz. verminderen met min. 50 % 
Boringen en verboden gebied tunnel mogen niet samenvallen 
Elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan kwaliteitsnormenNEN !OIO 

Woning voldoet aan norm luchtgeluidisolatie 
Woning voldoet aan constructieve eisen 

Kosten 
9 Kosten gelijk aan oflager dan huidige methode 

IZ 

IJ 

18 
19 
zo 

Eisen m.b.t. Elektrische installatievoorzieningen woning 

Stroompunt positioneren op elke gewenste locatie plafond vertrek* 

Mogelijkheid positioneren contactdozen buiten positie alternatieve methode (binnen 
vertrek)* 

Schakelaars op iedere gewenste positie aan te brengen 
In badkamer stroom en lichtpunt aanbieden op positie wensen opdrachtgever* 
Installatievoorzieningen stralingsvrij* 
Acceptatie gebruikers op esthetisch gebied* 

F I k I h I t 11 I I I unct e e e tr se e ns a at evoorz en ngen won ng 
Aanbieden functies gebundelde elektrische voorzieningen 
Aanbieden lichtpunten plafond vertrek* 
Aanbieden schakelaars 

.; 

! 
lX 

t>< 

x 
x 
lX x x 

>< 
>< 
x 

x x 
x 

Eisen m.b.t. gebundelde elektrische installatievoorzieningen woning 

Zl Variabele positionering elektrische onderdelen binnen gebundelde 
installatievoorzieningen* 

zz Elektrische onderdelen binnen de gebundelde installatievoorzieningen uitwisselbaar 
gedurende levensloop woning* 
Gebundelde voorzieningen uitbreidbaar* 
Koppeling tussen contactdoos en draden & kabels altijd mogelijk* lX 
Gebundelde voorziening max. o,sm uit kruispunt vloer·wand* x 
Ruimte voor wegwerken draden (door gebruiker) 

Gebundelde voorziening plaatsen bij ten minste 3 zijden (vloer·wand kruispunten) van 
~ een vertrek 

Gebundelde elektrische installatievoorzieningen te verplaatsen bij positiewijziging van 
een binnenwand* 

z9 Aanbieden stroom 
JO Aanbieden data internet, intern netwerk, telefoon, televisie, bus·leidin 

* Eis is op volgende pagina nader omschreven. 
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• . ., 
I 

J ! I Opmerkingen 

Dezelfde variatie aan betonvormen 
rNliseerbaar 

t>< 

; 
1Zie onderzoek geluidisolatieasp. 
Zie onderz. constr. aspecten 

c><J Kwantificeren 

Geen flexibele positionering na 
uitvoerinRSfase 

x ~ 

.x Matevan EMC 

IX 

Zie eis z9 en JO 

Draadloos 
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x 

lX 

IX 
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Toelichting eisen Programma van Eisen 

1. Werkzaamheden aan de alternatieve methode, gedurende de uitvoering en de gebruiksfase, 
dienen geen onveilige situaties te veroorzaken. Dit kan men vaststellen ten opzichte van de 
huidige methode. 

2. Toepasbaar binnen huidig tunnelgietbouwproces. Betonvormen (bv. raam- of deursparingen, 
e.d.) dienen niet aangepast te worden ten behoeve van de alternatieve methode. 

3· Ten opzichte van de huidige uitvoeringswijze (ruwbouw en afbouw) ontstaan geen extra 
uitvoeringstechnische knelpunten. 

10. Gedurende de uitvoeringsfase is geen bouwkraan benodigd bij de activiteit(en) 'aanbrengen 
elektrische installatievoorzieningen'. 

n. Met betrekking tot elektrische installatievoorzieningen geen opslagruimte benodigd op de 
bouwplaats. 

12. Elke gewenste positie van een stroompunt dient mogelijk te zijn. Positiebepaling dient echter 
tijdig bekend te zijn bij de uitvoerende partij. Positiewijzigingen gedurende levensloop woning 
zijn niet mogelijk. 

13. De mogelijkheid bieden om gedurende de ruwbouwfase extra elektrische 
installatievoorzieningen in een wand te positioneren naar de wens van een klant. Dit met 
betrekking tot positionering buiten de gebundelde voorzieningen. Positiebepalingen dienen 
tijdig bekend te zijn bij de uitvoerende partij. 

15. Gedurende de uitvoeringsfase bestaat de mogelijkheid om elektrische installatievoorzieningen 
vrij te positioneren in de badkamer naar de wensen van de klant. Positiebepalingen dienen tijdig 
bekend te zijn bij de uitvoerende partij. Positiewijzigingen gedurende levensloop woning zijn 
niet mogelijk. 

16. Elektrische- en dataleidingen zijn gescheiden van elkaar gepositioneerd in de gebundelde 
voorzieningen. De gebundelde voorzieningen zijn ten minste afgeschermd met een aluminium 
afdekkap (van Houten, 2oo6). 

17. Met 'esthetisch gebied' wordt enkel de locatie en afmeting bedoeld. Binnen dit onderzoek 
worden vorm-,materialisatie- en afwerkingsaspecten niet meegenomen. Van der Vliet (2007) 
geeft aan dat voorzieningen in het zicht van de gebruiker een geringere afmeting dan het KISS
systeem dienen te hebben. 

19. Hoeveelheid lichtpunten aanbrengen in een woning volgens de referentiewoning (positie en 
hoeveelheden). Positiebepalingen dienen tijdig bekend te zijn bij de uitvoerende partij. 
Positiewijzigingen gedurende levensloop woning zijn niet mogelijk. 

21. De elektrische installatievoorzieningen dienen gemakkelijk hergepositioneerd te kunnen worden 
binnen de alternatieve methode naargelang de wisselende omstandigheden ten opzichte van 
wensen en behoeften bewoners. 

22. Naargelang wisselende omstandigheden ten opzichte wensen en behoeften bewoners en 
ontwikkelingen binnen de elektrische installatiebranche dienen kabels & draden en contactdozen 
uitwisselbaar te zijn voor producten die voldoen aan de wensen van een klant. 

23- Uitbreidingsmogelijkheid van de hoeveelheid onderdelen (contactdozen en kabels & draden) 
binnen de gebundelde voorzieningen gedurende de levensloop van een woning. 

24. Contactdozen dienen in de gebruiksfase een aansluiting te hebben naar de meterkast. 
25. Gebundelde voorzieningen dienen uit esthetisch en functioneel oogpunt max. o,5m uit het 

kruispunt van een vloer-wand gepositioneerd te worden. 
26. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zelfstandig draden & kabels weg te werken binnen de 

gebundelde voorzieningen. 
28. Bij positiewijziging wand dienen de gebundelde voorzieningen te voldoen aan eis 25. 
30. Aanbieden van type datavoorzieningen naar aanleiding van de referentiewoning. 
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3. Onderzoeksfase 

3.1. Structuur uitgevoerd onderzoek 

De onderzoeksfase wordt doorlopen om informatie en gegevens te verzamelen benodigd voor de 
ontwerpfase. De doelstelling geeft aan dat een alternatieve methode ontwikkeld dient te worden met 
betrekking tot het gebundeld en flexibel aanbrengen van elektrische installatievoorzieningen binnen 
een woning. Voordat een alternatieve methode ontwikkeld kan worden, dient bekend te zijn wat die 
elektrische installatievoorzieningen inhouden, op welke wijze voorzieningen gebundeld kunnen 
worden en op welke wijze flexibiliteit verkregen kan worden. 
Gegevens verzameld voor de eerste doelstelling kunnen (deels) gebruikt worden binnen deze 
onderzoeksfase. Onderstaande onderdelen zijn onderzocht, waarbij is aangegeven welke onderdelen 
een uitbreiding vormen van het eerste uitgevoerde onderzoek. Deze onderzoeksfase geeft antwoord 
op de onderzoeksdeelvragen 1 en 2. 

I. Onderzoek naar de wensen van de consument en de BAM groep (uitbreiding) 
I I. Bestaande producten en methoden in kaart brengen (uitbreiding) 
lil. Positiemogelijkheden alternatieve methode bepalen 
IV. Alternatieve NEN normen in kaart brengen 
V. Aantal benodigde voorzieningen voor alternatieve methoden vastleggen 

3.2. Onderzoek wensen consument en BAM groep 

Mede naar aanleiding van de verkregen gegevens uit de eerste onderzoeksfase met betrekking tot 
wensen van de consument, is de onderzoeksdoelstelling gewijzigd. In de huidige doelstelling wordt 
een alternatieve methode gevraagd waarbinnen elektrische installatievoorzieningen gebundeld en 
flexibel aangebracht dienen te worden binnen een woning. 
Binnen deze paragraaf zal eerst het literatuuronderzoek naar de wensen van de consument 
besproken worden en aansluitend worden de resultaten van verschillende interviews met personen 
werkzaam binnen de BAM groep gegeven. Deze paragraaf zal worden afgesloten met een conclusie. 

3.2.1. Wensen consument 

Om de wensen van de consument in kaart te kunnen brengen, is besloten om een 
literatuuronderzoek naar verschillende begrippen, met betrekking tot elektrische 
installatievoorzieningen, uit te voeren. De betreffende begrippen zijn 'IFD principe11

, 'flexibiliteit11 en 
'levensloopbestendigheid11

• De gevonden beschrijvingen staan op de volgende pagina weergegeven. 

' Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9· Begrippenlijst 
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üteratuur met betrekking tot IFD principe: 

"Bouwen in Nederland gaat in de toekomst steeds meer naar het IFD principe" (van Houten, 
2006) 
"Industrieel, flexibel en demontabel (IFD-) bouwen sluit aan bij maatschappelijke trends zoals 
meer variêrende en dynamische eisen aan gebouwen ... " (KPMG, 2001) 
"Om consumentgericht te bouwen, moet je industrieel bouwen. Alles moet aanpasbaar zijn ... " 
(Hoppenbrouwers, 2oo6) 

üteratuur met betrekking tot flexibiliteit: 

" ... de woning moet tijdens het gebruik flexibel zijn. Een slaapkamer moet te veranderen zijn in 
een studeerkamer, en een zolder in een slaapkamer . ... Tot slot moeten woningen zijn 
afgestemd op de toepassing van dornotiea-applicaties ... " (Gietbouw, 2002). 
"De veranderingen van babykamer tot studentenkamer, de levensfasen van jonge 
tweeverdiener tot empty nester, de extramuralisering van de zorg en de groeiende behoefte van 
mensen om langer thuis te wonen, ook bij ziekte en ouderdomsgebreken, maken een flexibele 
indeling van ruimte en functies in de woning noodzakelijk". (Smart Homes, 2003) 
"Een ... belangrijk knelpunt in het huidige installatieproces is de grote inflexibiliteit tijdens de 
uitvoering. Het op enige wijze invullen van veranderende koperswensen gedurende de bouw 
blijkt veelal niet eenvoudig realiseerbaar." (Donkervoort, 2005) 

Literatuur met betrekking tot levensloopbestendigheid: 

"Een woning is levensloopbestendig als de technische installatie is aan te passen aan de zich 
wijzigende levensloopomstandigheden en de daarbij behorende wensen en behoeften van 
bewoners. Ook kan de installatie eenvoudig gewijzigd of uitgebreid worden volgens de laatste 
stand der techniek" (ISSO, 2004). 
"De moderne woonconsument wordt mondiger. Kopers en huurders van nieuwe woningen 
willen meer invloed op de indeling van de woning en vragen flexibiliteit in het gebruik van de 
verschillende vertrekken .... Woningen moeten levensloopbestendig zijn. Tijdens de levensloop 
veranderen de omstandigheden en daarmee ook de eisen die aan de woning gesteld worden." 
(Smart Homes, 2003) 
"In de levensloop van een woning zal naast het min of meer ingrijpend aanpassen van het 
interieur ook de 'uitbreidbaarheid' een steeds vaker voorkomende woonwens worden. Het 
vergroten van een te krappe woning door het toevoegen van een verdieping of door vóór-, zij- of 
achteraanbouw kan worden geaccommodeerd door in het ontwerp hiermee expliciet rekening 
te houden, ofhet als optie tijdens de bouw aan te bieden." (Woonkeur, 2oo6) 
Door RIGO (1999) is onderzoek verricht naar de wensen van een consument. RIGO heeft 
onder bewoners van Amsterdam een onderzoek verricht naar het tijdsbestek waarbinnen 
bewoners aanpassingen verrichten aan de inrichting van de woning. Uit het onderzoek van 
Rigo wordt geconcludeerd dat gemiddeld het aantal wijzigingen binnen een woning aanzienlijk 
toeneemt tussen 1990 en 2001. Aangenomen kan worden dat deze trend zich verder zal 
voortzetten naar de toekomst. 
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3.2.2. Resultaten interviews 

Om de wensen van de consument en BAM woningbouw in kaart te brengen is gekozen om enkele 
gesprekken te voeren met betrokken personen. Een korte samenvatting van de gevoerde gesprekken 
met de volgende personen volgt hieronder: 

r. Docent installatietechniek Technische Universiteit Eindhoven 
De heer van Houten 

2. Klantbeheerders BAM Woningbouw Breda 
Mevrouw van der Vliet en de heer de Beer 

3· Projectleider en werkvoorbereider BAM woningbouw W&R' 
De heer Weitenberg en de heer Thoma 

r) Docent installatietechniek Technische Universiteit Eindhoven 
De belangrijkste uitspraken en opvattingen van de heer van Houten (2oo6) 

Bouwen gaat in de toekomst steeds meer richting het Industrieel Flexibel bouwen. 
Woning uitvoeren met een EMC certificaat. Hierin kan vastgelegd worden dat er geen 
storingen en interferenties zullen plaatsvinden binnen een woning. Aangegeven is dat een 
aluminium afdekplaat voor een kabelgoot de EMC factor binnen de woning aanzienlijk zal 
verminderen. 
Bij ontwikkelen van een nieuw product is het volgens de heer van Houten van belang om te 
onderzoeken "wat industrieel vast te leggen is". 

2) Klantbeheerders BAM woningbouw Breda (van der Vliet, 2007 en de Beer, 2007) 
Aangegeven wordt dat vanuit gebruikers de wens bestaat om bij ingebruikname van een 
woning de wandcontactdozen te verplaatsen. In de loop van het bouwproces komen 
bewoners tot de conclusie dat voorzieningen toch niet op de juiste plaats zijn aangebracht. 
Wanneer voor BAM woningbouw blijkt dat een woningbouwproject een slechte 
verkoopbaarheid kent, dient (volgens de klantbeheerders) een woning onder andere met 
meer flexibiliteit in de elektrische installatievoorzieningen aangeboden te worden. Hierdoor 
stijgt de verkoopbaarheid volgens van der Vliet en de Beer (2007). 
Groot knelpunt voor klantbeheerders BAM woningbouw Breda is de onmogelijkheid om bij 
gietbouwwoningen elektrische installatievoorzieningen te kunnen verplaatsen. 
Een kostenverhoging door toename van flexibiliteit kan aan de klant doorberekend worden. 
Op esthetisch vlak zien de klantbeheerders geen probleem bij het plaatsen van een kleine 
plintgoot, maar wel bij onderbrekingen in de vloerafwerking ten behoeve van een gebundelde 
voorziening. 
Concluderend stellen de klantbeheerders dat, hoe later in het uitvoeringsproces wijzigingen 
in de positionering van elektrische installatievoorzieningen aangebracht kunnen worden, hoe 
beter de verkoopbaarheid van een woning/project is. 

' Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9· Begrippenlijst 
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3) Projectleider en werkvoorbereider BAM woningbouw W&R (Weitenberg, 2007 en Thoma, 2007) 

Bij een toename van de flexibiliteit binnen het uitvoeringsproces van elektrische 
installatievoorzieningen, zal het W&R concept nog beter aansluiten op wensen van de 
gebruiker fkoper. 
De heer Weitenberg geeft aan dat een kostenverhoging voor elektrische 
installatievoorzieningen binnen het W&R concept1 geen optie is. 
Wens om na de ruwbouwfase mogelijkheid te hebben om posities van voorzieningen in de 
gietbouwwanden en -vloeren te kunnen wijzigen. 
Wens vanuit W&R is om meer flexibiliteit binnen de positionering van elektravoorzieningen 
te krijgen voor dezelfde prijs. 

3.2.2. Conclusie onderzoek wensen consument en BAM groep 

Op het gebied van de onmogelijkheid om elektrische installatievoorzieningen te kunnen verplaatsen 
na de ruwbouwfase van een gietbouwwoning, maakt dit woningbouwtype volgens klantbeheerders 
van BAM woningbouw minder verkoopbaar. Uit de literatuurstudie is gebleken dat een consument 
meer flexibiliteit wenst gedurende de levensloop van een woning. Gebleken is dat een woonkamer 
gemiddeld iedere tien jaar nieuw ingericht wordt. Ook met betrekking tot de functiewijziging van 
vertrekken wenst de consument meer flexibiliteit. 
Vanuit de BAM groep bestaat de wens om binnen woningen, uitgevoerd volgens het 
gietbouwconcept, meer flexibiliteit te hebben in de positionering van elektrische 
installatievoorzieningen gedurende het gehele uitvoeringsproces. Hierdoor stijgt de verkoopbaarheid 
van een woning. 
Op kostengebied bestaan verschillende opvattingen binnen de BAM groep. 

' Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9· Begrippenlijst 
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3.3. Bestaande producten en methoden 

Om een alternatieve methode te ontwikkelen, dient onderzocht te worden welke ontwikkelingen 
reeds gaande zijn op elektrotechnisch gebied. Daarmee wordt antwoord gegeven op 
onderzoeksdeelvraag 1 ("Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van gebundelde en flexibele 
elektrische installatievoorzieningen?"). 
De ontwikkelingen die binnen dit onderzoek in kaart worden gebracht, kunnen verwerkt worden in 
de ontwerpfase. 
Het onderzoek naar bestaande producten en methoden bouwt voort op het onderzoek uit de eerste 
onderzoeksfase (zie bijlage 2.1.7.). Per product en proces is hieronder een korte beschrijving 
gegeven. Zie bijlage 3.1. voor uitgebreide informatie en afbeeldingen per onderdeel. 

Bestaande producten (bijlage 3.1.1.) 

• (G)STI8 aansluitsnoeren: De (G)ST18 snoeren kennen een maleffemale aansluiting die klik 
en klaar is. Standaard lengtes zijn te verkrijgen vanaf o,5m (Giasystems, 2007). 

• Woetz cabling systems: Woetz cabling systems is een kabeltechniek waarbij stroom en of 
datavoorzieningen op elke gewenste locatie 'afgetapt' kunnen worden van de hoofddraad 
(Woetz, 2007). 

• Kerpen universele kabelstructuur: Kerpen biedt een universele kabel aan voor alle 
datavoorzieningen in een woning. Telefoon, televisie en internet kunnen door één kabel 
aangestuurd worden (Homenet, 2007). 

• Tiara keukenaansluiting: Tiara keukenaansluiting is een decentrale verdeelkast die alle 
elektrische voorzieningen in de keuken aansluit. Tussen meterkast en de Tiara verdeelkast 
loopt slechts één kabel (Holec, 2oo6). 

• Lexcom Home huisnetwerk Lexcom huisnetwerk biedt een universele kabel aan waarop 
radio/TV, telefoon, internet en entertainment aangeboden wordt (Schneider Electric (2oo6). 

• Kanaalcontactdozen Tehalit: De kanaalcontactdozen van Tehalit zijn ontwikkeld voor 
toepassing binnen een kabelgoot. Met behulp van connectoren kan een contactdoos 
aangesloten worden op verschillende typen aansluitsnoeren, zoals bijvoorbeeld de (G)ST18 
snoeren (Tehalit, 2004). 

• Geluidsisolatie en brandafdichting kanaalleidingen: Tehalit heeft zowel een product 
ontwikkeld om kanaalleidingen af te dichten voor brandoverslag als ten behoeve van 
geluidsisolatie (Tehalit, 2007). 

• Spanningsrail 23oV: De spanningsrail is leverbaar voor 12V en 230V. Toepassingsgebied is 
met name plafondverlichting en de rail kan zowel uitgevoerd worden als opbouw- of 
inbouwsysteem (Lichtwijzer, 2007). 

• Spankabel 23oV: Een spankabelsysteem kan uitgevoerd worden in een één- of twee
dradensysteem. De systemen kunnen toegepast worden op locaties waar continu verlichting 
gewenst is. Doormiddel van de modulaire opbouw van de systemen is de spankabel aan te 
passen aan verschillende individuele eisen (Paulmann, 2007). 

• Flex Light: Toepassing van een printplaat, geplakt tegen een wand. Deze voedt een LED 
verlichting (Group, 2005). 

31 
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Bestaande methoden (bijlage 3.1.2.) 

• Powerline communicatie: communicatie via het lichtnet. Bij deze vorm van communicatie 
wordt het 230 V-energiedistributienet (EON), zoals dat in Isso 77 is geïntroduceerd, benut 
voor signaaloverdracht Het EON wordt daarmee tegelijkertijd een iet- en besturingsnel 
(IBN). Domotica via het stopcontact (Dijk, 2006). 

• Xanura huisautomatiseringssysteem: Xanura is een huisautomatiseringssysteem dat 
domoticatoepassingen kan implementeren binnen een nieuwbouw- of bestaande woning. 
Door verzend- en ontvangcomponenten onzichtbaar achter schakelaars en wandcontactdozen 
te monteren, kunnen schakelcommando's over het bestaande lichtnet worden verstuurd 
(Xanura, 2007). 

• GIS systeem: Het Geberit Installatiesysteem GIS is een voor sanitaire ruimtes ontwikkeld 
droogbouwsysteem (Geberit, 2oo6). 

• KISS-systeem: Een KISS woning beschikt over een vrij aanpasbare huisinstallatie voor alle 
faciliteiten op het gebied van elektriciteit, multimedia, internet en huisautomatisering 
(Hager, 2005). 

• Kabelweg systeem Polynorm Bruynzeel: Het Kabelweg® Systeem maakt het mogelijk om de 
elektrische installatie in woningen eenvoudig aan te passen aan de wensen van de bewoner. 
Het Kabelweg® Systeem bestaat uit plintgoten in de wand en kabelkozijnen bij 
deuropeningen. Alle stopcontacten bevinden zich in de plintgoot (Bruynzeel, 2006). 

• Klik&klaar concept: Het Klik&Klaar-installatieconcept gaat uit van draadloos schakelen, holle 
wanden en stekkerend installeren (Berg, 2006). 

• VBI Flexcasco: VBI Flexcasco is een ontwikkeling waarbinnen een totale ontkoppeling tussen 
de ruwbouw- en afbouwfase mogelijk is. Installatievoorzieningen kunnen gedurende de 
afbouw, binnen specifieke gebieden, flexibel aangebracht worden (VBI, 2oo6). 

• Gira draadloos bussysteem: Het Gira draadloze bussysteem is spedaal ontwikkeld voor de 
installatie van moderne bustechniek in bestaande gebouwen (Gira, 2006). 

• Draadloos schakelen Moeller: Moeller heeft zelf een draadloos schakelsysteem ontwikkeld 
dat eenvoudig en snel gemonteerd kan worden (Moeller, 2007). 

• Easyclick systeem: Bij Easyclick wordt de modernste techniek van Enocean gebruikt. Hierbij 
is een vingerdruk voldoende om een elektrisch signaal op te wekken, zelfs zonder 
energiebron. Deze energie wekt een storingsvrij radiosignaal op met de frequentie 868 MHz. 
Dit signaal kan verschillende elektrische verbruikers activeren, zoals verlichting, jaloezieën 
en rolluiken. Hiervoor moeten de verbruikers slechts aangesloten worden op een Easyclick 
ontvanger, die zowel als inbouwmodule, tussenstekker, plafond- en DIN-rail module geleverd 
worden (Peha, 2006). 
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3.4. Positiemogelijkheden alternatieve methode 

Het doel van dit onderzoek is om een alternatieve methode te ontwikkelen die elektrische 
installatievoorzieningen gebundeld aanbrengt binnen een vertrek. In deze paragraaf wordt daarmee 
antwoord verkregen op onderzoeksdeelvraag 2; "wat is de positionering van de alternatieve methode 
binnen een vertrek?". 
Het programma van Eisen geeft reeds een indicatie weer voor de positie van de gebundelde 
voorzieningen, namelijk maximaal 0,5 m uit het hoekpunt van een vloer-wand (vaste eis nr. 26). 
Binnen deze randvoorwaarde uit het Programma van Eisen is onderzoek verricht. Onderzocht is of 
op constructief gebied gebundelde voorzieningen wel of niet gepositioneerd kunnen worden in het 
hoekpunt vloer-wand. Bouwfysische eisen binnen een woning zijn in kaart gebracht en er is 
onderzocht of de gebundelde voorziening in de cementdekvloer gepositioneerd kunnen worden. 

3.4.1. Onderzoek constructief aspect 

Onderzocht is waar een gebundelde voorziening gepositioneerd kan worden in het hoekpunt van een 
vloer-wand. Vaste eis uit het Programma van Eisen is namelijk dat de gebundelde voorzieningen 
toepasbaar dienen te zijn bij 100% van de woningtypen, uitgevoerd met een tunnelbekisting (vaste 
eis nr. 2). Om te voldoen aan deze eis is een overzicht 
opgesteld van alle voorkomende wand- en vloerdiktes 
binnen de tunnelgietbouw. 
In bijlage 3.2.1. is een volledige beschrijving van dit 
onderzoek gegeven. Conclusie is dat een gebundelde 
voorziening, die over alle zijden van een vertrek 
aangebracht dient te worden, niet geplaatst kan worden 
aan het oppervlakte van een wand of in de ruwe vloer. 
Een doorlopende voorziening kan op grond van 
constructieve aspecten wel gepositioneerd worden in het 
hart van een wand (figuur 3-1), als opbouw of in de 
cementdekvloer. Wandcontactdozen kunnen echter wel 
in de wand of in de ruwe vloer gepositioneerd worden, 
mits er rekening gehouden wordt met de mazen van het 
wapeningsnet. De conclusie is getrokken op basis van 
een gesprek met de heer Tullemans (2007). 

3.4.2. Onderzoek geluidsisolatieaspecten 
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Figuur 3.1: Schematische weergave verticale doorsnede wand· 
vloeraansluiting. Aangegeven in rood de positie waar 
installatievoorzieningen zonder constructieve aanpassingen 
gesitueerd kunnen worden. 

Uit een studie naar geluidsisolatieaspecten is gebleken dat geluidisolatie afhankelijk is van massa. Bij 
vermindering van de massa van een wand of vloer zal de betreffende geluidsisolatie ook 
verminderen. Het gehele onderzoek staat beschreven in bijlage 3.2.2., waarbinnen bekeken is wat de 
massavermindering is door het plaatsen van gebundelde voorzieningen in de wanden of vloeren. 
Conclusie is dat wanneer een gebundelde voorziening in de cementdekvloer wordt geplaatst, dit een 
afname van o,6% in de massa zal teweegbrengen. Voor een woningscheidende wand is dat o,s%. 
Deskundigen geven aan dat de vermindering van geluidsisolatie van mechanische ventilatiekanalen 
(die bijna twee maal groter is dan een gebundelde voorziening) geen probleem zal vormen. Hierdoor 
kan men stellen dat, op dit gebied, het positioneren van de gebundelde voorzieningen in de vloer, of 
wand geen probleem zal opleveren. 
Deskundigen geven tevens aan dat de plaatselijke geluidsisolatievermindering door 
wandcontactdozen geen probleem vormt. 
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3.4.3. Voorzieningen cementdekvloer 

Om de mogelijkheden voor positionering van de gebundelde voorzieningen in het hoekpunt wand
vloer te onderzoeken, dient naast het constructief en bouwfysisch onderzoek ook gekeken te worden 
naar de mogelijkheden in de cementdekvloer. Uit het bouwfysisch onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat de gebundelde voorzieningen in de cementdekvloer gepositioneerd mogen worden, maar 
er is niet bekend welke voorzieningen zich allemaal in een cementdekvloer kunnen bevinden. 

Door een gesprek met Gerard Hendriks (2007) is in kaart gebracht welke voorzieningen zich in de 
cementdekvloer bevinden ter plaatse van de aansluiting wand-vloer. Uitgangspunt gedurende dit 
gesprek was dat de gebundelde voorzieningen zich langs alle wanden van een vertrek bevinden. 

In de cementdekvloer kan zich een net bevinden van leidingen voor de vloerverwarming, waardoor 
de gebundelde voorzieningen alleen tegen, of dicht bij een wand aangebracht kunnen worden (Tins, 
2006). 

Knelpunten ontstaan volgens de heer Hendriks bij de volgende vier situaties: 
Figuur 3.2: Verwarmingleiding die naar de radiator loopt 
Figuur 3.3: Verwarmingsleiding kruist de gebundelde voorzieningen ter plaatse van 

deursparing 
Figuur 3.4: Waterleidingen die vanuit de cementdekvloer naar de wand verlopen 
Figuur 3-5: Bevestiging binnenspouwblad 

Radiotor Wapeningsstoven/net 

Figuur 3.2: Verwarmingsleiding kruist mogelijke positie ge undelde voorziening 
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Figuur J.J: Knelpunten poSitiOnering gebundelde voorziening ter plaatse 
van deursparing 
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Figuur J.6: Gebunde 
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voorziening kruist ophangbeugel 

Concluderend kan gesteld worden dat een gebundelde voorziening, ter plaatse van de 
cementdekvloer, voldoende ruimte moet bieden om een kruising met andere leidingen mogelijk te 
maken. De heer Hendriks geeft aan dat de gebundelde voorziening maximaal 3 cm hoog mag zijn. 
Een cementdekvloer is namelijk minimaal 5cm hoog (zie bijlage 3.2.r.) en de 2 cm ruimte dient 
volgens Hendriks aanwezig te zijn om oneffenheden in de ruwe vloer op te vangen en om het 
kruisen met andere leidingen mogelijk te maken. In figuur 3·5 wordt de ophangbeugel van een 
binnenspouwblad getoond als knelpunt. De heer Hendriks (2007) geeft aan dat, indien een 
gebundelde voorziening hinder ondervindt van deze bevestiging, de beugel verdiept in de ruwe vloer 
geplaatst kan worden. 
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3.5. Relevante NEN-normen 

Vanuit het Programma van Eisen wordt gesteld dat de alternatieve methode dient te voldoen aan de 
kwaliteitsnormenNEN 1010 (eis nr. 6). 
Binnen de praktijkrichtlijnen NEN 1010 staan verschillende relevante richtlijnen die van toepassing 
zijn op de alternatieve methode. Onderzoek is verricht naar de (on)mogelijkheden binnen deze 
praktijkrichtlijnen. Een opsomming van de gegevens, verzameld in dit onderzoek, staat hieronder 
weergegeven. Aansluitend worden enkele aanvullende richtlijnen genoemd naar aanleiding van 
gesprekken met een elektricien 

"Voor het in badkamerwanden toepassen van leidingsystemen die niets met de badkamer te 
maken hebben, moet de wand minimaal 100 mm dik zijn" (NPR 5310, 2000 a). Tussen een 
elektrische installatievoorziening en de badkamerwand dient zich ten minste 50 mm wand te 
bevinden. 
"Leidingsystemen in badkamerwanden moeten horizontaal of verticaal zijn aangebracht of 
parallel aan de dichtstbijzijnde hoek in de badkamer". "De reden voor deze eis is het zo veel 
mogelijk beperken van het risico dat in een horizontaal lopende leiding wordt geboord 
waardoor de badkamerwand onder spanning kan komen te staan" (NPR 5310, 2000 b). 
"Leidingen mogen worden afgetakt van dozen waarin of waarop wandcontactdozen, 
schakelaars of combinaties van beide zijn aangebracht, mits de afgetakte leidingen dienen voor 
het aansluiten van ten hoogste één of twee wandcontactdozen met beschermingscontact". "Van 
deze wandcontactdozen mogen niet opnieuw leidingen worden afgetakt" (NPR 5310, 1998). 

"Op grond van bepaling 701.413.1.2.2 moet in een badruimte aanvullende potentiaalvereffening 
worden toegepast. Dit houdt in dat alle vreemde geleidende delen ... en alle gestellen van 
toestellen onderling moeten worden verbonden met een vereffeningsleiding van voldoende 
doorsnede" (NPR 5310, 2003). 

"Bepaling 522.8.1 7 stelt dat leidingsystemen die onverbrekelijk deel uitmaken van wanden 
horizontaal of verticaal moeten zijn aangebracht" (NPR 5310, 2002). 

"Bij het aanbrengen van leidingen in wanden wordt aanbevolen de horizontale en verticale 
leidingen aan te brengen in vooraf gedefinieerde installatiezones" (NPR 5310, 2002). 

Onderstaande figuur 3.6 geeft de aanbevolen installatiezones weer voor leidingen in wanden. 

Figuur 3.6: Aanbevolen installatiezones voor leidingen in wanden (NPR 5310, 2002) 
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Naast het onderzoek naar de praktijkrichtlijnen binnen de NEN 1010, zijn ook gesprekken gevoerd 
met een elektricien. Vanuit de elektricien zijn enkele aanbevelingen gedaan naast de bovenstaande 
richtlijnen (Oosterom, 2007): 

In een woning dienen alle elektrische aansluitpunten geaard te zijn 
In een badkamer dienen alle verschillende onderdelen geaard te zijn, zoals bijvoorbeeld een 
bad, de douchecabine en de wasbak. 
In een badkamer mag geen potentiaalverschil optreden zodat een wandcontactdoos, 
lichtpunten e.d. aangesloten dienen te worden op het centrale aardpunt van de 
badkamervoorzieningen. Dit centrale aardpunt mag via een wandcontactdoos met de meterkast 
gekoppeld zijn. 
In een kabelgoot dienen elektriciteits- en datavoorzieningen gescheiden van elkaar 
ondergebracht te zijn. 
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3.6. Benodigd aantal elektrische voorzieningen alternatieve methode 

Naast onderzoek naar de richtlijnen binnen NEN 1010 is ook onderzoek verricht naar het benodigd 
aantal elektrische installatievoorzieningen voor de alternatieve methode. Binnen deze paragraaf 
wordt het benodigd aantal installatievoorzieningen gegeven aan de hand van twee verschillende 
bronnen. Namelijk: 

A. Rapport Installaties voor levensloopbestendig wonen (van Dijk, 2002) 
B. W&R BAM Woningbouw (Veen, 2006) 

Binnen 'A' wordt het benodigd aantal elektrische voorzieningen gegeven voor een 
levensloopbestendige woning en binnen 'B' wordt het minimum aantal elektrische voorzieningen 
genoemd welke BAM woningbouw W&R toegepast binnen een woning. 

A. Volgens rapport Installaties voor levensloopbestendig wonen dienen onderstaande elektrische 
installaties minimaal aanwezig te zijn binnen een levensloopbestendige woning (van Dijk, 
2002): 

In de verdeelkast: 
3 groepen voor verlichting en wandcontactdozen 
Een groep voor de wasmachine 
Een groep voor de wasdroger 
Een groep voor de vaatwasser 
Een groep voor de magnetron en 1 of oven 
Een groep voor de buitenberging en tuininstallatie 
Een groep voor de CV ketel en mechanische ventilatie-unit 

Verlichting: 
In de woonkamer per15m2 een centraaldoos voor de verlichting 
In de keuken per 15 m2 een centraaldoos voor de verlichting 
In de slaapkamer per15m2 een centraaldoos voor de verlichting 
In de badkamer per 12 m2 een centraaldoos voor de verlichting 
In het toilet één centraaldoos voor de verlichting 
Op de overloop één centraal- of wanddoos voor verlichting 
De verlichting is per centraaldoos schakelbaar bij elke toegang van een ruimte 

Wandcontactdoos elektra: 
In de woonkamer is per 7 m2 een dubbele wandcontactdoos geplaatst, met een minimum 
van 4 van deze wandcontactdozen. Twee dubbele wandcontactdozen aan de raamzijden zijn 
uitgebreid met een extra inbouwdoos voor CAI1 enjof telefoonaansluiting 
In de keuken is per 7 m2 een dubbele wandcontactdoos geplaatst, met een minimum van 4 
van deze wandcontactdozen waarvan 2 boven het aanrecht 
Aparte wandcontactdoos 230V voor vaatwasmachine, afzuigkap, wasmachine, droogmachine 
Aparte dubbele wandcontactdoos 230V voor koel/vrieskast en voor de onderdelen oven, 
magnetron en ovenverlichting 
In de slaapkamer is per 7 m2 een dubbele wandcontactdoos geplaatst, met een minimum van 
2 van deze wandcontactdozen 
In de badkamer zit naast de spiegel een wandcontactdoos 
Op de overloop 1 gang 1 entree is een wandcontactdoos aanwezig 

'Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9· Begrippenlijst 
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Wandcontactdoos data: 

In de woonkamer zijn 2 dubbele wandcontactdozen aan de raamzijden uitgebreid met een 
extra inbouwdoos voor CAI1 enjof telefoonaansluiting. 
In de slaapkamer zijn nabij 2 wandcontactdozen extra inbouwdozen voor CAI enjof 
telefoonaansluiting aangebracht 
Bij de voordeur is een !CT-aansluitpunt op 90-I2ocm hoogte. Hierdoor kunnen naar wens 
verschillende functies van de voordeur aangestuurd worden 
In de keuken is één wandcontactdoos uitgebreid met een CAI- of telefoonaansluiting en 
nabij de koelkast is één wandcontactdoos uitgebreid met een !CT-aansluiting 

B. Volgens de referentiewoning van BAM woningbouw W&R dienen onderstaande voorzieningen 
minimaal aanwezig te zijn in een woning (Veen, 2006): 

Verlichting: 
In de woonkamer 2 centraaldozen 
In de keuken I centraaldoos 
In de entree en op overloop I centraaldoos 
In toilet en badkamer I centraaldoos 
Per slaapkamer I centraaldoos 
In trapgatkast en op zolder I wandlichtpunt op I8oo+ 
In badkamer wandlichtpunt op 2300+ 
Naast voordeur wandlichtpunt op I8oo+ 
In entree en op overloop I rookmelder in plafond 

Wandcontactdoos elektra: 
In entree, trapkast en op overloop I enkele wandcontactdoos op 1050+ 
In huiskamer 4 dubbele wandcontactdozen op 1050+ 
In keuken 3 dubbele wandcontactdozen op 1170+ 
In keuken I enkele contactdoos voor afzuigkap op 2250+ 
Per slaapkamer 2 dubbele wandcontactdozen op 1050+ 
Op zolder I dubbele wandcontactdoos op 1050+ 
Op zolder 3 enkele wandcontactdozen ten behoeve van installaties 
In keuken I loze leiding voor vaatwasser, elektrisch koken op IOO+ 

Wandcontactdoos data: 
In woonkamer I loze leiding voor cai, telefoon, op 300+ 
In I slaapkamer loze leiding cai en telefoon op 300+ 

Schakelaars: 
In woonkamer, entree en badkamer I serieschakelaar elektra op 1050+ 
In trapgatkast, keuken, entree, toilet, iedere slaapkamer en zolder I schakelaar elektra op 
1050+ 
Op overloop 2 schakelaars elektra op 1050+ 
In woonkamer I thermostaat en hoofdbediening mechanische ventilatie op I500+ 
In keuken I bediening mechanische ventilatie op 1170+ 
Deurbel naast voordeur op I200+ 

' Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9 . Begrippenlijst 
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4. Ontwerpfase 

De ontwerpfase volg de onderzoeksfase op. Uitgangspunten en het Programma van Eisen zijn 
opgesteld binnen deze onderzoeksfase en er is op verschillende vlakken onderzoek verricht. 
Deze handelingen hebben ertoe bijgedragen dat gestart kan worden met de ontwerpfase. Binnen 
deze ontwerpfase zullen verschillende conceptoplossingen aangedragen worden als mogelijke 
'alternatieve methoden'. Door middel van deze ontwerpfase wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksdeelvraag 3 ("Wat zijn alternatieve methoden waarbij installatievoorzieningen gebundeld 
en flexibel zijn"). 
De ontwerpfase start met een functiebepaling waardoor bekend is aan welke functies een ontwerp 
dient te voldoen. Daaropvolgend wordt met behulp van een morfologisch overzicht het 
daadwerkelijke ontwerpproces doorlopen en zullen uiteindelijk verschillende structuurlijnen worden 
gecreëerd. Binnen hoofdstuk 5 'Waardering structuurlijnen' wordt getoetst welke structuurlijst het 
'beste' voldoet aan het Programma van Eisen. 

4.1. Functiebepaling 

Met behulp van een functiebepaling, voor de te ontwikkelen methode, wordt het ontwerpproces 
doorlopen. De functiebepaling kan echter op twee verschillende manieren benaderd worden. Beide 
staan hieronder beschreven. 

Volgens de methode van Siers (2004) is de functie van een technische inrichting de behandeling die 
in de inrichting plaats moet vinden om het gestelde doel te bereiken. Volgens deze methoden zijn de 
functies voor de te ontwerpen methode: 

• Elektrische installatievoorzieningen herbergen 
• Aanbieden elektriciteit binnen vertrek 
• Aanbieden data binnen vertrek 
• Aanbieden schakelaars binnen vertrek 

Methodisch ontwerpen (Siers, 2004) beschrijft echter het ontwerpproces voor een 
werktuigbouwkundige installatie. Elektrische installatievoorzieningen kunnen niet gezien worden als 
een machine waarbinnen handelingen plaatsvinden. Naast de functies zijn ook andere eisen van 
belang binnen het ontwerpproces zoals de esthetische afwerking, de positionering, de koppeling met 
de meterkast e.d. 
Derhalve is bovenstaande functieomschrijving verder uitgebreid. De verschillende functies toegepast 
binnen het morfologisch overzicht zijn: 

• Methoden om voorzieningen te bundelen 
• Methoden om installatievoorzieningen in vertrek te koppelen met meterkast 
• Koppeling binnen gebundelde voorzieningen tussen draden & kabels en contactdoos 
• Positiemogelijkheden voor draden en kabels installatievoorzieningen 
• Positiemogelijkheden voor aanbieden installatievoorzieningen aan gebruiker (contactdoos) 
• Positiemogelijkheden gebundelde voorzieningen ter plaatse van binnenwanden 
• Positiemogelijkheden gebundelde voorzieningen ter plaatse van deursparingen 
• Methoden voor koppeling tussen contactdozen en draden & kabels 
• Methoden esthetische afwerking gebundeld systeem 
• Methoden flexibele positionering wandcontactdozen buiten gebundeld systeem 
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4.2. Morfologisch overzicht 

Binnen het ontwerpproces wordt gebruik gemaakt van een morfologisch overzicht. Bedoeling van dit 
overzicht is om per functie , die in bovenstaande paragraaf zijn vastgesteld, verschillende oplossingen 
(werkwijzen) weer te geven. Doordat enkel voor een specifieke functie verschillende werkwijzen 
worden gegenereerd, wordt het ontwerpproces in onderdelen opgesplitst. Figuur 4.1 geeft een 
werkblad weer voor het opstellen van een morfologische overzicht. Siers (2004) geeft aan dat in de 
praktijk is gebleken dat het (verplicht) werken met een dergelijk formulier goede resultaten geeft. De 
werkwijzen kunnen met behulp van een principeschets en een korte beschrijving weergegeven 
worden in het morfologisch overzicht. 

Functies 
Werkwijzen 

I 2 3 4 5 6 

functie I 

functie 2 

functie 3 

functie 4 

I 
functie 5 

functie 6 
I 

F1guur 4.1. Werkblad voor opmllen van een morfologisch overziCht (Su:rs, 2004) 

Voor het ontwerpproces zijn uiteindelijk per functie verschillende werkwijzen schematisch 
weergegeven in het morfologisch schema. De werkwijzen zijn gevonden door middel van het 
vooronderzoek, brainstormsessies met begeleiders en eigen creativiteit. 
Gedurende het proces waarbinnen de werkwijzen zijn opgesteld zijn vele wijzigingen doorgevoerd 
door het toevoegen en verwijderen van 
werkwijzen. Werkwijzen zijn gesplitst tussen 
functies en er is vooral zeer veel inzicht verkregen 
in de verschillende knelpunten die zich binnen 
het uiteindelijke ontwerp kunnen voordoen. Het 
invullen van een morfologisch overzicht kan zeker 
als een iteratief proces beschouwd worden, 
waarbij uiteindelijk een overzicht is opgesteld 
waarbinnen alle mogelijke oplossingen zijn 
gerangschikt naar functie. Het uiteindelijke 
morfologische schema is weergegeven binnen 
figuur 4.2. Bijlage 4.1. geeft het A3 formaat van dit 
overzicht weer. 

Figuur 4.2: Ingevuld moifolcgisch overzicht 
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4.3. Structuurlijnen ontwerpvarianten 

Nadat een morfologisch overzicht geheel ingevuld is, kan men combinaties van werkwijzen gaan 
samenstellen. Deze combinaties vormen mogelijke ontwerpen. Figuur 4·3 geeft schematisch een 
ingevuld schema weer waarbij lijnen zijn getrokken tussen verschillende werkwijzen. In dit 
voorbeeld zijn vier mogelijke varianten gevonden (aangegeven door de vier lijnen). 

Functies 
Werkwijzen 

I 2 3 4 5 6 

functie I r.I \ ' r\ I.2 L3 v !.4 / 

functie 2 2.I >1 2. 2 ~!~ 
functie 3 3·I (_ I 3.2 

/ 
0 ~ 3·4 3·5 

I 
3·6 

functie 4 4·I !... ~ 
I...__ l v / ( 4·4 4·5 4·6 

functie 5 5-I r ~ ) 5·3 ~ 
I // " 

I 
functie 6 6.I 6.2 6j 6.4 '\. 6.5 

.. 
F1guur 4·Y Ingevuld morfolof51sch overzrcht met 4 mogel!]ke combmatles 

Om de structuurlijnen te kunnen bepalen, is gestart met het analyseren van de verschillende 
werkwijzen binnen het morfologisch schema. Er zijn daarvoor per werkwijze verschillende voor- en 
nadelen beschreven. Deze zijn naar eigen inzicht opgesteld en weergegeven binnen bijlage 4.2. 

Het daadwerkelijk trekken van de verschillende structuurlijnen geschiedt echter niet volgens een vast 
omlijnd proces. Gedurende het opstellen van het morfologisch proces zijn verschillende 
gedachtegangen ontstaan die bij het trekken van de structuurlijnen terug komen. Daarnaast komen 
door eigen inzicht, opgedaan gedurende het gehele 
voortraject, structuurlijnen naar voren binnen het 
morfologisch overzicht, die reeds langer bekend 
waren als mogelijke oplossingen. Uitgangspunt bij 
het bepalen van de structuurlijn zijn echter wel de 
verschillende voor- en nadelen per werkwijze. Deze 
geven aan op welke manier een werkwijze toegepast 
kan worden of waarom een bepaalde werkwijze 
absoluut niet toegepast zou mogen worden. 
Maar de belangrijkste methode voor het 
morfologisch schema is, naar mijn mening, het 
lukraak koppelen van werkwijzen met elkaar. 
Hierdoor ontstaan oplossingsrichtingen waar nog lL 
niet eerder aan gedacht is en die eventueel wel een 
goede mogelijkheid zouden kunnen vormen. 
Siers (2004) geeft daarnaast aan dat men in het 
algemeen kan stellen dat wanneer van een 
structuurlijn een structuurschets kan worden 
gemaakt, die combinatie van werkwijzen reëel is. 

Figuur 4-4= Morfologisch overzicht met zes structuurlijnen 
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Via deze methoden zijn verschillende structuurlijnen getrokken en ook weer geschrapt. Figuur 4·4 
geeft het uiteindelijke morfologisch overzicht weer waarbinnen zes structuurlijnen zijn 
weergegeven. Binnen bijlage 4·3· is zowel dit morfologisch overzicht op A3 formaat toegevoegd, als 
een schematisch overzicht van de zes structuurlijnen met schets en alle werkwijzen. 

Om aan te geven hoe de keuzes tot het maken van de zes verschillende structuurlijnen zijn verlopen 
is binnen bijlage 4-4- een beschrijving per structuurlijn weergegeven. Hieronder is per 
structuurschets een korte toelichting gegeven. 
Per structuurschets is een doorsnede van het hoekpunt vloer-wand gegeven met daarin schematisch 
de cementdekvloer. De schetsen zijn buiten verhouding getekend en geven alleen de positie van de 
contactdozen (rood) ten opzichte van de kabels & draden (groen) weer. 

Figuur 4.5: Schematische schets structuurlijn 1 

Figuur 4.6: Schematische schets structuurlijn 2 

Figuur 4.7: Schematische schets structuurlijn 3 

Structuurlijn 1 geeft een alternatieve methode weer 
waarbij de contactdozen op dezelfde hoogte zijn 
geplaatst als de huidige situatie (3oomm boven 
afgewerkte vloer). De kabels en draden bevinden 
zich in de cementdekvloer onder de afwerklaag van 
de vloer. Koppeling tussen de contactdozen en 
kabels & draden wordt bewerkstelligd door een 
PVC-leiding. 

Structuurlijn 2 heeft veel overeenkomsten met 
bovenstaande structuurlijn. De kabels & draden zijn 
in de cementdekvloer geplaatst (onder de 
vloerafwerking) en de contactdoos is in de wand 
gesitueerd. Afwijkend is echter dat de contactdoos 
op plintniveau is geplaatst binnen de wand. 
Hierdoor zijn de contactdozen en kabels & draden 
automatisch met elkaar verbonden. 

Structuurlijn 3 geeft een methode weer waarbij de 
kabels & draden gesitueerd zijn in het hart van een 
wand. De contactdozen bevinden zich op dezelfde 
hoogte als de kabels & draden, maar dan aan de 
oppervlakte van de wand. Koppeling tussen beide 
vindt plaats middels een PVC-leiding. 
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Figuur 4.8: Schematische schets structuurlijn 4 

Figuur 4.9: Schematische schets structuurlijn 5 

Figuur 4.10: Schematische schets structuurlijn 6 

TU e 

Structuurlijn 4 is een methode waarbij de kabels 
en draden als opbouwplint zijn aangebracht 
binnen het hoekpunt vloer-wand. De 
wandcontactdozen zijn achter de plint 
weggewerkt in de betonnen wand, maar zijn voor 
de gebruiker toegankelijk via de afwerkdeksel van 
de plint. 

Structuurlijn 5 geeft een alternatieve methode 
waarbij alle voorzieningen binnen de 
cementdekvloer zijn gesitueerd. De contactdozen 
vallen in de gebundelde voorziening van de 
kabels & draden en zijn allen weggewerkt onder 
de vloerafwerking. De contactpunten voor de 
contactdozen zijn echter wel bereikbaar door de 
afwerklaag heen. 

Structuurlijn 6 is een afgeleide van structuur 5 
waarbij de contactdozen niet in de 
cementdekvloer zijn gesitueerd, maar daar boven 
als opbouw. De kabels & draden bevinden zich in 
de cementdekvloer onder de vloerafwerking. 
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5. Waardering structuurlijnen 

In het morfologisch schema zijn zes structuurlijnen getrokken die een mogelijkheid vormen voor 
het uiteindelijke ontwerp. In bijlage 4·4· staat een beschrijving per structuur gegeven. 
De structuurlijnen zijn nu wel opgesteld, maar de vraag is of de gestelde structuurlijnen wel aan de 
eisen voldoen gesteld in het Programma van Eisen (PvE). En in welke mate voldoen ze hieraan? 

Het Programma van Eisen (PvE) is onderverdeeld in vaste eisen, variabele eisen en wensen en door 
de toetsing van de structuurlijnen aan het PvE wordt inzicht verkregen in welke mate deze voldoen 
aan de doelstelling. 

Mortorlogisch overzicht 
met structuurlijnen 

Gedurende de toetsing aan het PvE dient 
een structuurlijn te allen tijde te voldoen 
aan de gestelde vaste eisen (Siers, 
2004). Structuurlijnen die hier niet aan 
voldoen, vervallen. Middels een 
keuzetabel worden de structuurlijnen 
getoetst aan de variabele eisen en 
wensen van het PvE. De structuurlijnen 
krijgen op basis van een puntentelling 
een waardering waaruit, volgens deze 
methode, de variant naar voren komt die 
het 'beste' voldoet aan het PvE. Dit 
keuzeproces wordt in paragraaf 5.2. 
nader toegelicht. 
Met het gegeven dat een bepaalde 
structuurlijn het 'beste' voldoet aan het 
PvE, wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksdeelvraag nr. 4 en daarmee 
ook op de doelstelling van het 
afstuderen. Doelstelling was om een 
alternatieve methode te ontwikkelen en 
naar aanleiding van deze waardering is 
bekend welke structuur dat is. 

c::=> Doelstelling behaald 

3 'beste' structuurlijnen 
toetsen op kosten 

r····························· 
: 'Goedkoopste' en 'beste' 
: structuurlijn bekend 
~--------------··--------------

Binnen de uitgangspunten (paragraaf Figuur 5.1: Schematische weergave keuzeproces structuurlijnen 

2.3.) is echter aangegeven dat de kosten 
van een alternatieve methode van groot belang zijn voor de BAM groep om een eventuele 
implementatie door te voeren. Er is derhalve gekozen om voor die drie structuurlijnen, die het beste 
voldoen aan het PvE, de kosten uit te werken. Door deze kostenanalyse wordt daarmee naast de 
'beste' structuurlijn ook de 'goedkoopste' structuurlijn bepaald. 
In de naastgelegen figuur p. is een schematische weergave van dit te doorlopen keuzeproces 
weergegeven. 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de zes structuurlijnen zijn gewaardeerd aan het Programma van Eisen 
en welke structuurlijn de 'beste' alternatieve methode is. Hoofdstuk 6 gaat in op het bepalen van de 
'goedkoopste' structuurlijn. 
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5.1. Structuurlijnen toetsen aan vaste eisen Programma van Eisen 

Vanuit Siers (2004) wordt gesteld dat structuurlijnen ten allen tijden dienen te voldoen aan de vaste 
eisen van het Programma van Eisen. Structuurlijnen die aan één of meer eisen niet voldoen 
vervallen en vormen daardoor geen mogelijkheid meer voor het uiteindelijke ontwerp. Binnen deze 
paragraaf is per vaste eis beschreven waarom een structuurlijn voldoet aan deze eis. Met behulp van 
argumenten is aannemelijk gemaakt dat voldaan wordt aan deze vaste eisen. 

Eis nr.I: Tenminste even veilig als de huidige methode 
Voor alle zes de structuurlijnen kan men stellen dat, ten opzichte van de huidige methode, er 
minder activiteiten plaatsvinden gedurende de ruwbouwfase. Minder activiteiten vinden plaats 
rondom het tunnelproces waardoor kans op vallen, lopen onder hangende last, werken op gladde 
ondergrond, gevolgen van weersinvloeden, e.d. aanzienlijk geringer wordt. Men kan daarom 
stellen dat de zes structuurlijnen even veilig of veiliger zijn dan de huidige methode. 

Eis nr. 2: Toepasbaar bij 100% van de woningtypen, uitgevoerd met een tunnelbekisting 
Activiteiten die, voor de structuurlijnen, binnen het tunnelgietbouwproces lopen zijn zodanig 
ontworpen dat 100% van de woningtypen uitgevoerd kan worden. De activiteiten die binnen het 
tunnelgietbouwproces plaatsvinden zijn voor structuur 1, 2, 3 en 4 het creêren van sparingen voor 
contactdozen. Hierbij wordt rekening gehouden met het wapeningsnet in de wanden. Daarnaast 
wordt voor structuurlijn 3 een kabelgoot ingestort in het hart van een betonnen wand. Constructief 
vormt dit geen knelpunt. Bij een woningscheidende wand dienen voor beide woningen de 
voorzieningen in de wand aangebracht te worden. Dit is mogelijk wanneer, voor structuurlijn 3, de 
kabelgoten boven elkaar gesitueerd zijn. Oplossingen om de elektrische installatievoorzieningen 
rondom deursparingen te leiden zijn meegenomen binnen de structuurlijnen. 
Men kan daarom stellen dat 100% van de woningen, uitgevoerd met een tunnelbekisting, voorzien 
kunnen worden van één van de zes structuurlijnen. 

Eis nr. 4: Programmatiegaten elektrische installatievoorzieningen verminderen met min. 50 % 
De hoeveelheid programmatiegaten per meter tunnelzijde is gemiddeld 26,3 boringen (zie bijlage 
2.1.2.). Wat betreft de hoeveelheid programmatiegaten zijn er twee typen voorzieningen die 
programmatiegaten veroorzaken, namelijk de sparingen voor contactdozen en de bevestiging van 
de kabelgoot in het hart van een betonnen wand. Een ruime schatting naar eigen inzicht is 
hieronder weergegeven: 

Bevestiging kabelgoot: 
Twee sparingen contactdoos per meter: 

6 boringen per strekkende meter tunnelwand 
4 boringen per strekkende meter tunnelwand 

Hieruit kan men opmaken dat voor structuurlijn 3, waar zowel contactdozen als de kabelgoot 
worden aangebracht, gemiddeld 10 programmatiegaten per strekkende meter worden geboord. 
Voor alle structuurlijnen geldt daarbij een minimale vermindering van 6o% van de 
programmatiegaten. 

Eis nr. 5: Boringen en verboden gebied tunnel mogen niet samenvallen 
Om na te gaan of boringen niet in het verboden gebied1 van een tunnelwand zijn gepositioneerd, 
dient exact bekend te zijn waar programmatie geplaatst wordt. Dit is bij een structuurlijn nog niet 
bekend, maar men kan wel aannemen dat de programmatie geen probleem zal vormen. 
Structuurlijn 1 en 3 hebben een contactdoos op 300 mm boven ruwe vloer. Dit is dezelfde hoogte 
als de huidige methode waardoor gesteld kan worden dat, in verticale zin, geen boringen in de 

'Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9· Begrippenlijst 
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verboden gebieden vallen. Naar de positionering in horizontale zin dient aandachtig gekeken te 
worden gedurende de uitwerking van een specifieke structuurlijn. 
De andere programmeringen vinden plaats op 100 mm hoogte. Dit vindt plaats in de kim1

• 

Programmering in de kim wordt door Gerard Hendriks en Martijn Triepels (2007) niet 
aangeraden waardoor hiervoor een alternatieve bevestigingswijze gevonden dient te worden. 

Eis nr. 6 Elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan kwaliteitsnormenNEN 1010 

Alle installatietechnische producten zijn bestaande voorzieningen die alle voldoen aan de 
kwaliteitsnormen NEN 1010. Met betrekking tot de badkamer zijn afwijkende eisen opgenomen in 
de normen. Leidingsystemen die in de badkamerwanden zijn aangebracht en niets te maken 
hebben met de badkamer, dienen 50 mm diep in de wand aangebracht te zijn (gezien vanuit de 
badkamer) (NPR 5310, 2000 a). 
De gebundelde voorzieningen in de structuurlijnen mogen daardoor niet in de badkamer 
gesitueerd worden. Voor de structuurlijnen 1, 2, 4· 5 en 6 is hiervoor de werkwijze "Sparingen in 
wand aansluiten op de gebundelde voorzieningen vloer ander vertrek" meegenomen. Voor 
structuurlijn 3 dient de gebundelde voorziening in de wand ten minste 50 mm verwijderd te zijn 
van het oppervlak van de badkamerwand waardoor binnenwanden van badkamers niet meer 
uitgevoerd kunnen worden in een dikte van 70 mm. 

Eis nr. 7 Woning voldoet aan norm luchtgeluidisolatie 
Hoofdstuk 3.4.2. 'Onderzoek geluidsisolatieaspecten' geeft aan dat de verschillende structuurlijnen 
zullen voldoen aan de normen voor luchtgeluidsisolatie. 

Eis nr. 8 Woning voldoet aan constructieve eisen 
Hoofdstuk 3·4·1. 'Onderzoek constructieve aspect' geeft aan dat de verschillende structuurlijnen 
zullen voldoen aan de constructieve eisen. 

Eis nr. 12 Stroompunt positioneren op elke gewenste locatie plafond vertrek 
Stroompunten worden niet meegenomen binnen de gebundelde voorzieningen in een woning. 
Binnen de alternatieve methode zullen stroompunten daarom volgens de huidige methode 
aangebracht worden zodat men kan stellen dat stroompunten in plafond van een vertrek op elke 
gewenste locatie aangebracht kunnen worden. 

Eis nr. 13 Mogelijkheid positioneren contactdozen buiten positie alternatieve methode (binnen 
vertrek) 

Alle zes de gebundelde voorzieningen bieden de mogelijkheid om buiten de 'eigen' positie extra 
contactdozen te plaatsen. Binnen elke structuurlijn is daarvoor de werkwijze 'leiding op 
traditionele wijze (aansluitbocht) aansluiten op gebundelde voorzieningen' toegevoegd. Hierdoor 
kan men gedurende de ruwbouwfase voldoen aan de individuele wensen van een koper. De 
gewenste posities dienen echter wel tijdig bekend zijn bij de uitvoerende partij. 

Eis nr. 14 Schakelaars op iedere gewenste positie aan te brengen 
Een uitgangspunt binnen het ontwerpproces is dat schakelmateriaal draadloos wordt uitgevoerd 
binnen een woning. Hierdoor kan elke gewenste positie gerealiseerd worden. 

Eis nr. 18 Aanbieden functies gebundelde elektrische voorzieningen 
De functies voor de gebundelde voorzieningen zijn het aanbieden van stroom en het aanbieden 
van datavoorzieningen. Binnen de functies van de gebundelde voorzieningen is het aanbieden van 
stroom geformuleerd als een vaste eis en de datavoorzieningen als een variabele eis. De 
structuurlijnen bieden alle zes de mogelijkheid om contactdozen, middels draden, te verbinden 
met de meterkast. 

' Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9· Begrippenlijst 
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Eis nr.xg Aanbieden lichtpunten plafond vertrek 
Zie eis nummer 12. 

Eis nr. 20 Aanbieden schakelaars 

Zie eis nummer 14. 

Eis nr. 24 Koppeling tussen contactdoos en draden & kabels altijd mogelijk 
Zie eis nummer 18. 

Eis nr. 25 Gebundelde voorziening max. 0,5 muit kruispunt vloer-wand 

TU_e 

Deze eis is meegenomen binnen twee functies van het morfologisch schema. Namelijk binnen 
functie 'D. Positiemogelijkheid voor draden & kabels' en binnen functie 'E. Positiemogelijkheid 
contactdozen'. Voor iedere werkwijze van deze twee eisen is meegenomen dat een voorziening 
maximaal 0,5 muit het kruispunt vloer-wand mag worden geplaatst. Hierdoor kan men stellen dat 
de gebundelde voorzieningen voor de zes structuurlijnen maximaal 0,5 muit het kruispunt van de 
vloer en wand geplaatst worden. 

Eis nr. 27 Geh. voorz. plaatsen bij ten minste 3 zijden (vloer-wand kruispunten) van een vertrek 
Binnen de zes structuurlijnen is voor functie 'F. Positiemogelijkheden gebundelde voorzieningen 
ter plaatse van binnenwanden' aangegeven bij hoeveel wanden van een vertrek de gebundelde 
voorzieningen aangebracht dienen te worden. Voor de zes structuurlijnen geldt dat op alle wanden 
van een vertrek de elektrische installatievoorzieningen aangebracht worden. 

Eis nr. 29 Aanbieden stroom 
Zie eis nummer 18. 
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5.2. Structuurlijnen waarderen aan variabele eisen en wensen Programma van Eisen 

In voorgaande paragraaf zijn de zes structuurlijnen getoetst aan de vaste eisen van het programma 
van eisen. Hieruit is gebleken dat alle zes de structuurlijnen aan deze eisen voldoen waardoor een 
onderverdeling tussen de structuurlijnen afhangt van de variabele eisen en de wensen die binnen het 
Programma van Eisen staan geformuleerd. Om de structuurlijnen te waarderen dienen verschillende 
stappen te worden doorlopen. Deze staan schematisch weergegeven in figuur 5.2. In onderstaande 
paragraaf zullen de afgebeelde processtappen besproken worden. 

Referentiekader vastleggen per 
variabele eis en wens PvE 

Werkwijzen toetsen aan 
variabele eisen en wensen 

Gemiddelde waardering van 
werkwijzen per structuurlijn 

'Beste' structuurlijn bekend 

Figuur 5.2: Schematische weergave proces om structuurlijnen te 
waarderen 
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e 
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In het Programma van Eisen staan elf variabele eisen en wensen geformuleerd waaraan de 
structuurlijnen zullen worden gewaardeerd. In onderstaande tabel 5·3 staan deze eisen met een 
toelichting weergegeven. Deze toelichting vormt tevens het referentiekader waaraan structuurlijnen 
gewaardeerd worden. 

Nr. Variabele 
PvE eis I wens Variabele eisen en Wensen PvE Toelichting I Referentiekader 

3 Wêns Implementatie alternatieve methode Ten opzichte van de huidige uitvoeringswijze (ruwbouw en afbouw) ontstaan 
geen ui tv. knelpunten tot gevolg geen extra uitvoeringstechnische knelpunten. 

10 wens Gebruik van kraan uitsluiten Gedurende de uitvoeringsfase is een kraan niet benodigd bij de activiteit(en) 
'aanbrengen elektrische installatievoorzieningen'. 

II wens Geen opslagruimte benodigd op Met betrekking tot elektrische installatievoorzieningen geen opslagruimte 
bouwplaats benodigd op de bouwplaats. 

15 variabele In badkamer elek. voorz. vrij Gedurende de uitvoeringsfase bestaat de mogelijkheid om elektrische 
eis positioneren installatievoorzieningen vrij te positioneren in de badkamer naar de wensen 

van de klant. Positiebepalingen dienen tijdig bekend te zijn bij de 
uitvoerende partij. Positiewijziging gedurende levensloop woning zijn niet 
mogelijk. 

16 variabele Installatievoorzieningen stralingsvrij Elektrische- en dataleidingen zijn gescheiden van elkaar gepositioneerd in de 
eis gebundelde voorzieningen. De gebundelde voorzieningen zijn ten minste 

afgeschermd met een aluminium afdekkap (van Houten, zoo6) 

17 variabele Acceptatie door gebruikers op esthetisch Esthetische acceptatie door gebruikers is wanneer draden & kabels niet in 
eis gebied het zicht van de bewoners zijn gesitueerd. Daarnaast dient de vloerafwerking 

niet onderbroken te worden door elektrische installatievoorzieningen en 
dienen voorzieningen, in het zicht van de gebruiker, een geringere afmeting 
dan het KISS·systeem te hebben (van der Vliet, 2.007) 

2.1 variabele Variabele positionering elektrische De elektrische installatievoorzieningen dienen gemakkelijk 
eis onderdelen hergepositioneerd te kunnen worden binnen de alternatieve methode 

naargelang de wisselende omstandigheden ten opzichte van wensen en 
behoeften bewoners. 

2.2 variabele Uitwisselbare elektrische onderdelen Naargelang wisselende omstandigheden ten opzichte wensen en behoeften 
eis bewoners en ontwikkelingen binnen de elektrische installatiebranche dienen 

kabels & draden en contactdozen uitwisselbaar te zijn voor producten die, op 
een gegeven moment, voldoen aan de wensen van een klant. 

23 wens Gebundelde voorzieningen uitbreidbaar Mogelijkheid tot uitbreidbaarheid in de hoeveelheid onderdelen 
(contactdozen en kabels & draden) binnen de gebundelde voorzieningen 
gedurende de levensloop van een woning. 

26 wens Ruimte voor wegwerken draden (door Gebruiker heeft de mogelijkheid om zelfstandig draden & kabels weg te 
gebruiker) werken binnen de gebundelde voorzieningen. 

28 wens Elek. voorz. te verplaatsen bij Bij positiewijziging wand dienen de gebundelde voorzieningen te voldoen 
positiewijziging wand aan eis 25. 

Tabels.J: Overzicht van variabele eisen en wensen Programma van Eisen met beschrijving. 

Per variabele eis en wens is gekeken in welke mate een structuurlijn hieraan voldoet. Deze 
waardering is vastgesteld door per werkwijze, van een structuurlijn, te bekijken in welke mate deze 
voldoet aan de variabele eis of wens. In bijlage p. (Structuurlijnen. Waardering werkwijzen) is een 
overzicht weergegeven van de waarderingen per werkwijze. De waarderingen zijn op een schaal van 
-- , - , +/- , + en ++ gegeven waarbij, voor de waarderingen, de structuurlijnen onderling met elkaar 
vergeleken zijn. Uitkomsten van de waarderingen staan daardoor in verhouding tot elkaar. 
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Bekend is nu welke waardering de verschillende werkwijzen per structuurlijn hebben ontvangen. 
Het gemiddelde van de waarderingen geeft dan een beeld in welke mate een structuurlijn voldoet 
aan die bepaalde variabele eis of wens. 

Om een gemiddelde waardering te bepalen is een vertaling gemaakt door de waardering om te zetten 
in cijfers: = 1 

=2 

+/- = 3 
+ =4 
++ = 5 

De uitkomsten van de gemiddelde waardering staan hieronder weergegeven in tabel 5+ Dit is dus 
de cijfervertaling van bijlage p.". 

Structuurlijnen 
Nr. Nr. Variabele 

Variabele eisen en Wensen PvE ~ PvE eis I wens 

a 3 wens Implementatie alternatieve methode 
geen ui tv. knelpunten tot gevolg 

b 10 wens Gebruik van kraan uitsluiten 

c 11 wens Geen opslagruimte benodigd op 
bouwplaats 

d 15 variabele In badkamer elek. voorz. vrij 
eis positioneren 

e 16 variabele Installatievoorzieningen stralingsvrij 
eis 

f 17 variabele Acceptatie door gebruikers op esthetisch 
eis gebied 

g 21 variabele Variabele positionering elektrische 
eis onderdelen 

h 22 variabele Uitwisselbare elektrische onderdelen 
eis 

i 23 wens Gebundelde voorzieningen uitbreidbaar 

i 26 wens Ruimte voor wegwerken draden (door 
gebruiker) 

k 28 wens Elek. voorz. te verplaatsen bij 
positiewijziging wand 

-

r= 

Tabel5+ Cijforvertating b~1age 4·5· 'Structuurlijnen. Waartkring werkwijzen' 

Gemiddelde waardering structuurlijnen t.o.v. variabele eisen en 
rwensen vertaald uit overzicht 'structuurlijnen' 

I 

2,78 

3·89 

2,22 

2,78 

3·67 

3·11 

3-44 

3·89 

3,00 

3·89 

2,89 

' 

2 

2,78 

3·89 

2,22 

2,78 

3·67 

2,89 

3-44 

4,00 

3,00 

3·78 

2,89 

35 
5de 

3 

2·44 

3·89 

2,22 

2 44 

3,22 

3·33 

3-44 

3,00 

2·44 

3,00 

2,78 

32 
6de 

4 

3·56 

3·89 

2,22 

2,56 

3·67 

2,67 

3·78 

4·33 

3·56 

3·89 

3,22 

37 
IS te 

5 6 

2,89 3·11 

3·89 3·89 

2,22 2,22 

2,56 2,78 

3·89 3·67 

2,67 2,89 

3-44 3·67 

4.11 4·11 

3,22 3·33 

3·67 3·89 

3,00 2,89 

De gemiddelde waarden in tabel 5·4 kunnen bij elkaar opgeteld worden zodat men per structuurlijn 
de mate kan vaststellen waarin deze voldoet aan het Programma van Eisen. Uit de gemiddelde 
waarderingen kan men opmaken dat structuurlijn 4 als 'beste' voldoet aan het Programma van Eisen 
en structuurlijn 3 het minste. 
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De verschillen in waardering tussen de structuurlijnen zijn echter klein waardoor niet één 
structuurlijn gezien kan worden als 'beste' oplossing. Een tweede aandachtspunt is dat alle variabele 
eisen en wensen een gelijke zwaarte hebben bij de beoordeling van een structuurlijn. 
Om deze zwaarte van eisen vast te leggen wordt, volgens Siers (2004), meestal gevoelsmatig een 
wegingsfactor bepaald. Siers heeft echter een rationele methode ontwikkeld waarbij de variabele 
eisen en wensen paarsgewijs vergeleken worden in een matrix. 
De criteria worden ieder met elkaar vergeleken. Wanneer een eis uit de horizontale as belangrijker is 
dan een eis uit de verticale as, wordt het getal 'I' ingevuld. Wanneer echter een criteria uit de 
verticale as belangrijker is dan een eis uit de horizontale as wordt een 'o' ingevuld. Het totale aantal 
punten per criteria geeft de wegingsfactor voor de betreffende variabele eis of wens. 
In onderstaande tabel 5·5 is deze matrix opgenomen met de betreffende resultaten. De letters staan 
voor de variabele eisen en wensen uit tabel 5-3-

Criteria a b c d e f g h 
11 

i i k 

a -- 0 0 I I I I I 0 I 0 

b I -- 0 I I I I I I I I I 

c I I .. I I I I I I I I I I 

d 0 0 0 .. 0 0 I I I 0 0 0 

e 0 0 0 0 .. I I I 0 0 0 

f 0 0 0 I 0 .. 
I I I 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 
I 

.. 0 0 0 0 

h 0 0 0 0 0 I 0 I .. 0 0 0 

i I 0 0 I I I I I .. I 0 

i 0 0 0 I I I I I I 0 .. 0 

k I 0 0 I ~ I I I I J I .. 

Totaal: 4 I 0 7 6 7 IO 9 3 5 2 

Tabel5.5: Matrix waarin ck wegingsfoctcr per variabele eisen en wens PvE staat weergegeven 

De verkregen wegingsfactoren geven duidelijk weer welke criteria van belang zijn binnen de keuze 
van structuurlijnen. Tabel 5.6 geeft het overzicht weer van de waardering van de zes structuurlijnen 
waarbij de variabele eisen en wensen, waaraan de structuurlijnen zijn getoets, vermenigvuldigd zijn 
met een wegingsfactor. 
Uit tabel 5.6 komt duidelijk naar voren dat structuurlijn nr. 4 het 'beste' voldoet aan het programma 
van Eisen. Daarna komen structuur nr. 6 en I als goede opties naar voren. 

5.3. Conclusie waardering structuurlijnen 

Doel van het gehele keuzeproces was de structuurlijn aan te wijzen die het 'beste' voldoet aan het 
Programma van Eisen. Met dit hoofdstuk is daardoor antwoord gegeven op deelvraag 4 ("Welke 
alternatieve methode voldoet het beste aan de eisen gesteld in de doelstelling?") en is de doelstelling 
van het onderzoek behaald. 
Omdat de kosten van een alternatieve methode voor de BAM groep van belang zijn voor de 
implementatie, zullen in hoofdstuk 6 de kosten van de drie 'beste' structuurlijnen (1, 4 en 6) 
vastgesteld worden. 
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V1 
V1 

Structuurlljner 
Nr. Nr. V•rl•bele 

V•rl•bele eisen en Wensen PvE ~ PvE els I wen~s 

a 3 w~ns Implementatie alternatieve methode 
geen uitv. knelpunten tot gevolg 

b 10 w~ns Gebruik van kraan uitsluiten 

c 11 wens Geen opslagruimte benodigd op 
bouwplaats 

d 15 variabele In badkamer elek. voorz. vrij 
eis positioneren 

e 16 variabele Installatievoorzieningen stralingsvrij 
eis 

f 17 variabele Acceptatie door gebruikers op esthetisch 
eis gebied 

g 21 variabele Variabele positionering elektrische 
eis onderdelen 

h :u variabele Uitwisselbare elektrische onderdelen 
eis 

i 23 w~ns Gebundelde voorzieningen uitbreidbaar 

I 1.6 w~ns Ruimte voor wegwerken draden (door 
gebruiker) 

k a8 wens Elek. voorz. te verplaatsen bij 
positiewijziging wand 

r= 

Gemiddelde waardering structuurlijnen t.o.v. variabele eisen en 
wensen vertaald uit overzicht 'structuurlijnen' 

I a 

2,78 a,78 

3·89 3·89 

~.~~ ~,~~ 

I 

a,78 a,78 

3·67 3·67 

3·11 a,89 

}.44 }.44 

3·89 4 

3,00 3 

3·89 3·78 

a,89 a,89 

3 

a.44 

3·89 

~,~~ 

a,44 

3,aa 

3·33 

}.44 

3 

a,44 

3 

2,78 

3a 
6de 

4 

3·56 

3.89 

l.,~~ 

a,56 

3·67 

2,67 

3·78 

4·33 

3·56 

3·89 

3·"" 

37 
IS te 

5 6 

a,89 3·11 

3·89 3·89 

2,aa a,aa 

a,56 a,78 

3·89 3·67 

2,67 2,89 

}.44 3·67 

4·11 4·11 

3,22 }.33 

3·67 3·89 

3 2,89 

Tabel5.6: Waankring structuurlijnen met tw:ging per variabdè eis en tw:ns Programma van Eism 

Weegfactor 
Waardering structuurlijnen t.o.v. variabele eisen en wensen met 
·weging 

I I a 3 4 5 6 

I 
4 11,12 11,1~ 9·76 14,a4 11,56 12,44 

I 3·89 3·89 3·89 3·89 3.89 3·89 

0 (;),00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 

I 

7 19·46 19·46 17,08 17·9a 17.9a 19,46 

6 aa,oa ~~,0~ 19·32 ~l.,Ol. a}.34 aa,oa 

7 1.1,77 ao,a3 a3.31 18,69 18,69 ao,a3 

10 34·40 34·40 34·40 37.80 34·40 36,70 

9 35,01 36,oo a7,00 38·97 36·99 36·99 

3 9,00 9,00 7·P 1o,68 9.66 9·99 

5 19,45 18,90 15,00 19,45 18,35 19,45 

2 5·78 5·78 5·56 6,44 6,oo p8 

r= 
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6. Kostenoverzicht 

Wens binnen het Programma van Eisen is om kosten van de alternatieve methode gelijk oflager uit 
te laten vallen dan de huidige methode. Ook binnen de uitgangspunten van het afstuderen (paragraaf 
2.3) staat vermeld dat de kosten van een alternatieve methode een belangrijk gegeven zijn voor de 
BAM groep ten behoeve van de implementatie van een specifieke methode. 

Binnen dit hoofdstuk zullen de kosten uitgewerkt worden voor de drie structuurlijnen die het 'beste' 
voldoen aan de eisen uit het Programma van Eisen. Van deze drie structuurlijnen is eerst een 
principeschets opgesteld en zijn producten, materialen en uitvoeringstechnische voorwaarden 
aangegeven. Vervolgens worden de drie principeschetsen getoetst op kosten. 

Vanwege een terugblik naar de eerste 
doelstelling van het afstudeertraject 
(programmatiegaten elektrische installatie
voorzieningen verminderen met minimaal 
so%) is bij het uitwerken van de 
principeschetsen ook de vermindering van 
het aantal programmatiegaten ingeschat. 

Naastgelegen figuur 6.1 geeft schematisch 
weer hoe het proces binnen dit hoofdstuk is 
doorlopen. 

Structuurlijnen 
gewaardeerd aan PvE 

'Beste' structuurlijn 
bekend 

ft
~·--._,-.":~· -•- -' I-: 

l • I • .' · , I 

-c~ .-- ·· --.·î< · ·. ~ 

·-------------------------. 
c::::::> :Doelstelling behaald . 

, ........................ . 
: 'Goedkoopste' en 'beste' 

:--- ~!~~~~~~~'!!~ -~:~~~~---
Figuur 6.1: Schematische wargave proces toetsing kosten 
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6.1. Uitwerking structuurl.ijnen ontwerpvarianten 

6.1.1. Principeschets bij structuurlijn 1 

A 
Y7 

Figuur 6.2: Schunatische weergave structuurlijn 1 

Hoeveelheid programmatiegaten 

TU le 

Uitgangspunt is om iedere twee meter, in de dragende wand, een wandcontactdoos te kunnen 
plaatsen. Om dit voor ieder woningtype te garanderen wordt een modulair gatenpatroon1 

aangebracht op een hoogte van 260 mm en om de 300 mm op de tunnelwand. Figuur 6.3 geeft aan 
dat de programmatie in de te boren gebieden valt. Voor een W&R referentiewoning met een 
vloerdikte van 180 mm zal de wandcontactdoos op 350 mm boven afgewerkte vloer zijn ingestort. 
Wanneer bijvoorbeeld een vloer van 200 mm wordt toegepast, zullen de contactdozen 330 mm 
boven de afgewerkte vloer worden aangebracht. De NEN normen en structuurlijn laten dit toe. 
Acceptatie van bewoners wordt verkregen wanneer alle contactdozen in een wand op dezelfde hoogte 
zijn aangebracht (Oosterom, 2006). 
Bevestiging geschiedt op dezelfde wijze als de huidige methode: twee programmatiegaten per 
contactdoos van 4,8mm. 

16 Boringen per tunneldeel van 2400 mm. Per strekkende meter zijn dat 6,6 = 7 boringen per m1
• 

Gemiddelde hoeveelheid boringen Berger bv: 26,3 boringen per m1 (bijlage 2.1.2.). 

Vermindering programmatiegaten tunnelproces: 75% 

' Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9 · Begrippenlijst 
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Hodulai,-1!' 
progra .. ~tie' 

Drsn. wo.nd Te boren gebleden tunnelwo.nd Drsn. tunnelbekisting 

Figuur 6.3: Modulair gatenpatroon structuurlijn 1 op tunnelwand (4oomm boven ruwe vloer) 

Onderdelen structuurlijn I 

Omschrijving Type Fabrikant 

Kabelgoot in de vloer (kanaal+ deksel) ff2. LFS Transportkanaal Tehalit 
Contactdoos in wand op 35omm boven Gso gietbouw- HAF ABB 
afgewerkte vloer (incl. elektriciteitsleiding) inbouwdoos 
Kabel tussen kabelgoot en contactgoot Wieland GST-18 Tehalit 
Kabels & draden in kabelgoot Wieland GST-18 Tehalit 
Draadloos schakelen Schakelaar en zender MoeHer 
Verdeelstation keukeninrichting HTR A3 Fo-3 verticaal Holec 

Geen standaard product. Als referentie is vergelijkbaar product toegepast 

TU e 

Afmetingen 
(h*b*d) 

I 30*1oo ffl 

I 6s*so 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
510*ns*7o 

#2. Keuze voor type kabelgoot is op type LFS van Tehalit gevallen aangezien deze speciaal zijn 
ontworpen voor een industrie waar een hogere mechanische belasting gewenst is. Gesteld is dat 
daardoor belastingen, die op een woningvloer worden uitgeoefend, opgevangen kunnen worden 
door de deksel van de kabelgoot. 

Knelpunten uitvoeringsfase structuurlijn I 

Elektriciteitsleiding tussen wandcontactdoos en kabelgoot loopt door een stortnaad. Vanuit 
BAM Materieel (Triepels, 2007) wordt aangegeven dat deze elektriciteitsleiding op gebied 
van maatvastheid knelpunten zal opleveren wanneer de aansluiting op de contactdoos 
gerealiseerd dient te worden 
Op een vast stramien worden inbouwdozen ingestort in de wand. Contactdozen die niet 
gebruikt worden, dienen voor de oplevering van een woning weggewerkt te worden. Een 
speciaal vulblok dient ontwikkeld te worden om een sparing naadloos af te dichten zodat 
hierover een stuclaag aangebracht kan worden. 
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De kabelgoot dient exact op hoogte gesteld te worden in de cementdekvloer zodat, op de 
deksel van de kabelgoot de vloerafwerking geplaatst kan worden. Doordat de ruwe vloer geen 
gladde afwerking kent, zal de positionering van de kabelgoot knelpunten opleveren. 
De kabelgoot wordt in de cementdekvloer gestort waarbij het cement van de dekvloer alle 
kieren en openingen in de ruwe vloer zal vullen. De kabelgoot moet echter een open 
verbinding hebben met de leidingen in de wand. Knelpunt is dat er gezorgd moet worden 
om te garanderen dat er geen cement in de kabelgoot loopt. 
Wanneer een zwevende dekvloer wordt toegepast in een woning ontstaat een knelpunt bij de 
verbinding tussen de kabelgoot en de elektriciteitsleiding in de wand. Het principe van een 
zwevende dekvloer is dat de "dekvloer aan alle kanten vrij wordt gehouden van dragende 
wanden" (Linssen, 2002). Echter bij deze methode vormen draden en kabels tussen 
kabelgoot (in de cementdekvloer) en elektriciteitsleidingen in de wanden een mogelijkheid 
voor overdracht van trillingen. 

6.1.2. Principeschets bij structuurlijn 4 

Figuur 6+ Schematische weergave structuurlijn 4 

Hoeveelheid programmatiegaten 
De positie van de kabelgoot met wandcontactdozen bevindt zich ter hoogte van de kim. Voor deze 
structuurlijn dienen sparingen in de betonnen wand verwezenlijkt te worden om contactdozen deels 
in te plaatsen. Uitgangspunt is om, binnen het ontwerp van structuurlijn 4, iedere twee meter in de 
dragende wand een wandcontactdoos te kunnen plaatsen. Om voor verschillende woningtypen deze 
mogelijkheid te bieden, zal de kimbekisting moeten voorzien in een modulair patroon van 
positiemogelijkheden. Door Triepels (2007) wordt aangegeven dat een kimbekisting, in 
langsrichting, geen verboden gebieden kent om programmatiegaten aan te brengen. 
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De bevestigingswijze van een sparingsblok kan met behulp van breekpennen, magneetverbinding of 
klemverbinding bewerkstelligd worden, waarbij men kan stellen dat er niet meer programmatiegaten 
in de kim benodigd zijn dan 2 stuks per positiemogelijkheid. Bij een modulair patroon van 300 mm 
geeft dit 16 boringen per kimdeel van 2400 mm. Per strekkende meter zijn dat 6,6 = 7 boringen per 
m' in de kimbekisting en nul in de tunnelwand. 

Vermindering programmatiegaten tunnelwand: 100% 
Vermeerdering programmatiegaten kim: 7 boringen perm' 

Onderdelen structuurlijn 4 

Omschrijving Type 

Kabelgoot in de vloer (kanaal + deksel) TWS 70130 
Contactdoos in wand ter plaatse van kabelgoot Kanaalcontactdoos 
Sj>_aring in wand ter plaatse van contactdoos 
Kabel tussen kabelgoot en contactgoot Wieland GST-18 
Kabels & draden in kabelgoot Wieland GST-18 
Draadloos schakelen Schakelaar en zender 
Verdeelstation keukeninrichting HTR A3 Fo-3 verticaal 

Fabrikant 

Tehalit 
Tehalit 

Tehalit 
Tehalit 
Moelier 
Holec 

#! Geen standaard product. Als referentie is vergelijkbaar product toegepast 

Knelpunten uitvoeringsfase structuurlijn 4 

Afmetingen 
(h*b*d) 
25*130 JIJ 

50*I2o*ss ffl 

55*125*35 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
510*115*70 

Aandachtspunt is de wijze van bevestiging van de sparingsmallen op de kimbekisting. 
Door Triepels (2007) wordt aangegeven dat de positionering van de kim van de begane grond 
niet standaard in langsrichting (van de kim) is gegarandeerd. De sparingsmallen dienen 
echter op een juiste positie in de woning geplaatst te zijn. De procedure 'storten 
kimbekisting begane grond' dient aangepast te worden om een juiste positionering te 
verkrijgen. 
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6.1.3. Principeschets bij structuurlijn 6 

Figuur 6.5: SchematiscM weergavt: structuurlijn 6 

Hoeveelheid programmatiegaten 

Binnen het ontwerp van structuurlijn 6 bevinden zich alle elektrische installatievoorzieningen buiten 
de dragende wanden. Hierdoor kan gesteld worden dat er geen programmatiegaten meer voorkomen 
in de tunnelwanden. 

Vermindering programmatiegaten tunnelproces: Ioo% 
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Onderdelen structuurlijn 6 
Omschrijving Type Fabrikant Afmetingen 

(h*b*d) 
Kabelgoot in de vloer (kanaal + deksel) *2 LFS Transportkanaal Tehalit 30*100 ffl 

Contactdoos in op vloer (geheel opbouw) Opbouwdoos Tehalit 70*b*50 Hl 

Kabel tussen kabelgoot en contactgoot Wieland GST-18 Tehalit n.v.t. 
Kabels & draden in kabelgoot Wieland GST-18 Tehalit n.v.t. 
Draadloos schakelen Schakelaar en zender Moelier n.v.t. 
Verdeelstation keukeninrichting HTR A3 Fo-3 verticaal Holec 510*115*70 

#i Geen standaard product. Als referentie is vergelijkbaar product toegepast 
#

2 Keuze voor type kabelgoot is op type LFS van Tehalit gevallen aangezien deze speciaal zijn 
ontworpen voor een industrie waar een hogere mechanische belasting gewenst is. Gesteld is dat 
daardoor belastingen, die op een woningvloer worden uitgeoefend, opgevangen kunnen worden 
door de deksel van de kabelgoot. 

Knelpunten uitvoeringsfase structuurlijn 6 
De kabelgoot dient exact op hoogte gesteld te worden in de cementdekvloer zodat op de 
deksel van de kabelgoot de vloerafwerking geplaatst kan worden. Doordat de ruwe vloer geen 
gladde afwerking kent, zal de positionering van de kabelgoot knelpunten opleveren. 
De kabelgoot wordt in de cementdekvloer gestort waarbij het cement van de dekvloer alle 
kieren en openingen in de ruwe vloer zal vullen. De kabelgoot moet echter een open 
verbinding hebben met de leidingen in de wand. Aandachtspunt is om te garanderen dat er 
geen cement in de kabelgoot loopt. 
Wanneer een zwevende dekvloer wordt toegepast in een woning ontstaat een knelpunt bij de 
verbinding tussen de kabelgoot en de elektriciteitsleiding in de wand. Principe van een 
zwevende dekvloer is dat de "dekvloer aan alle kanten vrij wordt gehouden van dragende 
wanden" (Linssen, 2002). Echter bij deze methode vormen draden en kabels tussen 
kabelgoot (in de cementdekvloer) en elektriciteitsleidingen in de wanden een mogelijkheid 
voor overdracht van trillingen. 
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6.2. Kosten bepalen 

Wens binnen het Programma van Eisen is om de kosten van de alternatieve methode gelijk of lager 
uit te laten vallen dan de huidige methode. Als referentie voor de kostenvergelijking wordt de 
referentiewoning van W&R BAM woningbouw genomen. Deze referentiewoning is gekozen in 
overleg met begeleiders en kan gezien worden als representatieve woning voor de tunnelgietbouw. 
Aangegeven wordt dat binnen een W&R woning minimale installatievoorzieningen worden 
meegenomen (Oosterom, 2007). Hierdoor kan men stellen dat wanneer de alternatieve methode op 
basis van de kostenwens voldoet binnen het W&R principe, alle woningen van BAM woningbouw 
uitgevoerd kunnen worden met de alternatieve methode. Gedurende het onderzoek is gebleken dat 
voor het opstellen van een kostenverantwoording zeer veel factoren onbekend zijn. Om enkele 
factoren vast te leggen zijn onderstaande uitgangspunten opgesteld: 

W&R basiswoning dient als referentieproject voor hoeveelheden- en kostenanalyse 
Centraaldozen worden niet meegenomen binnen gebundelde voorziening 
Producten die niet bestaan (eigen ontwerp) worden binnen de kostenanalyse gerefereerd aan 
bestaande producten 
Kortingsprijzen materiaal gebaseerd op een afname van I.ooo woningen 
Kosten voorzieningen voordeur (bel en verlichting) blijven ongewijzigd 
Kosten stroom- en wandlichtpunt badkamer zijn voor huidige en alternatieve methode gelijk. 

Om de drie structuurlijnen te toetsen op kosten dienen onderstaande drie onderdelen besproken te 
worden: 

I. Totale kosten elektrische installatievoorzieningen W&R woning 
2. De 'kostenmarge' voor een alternatieve methode 
3· De materiaal- en arbeidskosten om de alternatieve methode te verwezenlijken 

6.2.1. Totale kosten 

Tussen BAM woningbouw W&R en elektriciens is een raamcontract opgesteld waarin vaststaat tegen 
welke prijs een elektricien zijn voorzieningen dient aan te brengen binnen een woning; zie bijlage 
6.1. Voor een referentiewoning is vastgelegd dat een elektricien voor € x alle elektrische 
voorzieningen in een woning aanbrengt (BAM W&R, 2007). Dit op basis van werktekeningen en 
bestek W&R woning (BAM woningbouw, 2006). 
Vanuit elektrisch installatiebedrijf Berger BV geeft de heer Oosterom (2007) aan dat gemiddeld voor 
een W&R woning € x aan opties worden 
bijbesteld. Ook de heer Zentjens (2007) geeft aan 
dat een kale W&R woning nagenoeg niet 
voorkomt en kopers opties bijboeken. Het 
raambedrag voor een referentiewoning is 
daardoor, volgens Zentjens, niet een juiste 
maatstaf voor een kostenvergelijking. 
Wanneer W&R de goedkoopste woningen bouwt 
die BAM woningbouw oplevert, kan men stellen 
dat de minimale kosten gemiddeld € x zijn voor 
elektrische installatievoorzieningen in een 
woning. Dit zijn de kosten die een elektricien 
factureert aan BAM W&R. Figuur 6.6 geeft dit 
schematisch weer. 

Raamcontract BAM W&R 
met elektricien 

x 

} x 

~
., ... -.-=. ,_,.--.... 
.. '" ! .~~.-:>< .. -.; ...... -""1111 

. ' ... -
- •• - • ' -. J -,J 

x 

Figuur 6.6: Schematische wargave opbouw totale kosten elektrische 
voorzieningen 
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6.2.2. Kostenmarge 

De drie structuurlijnen voorzien in een methode om alle elektrische installatievoorzieningen, die 
zich in een wand van een woning bevinden, op een andere wijze aan te bieden. Het schakelen 
geschiedt draadloos en de contactdozen met leidingen worden binnen een gebundelde voorziening 
geplaatst. Hieruit kan men stellen dat alle elektrische voorzieningen, uit de wanden van de W&R 
referentiewoning, vervallen en daardoor een kostenmarge vormen voor de alternatieve methode. 
Een eerste indicatie voor het verkrijgen van de kostenmarge is door het lagere aantal manuur in kaart 
te brengen dat ontstaat door het wegvallen van de voorzieningen in de wanden. Daaropvolgend 
worden knelpunten, kostenmarge van de opties, kostenvermindering door procesverbetering en twee 
scenario's voor kostenmarge besproken. 

Manuur elektrische installatievoorzieningen W&R woning 
Door het wegvallen van de activiteit "aanbrengen elektrische installatievoorzieningen wanden", 
vervallen onderstaande manuren. Deze tabel is opgesteld op basis van gesprekken met de heer 
Oosterom (2007), gegevens uit Masterproject 4 en op basis van eigen inzicht. Gegeven is dat, per 
woning, een totaal aantal manuur van 40 benodigd is (Donkervoort, 2005 en Oosterom, 2007). 

Beschrijving ~Manuur Opmerking vervallen 
I 

Aanbrengen leidingen op tunnel 8 vervalt deels 4 
Trekken draden in ruwbouwfase 2 

Aanbrengen bel en buitenverlichting 2 vervalt niet 

Aanbrengen leidingen binnenwanden 10 vervalt 10 
(Frezen leidingen door BAM W&R) 
Draden trekken binnenwanden 2 vervalt 2 

Aanbrengen schakelmateriaal woning 7 vervalt 7 

Installeren meterkast 9 vervalt niet 

Werkvoorbereiding 2 vervalt niet 

Totalen: 40uur 25 uur 

Reed Business (2oo6) geeft aan dat een elektrotechnisch monteur een uurloon van € 31,55 heeft. Met 
25 vervallen manuur bedraagt het aandeel arbeidskosten binnen de kostenmarge daardoor € 789. 

Knelpunten bij vaststellen kostenmarge 
Een specificatie van het totaalbedrag raamcontract is niet bekend 
Een specificatie van de opties (€ x) is niet bekend 
Niet bekend welk kortingspercentage W&R elektriciens ontvangen op materiaalkosten 
Hierdoor is niet bekend welk kortingspercentage verrekend kan worden voor de 
materiaalprijzen van de alternatieve methode. Een vergelijking met de referentiewoning W&R 
is daardoor niet mogelijk. 
Bouwkostengegevens Elsevier kunnen niet zomaar gebruikt worden binnen de 
kostenberekening van de alternatieve methode. Een voorbeeld is dat Elsevier aangeeft dat het 
plaatsen van een inbouw wandcontactdoos € 47,80 bedraagt (Reed Business, 2006). W&R 
geeft echter aan dat projectmatig toevoegen van een inbouw wandcontactdoos € x kost (BAM 
W&R, 2007). Dit specifieke voorbeeld toont aan dat kostengegevens van W&R nagenoeg 
gehalveerd kunnen zijn ten opzichte van de gemiddelde kosten opgegeven door Elsevier. 
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Bekende onderdelen kostenmarge 

Het is niet bekend hoe het bedrag van de opties (€ x) is opgebouwd. Binnen dit bedrag is 
winstjmateriaaljarbeid van zowel de werkvoorbereiding als de uitvoering verwerkt. 
Voor het vaststellen van de kostenmarge kan men stellen dat een koperfgebruiker opties op 
elektrische installatievoorzieningen van een woning neemt omdat de aangeboden voorzieningen, 
in de huidige woningen, niet voldoen aan de wensen van de gebruiker. Binnen de alternatieve 
methode (alle drie de structuurlijnen) wordt, naar mijn mening, een 'grote' mate aan flexibiliteit 
aangeboden waardoor gebruikers geen opties meer op de elektrische voorzieningen hoeven te 
nemen. Enkele voorbeelden van standaard opties die in het huidige proces worden genomen: 
half inbouw contactdoos naar inbouwcontactdoos, positiewijziging contactdozen, dataleidingen 
trekken, extra groepen aanleggen voor keukenapparatuur en wasmachine, e.d. 
Op basis van de standaard flexibiliteit binnen de alternatieve methode wordt aangenomen dat 2/3 
van de kosten voor opties niet zal voorkomen binnen de alternatieve methode aangezien deze 
standaard worden meegenomen. 

-+ De kostenmarge wordt vergroot met 2/3 van € x= € x 

Een extra aftrekpost voor de kostenmarge is de activiteit 'frezen sleuven elektriciteitsleidingen 
binnenwanden'. Deze wordt door de aannemer gedaan en vervalt binnen de alternatieve 
methode. Binnen de referentiewoning W&R komt+/- 30m1 te sleuven leidingwerk voor, waarbij 
de kosten € 1,5 per meter bedragen (Reed Business, 2oo6). Sleufwerk in de badkamer en ter 
plaatse van de voordeur zijn niet meegenomen binnen deze 30m1

• Voor deze leidingen zal ook 
binnen de alternatieve methode freeswerk verricht moeten worden. 

-+ De kostenmarge wordt vergroot met 30 * 1,5 = € 45 

Kostenvermindering door procesverbetering tunnelproces 

Bij het implementeren van één van de drie structuurlijnen zal het tunnelproces enkele wijzigingen 
ondergaan. Dit op het gebied van minder programmatiegaten van elektrische 
installatievoorzieningen in de tunnelwand en minder activiteiten op de tunnelbekisting. Voor een 
niet-W&R project zou namelijk gelden: 

- 20 manuur programmeren elektricien per tunnelproject vervalt (3 dagen) 
- Programmatiegaten elektra zijn niet aanwezig waardoor revisiekosten tunnel verminderd 

-+ Kostenvermindering tunnelbekisting door hogere inzetgraad en geringere revisiekosten 

Bovengenoemde kostenvermindering kan voor een extra kostenmarge zorgen bij niet-W&R 
woningen. Echter niet bij een W&R referentiewoning. 
Uitgangspunt van de W&R is dat een tunnelbekisting een modulair gatenpatroon heeft voor 
elektrische installatievoorzieningen dat maar één keer geboord wordt en, in principe, niet 
gereviseerd wordt. 
Een grotere kostenmarge zal op basis van deze principes alleen voorkomen bij niet-W&R projecten. 
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Scenario's voor berekening kostenmarge 
Naar aanleiding van bovenstaande knelpunten en aannames zijn twee scenario's opgesteld om de 
kostenmarge te bepalen: 

1. In een contract tussen W&R en de elektricien staat vermeld wat de kosten bedragen voor het 
projectmatig wijzigingen van elektrische installatievoorzieningen in een woning ten opzichte 
van de referentiewoning (bijlage 6.!.). Uitgangspunt is dat de kosten voor het projectmatige 
wijzigingen gebruikt worden als aftrekposten voor het bepalen van de kostenmarge. Een 
voorbeeld hierbij is dat de kosten voor het plaatsen van een wandcontactdoos (binnen het 
raamcontract) gelijk zijn aan de kosten voor het projectmatig toevoegen van een 
wandcontactdoos aan de referentiewoning. 
Hieronder is een berekening weergegeven waarin alle elektrische voorzieningen zijn 
meegenomen die wegvallen uit de wanden van een woning. 

Omschrijving Aantal [stuks] Prijs per stuk [€] Totaal [€] 
Kosten wandcontactdozen 2I x x 
Kosten schakelen I6 x x 
Kosten loze leidingen 3 x x 
Wegvallen opties x 
Wegvallen sleuvenzaagwerk x 
Totaal kostenmarge scenario I x 

2. Bekend is hoeveel manuur gemiddeld per woning ingezet wordt voor het aanbrengen van 
elektrische installatievoorzieningen. Zowel de heer Oosterom (2007) als Donkervoort (2005) 
geven aan dat een elektricien gemiddeld 40 manuur per woning besteedt. Het resterende 
bedrag kan beschouwd worden als materiaalkosten. 

Basisbedrag raamcontract: € x 
Aantal manuur elektricien per woning: 40 manuur 
Arbeidskosten elektricien: € x 

Materiaalkosten raamcontract: x- (4o*3I,SS) = € x 
Aandeel materiaalkosten voorzieningen wand: €? ~ schatting 

Volgens een schatting kan men vaststellen hoeveel materiaalkosten, van deze € x, 
daadwerkelijk in de wanden worden toegepast. In onderstaande tabel staan de kostengegevens 
vermeld: 

Omschrijving Aantal Prijs per Korting Totaal 
eenheid [€] [%] [€] 

(aanname) 

Enkele wandcontactdozen, inbouw 7 st. 2,9 6o 8 
Dubbele wandcontactdozen, inbouw I4 st. 8,4 6o 47 
PVC buis 0 16mm (op basis van referentie) 255 m o,s 6o SI 
Elektriciteitsdraad (op basis van referentie) 144m 0,2 6o 9 
Wisselschakelaar 3 st. 6,) 6o 8 
Schakelaar I2 st. 4·3 6o 2I 
Inbouwdozen 37 st. o,6 6o 9 
Totaal materiaalkosten I53 

z.o.z. 
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In voorgaande paragraaf 'manuur elektrische installatievoorzieningen' staat beschreven dat 25 
manuur vervallen bij het toepassen van de alternatieve methode. 

25 manuur* € 31,55 = t: 789 arbeidskosten 

Met deze gegevens ontstaat de kostenmarge voor scenario 2: 

Omschrijving Totaal [€] 
Arbeidskosten die vervallen door alternatieve methode x 
Materiaalkosten die vervallen door alternatieve methode x 
Wegvallen opties door toepassing alternatieve methode x 
Wegvallen sleuvenzaagwerk x 
Totaal kostenmarge scenario 2 x 

Conclusie berekening scenario's 

De uitkomsten van beide scenario's liggen dicht bij elkaar. Het verschil bedraagt namelijk 3,5% van 
het totale raambedrag. Hierdoor kan men concluderen dat het scenario met de laagste kostenmarge 
een goede benadering geeft van de werkelijkheid. 
De kostenmarge van t: x zal worden meegenomen binnen de kostenberekening van de alternatieve 
methode. 
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6.2.3. Kosten ontwerpvarianten 

Vanuit voorgaande twee paragrafen is bekend dat een kostenmarge van € x, binnen een totaalbudget 
van € x, ingevuld kan worden door de alternatieve methode zodat nog steeds zal worden voldaan aan 
wens 9 uit het Programma van Eisen (kosten gelijk oflager dan huidige methode). 
Uit het keuzeproces (hoofdstuk 5) zijn de structuurlijnen I, 4 en 6 aangewezen als alternatieve 
methoden die het 'beste' voldoen aan het Programma van Eisen. Voor elke structuurlijn gelden 
dezelfde uitgangspunten en kostenmarge. 
Per structuurlijn is een kostenoverzicht uitgewerkt en weergegeven in bijlage 6.3. Om inzicht te 
geven in de manier waarop het kostenoverzicht is samengesteld, staan hieronder toelichtingen per 
onderdeel weergegeven: 

• Keuze voor type producten per structuurlijn 
Het type materiaal is afgeleid van de principeschetsen uit paragraaf 6.I. Voor elk 
onderdeel is een bijpassend product gezocht dat volledig, of in grote mate, overeenkomt 
met het vereiste uit de principeschetsen. 

• Aantallen per product 
In bijlge 6.2. zijn de plattegronden van de W&R referentiewoning weergegeven waarin 
de verschillende onderdelen per structuurlijn zijn afgebeeld. Uit deze plattegronden zijn 
de hoeveelheden per kostenoverzicht afgeleid (bijlage 6.2.4.). De hoeveelheden voldoen 
aan de minimum eisen van het bestek W&R-referentiewoning en staan vermeld in 
hoofdstuk 3.6. 'Benodigd aantal elektrische installatievoorzieningen". 

• Bronvermelding kostengegevens 
Om de kostenoverzichten op te stellen zijn verschillende bronnen toegepast. De bronnen 
per onderdeel zijn: 

- Aantal: Werktekeningen referentie W&R (BAM woningbouw, 2006) 
- Materiaalkosten: ABB Installatiekasten en dozen van HAF (Conelgro, 2007) 

BAM Materieel bv (Wilmsen, 2007) 
Eaton Electric bv (ET-installateur, 2007) 
Nico Elektrotechniek (Conelgro, 2007) 
Tehalit Beeldprijslijst (Hager Tehalit, 2007) 

- Korting materiaal: BAM Materieel Inkoop 1 Conelgro Groothandel (Rebel, 2007) 
- Arbeidsnormen: Elsevier woningbouwkosten (Reed Business, 2oo6) 

Hager Tehalit normen montagetijd (Hager Tehalit, 2007) 

Uit de kostenoverzichten (bijlage 6.3.) komen de volgende meerkosten op het totaalbudget voor: 
- Meerkosten structuurlijn I: 84 % 
- Meerkosten structuurlijn 4: 66 % 
- Meerkosten structuurlijn 6: 8g % 
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6.3. Mogelijkheid tot kostenvermindering 

Gebleken is dat de 'goedkoopste' alternatieve methode, methode 4 is, maar de kosten zijn bijna twee 
maal hoger dan de huidige kosten voor elektrische installatievoorzieningen. Een mogelijkheid 
bestaat echter wel om de kosten van structuurlijn 4 verder te verminderen. Wanneer men de keuze 
maakt om minder flexibiliteit in een woning aan te bieden (tegenstrijdig aan het PvE), kunnen 
kosten aanzienlijk verminderd worden, namelijk door onderstaande twee aanpassingen: 

In een vertrek in plaats van op vier, maar op drie wanden elektrische installatievoorzieningen 
aanbieden 
In de keuken geen decentraal verdeelstation plaatsen, maar stroom aanbieden via de kabelgoot 

De meerkosten van structuurlijn 4 zouden hierdoor teruggebracht worden van 66% naar 46% (zie 
kostenoverzicht bijlage 6 .3.). 

6.4. Conclusie en evaluatie kostenoverzicht 

Conclusie kostenoverzicht 
Naar aanleiding van het onderzoek naar de kosten kan geconcludeerd worden dat niet voldaan is aan 
wens nr.g van het Programma van Eisen: "de kosten van de alternatieve methode (structuurlijn 4) 
zijn gelijk of goedkoper dan de huidige kosten". 

De kosten voor structuurlijn 4, de goedkoopste variant, zijn niet gelijk aan de huidige methode maar 
hebben een meerprijs van 66 %. Deze meerkosten geven nagenoeg een verdubbeling van de totale 
kosten elektrische installatievoorzieningen W&R, aangezien het raamcontract W&R t: x bedraagt 
(bijlage 6.1.). 
Er is derhalve binnen bovenstaande paragraaf 6.3. gekeken op welke wijze kosten verminderd 
kunnen worden. Dit kan alleen door eisen uit het Programma van Eisen los te laten. Voor minder 
flexibiliteit binnen de verschillende vertrekken en de keuken kunnen de kosten verminderd worden 
tot46 %. 

Conclusie uit het kostenonderzoek is dat de alternatieve methode, die voldoet aan de doelstelling en 
het Programma van Eisen, een meerprijs heeft van 66 %. 

Evaluatie kostenoverzicht 
Bij de kostenberekening dienen verschillende kanttekeningen geplaatst te worden aangezien een 
groot aantal kostengegevens niet bekend waren. Onzekere factoren gedurende dit proces waren: 

Specificatie raamcontract tussen BAM W&R en elektricien niet bekend; 
Een kostenmarge kon niet gedetailleerd opgesteld worden aangezien geen kennis over de 
kostenkengetallen elektricien bekend waren; 
Specifieke producten alternatieve methode dienen ontwikkeld te worden, waardoor 
kostengegevens van vergelijkbare producten zijn toegepast; 
Niet bekend in welke mate de prijs van een product zal dalen bij een gegarandeerde afname 
van x-aantal woningen per jaar; 
Arbeidsnormen zijn niet voor ieder product bekend, waardoor aannames gemaakt dienden te 
worden. 

Deze factoren zorgen voor een mate van onbetrouwbaarheid binnen de kostenberekening. De mate 
van onbetrouwbaarheid kan niet aangegeven worden, maar bij een implementatie van de alternatieve 
methode dient kritisch gekeken te worden naar de gehele kostenberekening. 
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Naast deze factoren van onbetrouwbaarheid dient ook rekening gehouden te worden met de 
referentie die binnen dit kostenonderzoek is toegepast. Wanneer niet het W&R-concept zou zijn 
gebruikt, maar in plaats daarvan een specifiek project met duurdere woningtypen, zal de 
kostenvergelijking op een aantal punten anders zijn ingericht. Naar eigen inzicht zullen 
onderstaande argumenten invloed hebben op de meerprijs van de alternatieve methode: 

Een koper wordt meer flexibiliteit geboden binnen de positionering van elektrische 
installatievoorzieningen. Binnen de huidige methode staat een grote mate aan individuele 
eisen gelijk aan kostenverhoging. Met behulp van de alternatieve methode kunnen 
individuele wensen waarschijnlijk voor lagere kosten meegenomen worden. 
De totale kosten elektrische installatievoorzieningen zullen hoger zijn bij een duurdere 
woning dan het raambedrag W&R. Hierdoor zal de kostenmarge voor de alternatieve 
methode ook groter zijn. 
Bij duurdere woningen wordt een groter aantal elektrische installatievoorzieningen 
aangebracht dan bij een W&R-woning. Hierdoor zal de kostenpost "installatiekanalen" een 
minder groot aandeel hebben binnen het kostenoverzicht. 
Domoticatoepassingen worden wellicht standaard in duurdere woningen toegepast, waardoor 
deze voorzieningen automatisch ook binnen de gebundelde voorzieningen worden 
ondergebracht. De kostenmarge voor de alternatieve methode wordt daardoor groter. 
Voor ieder niet-W&R-project worden programmatiegaten geboord in de tunnelbekisting ten 
behoeve van bevestiging van elektrische installatievoorzieningen. Na afronding van ieder 
tunnelproject worden deze gaten ook weer gereviseerd (dichtgelast). Deze twee kostenposten 
zullen binnen de alternatieve methode vervallen waardoor de kostenmarge groter zal 
uitvallen. Daarnaast kan een tunnel ook efficiënter ingezet worden aangezien de tijd 
benodigd voor programmeren en reviseren van elektrische installatievoorzieningen zal 
komen te vervallen. 
Bij een niet-W&R concept zijn minder elektrische installatievoorzieningen 
gestandaardiseerd. Een methode waarbinnen flexibele positionering centraal staat zal 
daardoor kostentechnisch gunstig uit kunnen vallen. 

Uit deze argumenten kan worden afgeleid dat naarmate de hoeveelheid elektrische 
installatievoorzieningen toeneemt binnen een woning, de meerprijs van de alternatieve methode ook 
zal afnemen. 

Deze stelling zal echter door een uitgebreid onderzoek getoetst moeten worden. 
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7. De alternatieve methode 

Structuurlijn 4 is zowel door de waardering aan het Programma van Eisen, als door de 
kostenwaardering aangewezen als dé alternatieve methode. Structuurlijn 4 voldoet daarmee aan de 
doelstelling en vormt dé alternatieve methode om elektrische installatievoorzieningen gebundeld en 
flexibel aan te brengen binnen een woning. 
Binnen dit hoofdstuk zal het principe van deze methode toegelicht worden, verschillende onderdelen 
van structuurlijn 4 worden besproken, consequenties voor het tunnelgietbouwproces worden 
beschreven, uitvoeringstechnische aandachtspunten en een opsomming van de voor- en nadelen 
wordt gegeven. 
De uitspraken binnen dit hoofdstuk zijn naar eigen inzicht opgesteld. In navolging van dit 
afstudeerwerk is een gedetailleerde technische uitwerking van de structuurlijn 4 een vereiste voor 
implementatie binnen een woning. 

7.1. Principe alternatieve methode 

De opbouw van de alternatieve methode bestaat uit een smalle plint waarbinnen draden & kabels 
zijn geplaatst (groen). Daarnaast bevinden zich achter de plint verjongingen in de wand, zodat 
contactdozen (rood) deels in de wand en deels in de plint gepositioneerd worden. De heer Oosterom 
(2oo6) heeft aangegeven dat stopcontacten binnen een woning geaard dienen te zijn, waardoor een 
contactdoos een minimale diepte van 55 mm heeft. Om de plint, die zich in het zicht bevindt, een 
geringe diepte te geven, is gekozen om de contactdozen deels in de wand te plaatsen. Figuur 7.1 geeft 
een schematisch overzicht van deze methode weer. 

Figuur 7.1: Schematische weergave alternatieve methode 

De plint is langs alle wanden van een vertrek geplaatst waarbij iedere 1,5 m verjongingen in de wand 
zijn geplaatst om naar wens een contactdoos te plaatsen. Gedurende de gebruiksfase kunnen 
contactdozen dus hergepositioneerd worden binnen het stramien van deze verjongingen. Het 
stramien voor verjongingen van 1,5 mis in overleg met de heer Hendriks (2007) opgesteld. Hierbij 
moet aangegeven worden dat het aantal verjongingen in de wand ook verhoogd kan worden om de 
flexibiliteit verder te verhogen. Aangezien de alternatieve methode, op kostengebied, vergeleken is 
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met de referentiewoning van W&R is gekozen om een minimum aantal verjongingen toe passen 
binnen de uitwerking van deze methode. 

Door de plintgoot loopt een ringleiding van elektriciteitsleidingen waar stroom 'afgetapt' kan worden 
voor een stopcontact. Het principe van de elektriciteitskabels wordt binnen paragraaf 7.2. nader 
toegelicht. Een traditionele datakabel kan niet functioneren als ringleiding waar verschillende data
contactdozen aan verbonden zijn, derhalve verloopt per data-aansluiting een aparte kabel naar de 
meterkast. 
De plintgoot vormt één geheel per verdieping, hierdoor kunnen de elektriciteitskabels een 
ringleiding vormen en is de flexibiliteit binnen de alternatieve methode maximaal. 
Figuur 7.2 geeft een plattegrond van de begane grond van de W&R referentiewoning weer, waar de 
alternatieve methode schematisch in is afgebeeld. Ter plaatse van deursparingen zijn de elektrische 
installatievoorzieningen in de cementdekvloer gepositioneerd zodat voorzieningen doorgekoppeld 
kunnen worden én drempels niet noodzakelijk zijn. De heer Oosterom (2oo6) geeft aan dat binnen 
seniorenwoning (en levensloopbestendige woning) drempels niet mogen voorkomen. 

Figuur 7·3 en 7·4 geven respectievelijk de I
5
te verdieping en de zolder van de W&R referentiewoning 

weer. De plintgoot is, voor beide verdiepingen, via de leidingschacht gekoppeld aan de meterkast. Op 
de Iste verdieping bevinden de kabels & draden zich, ter plaatse van de badkamer, in de 
cementdekvloer. Dit ten behoeve van deNEN-normen (paragraaf3·5·)· 
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Figuur 7.2: Plattegrond begane grond WB{R referentiewoning (BAM woningbouw, 2006 ). Schematisch alternatieve methode aangegeven 
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Figuur 7·3= Plattegrond 1"' verdieping WI(R referentiewoning (BAM woningbouw, 2006). Schematisch alternatieve methode aangegeven 
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Figuur 7-•r Plattegrond zolder WB[R referentiewoning (BAM woningbouw, 2006). Schematisch alternatieve methode aangegeven 
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De plintgoot met sparingen is boven de cementdekvloer gepositioneerd, waarbij de sparing zich 
(gecentreerd) achter de plint bevindt. Binnen onderstaande afbeeldingen staan de onderdelen van 
structuurlijn 4 aangegeven met de bijbehorende afmetingen. De afmetingen zijn deels opgesteld 
naar aanleiding van bestaande producten en deels naar eigen inzicht. In paragraaf 7.2. wordt hier, 
per product, verder op ingegaan. 
Figuur 7·5 geeft schematisch de positie weer van de plintgoot in het hoekpunt vloer-wand. Figuur 
7.6. geeft aan hoe de sparing is gesitueerd ten opzichte van de ruwe vloer en de cementdekvloer. De 
dikte van de cementdekvloer is afhankelijk per project, maar minimaal 50 mm (bijlage 3.2.1.). De 
20 mm tussen cementdekvloer en sparing dient als een vaste maat beschouwd te worden. De figuren 
7·7 en 7.8 geven weer hoe de alternatieve methode is gepositioneerd ten opzichte van de sparing en 
de cementdekvloer. Figuur 7·9 geeft de hoogte en breedte van de sparing en contactdoos weer. Bij 
het vaststellen van de afmeting van de sparing is uitgegaan van de 
standaard afmetingen van een kanaalcontactdoos. In de diepte-, 
langs- en hoogterichting is de sparing 5 mm groter om eventuele 
maatafwijkingen gedurende de ruwbouwfase op te vangen. 

AA 

Figuur 7.5: Schematische weergave knooppunt wand-vloer 
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Figuur 7.7: Schematische weergave plintgoot Figuur 7.8: Schematische weergave 
contactdoos gepositioneerd binnen plintgoot 

Figuur 7.9: Schematische weergave contactdoos gqJOsitioneerd 
binnen aanzicht plintgoot 
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7.2. Onderdelen alternatieve methode binnen de woning 

Om inzicht te geven in de verschillende onderdelen waar de alternatieve methode uit bestaat, zullen 
binnen deze paragraaf zes producten besproken worden. Namelijk de kabelgoot, de contactdozen, de 
draden & kabels, de geluidisolatie, het draadloos schakelen en de Tiara meterkast. 

Kabelgoot 
Binnen structuurlijn 4 wordt een plint toegepast waar alle draden en kabels in worden verwerkt. 
Zoals in figuur 7.1 is aangegeven, zal een contactdoos deels in een sparing in de betonnen wand 
vallen en deels binnen de kabelgoot. 
Deze methode is nooit toegepast waardoor ook geen bestaande kabelgoot kan worden toegepast. 
Voor de kostenvergelijking is een vergelijkbare kabelgoot van Tehalit toegepast die afwijkende 
afmetingen heeft. 
De plintgoot van de alternatieve methode is een combinatie van de plintgoot (afbeelding 7.10) en de 
kabelgoot (afbeelding 7.11). 

Ajbulding 7.11: TWS kabelgoot (Tehalit, 2007) 

De afmetingen voor de alternatieve methode is een tussenmaat van de plint- en kabelgoot, namelijk 
100 mm hoog en 25 mm diep. Aan de achterzijde van de goot dienen openingen aangebracht te zijn 
om de kanaalcontactdoos te kunnen plaatsen in de sparingen van het beton. Zoals in afbeelding 7.11 
afgebeeld, zullen binnen de alternatieve methode ook houders aangebracht worden om kabels en 
contactdozen juist te positioneren. 

De kabelgoot van de alternatieve methode dient nieuw ontwikkeld te worden. 
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Contactdozen 
Tehalit heeft een kanaalcontactdoos ontwikkeld die toegepast kan worden binnen een kabelgoot. De 
maximale doorvoerstroom van een contactdoos-behuizing bedraagt 25A. De contactdozen zelf zijn op 
een stroombelasting van maximaal r6A berekend. 

Voordelen van de contactdoos zijn (Tehalit, 2004): 
De behuizing van de kanaalcontactdoos hoeft op grond van de omringende isolatie niet geaard te 
worden. 
Doordat de contacten van de ingangsconnector tegen de directe aanraking beveiligd zijn, kan de 
kanaalcontactdoos onder spanning ingestoken worden. De stroomkring hoeft niet uitgeschakeld 
te worden. 
Door middel van de in- en uitgangsconnectoren kan de contactdoos aangesloten worden op 
G(ST)r8 elektriciteitsleidingen (zie draden en kabels). 
De afmetingen van de contactdoos bedragen 50*120*55 (h*b*d). 
De contactdoos kan toegepast worden met de Tehalit afdekplaat voor contactdozen 

Vereiste van deze contactdoos is dat de connectoren van de contactdoos aan de voorzijde van de doos 
aangesloten kunnen worden en niet aan de achterzijde, zoals afgebeeld binnen figuur 7.12. 

lngangsconnector 

Uitgangsconnector 

De pijl op de doos wijst van ingangs
naar uitgangsconnector. 

Figuur 7.12: Kanaalcontactdoos Tehalit (Tehalit, 2004) 
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Draden en kabels 
Voor de elektriciteitskabels worden aansluitsnoeren van Giasystems toegepast. De aansluitsnoeren 
worden Wielandstekkers genoemd of getypeerd als (G)ST18. (Giasystems, 2007): 

Aansluitsnoeren zijn onder andere ontwikkeld voor laagspanningstoepassingen en zijn uitgevoerd in 
standaardlengten tussen de o,s men 10 m. De aansluitingen bestaan uit een maleffemale 
verbinding en snoeren kunnen uitgevoerd worden in een 2- tot 7-polige uitvoering. 

Er is voor dit type aansluitkabel gekozen aangezien deze ontwikkeling binnen een groot aantal 
bronnen wordt genoemd. Hieruit kon afgeleid worden dat de wielandsnoeren een mogelijke 
standaard zouden vormen binnen de elektrotechnische installatiebranche. De wielandsnoeren 
werden onder andere genoemd door Tehalit (2004), VBI (2oo6) en door Hogenboom (2007). 
Onderstaande afbeeldingen 7.13, 7.14 en 7.15 geven een voorbeeld van deze snoeren. 

Door de kabelgoot loopt een ringleiding per elektriàteitsgroep. Een kanaalcontactdoos kan 
aangesloten worden op deze ringleiding door de koppelstukken uit afbeelding 7.10 toe te passen. Om 
de aansluitsnoer tussen kanaalcontactdoos en koppelstuk zo kort mogelijk te houden zal de 
aansluitsnoer ieder 1,5 m gestekkerd zijn. 
De G(ST)18 snoeren kunnen binnen de kabelgoot gestekkerd en gekoppeld worden. 

Afbeelding 7.13: Aansluitsneer (formfittings, 2007) 

Afbeelding 7.15: Koppelstuk om kabels te splitten 
(fonnfittings, 2007) 

Afbeelding 7.14: Aansluitsnoer (formfittings, 2007) 

Binnen het vooronderzoek is, naast de ontwikkelingen binnen de elektrische kabels, ook gekeken 
naar datakabels. Verschillende systemen zijn ontwikkeld waarbij één enkele kabel alle 
datavoorzieningen in een woning kan aansturen. Het Kerpen homenet en Lexcom Home 
huisnetwerk bieden bijvoorbeeld een datakabel aan die de signalen voor internet, telefoon, radio/TV 
en entertainment kan doorsturen (zie bijlage p.1.). 
Op gebied van kostenverantwoording is echter gekozen om traditionele kabels toe te passen binnen 
structuurlijn 4 en niet een nieuwe ontwikkeling. 
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Geluidisolatie kanaalleiding 
Tehalit maakt gebruik van een brandwerende en geluidsisolerende 
pasta die over een lengte van 200 mm in de binnenruimte van een 
kanaal gespoten dient te worden (type Ls8o4). Om na-installatie van 
leidingen mogelijk te maken worden wiggen in de afdichtingsmassa 
ingebed. In afbeelding 7.16 is een voorbeeld voor het aanbrengen van 
deze isolatie weergegeven. 
Tehalit (2007) geeft aan dat de geluidisolatie van de pasta ongeveer 
40dB is. 

Draadloos schakelen 

TU e 

~fbedding 7.16: Geluidsisolatie en 
brandafdichting kanaalleidingen 
(Tehalit, 2007) 

Eén van de uitgangspunten van de ontwikkeling van een gebundelde voorziening was draadloos 
schakelen. Binnen het onderzoek is veel onderzoek verricht naar verschillende draadloze 
schakelsystemen en deze worden onder andere geleverd door Gira, Moeller, Hager Tehalit en Peha. 
Het principe van draadloos schakelen is voor alle fabrikanten nagenoeg gelijk. Binnen een 
centraaldoos of stopcontact wordt een ontvanger geplaatst die de signalen van een zender ontvangt 
en uitvoert. Daarnaast is het frequentiegebied door de Europese Commissie vastgelegd op 868 MHz 
waardoor storing met andere elektrische signalen voorkomen wordt (Hager Tehalit, 2004). 
Onderstaande figuren 7.17 en 7.18 geven een schematisch beeld van de zender en ontvanger. 

~~~7~.1~7::S~~~:v~~~zm~ en 
ontvanger (Peha, 2006)} 

AAN 

UIT 

Figuur 7.1 : Schematische voorsteUing zender en ontvanger ( Peha, 2006) 

Binnen structuurlijn 4 is gekozen voor het draadloos schakelen van Hager Tehalit aangezien deze 
kostentechnisch het meest gunstig was. 
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Tiara meterkast 
"De horizontale Tiara is een decentrale elektrische verdeelkast die is uitgevoerd in een fraaie 
afsluitbare kunststof behuizing. De horizontale Tiara wordt geleverd op een speciale achterplaat, 
waardoor de verdeler snel en eenvoudig onder een standaard 6oo mm brede keukenkast kan worden 
gemonteerd" (Holec, 2oo6). Daarnaast is er ook een verticale Tiara op de markt die dezelfde 
mogelijkheden biedt als de horizontale Tiara, maar in plaats daarvan verticaal in een keukenkast 
wordt geplaatst. Enkele eigenschappen zijn (Eaton Holec, 2006): 

eenvoudig uitbreidbaar door plaatsing van extra groepen (trekken van extra draden is niet nodig, 
dus geen hak- en breekwerk) 
snel en efficiënt te installeren vanuit de meterkast 
flexibele plaatsing door standaard 3 meter aansluitsnoer 
meerwaarde van de totale elektrische verdeelinstallatie 
snelle, eenvoudige en eenduidige aansluiting door toepassing van Wieland-stekkers 
door het stekkerklare concept kan op het laatste moment besloten worden waar en welke 
keuken(apparatuur) geplaatst wordt 
optimale veiligheid door toepassing van individuele aardlekbeveiliging kl.A en hoofdschakelaar 
storingsongemak tot een minimum beperkt omdat elektrisch apparatuur, verlichting en 
wandcontactdozen over meerdere groepen worden verdeeld 

Gekozen is voor de toepassing van de Tiara meterkast om de keuken, op gebied van elektrische 
installatievoorzieningen) flexibel inzetbaar te maken. Indien een bewoner een alternatieve locatie van 
de keuken wenst, kan de Tiara meterkast met alle elektrische voorzieningen eenvoudig 
hergepositioneerd worden binnen het bereik van de kabelgoot. Figuur 7.19 geeft een schematisch 
overzicht van dit systeem. 

Meiertlaai 
Ke•ken 

. . . . 
~ 

A: Aamluitina afzu:IJUp 

F : Aanduilillll magnllltan 

J . Alndui11ng kookgroep 15-il-l 

Figuur 7.19: Tiara horizontale keukenaansluiting ( Holec, 2006) 
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7 .3. Consequenties tunnelgietbouwproces 

Elektrische installatievoorzieningen worden, binnen het huidige tunnelproces, meegenomen 
gedurende de ruwbouwfase. Door de implementatie van de alternatieve methode zullen een groot 
aantal handelingen niet meer plaatsvinden binnen dit tunnelgietbouwproces. Hieronder wordt 
aangegeven welke handelingen verwijderd worden en welke handelingen toegevoegd worden aan het 
tunnelgietbouwproces. 

Handelingen verwijderd uit tunnelgietbouwproces 
Het proces van de werkvoorbereiding elektricien wijzigt doordat de positiebepaling elektrische 
installatievoorzieningen (wensen vanuit een opdrachtgever/bewoner) niet meer bekend hoeven 
te zijn voor de start van de ruwbouwfase. Binnen een woning wordt de kabelgoot aangebracht en 
bewoners hebben tot enkele weken voor de oplevering de mogelijkheid om posities van 
contactdozen te bepalen. 
Programrnatie en revisie van elektrische installatievoorzieningen op de tunnelwand verdwijnt. 
Alle leidingen op het tunneldek tussen de meterkast en de wanden verdwijnen 
Manuur elektricien binnen het tunnelgietbouwproces wordt verminderd van 8 naar 2 uur. 

Handelingen toegevoegd aan tunnelgietbouwproces 
Aan het tunnelgietbouwproces wordt één handeling structureel toegevoegd. Narnelijk het creëren 
van sparingen in de betonnen wand ten behoeve van de kanaalcontactdozen. Deze worden 
gecreëerd met zogenaamde sparingsrnallen. 
De sparingsrnallen worden aan de kimbekisting bevestigd met behulp van een 
magneetverbinding. Onderzoek binnen de BAM heeft uitgewezen dat een magneetverbinding 
sterk genoeg is om de stortbelasting en het trillen van beton op te vangen (Kaizer, 2007). 

Figuur 7.20 geeft schematisch een sparingsblok weer waarvan de zijden taps zijn uitgevoerd en 
de magneet gecentreerd is. Op de magneet bevindt zich een zogenaamde zoeker die zorg draagt 
voor het gedwongen positioneren van het sparingsblok binnen een modulair gatenpatroon op de 
tunnelbekisting. Het modulair gatenpatroon heeft een stramien van 150 mm in de langsrichting 
van de kimbekisting. De programmatie bevindt zich op 100 rnm vanaf de onderzijde van de kim. 

r--------- - -------------------, 
I 

: Mug~eet) 
I 
I 
I 

L-----------------------------

Figuur 7.20: Schematische weergave sparingçblck met tapse zijden 

Voor het ontk:isten van de kimbekisting dienen de jukken van de kim losgedraaid te worden 
zodat voldoende speling ontstaat om, langs de zoeker, omhoog getrokken te worden. 
Voor het gebruik van de sparingsmallen zijn twee uitgangspunten gesteld: 

• De sparingsblokken worden hergebruikt 
• De sparingsmallen worden volledig ingestort (kimhoogte minimaal 140 mm). De 

sparingsmal wordt vervangen door een tijdelijk vulblok om de stortbelasting tijdens het 
volgieten van de tunnelwanden op te vangen 
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Een tweede (optionele) toevoeging aan het tunnelproces kunnen individuele eisen van een klant 
zijn. Wanneer een klant elektrische installatievoorzieningen wil positioneren buiten het concept 
van de gebundelde voorziening, dan kan deze wens op traditionele wijze uitgevoerd worden. 
Figuur 7.21 geeft schematisch weer dat een elektriciteitsleiding in de betonnen wand aangesloten 
kan worden op de kabelgoot met behulp van een aansluitbocht en kegel (figuur 7.22 en 7.23). 
Aandachtspunt is hierbij dat de aansluitbocht door een stortnaad loopt. De heer Triepels en de 
heer Hendriks (2007) geven aan dat hierbij knelpunten met betrekking tot maatbeheersing 
kunnen optreden. In een vervolgonderzoek dient hier aandachtig naar gekeken te worden. 

Figuur 7.21: Schematische weergave toevoeging 
elektrisch voorzieningen buiten kabelgoot om 

Figuur 7.22: Aansluitbocht die de verbinding tussen 
elektriciteitsleiding en kegel verwezenl~kt 

Figuur ].23: Schematische weergave kegel welke 
met een schroefoerbinding aan de bekisting wordt 
bevestigd. Elektriciteitsleidingen en aansluit· 
bochten worden hierop aangesloten. 
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7.4. Uitvoeringstechnische aandachtspunten 

Aandachtspunt is de eventuele maatafwijking met betrekking tot de sparingen in een wand. De 
zoeker, die geplaatst is op de magneet, zorgt voor een gedwongen positionering, maar een 
verdraaiing van de sparingsmal dient handmatig gecontroleerd te worden. 
Een juiste positionering van de kanaalcontactdozen, binnen een sparing, dient te allen tijde 
mogelijk te zijn. 
Aandachtspunt bij het plaatsen van de sparingsmallen op de kimbekisting, is het rekening 
houden met eventueel aanwezige wapeningsstaven. Een wapeningsnet bestaat uit verticale 
wapeningsstaven en horizontale verdeelwapening. Deze horizontale verdeelwapening wordt niet 
ter plaatse van de kimbekisting aangebracht (Tullemans, 2007). De verticale wapeningsstaven 
staan, volgens Tullemans, h.o.h. op 150 mm of 200 mm. Aangegeven wordt dat positionering 
van de sparingsmallen, tussen deze wapeningsstaven, geen probleem vormt; de wapeningsstaven 
mogen echter niet verbogen worden ten behoeve van de sparingsmallen. 
Ter plaatse van deursparingen verlopen de draden & kabels uit de kabelgoot door een goot in de 
cementdekvloer. De positionering van de kabelgoot staat schematisch weergegeven in Hguur 
7.24. Een extra aandachtspunt is het op hoogte stellen van deze voorziening. 

Deur spo. ring 

Deurspo.ring 

Figuur 7.24: Schematische weerga~ koppeling kabelgoot ter plaatse van een deurparing. Verticale en horizontale doorsnede. 

De alternatieve methode is toepasbaar bij een zwevende dekvloer. Aandachtspunt voor de 
alternatieve methode is hierbij dat de plintgoot geen verbinding mag vormen met de 
cementdekvloer. Vervolgonderzoek dient uit te wijzen hoe groot de afstand tussen plintgoot en 
zwevende dekvloer dient te zijn. 
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7 .4. Overzicht voor- en nadelen alternatieve methode 

Binnen deze paragraaf worden enkele voor- en nadelen van de alternatieve methode besproken. De 
opsomming is naar eigen inzicht opgesteld en geeft deels een herhaling van eerder geformuleerde 
eigenschappen van de alternatieve methode. 

Voordelen 

Positiebepaling contactdozen tot kort voor oplevering woning vrij te kiezen door bewoners 
Levensloopbestendige woning op gebied van elektrische installatievoorzieningen 
Alternatieve methode speelt in op wens consumenten 
Alternatieve methode speelt in op wens klantbeheerders BAM woningbouw door mogelijkheid 
tot wijziging positie elektrische voorzieningen binnen afbouwfase uitvoering 
Alternatieve methode toepasbaar binnen elk woningtype 
Schakelpunten vrij te positioneren 

Nadelen 

Alternatieve methode dient geïmplementeerd te worden binnen 'traditioneel' denkende bouw. 
Weerstand bij implementatie kan groot zijn 
Kabelgoot alternatieve methode is zichtbaar voor bewoners 
Kosten alternatieve methode zijn hoger dan huidige kosten elektrische installatievoorzieningen 

- Verschillende onderdelen van de alternatieve methode dienen ontwikkeld te worden. Niet alle 
onderdelen zijn bestaande producten 
Wijziging positie stroompunten plafond niet mogelijk na ruwbouwfase 
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8. Conclusie en Evaluatie 

8.1. Conclusie 

Het doel van dit afstudeerprogramma is het ontwikkelen van een alternatieve methode, uitvoerbaar 
binnen het tunnelgietbouwproces, waarbij elektrische installatievoorzieningen gebundeld en flexibel 
gepositioneerd en gefixeerd worden binnen een vertrek. De alternatieve methode is ontwikkeld naar 
aanleiding van een onderzoek naar de verschillende ontwikkelingen binnen de huidige markt, de 
positiemogelijkheden binnen een vertrek en een creatief proces waarbij denkbare alternatieve zijn 
opgesteld om voorzieningen flexibel en gebundeld aan te brengen. Uiteindelijk is door middel van 
een keuzeproces de uiteindelijke alternatieve methode aangewezen, namelijk structuurlijn 4· 
Dit is een methode waarbij kabels en draden gebundeld zijn aangebracht binnen een plint. De 
contactdozen bevinden zich deels binnen deze plint en deels binnen sparingen in de wand en de 
contactpunten zijn draadloos uitgevoerd. Samengevat is de alternatieve methode een methode 
waarbij: 

- een woning levensloopbestendig wordt op gebied van elektrische installatievoorzieningen; 
de positie van elektrische installatievoorzieningen niet in de ruwbouw bekend hoeven te zijn; 

- de plintgoot in het zicht van gebruiker is geplaatst; 
geen elektriciteitsvoorzieningen zich in de wanden van een woning bevinden; 
het wijzigen van de positie van contactdozen, binnen de alternatieve methode, flexibel is; 
de meerkosten van deze goedkoopste alternatieve methode 66 % bedragen ten opzichte van een 
W&R referentiewoning. 

8.2. Evaluatie 

In deze paragraaf zal een evaluatie gegeven worden voor verschillende onderdelen van het 
uitgevoerde onderzoek. Gestart zal worden met een evaluatie van het proces, gevolgd door een 
evaluatie van het keuzeproces waarmee de uiteindelijk methode is aangewezen en afgesloten met 
een evaluatie van het product zelf. 

Proces 
De onderzoeksvraag van het afstuderen is welke methode ontwikkeld kan worden om elektrische 
installatievoorzieningen gebundeld en flexibel te positioneren en fiXeren binnen een vertrek. Bij deze 
onderzoeksvraag zijn vier deelvragen opgesteld waarop, binnen het onderzoek, antwoord is gegeven. 
Om de eerste deelvraag te beantwoorden is een uitgebreid onderzoek verricht om inzicht te 
verkrijgen in de verschillende ontwikkelingen op het gebied van gebundelde en flexibele 
installatievoorzieningen. Ook gedurende verschillende interviews met deskundigen is gebleken dat 
het onderzoek kennis heeft opgeleverd van nagenoeg alle ontwikkelingen die relevant zijn voor het 
onderzoek. Bij het beantwoorden van de tweede deelvraag is op constructief, bouwfysisch en 
bouwtechnisch gebied onderzocht op welke locaties de alternatieve methode gepositioneerd kan 
worden. Daarna is een creatief proces en een keuzeproces doorlopen om antwoord te verkrijgen op 
de derde en vierde deelvraag. 
Terugkijkende naar het proces dat doorlopen is, kan geconcludeerd worden dat de gekozen opzet 
zijn doel heeft bereikt Gebleken is dat het proces een zeer goede methode was om een alternatieve 
methode te ontwikkelen. Bij een uitvoeriger onderzoek naar de wensen van de BAM groep en de 
consumenten kan wellicht een beter resultaat geboekt worden. 



Afstudeerrapport TU e 

Keuzeproces 
Het ontwerpproces heeft zes verschillende structuurlijnen opgeleverd die getoetst zijn aan het 
Programma van Eisen en op basis van kosten. Uit de waardering van de zes structuurlijnen is 
gebleken dat structuurlijn 4 zowel het 'beste' voldoet aan het Programma van Eisen (PvE) als aan de 
kostenvergelijk:ing. Structuurlijn 4 is namelijk tevens de goedkoopste variant ten opzichte van de 
huidige methode. 
Onderstaande figuur 8.1 geeft een overzicht weer van het keuzeproces van de alternatieve methode 

'Beste' structuurlijn bekend 

'Goedkoopste' structuurlijn 
bekend 

Figuur 8.1: ScMmatiscM wurgave keuze alternatieve methode 

--+ Structuurlijn 4 } 

--+ Structuurlijn 4 

Alternatieve methode bekend 
evt. goedkopere variant door 
geringere flexibiliteit 

De aanpak van het keuzeproces is goed gebleken waarbij echter een kanttekening geplaatst moet 
worden bij de uitgangspunten die gesteld zijn vooraf aan het keuzeproces. Voor dit onderzoek was 
gekozen om de 'beste' structuurlijn als alternatieve methode aan te dragen binnen de conclusie van 
dit rapport Aan de BAM groep zou naast de 'beste' methode ook de 'goedkoopste' methode 
aangeboden worden. De keuze voor implementatie zou, bij verschillende uitkomsten, bij de BAM 
groep liggen. 
Achteraf kan men stellen dat men óf de methodiek van het kiezen voorafgaand aan het 
onderzoekstraject dient uit te werken, óf dat het keuzeproces enkel plaatsvindt op basis van het 
Programma van Eisen. 

Product 
De alternatieve methode, structuurlijn 4, voldoet het beste aan de eisen 
gesteld in het Programma van Eisen. Uit het onderzoek is gebleken dat, 
op de wijze van structuurlijn 4 (figuur 8.2), de elektrische 
installatievoorzieningen zodanig binnen een woning worden 
aangeboden dat de voordelen zowel voor de gebruiker als voor de BAM 
groep zijn. Gedurende het uitvoeringsproces wordt meer flexibiliteit 
aangeboden en voor de gebruikers worden elektrische 
installatievoorzieningen levensloopbestendig aangebracht in een 
woning. Men moet zich echter wel realiseren dat deze alternatieve 
methode resultaat is van een afstudeerproject. Binnen het korte Figuur 8·2= Structuurlijn 4 

tijdsbestek zijn nagenoeg alle facetten betrokken binnen het onderzoek, 
maar dit product dient verder ontwikkeld te worden. Verbeteringen en aanpassingen op esthetisch 
en kostengebied zullen onvermijdbaar zijn om implementatie mogelijk te maken. Door BAM 
Woningbouw wordt aangegeven dat de methode esthetisch geaccepteerd zal worden door bewoners; 
dit is echter niet getoetst. 
Daarnaast dient aangegeven te worden dat een uitgebreider onderzoek naar toe te passen producten 
en materialen een betere uitwerking van de alternatieve methode tot stand zou hebben gebracht. 
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8.3. Aanbevelingen 

Binnen bovenstaande evaluatie wordt aangegeven dat uitgebreider onderzoek een beter eindresultaat 
zou hebben gegeven. Aangezien het onderzoek onderdeel van het afstudeertraject is, is het gehele 
proces gebonden geweest aan een tijdslimiet. Zeer uitvoerig onderzoek op de verschillende facetten 
van het proces was helaas niet mogelijk. Derhalve is onderstaand overzicht samengesteld waarin 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan: 

- uitgebreider onderzoek naar wensen BAM groep en consument 
onderzoek om alternatieve methode op esthetisch gebied te verbeteren 
onderzoek naar groot aantal mogelijke leveranciers voor onderdelen alternatieve methode 
onderzoek naar prijsafspraken (kortingsregelingen) bij grootschalige implementatie 
uitgebreider onderzoek naar meerprijs alternatieve methode 
onderzoek bij alle betrokken partijen binnen de bouwketen naar mogelijkheden voor 
implementatie van de alternatieve methode (van projectontwikkeling tot werkvoorbereiding, tot 
gebouwbeheer). 
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9. Begrippenlijst 

o Bus-leiding 
BUS staat voor Binary Unit System, een leiding die door alle vertrekken loopt en via de 
besturingsdraad digitale signalen doorgeeft aan de aangesloten toestellen, installaties en 
lichtpunten. (Ik ga bouwen, 2002) 

0 CAl 
Centrale antenne-inrichting (van Dale, 2007) 

o Domotica 
Verzamelnaam voor slimme elektronische voorzieningen in woonhuizen die het 
wooncomfort, de veiligheid enz. vergroten (van Dale, 2oo6) 

o Elektrische installatievoorzieningen 
Binnen dit rapport wordt, indien anders vermeldt, onder elektrische 
installatievoorzieningen alle elektrische installatietechnische voorzieningen, verwerkt 
binnen de wanden van een woning, beschouwd. 

0 E.MC 
De afkorting EMC staat voor Elektro Magnetische Compatibiliteit, een term voor de wijze 
waarop elektrische enfof elektronische apparatuur zich in haar elektromagnetische 
omgeving gedraagt. EMC staat dus niet voor goed of slecht, maar is een maatstaf voor de 
mate waarin het apparaat andere apparaten in haar onmiddellijke nabijheid tolereert 
(NEN, 2007) 

o Fixeren 
Het op de juiste positie houden van een object. 

o Flexibel 
Zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden ten opzichte van wensen en 
behoeften bewoners en ontwikkelingen installatiebranche (met betrekking tot huidige 
voorzieningen in wanden) 

o Gebundeld 
Samenvoegen van alle elektrische installatievoorzieningen binnen een gespecificeerd 
gebied. 

0 lED. 
lED Bouwen is een manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarin via een 
geïntegreerde benadering industriële, flexibele en demontabele aspecten gezamenlijk een 
rol spelen. (lED, 2oo6) 

o Kimbekisting 
Een tunnel wordt op hoogte gesteld met behulp van domme krachten. De tunnel dient 
noodzakelijkerwijs vrij van de vloer geplaatst te worden in verband met ruimte benodigd 
voor ontkisten. Om deze ontkisthoogte te overbruggen dient men een opstorting, kimmen, 
aan te brengen. De tweede functie van kimmen is dat een tunnel, in dwarsrichting, 
gedwongen wordt gepositioneerd tussen reeds gestorte kimmen. De maatvoering voor 
hoogte- en langsrichting wordt op de kimmen aangegeven. 
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o Levensloopbestendig 
Een woning is levensloopbestendig als de technische installatie is aan te passen aan de zich 
wijzigende levensloopomstandigheden en de daarbij behorende wensen en behoeften van 
bewoners (ISSO, 2004). 

o Modulair gatenpatroon 
Gatenpatroon in een bekisting welke repeterend, op een vaste maat, is aangebracht. Bij 
plaatsen voorzieningen wordt alleen gebruik gemaakt van het modulaire gatenpatroon en 
worden, in theorie, geen extra programmagaten bij geboord. 

o Positioneren 
Het op de juiste positie brengen van een object. 

o Programmatiegat 
Gat in bekistingsvlak ten behoeve van bevestiging voorziening 

o SADI 
Structured Analysis and Design Technique welke gebruikt wordt om een proces 
schematisch en gestructureerd weer te geven. 

o Verboden gebied 
Locatie op bekistingsoppervlak waar geen boringen mogen worden aangebracht 

o W&R-project (Waarde en Riant) 
Project welke voldoet aan standaard afmetingen en voorzieningen. Een W&R-tunnel met 
ploeg gaat van werk naar werk. De tunnels worden niet voor ieder werk apart gereviseerd 
en opgebouwd. Aangezien alle W&R woningen en projecten voldoen aan een standaard zal 
deze ploeg met tunnel van project naar project afreizen. BAM woningbouw beschikt over 
vier W&R tunnelstromen met ploeg welke, continu, door heel Nederland ingezet worden. 
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