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De Bijl ~ woninnen Fund-en no: Palen tunderrna, run,;iennasba lk met t11del11ke bekr~'.H11'.l 

Beaane grondvloer : 
Gevelvullina: Geli imde kalk:<i nd~teen elementen 

Stapelbouw Won111g·~cl\e1den d e 

wanden : Geli jm.:ie ka l kzaoo~teen ;;lem enten {ank.e1fou q ::ouwmlll1 r ) 
Verdiepmgcvloeren: KanaillplaatvlceI 

Doolhof R-=v~r~te i n 6 wonino:ien Funaermg: p,; ,enfundenng, runaerrngsbalk m e: t1Jd o=11)1<e bek1;;t m9 
Beaane a roridv l.o-cr : Rrb-cassette•lo·er 
~e •1elvdlina : Geli imde ka lkzandsteen elem enten 

Stapelbouw Won1ngsche1dende 
w~nde n: Geli imj.:: ka lkzandsteen elem enten l ankeiioze S"""wmuur l 
Verd1~pmgsvioe ren: Kanaalplaatvloer 

Esprltwijk en Fun· i:n tlO: 

Stapelbouw 

Espritwijk Gorin::hem 58 woninaen Fundc-nna : P.a!entunc:lenno, tundenna9balk me; t11ae111ke bekrstmo 
Beaane grondvloer: Rib-ca s·;~ tto: vloer 
Ge·1elvdlino : GeliJmde ka lkiand :;teen el t:m enten 

Stapelbouw Wonrng:;;:11e1aencre 
wand en: Gel ijmdoe ka lkzandcteen el o=m .:nten (ankerl.oze soouwmuu1) 
Vero,ep1ngsvloeren: Kanaa1p1aatv1oer 

Herenland, Oi:·~u:;.,-'en I!. 7 lNo nrnaen Fundenng: Palentundenrig, tundenngsbalk met t1i oel1Jke bek 1;;ring 

2e fase Beaan e orondv loe1·: Rrb-ca-:; ; ettevlcer 
Gevelvullino : Geliimde ka lkzandsteen elem enten 

Stapelbouw Wonrngsclterdende 
wa11den : Geli im de kalkzandsteen elem enten (anke11oze ,;r.m1wmuu1) 
Veratep1n9svloeren : K.ana,.1n1aatvloe.-

La Bastide Ude1 3: won~~,r.en Fundennq: S troKe~ti..m,den n.q op staal 
Beaane arondvloer: Oo zand aest or te vloer. 
Gevelvulhng: Gelrjrn-:le kal ~.z.; nasteen elem enten 

Stapelbouw won1ngs-cne1dende 
wand en : Geli imde kalk:andsteen elem enten l ankeJiGze >''N•wmuu1) 
Verd,ieoin-:i : vloeren: 

Nabij de W.3deno1jen : 7 woninnen Fundenno: 
Henich Beaane arondv lo.er : 

Gevelvullina: Geli imde ka lkzand~teen elem enten 
Stapelbouw Wo111ng:;che1dende 

\-.·anden ~ Gelijmde ka lkzand;;t een elem er.ten { ankerfo·ze (;puuwmuu1) 
Ve1u·ep1n05vloeren : Kanaa1p1aatvloer 

Ripsoever Geme;t 59 Wonino.~ : FtJnderi ng : f undeling .strok" n op ;;t.aal , verl1xen be\ i$t ino, <cf-folie 
Zuid Begaoe 11rondvlo.:r: Op net zana gestorte oetonvtoeren, m et PS-1so•at1 e 

Gevelvullma: Ge1 11mde ka l k:<ind ~teen elem enten 
Stapelbouw Wonm g-:; cne1dende 

wand e n; Gel iimde ka lk:anjoteen elem enten I anker!ozo: <;oauwmuu1) 
Verarepm115v1oeren : 
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Doolhof Ra•Jenstei JO appartementen Fundenna: Palenfunderin" funden nnsbalk met :iid.;,liike beki rnna 

Stapelbouw 
Beaane qrondvloer: Rib-cassettevloer 
Gevel •J utling Geliimde kalkzandsteen elementen 
Won inqsche1dende wanden: Geliimde kalkiaricrsteen elementen 
Verd1epinawloeren: Breedolaatvloer 

Esprltwijk Gorinchem ~6 ap part).?menten Funderina : Palenfunderina. funden nosbal k met tiidehike. bekist;na 
Stapelbouw Beaane arondvloer: Breedo.laatvioer 

Gevelvullioo Geliimde kalkzands<.oen elem.;,nten 
Won111qsche1dende wand en: Geli1md"' kalkzandst-:en elementen 
verdieoinasvloeren: Breedolaatvloer 

Heeswljkse Cuijk 14 appa11ernenten Fundenna : Palenf\.mdenna fund.;nnastqJk met tiidehike beki';;tin" 
Kampen Stapelbouw Beaan"' arondvloer: Rib-cassettevloer 

Gevelvuflino Geliimde kalkzandsr.een elementen 
Woninoscheidende wanden: Geliimde k.31kzandsteen elementen 
verdiepinasvloeren: Breedolaatvloer 

Heeswljkse Cu1jk 38 appal"tementen Funderinci: Palenfunderino fundennnsba!k met ti ideliike beki$llna 
Kampen Stapelbouw Beaane arondvloer: Rib-cassettevloer 

Gevelvullina Geliimde kalkzandstee11 elementen 
Woninasc hei,1.;nde wanden : Geliimde kalkzandst«en elernenten 
Verdieoinqsvloeren: Breedolaatvioer 

Hulze Eiridhoven 49 appartementen Funderina: Palenfunderina funderinosbalk met t1idehlke bek1sti110 
Kloosterdreef Stapelbouw Beaane arondvloer: Breedolaatvloer 

Gevelvullino Ge.l ilrru1e k.alkzandst een elementen 
Woninnsc l»?1dende wanden: Betonwand stalen bek1stin.-.sna•1elen 
Verdieoinasvloeren: Breedolaatv!oer 

Javastraat s-H?. 1ogen- 44 appartementen Fvnderina: Palenfunderina. funde1innsbalk met nideliike bekis:ma 
bosc.h Stapelbouw Beaane arondvloer: Breedolaatv:oe_r 

Geveh1<1lli na Geliimde kalkzandsteen eleme1ilen 
Wontn<1scheidende wanden : Geliimde kalkzandsteen elementen 
Verdrep1n,1svlceren: IBreedplaatv1oer 

La Bastlde Uder 81 appartementen Fundenng op staal , vloer op staa l 
Funderina: liverloren b.;kistma, betonnen werkvloer) 

Stapelbouw Beoane arond~loer: Breedolaatvloer 
Gevelvu!ITl'l{I Geliimde kalkzandsteen elementen 
VVoninc1scheldende wanden: Gellimde katk-zandst.oen elementen 
vera1ep1ngsv1ceren: Breedplaat•Foer 

t Fort Zeekant BenJen op 89 appartementen FundeTinn: Palenfon der ino. fund.;nn • sbal¥ met t1idel!ike bekistina 
Zoom Gietbouw Be,;iane arondvloer : Breedolaatv!oer 

(tunnel) Ge•/elvullina Hout.skeletelernent 
VJoninasche1dende wanden: Betonwand tunne lkist 
Verd1eo1ngsvloeren: lln het werk ge.storte beton vlcer, tunnelk1st 

15 me1 2007 70 
Pieter Bongers, 0573425 



"Een keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmatenalen van senemat1ge woningr::asco's '' 
Constn11:tio11 Technology 

BIJLAGE C: Overzicht voor- en nadelen verschillende 
bouwmethodes 

15 mei 2001 
Pieter Bongers, 0573425 

TU /e 

71 



''Een keuzemodel voor de bouwmerhodes en oouwmater1alen van senematlge wonlngcasco's " 
:onstrnctio11 Technology TU/e 

GIETBOUW 
Manuren op Gietbouw geeft relatief veel manuren op de bouwplaats. 
bouwolaats 
Voorbereidingstijd Kort, maar lanqer dan bii stapelbouw 
Uitvoeringstijd op De uitvoeringstijd op de bouwplaats is bij gietbouw zeer 
bouwplaats verschillend. Er kan warden gekozen voor een korte bouwtijd maar 

oak voor een langere. Het een en ander heeft te maken met de 
hoeveelheid en soort bekistinq die op een project wordt toeqepast. 

Materieelinzet Zware bouwkraan en bekisting (tunnelkist, wandbekisting met 
breedolaat of wandbekistinq met vloerbekistinq). 

Bouwplaats De benodigde ruimte ligt aan het bekistingsysteem. Bij 
tunnelbekisting is een grate bouwplaats nodig om de tunnelkist uit 
de beuk te kunnen trekken. Bij de traditionele wand- en vloerkist 
kan een minder grate bouwplaats volstaan. Bij hoogbouw kan er 
oak een glijkist warden toegepast, deze heeft oak geen grate 
bouwplaats nodiq . 

Installaties/ Leidingen warden ingestort in wanden en vloeren, hierna zijn er 
sparingen eigenlijk geen aanpassingen in leidingen en vloeren meer mogelijk . 

Soarinqen in de wand of vloer ziin eenvoudiq te realiseren. 
Bouwtempo14 > 1 woninq I daq 
Belangrijkste - monoliete constructie dus mogelijk stabiel zonder 
voordelen stabi liteitswa nden; 

- hoge bouwsnelheid te behalen; 
- eisen geluid en brandwerendheid eenvoudig te realiseren. 

Belangrijkste - inzet duur materieel; 
nadelen - geen aanpassingen in leidingen meer mogelijk na start; 

- vooral bij tunnelbouw is vakkundig personeel benodigd dat goed 
op elkaar is inqesoeeld. 

STAPELBOUW 
Manuren op Bij stapelbouw zijn er veel manuur op de bouwplaats nodig. Het is 
bouwplaats een arbeidsintensieve methode. 
VoorbereidinQstiid Kort. 
Uitvoeringstijd op De uitvoeringstijd op de bouwplaats ligt aan de inzet van het 
bouwplaats personeel en de toegepaste materialen . Vaak heeft stapelbouw 

echter het laagste bouwtempo. 
Materieelinzet Lichte bouwkraan en een elementensteller. 
Bouwplaats Redelijk grate bouwplaats nodig. 
Installaties/ Leidingen warden in de wanden gefreesd en meegestort in de 
Sparingen vloeren. Bij sparingen in wanden altijd een lateiconstructie 

benodiqd. 
Bouwtempo O 5 woninq I daq 
Belangrijkste - veel variatie mogelijk zonder hoge extra kosten; 
voordelen - bij stapelbouw is er slecht een korte voorbereidingstijd benodigd; 

- lage investeringskosten; 
- eisen qeluid en brandwerendheid eenvoudiq te realiseren. 

14 Gegevens uit Bouwplanning van H.A.J . Flapper 
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Belangrijkste 
nadelen 

Manuren op 
bouwplaats 
Voorbereidingstijd 
voor productie 

Uitvoeringstijd op 
bouwplaats 
Materieelinzet 
Bouwplaats 

Installaties/ 
sparingen 

Bouwtempo 
Belangrijkste 
voordelen 

Belangrijkste 
nadelen 

Manuren op 
bouwplaats 
Voorbereidingstijd 
voor productie 

Uitvoeringstijd op 
bouwplaats 
Materieelinzet 
Bouwplaats 

Installaties/ 
sparingen 

Bouwtempo 
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- Stapelbouw is een arbeidsintensieve methode en er komen 
steeds minder vakmensen die de werkzaamheden kunnen 
uitvoeren; 
- Er is voor stapelbouw in verband met de opslag en steiger een 
grotere bouwplaats benodigd; 
- laagste bouwtempo van alle bouwmethodes 

MONTAGEBOUW MET PREFAB BETONNEN ELEMENTEN 
Minder manuur op de bouwplaats dan gietbouw en stapelbouw. 

De elementen warden in de fabriek gemaakt. Dit heeft als gevolg 
dat alle sparingen en leidingen in een vroeg stadium bekend 
moeten zijn, en oeeft dus een relatief lange voorbereidinostijd. 
Kort. 

Zware bouwkraan . 
Door just-in-time leveringen is het mogelijk montagebouw bij een 
kleine bouwplaats toe te passen. 
Leidingen warden in de fabriek met de wand meegestort, 
aandachtpunt hierbij is de aansluiting van de leidingen onderling. 
Soarinqen ziin tiidens de start relatief eenvoudiq toe te passen. 
2 tot 4 woninqen I daq 
- hoge bouwsnelheid te behalen; 
- eisen geluid en brandwerendheid eenvoudig te realiseren; 
- elementen warden in de fabriek gemaakt en kunnen indien nodig 
aan speciale esthetische eisen voldoen; 
- door just-in-time leveringen slechts een kleine bouwplaats 
benodiqd. 
- zware kraan nodig; 
- veel langere voorbereidingstijd dan bij stapelbouw of gietbouw; 
- leidingen en sparingen warden in een vroeg stadium aangebracht 
waarna er qeen aanpassinqen meer kunnen warden qemaakt. 

MONTAGEBOUW MET HOUTSKELETBOUW ELEMENTEN 
Minder manuur op de bouwplaats dan gietbouw en stapelbouw. 

De elementen warden in de fabriek gemaakt. Dit heeft als gevolg 
dat alle sparingen en leidingen in een vroeg stadium bekend 
moeten zijn, en qeeft dus een relatief lange voorbereidinqstijd. 
Kort. 

Lichte bouwkraan. 
Door just-in-time leveringen is het mogelijk montagebouw bij een 
kleine bouwplaats toe te passen. 
Leidingen warden in de fabriek in de houtskeletbouw elementen 
aangebracht . Bij sparingen moet een lateiconstructie warden 
toeqepast. 
0, 7 tot 1,5 woninq I dag 
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Belangrijkste - hoge bouwsnelheid te behalen; 
voordelen - eigengewicht van de constructie is tot 80% lichter dan die van 

een andere bouwmethode. 
- door just-in-time leveringen is slechts een kleine bouwplaats 
benodigd; 
- elementen warden in de fabriek onder geconditioneerde 
omstandigheden gemaakt. 

Belangrijkste - bij houtskeletbouw moeten er speciale maatregels warden 
nadelen genomen om te voldoen aan de brandwerendheid en de 

geluidsisolatie; 
- leidingen en sparingen warden in een vroeg stadium aangebracht 
waarna er geen aanpassingen meer kunnen warden gemaakt; 
- In Nederland heeft houtskeletbouw een negatief imago wat 
problemen oplevert bjj de verkoop van de woninqen. 

UNITBOUW 
Manuren op Zeer weinig manuren op de bouwplaats benodigd . 
bouwplaats 
Voorbereidingstijd De units warden compleet in de fabriek gemaakt, dit betekent dat 
voor productie alles bekend moet zijn voordat de units warden geproduceerd. 

Anders dan bij montagebouw van prefab-betonelementen moeten 
ook de binnenwanden comoleet bekend ziin. 

Uitvoeringstijd op Zeer kort. 
bouwplaats 
Materieelinzet Zware bouwkraan. 
Bouwplaats Door just-in-time leveringen is het mogelijk montagebouw toe te 

oassen oo kleinere bouwolaatsen. 
Installaties/ Installaties en sparingen warden in de fabriek aangebracht. 
sparingen Meestal zullen de units bestaan uit een stalen frame met vulling 

van houtskelet elementen. Bij sparingen dient er dan ook een 
lateiconstructie te warden toeqepast. 

Bouwtempo > 10 woninqen I daq 
Belangrijkste - zeer snelle bouwtijd mogelijk; 
voordelen - de units warden onder geconditioneerde omstandigheden in de 

fabriek gemaakt. 
Belangrijkste - vooral geschikt voor tijdelijke bebouwing, er zullen aanpassingen 
nadelen moeten warden gemaakt aan het unit-bouw concept om het 

geschikt te maken voor permanente bewoning; 
- bij unitbouw is het moeilijker te voldoen aan de eisen van het 
bouwbesluit dan bij de andere bouwmethodes; 
- units hebben een beperkte afmeting, dit kan bij de indeling van 
de woning problemen geven; 
- Voorzieningen moeten in een vroeg stadium bekend zijn omdat 
alles in de fabriek wordt gemaakt en daarna zijn er geen 
aanpassingen meer mogelijk. 
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Indien niet anders staat vermeld zijn de gegevens van bijlage D afkomstig van 
www.bouwkosten.nl (gegevens van oktober 2006) 
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I. Fundering: 

Verloren funderingskist (400x600) 

Ont~d,rijving 
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Traditionele funderingskist balk (400x600) 

Arbeld 
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2 L, b 00 

1,.000 

1 .. 000 

..,..Jt.::;.~I Per 

i;,Qnhra-ld 

0,950 29.B6 

o .01z 03 o,p 

(1,240 31,10 

1/212 )7 .&9 

IJ .OJ 0 , 4S 

0 . 6 ~ 1~J ZD 

.7~ o,u 

L 6'1 ri. ·('2 

a.ol' l'.l.0 3 

97 .00 :n.e 

•I Cl , 30 

<\ 5 5, -t 

~4 . U ,l:iSo' 

~ .2 .. 

0,9 l .. :) _. 

i~.3. 

10'.5, (d 

io=i .~ ~ 
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"Een kellzemodel voor d<! l>ouwrnethodes en brn1wrnaterlalen van scrlernatlge won1ngcasco's " 
Construction Technology 

Traditionele funderingskist strook (600x200) 

Ecnhcid Hocv.,,.,lheid Hanu""1 

At'bCld 

Bek l:s teli e:r> O""'! tl-.d.t en fu d~1i.,..,. 1J !" .!tro ·.:. k. f'"t't 

hout"n b 'd~ 1r · n •J 

r:ict.Jn ~ortcr. .. tundct1n-=a~~-Gok . 11~ne.f 

.! "/,. "j.Q ,,.) 

l\ ~nbt·QngGtn bou•Jfol1.:.:: _. furd 1::u1n9:=;;-t rokQn an l'ili z: 
b,,,I ~"· b r~.,,ol 'e 30 0 - 1.000 rnm 

Subtot:.s.,I m 

H1>teri.,al 

~fi; •n lv;iu d 9• • e ont:. lo~J@S m et te ed. .~ 

co ni;oeh. 25 m 1 

t'\rni ?i: e fl-en F.:ti OQ HKH. Je of"f"·i d d!l!: ld~ 

d1:.m QtQr .• Y:Jn;if ":t_(j 9 

OnH~J~no:s.C< li ~ . f\: ele:..: Muk:i, ~fnam~ b u.5 3•) liter 

I l<H 

bclon 82S . ho -3 ~~31..,S ... m ilicukl-Ji:j_!::C 2. 11 -~n .:Jt rn' 

100 ml 

a ou ~tf•J Ilia .. p olyQth';-1fQ win ti) 10 mrr ... 1 rol 

S ubtot-.~I 

Subtot~.;il 

A•n ... t~n·;JlO!n 1,1~p~· nln9, fund".nr19 b_..lk "n, 

:Jeriematroe p i:ij::cb:n 

S.ubtob.,,I 

TOTA AL 

1(0!;TfN P£~ HNHUD 

15 mei 2007 
Pieter Bongers, 0573425 

rn 

rn 

~g 

IT1 

m 

0,400 

O,lZO 

o, .. oa 

1.000 

i . ~\1 

3.150 

0 ,1HO 

0,1:24 

l),&6d 

l , QOO 

o .. ~oa 

l, 0 0 0 

:.,.0 11 0 

1 .. 000 

1 ,000 

p.,, 
cenhc id 

1,000 

0,700 

,Obu 

T ot;i.:;i l P-'!ir T ;.;./ 

-:cnhc1d 

0,.40G 3 0 , SO :.. :.. ,1: 

0,,,:194 1-4 ,85 .: .. s~ 

D .. O:~~ 0,11 1,(19 

o, ~\) 1:.1 -

0 03 0 .0' 

0 , 77 2 .. 4- 3 

1, IH 1) ,07 

95 00 l ,51 

u, 07 0 ,u· 

13,l• 

6,00 2) 40 

2 i 40 

ll,b, l.::r.!:i 

----
1,~:5 

73 .. "~ 

S.3. H 

TU e 
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"Een keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmatena len van senematige woningcasco's" 
ConsuLtction Technolaqy 

Kleinpaneelkist (400x600) 

Om~Ehrijvirao Ee11heiJ Huevtdh.,id M_,..-en 

Arbeid 

A.-.nb t'Q -19wn bouvf.~ll\i 1 h.JndQt1 n9-a:m.~to i_: Q i;.n l'TIJ. 

b~lk"' • bri..ed\~ ';\ 1 00{1 min. v.on4 25 m 

BQkH ""::liin en ontk.l;:~r. fun.,Qrtn9~b.-.I :-..,. m 

h leinp.snee be:ki:-til"tiJ , hiJ •)iJt e bd 6~0 mn1 

Slilton ·:-tottQIO, fw qrlng;;b~lt.: .. v:o.n;;,f 

27,50 1n 1 

Mott.in al 

4fm od h•• ud .. r;, b~ rib•okJ~ i ,..,,., d~ <1n. 
co,;-,i'!'ch .• .?5 mm 

S•ttt rHtil..iiil F"tiiif'> !i 0 Hill.· d jvt?t w dl1JTl~tfi!r-;.. 

25.000 . 50 000 1,0 

v1 tdr a1 '"'"'"' , ts 
&-:-u ... -fo IQ , pcl•,ctf"'-v c:<ln u ~l. m--r1,, l to 

Ontki3'1.lno so li;e , R.el.!! 1' Multi. ~fn .&rne bu.! ::tr 
l•t :QY 

Beto""•-· 5~5 m , lit_y,.;J.ss-!-e 2. ciJ::,. (EM III, 

gnnd -l - 32 rnrri, \' ~n~t 100 ml 

Sub1tc.t;.~I 

i'fot...ieel 

Af ,;; chtiJ Vl l"l9 op:::...t~tul-. ~dQ- 1 p~n101 -. I b Q l:;t1.i 9~ 

t-.01J-t f1Jnderin Q'3b ll·. :,. 600 mrr 

H i.Jut b.;~~ls:-tlng~ fundi;irlng:,;;:h;ii~ ;o.n~ 

pan eelbeki !'>brsq 

:it"I- gn rl.;h lri wn fu d,.rln~ :< b.itll,.n , 0 4.lt, 

A.;::,nbt·cn·~cn ~J.;,pcu·1·. in 9, ~ndc:nni; b~lk~nJ 

i . ,. ~ 9"" pr 1ettkn 

u to ~I 

TOTl'.Al. 

IWST£N PER ECNllCIO 

15 mei 2007 
Pieter Bongers, 0573425 

m 

-;:t u , 

~ '.:) 

~. 

m" 
liti::r 

rr11 

m 

rni 

m 

9 

m 

-----
13, 60 0 

1. 00 0 

0 , 2<10 

1). 8 7 

Z216:=iO 

i $ 

o.6. ..:i o 

I) t 2 0 

G . ~H 

l ,.OGO 

1.ioo 

r .. ooo 

Lo 0 

1.0 0 

1 .111 n 

----~~----------
Pc r Tot~.al P c:r 

@_~f1h.§': i-d "~"ke 1d 

o. i 

o. !S( o.~~o 1 2 , BO l. ~ ,71) 

Q.700 Q. 11!.S. 14 , 8!1 a.a 

0.83€· ZS , 3~ 

O, OJ O, LQ 

(l , / j' 1 2. 9J 

J .7S 0 ,41 

0 ,0,' u , o~ 

1. 8~ 0 . 22 

IH ,2S 20 ,93 

_.i1b'.J 

o.so l ~.6.0 

1,4 . .. i'~ 

tl, R'l I, 7 
----

"· 04 

a.Ge i• ~04 

----

1~ .04 

r-:; .. o"= 

7V ,03 

TU/e 
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''Een keuzemodel voor· de bouwmethodes en bou1Nmatenaten van serie111atige woningcasco's'' 
Construction Technology 

Stalen bekisting met kraanjuk (400x600) 

Dmoch.,jvlng 

'1.:, 1 1br ~ (J ~ n b.uuv fo li~ ~ fun d dl"'ll(J l.r i.l k.i: M ~ 11 rn! 

b;i l .;,n , br.,ca:db;;i ~00 ~ 1. 000 mrn} •:iiinilf 2 ~ rr 

Bcki::bc:n en on1:k1:::o:cn b.::111·.bc.ki:;b nn. :::1:-::. lcr rn 

M-'i,t• ~O 

s rtl.i. !;i;irn ;ik on. b~ll,.:b.g~· i :a t ln 9 .. :;t;.ho., m 

bckisting 

Be t ar- .:sturt,e:n fu MJ eri no;i !>-b4n .. v .~ rt -~f 

2.-'.5 m 1 

sub ta a l 

Bctorn:J"31 F.:. 5 00 H'1\I L. d1 vo r::c -~ 1 -:im"C"i:.: r~ . 

25 ,0oJ (I . 50 000 ~,y 

'VI ~ ·h~r.~ .;id n v rnn1 1 J 

"1.ou...,fol1a. p -:> l",•Qt:h t;l-aii::n U .. 10 mr-1~ .l ro t 

O ntk.i:~rtin .,:i::olic .. R eb:-: Muh1} ~fn .amc bu::. :J O 

Ii ~t 

~-.ton , D25 rndi-.u ~I-.~ ~- 2 1:9 3 , CEM ltL 

Qri 11<l 4 ... 32 rr 1 f1'1~ ... ~n~• 1 •~ 0 n'11 

Af~ch11j .. , ln.g "i:tcrth 0 ogt_.;. voont c.. r111 r.9.:;;in ;-t:a l.;in 

t un dcrinc3b~k r:$tm.-c 

Huu r l1'!:' k t?t fo1 Q. f ut1 d~ rl n s b~lk. . :!' t. a-_I. 
•nd u, l.af tt·;;:.n::p o rt 

Onde.t·aannen"M:,., 

A~"bt ~n a~ n ~ a p.ien if'l !J· ·un ~ri l'HJ b.~lk c: n . 

~r;: d.;; m ;;:.t19Q ~·r'O)rW:'3.l:"'n 

TOTAAL 

t::O'>IE P!"R F.F.NHflD 

:!. '-uh 

h 

~ !I 

m! 

( ib.r 

n .. ,l 

r:, 

,, 

<J 

m 

m 

Prefab funderingsbalk (400x600) 

() ,6 00 

1.000 

l .. CDO 

Or240 

1,000 

S .397 

2.:.,.6fl(J 

Ci .HIS 

O,, H O 

o .1w 

o .. J .J '1 

1_,Q til) 

'l,OOti 

l 0 0 

1. rr o 

21 60 0 

1 ~ooo 

1 00 0 

Pet 

~enh;; ld 

.030 

,. ~ 50 

0,C 4 0 

, 700 

Tobu ! Por Tc.\.,.~I 

ii~ ri ht!! i .j 

0 ,018 Oi0 3 o.s 

o.:25o 1)8 9 7 5~ 

O , D~O 0,0~ l, 2 1 

(1 ,16 8 14 .55 s 0 ''> 

0 .J 7 b L~ 41; 

[1,03 O. L':? 

1:'1 .. ~ 7 1 ~ 9) 

3, } ::J 0 , 41 

0 . .'l U,D 

L,<H 0 . 22 

S"4 .. 2'~ , 0, 83 

31,.6:) 

O ,..:. ~ 0 ,6, b 

~ .2(. 5.2~ 

~ •.. g l 

.6':i 14- 0 ~ 

,~,aq 

.; o. ~ ·) 

t>~. ·-

Geen kostenopbouw beschikbaar, kosten wel afkomstig van www.bouwkosten.nl. 

15mei 2007 
Pieter Bongers, 0573425 
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''Een keuzernodel voor de bouwmethades en bouwmaterlalen van senematige wonrngcasco's" 
Const1 uction Technology TU/e 

II. Begane grondvloer 

Gestort op zandbed 

01n!ld1riiving 

Arb aid 

A.il nt•t'Glinggn b 1J: u~Jfol1Q_. 1.dOQI'" op 9rond~la9.. m l. 

v-,.nof 10 0 m < 

Lw99on .. 0 .-pGnir9;nW:ttQn, vlolilrwn . k.9 

id ~i n~ch ~I ig 

L.a9g"in PS· :achu i:."l"lpl.wt:Gn .. PS15.., 9 n 'lm m o? 

e.caton ;t.urtQn ~ vlo~r op grvnd;;l.-ii9 .. •Jan;,f ml 

:o rr. 1 

C.·:t 'Jwfdie:. po l-y e·th vfeen. 0 ,.10 mrn-.. 1 rol 

Afrtondt.o u dc., , bc~cnbl okju me• d" i:od 

c. oni i.!-ch , 25 mrn 

·· ., ionctt~ Fe B 51'.'!0 HKll , 1()0 >: l 0 >: 5 mm, 

, .,.n ~F 51 0 ko 

· ·'loc ri:;~ btiepL2tc n_, geC ~< pr°"nd cer-e 

~ol~,,t~rcen, Ef>S 100 · !lE, d ik tc :10 m •n , i tJO 

:i 0 n)i 

8e\6 n 815. ho~ tl31,S , milieu l<J~»e 2. ;.on,. f 

lOO m 1 

1UtAAL 

k O~T~N Pi,ll U~N HEID 

rn 

~t~k 

k g 

m <L 

rr•l 

ma 

rna 

m<-

1,.0 00 

. ,uo 

l ,0 00 

,.H.0 

1 ,000 

l _.100 

12,000 

l ,. 150 

1 ,.020 

1),144 

1 .. 00 

1,.0UC 

Td a l P;;r Tota .. 1 

oh Id 

0 ,0 25' o .. o s o .. ~ o ~ l -e. 

(.\, ..:.5 o _.o ? ~ o .. ~ 2. :! , 

0,050 1), 0 5 0 o,oe L. 5~ 

2,0Uu u .. ~aa 1 21 , 2 0 S , 43 

0 .4JO 1'3 .03 

0,07 o.oo 
O,i 3 0 .39 

o,a:; 2 .bl 

5,12 5.2:.. 

8:3)2:5 12.0C 

20 , j .!) 

33 . ~" 

U,'.! 4 

Voor de kosten van de begane grondvloer zijn gestort op een zandbed zijn de 
bovenstaande kosten gerekend met€ 4,- extra voor het aanvullen met schone grand. 

€ 4,00 Kosten aanvullen schoon zand 
€ 33.34 
c 37,34 

Kosten leggen en storten begane grondvloer op zand 

15 mei 2007 
Pieter Bongers, 0573425 
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"E:en keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmatenalen van senemat1ge woningcasco's" 
Ccmstnictlon Tedinolr.gy 

Ge'isoleerde kanaalplaatvloer tot 7200mm 

To - I '"'" Tot.;, - 1 

QQnhe r.t 

Arbeid 

Okr.tzctt_c n k ~ n~lcn k.:.n .:r-::.lpl ~.:.tv lo e:r) m 0 , 2·79 0,02 0 O,Oi'.16. D .. Ci l 0 ,17 

.u no~tof -de ko<: lo 

cg~cn k<>n~ .. lpl .. ~t,loc1, prcf~b bcton, •tuk 0,116 o. ~oo 0 ,0 ·35 2 .. 73 i , 05 

ler.-:1te t/1 f .lll "' ' ~ ·.1 -=tf 1~F _zoo rn 1 

1t-vt .:th. la. c n opleo(l 1ng !5ysteern•J locr> pref:ii-b m o.ne o,oas O,ODl O,CiO 0 ,04 

be ton 

8cton •'-"'rten 1-'0~'2·11Jllino , .:. y,tc~n vloe r. ml 0 .01'1 2.soo 0 ,046 18'1. 30 l .H 

J•n:.f 'l'JO m 2 

Su btot;i.;il 11.'"12 i, oou 0,090 2 70 

Habiriaal 

~aganQ•~1-ondv loG'I" , i;a.l01tiQpl,;a.;iitv l ooCtt~ R.~ = m2 t , DOO ) ,)0 ~6 70 

.a .. s rr,z, '(o# 200 mm, won in9bo 1Jt.0.1 

o·<cr:spami i 9 tot 7 ,20 .m 

K~,..~-=-ldeJ.·u el-$ , kun5hto , bcrd<k>.e 200 rnm •tul; ::..&20 0.)0 0 49 

Seton f!.l5~ 1-i ·:i~ u:?1 ,S) mihc uk l..!t::::!',:e 2 , ·.1 ~n§f r ri 3 0,020 93,25 1 G5 

1.00 rn 1 

.su b o~ I m2 1 .0 0 39, "' 

fOTAAI ,..,2 l, n n 'U :; ~ 

KOS1'EN Pl1.R EENHE IO mZ .:t: 1 ~ :;iO:: 

15 me1 2007 
PiC>ter Bongers, 0573425 
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· Een keuzemodel voor de bouwmethodes e11 bouwrnaterialen van seriematige wonrngcasco's'' 
Constrvctiorr Technology TU/e 

Rib-cassettevloer tot 6300mm 

t_enh .. 1d Hoew@4'1h<!<cl ~n.-n 
~------------~ 

~r Ta ;.;o l Pq.r· 

"'""""'<! o>~n heid 

Art.aid 

Lo99Qn l'1bb C1J n vlo ar , p rQh1 b bCl'to..n, v;in ,a ,; <tuk 0. 1 ~2 0, 00 a .tl4 0 '1! ,.'/' 3 l. 20 

2 00 ,.,.,z. 
l,J rt,,l ;; ~ k ~n »pl~ 1J o;Jll\ g · .;-t..,.'i' mVk l Qr' . pt @f 1"! f, rn o,;n 1 n"i IJ ,007 a nn o. ., 
bq•on 

e!Qi · on .• - ,t~n , c.o-mbmi!+lQllJI C..'if'r , LO - ? rnJ !V1J 1),02.2 2 .:1100 0 .0 !\:I l~ 38 t . .;1 

ub ual ma I ,(IQtl 0 ,,09 7 2 .. 92 

Mater1a<11l 

l'h:Q4 1'1e<,J ro1\dv lo c r, '1b ben l o<Er e'l:~:o le:e: d. R~ ,.,. ~ 1 ,0 00 3 2 ,86 32 .96 

= 3 .00 n-12, /\'J , -t, arn ~ &Fl .J O rn 

Beto e 1s .. h e ., 14 31 .5 . mil ie u kl ~.5'3e: 2 , ... ~n.:.f ml C.02 3 8 :J ,2 5 1 .90 

1 00 m l 

Belt on, rn _e rp1ij s fijn 9 ,-m d ml 0,0 2ll 5 , 00 0, 11 

Subt:ote .. I m' 1 }1}08 3 -' .87 

TOTAAL mL 1 ,.0 00 3 7.79 
---

KOSTEN PER EENHEID mz 37 79 

Voor de kosten van de begane grondvloer zijn de bovenstaande kosten gerekend plus 
€ 1,25 extra in verband met de hogere isolatiewaarde. 

€ 1,25 
€ 37.79 
c 38,04 

15 me1 2007 

extra kosten hogere isolatiewaarde 
Kosten rib-cassettevloer 

Pieter Bongers, 0573425 
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"Een keuz~model voor de bouwmethades ~n liouwmaterlalen van senematige woningcasco's" 
Construction Technologv 

Combinatievloer tot 5700mm 

Arbeid 

~g9 1¥n ~_. pgnlnginett-wn \."Pf ~~rf1:Jloww , 

k le insdi~hq 

·e.el-. i! h~ " et1 r:11tJ.. i \e-rt r~f1 ~ i->t:· :;.1~.t~~n1vl oc' ml 
bo·;:.n-Q .grorid. h·:ut;n r ;mdl·. 1~t 

LeQo e:n PS •,! olo-\ie"ado~•.• pre: i~b bcto.r., 'l"~n.~F 

2 0• rn 1 

v~rUl!!incrtcn FcB 500 Hjl.N 250 "' 250 :..; 5' mrn,. k.; 

V.ft 1-df ~ 0 ' 'J 

E Qg;;inQ910 d ... dDQ.! IJ._-1~ol~t:JC11,.l0Qr. R.c = rrit 

,5 rfll,1'.J ~U, ("l 'i!:!'. 0:.Mtli rJ ltJ~ 5 .. 0 

~•on {>1 • h o ll :'IS. , mil l~ .il<lr<Q ( , ~"""f ml 

100 m 1 

3ubtot&~I 

:;_hchrijvino r.snd~i ,. , huut. 200 rn 

r ' 

JOJAAL 

kDSJEN PER E'ENHEID 

IS rne1 20ll7 
p·eter Bong.ers, 0573425 

1 ,!I 0 

o,o ·o 

1 ,000 

,o. 5 

1 ,.0 0 

1 .. s·:.o 

1 ,0 0 0 

o.o·-·s 

08 0 

1 ,,000 

,30 0 

1 ,000 

1 ,00 0 

Ta.t~i!)I Pet 

i'"~nhi:id 

0 .01~ r;,oze 0 , 1;1"'1 o.~ 

0 ,7' 0 D .. 042 H . 8~ 1 2 7 

O,t10 0,110 o._.7 ,- ,J 3 

2 .5 0 ll,'.! 13 1 l .;a.~~ G,.H 

o,:J93 l1 ,e 9 

O, ll4 l ,~1 I 

21.. ~~ 21, ~~ 

e3.2!l 

~ . 00 0,H ----
30.&S 

:J .25 O. 'J 

0 , 58 

1 ,.52 

~ ~ 

TU/e 
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"Een keuzemodel voor de bouwmethoJes en bouwmatenalen van senemat1ge womngcasco s" 
Construction Technology TU/e 

Breedplaatvloer 

Oni~dnijving E.,.,ht:id Hu.,v.,elht:id J-1 .. nu1-en Ko,. b::n 

Nbeid 

ke()f.)e it"1 bij l (l ti _., p '= t • l" 'J~ ;,i ~p i:: r!h'I) a•._o n. ~. ·J 

b l'~ cdp l .:. :it•1 10 0 1 

Behi>ten en ontki >-e n ron df. J 

b .. 10i:wdp t ;i;.t11Jowt_. h o u tQ I"" t.iil n dk1;t 

B-ck 1 :: ~e: n en onU.1!=ten 'tr.:i c> Q-:li:.::p~dnc. !:1uh 

il\c, lu i; l ;;>f '11<h IQ9 Q1> n, > ~ l~r, ~ fJ r ing In 

bree-:!pba~Y lo0er 

Aaribn~"u-ri ·~~·'I 0 -1:: 9~ p i: 1,. ~. l 1 r-:e:dpl':l-~t v h.•i:: 1 

A..;.nbrr0trr9,;:n ;-piilt1ngi:i:n b!' .;;.Qd p, .;.i:rtv faw r m:!. 

Legccn brccdpl.::.~t-.k1cr. ~t~ f.:, t: beto"1} •..-.:.n .:i f ~tuk. 

2(liO ;n~ 

l' f~uh: ;,n g;n ~· c; r ..,lj d or~ n =ndQr-;t.:i un.in g rn 

b1 ::e dp,a~l·1 l cr .--r. -~lu rnlnivrr\ S:':· tt~~m r .:. ic ~ ~!. 

e.-.-ta, :;.tc1rt"W"n , b~·iii.;i dp ;,.;;,tiJ ! •)~f .. 1 .• l~ U1 

m fn_, g_r;:iot!ch-'lli 

-1 ~ a.. rn 1 

m' 

H"bzn".al 

B ,,{01,, t~al Fe e 5 no HW\.. 1l rrom 2 5.000 · k:; 
~ .0-•0 kg 

Brec dp te atvloer S O r--i rn. vfo crd;ktc 2r:10 rnrr. m~ 

tnclu t igf :i . .l 9 ,1'rr·~ b1jla9.-.•;,i .pc.-11n 9_ . .;tr;.mi.;. 

6. ~o m 

L!:l.i vo:ei:1l"l' Grl.e1 ~e r pSaiatJt? v ~n o.pli:oQin o m 

b i!'Q.;i-rlpJ,;i ~tJJ lo~ r 

e.eto""l 6 2 5 1 h·:O -!I ~31 . 5 . m i lieuJ...14!=~~ 1 .• '-!ln-!lt 1 I 

:::: (I m J 

' rn"" 

1J.f:;cht1J'J. lng nndk1;t_. houl:,. 20 '0 r, rn m 

PJ :s i:hrjj.., in ti b·-~p i'J; -!it:.p .~~Ir~ fl 'il if; d u z.i ~f :f u~. 

b o Cr!T:pJ-a .;; t~ it';i ;ii 

A f':!lth1iwinQ or1dcr.d.empcl 1 n~ b ,r ecdp~.o,~·,loct" rn 

IOIAAL m-

kOSTEN PER EENHEID rn' 

4o.noo 

12 6.0 

1 .. 000 

17 u o 
4, .:tou 

J/)S 5 

2 ,80 (J 

1.b~O 

S•i ,i 0 

42 ,000 

4·-. ::::0 0 

1 r .120 

1.na 

z~.11 0 

l 'l 11;.. " 0 

1 .00 0 

~5 , 81)0 

s~ . 1e o 

2 22 . 1~0 

5-1 ,lGO 

5 4 ,l.-.U 

1)91 

i:i!nh i:-i d 

I) 017 

0 100 

1 ,500 

I) 020 

0 , 0_!0 

0 , 500 

u 19 0 

Q 7 0 

~~~~ ~~~~ 

T'·::it.;a.J.I Po r 

e .:n e1d 

_r; 0 o.nt <o ri i) 

1 ,2t.O Q,:JO :)13 LG 

i,500 H :,1B ·15 , ·1 5 

O.J H OfO:I 10 4~ 

0 .4 :l ~ , 00 i.a . i;.1 

1/:i 9 :) 7 .. 58 i;o :?.3 
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Voor de kosten van de begane grondvloer zijn de bovenstaande kosten gerekend plus 
€ 10,00 extra voor het aanbrengen van isolatie onder de vloer. 

€ 10,00 
€ 47,63 
c 57,63 

15 me12007 

Extra kosten aanbrengen isolatie 
Kosten van de breedplaatvloer 

Pieter B1ingers. 057'1425 
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III. Casco 
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Mat.,rieel 
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Om de kosten van de tunnel met andere onderdelen te kunnen vergelijken moeten de 
onderdelen zo warden uitgevoerd dat dit ook mogelijk is. Dat betekent dat de vloeren in een 
woning in een dikte warden uitgevoerd van 230mm en in een appartementengebouw in een 
dikte van 300mm. 

€ 2,40 

Vloer: 

4800 
5100 
5400 
5700 
6000 

Extra kosten voor de betonvloer (per lOmm dikte)/m 2 

Grondgebonden woning 
(230mm) 
€ 69,12 
€ 73,44 
€ 81,00 
€ 68,40 
€ 57,60 

Appartementengebouw 
(300mm) 
€ 149,76 
€ 159,12 
€ 168,48 
€ 164,16 
€ 158,40 

Meerprijzen ten opzichte van de kosten uit www.bouwkosten.nl per m 1 woning. 

15 mei 2007 
Pieter Bongers, 0573425 
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Tunnelkist tussenwoning 
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"Een k<!uzemodel voor 1je bouwmethodes en bouwmaterialen van eriemat1ge womngcasca 's ' 
ConstructlDil Technolog)' TU/e 

Om de kosten van de tunnel met andere onderdelen te kunnen vergelijken moeten de 
onderdelen zo warden uitgevoerd dat dit oak kan. Dat betekent dat de vloeren in een 
woning in een dikte warden uitgevoerd van 230mm en in een appartementengebouw in een 
dikte van 300mm. Daarnaast moet er bij middeldure tot dure grondgebonden woningen een 
ankerloze spouw warden toegepast. 

€ 2,40 
€ 16,00 

extra kosten dikker beton (per 10mm)/m2 

extra kosten spouwmuur per wand/m 1 (bij een hoogte van 2600mm) 

Extra kosten voor de goedkope grondgebonden woning en het 
appartementengebouw. 

Vloer: 

4800 
5100 
5400 
5700 
6000 

Grondgebonden woning 
(230mm) 
€ 69,12 
€ 73,44 
€ 81,00 
€ 68,40 
€ 57,60 

Appartementengebouw 
(300mm) 
€ 149,76 
€ 159,12 
€ 168,48 
€ 164,16 
€ 158,40 

Extra kosten het toepassen van een spouwmuur voor de middeldure tot dure 
grondgebonden woningen. 

spouwmuur: 
4800 
5100 
5400 
5700 
6000 

Tussenwoning 
€ 101,12 
€ 105,44 
€ 113,00 
€ 100,40 
€ 89,60 

Eindwoning 
€ 85,12 
€ 90,44 
€ 98,00 
€ 85,40 
€ 74,60 

Meerprijzen ten opzichte van de kosten uit www.bouwkosten.nl per m 1 woning. 

15 mei 2007 
Pieter Bongers, 057 J425 
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IV. Dragende wanden 
Woningscheidende betonwand in het werk gestort (lengte 9,6m) 
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Dit zijn de kosten 
van een massieve 
betonwand. Voor 
de kosten van een 
spouwwand is er 
50% meer arbeid 
en 50% meer 
huur gerekend. 
Dit levert in het 
totaal per wand 
10% meer kosten 
op. De prijs gaat 
dus oak met 10% 
omhoog. 
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Eindwand in het werk gestort (lengte 9,6m) 
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Topwand tussenwand in het werk gestort 
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Dit zijn de kosten 
van een massieve 
betonwand. Voor 
de kosten van een 
spouwwand is er 
50% meer arbeid 
en 50% meer 
huur gerekend. 
Dit levert in het 
totaal per wand 
10% meer kosten 
op. De prijs gaat 
dus ook met 10% 
omhoog. 
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"Een keu zemodel voor de bouwmethodes en bouwmatenalen van seriernatige wo11111gcasco 's" 
Construction Technology 
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"Een keuzernod~I voor de bouwmethodes en bouwmatcrlalen van senemarige woningcasco's·· 
Constrnction Technoloyy 

Kalkzandsteen lijmwerk, woningscheidende massieve wand 
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"cen keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmatenalen van seriematige woningcasco's" 
Construction Technotog'I 

Kalkzandsteen lijmwerk, woningscheidende massieve wand (top) 
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"Een keuzemode/ voar de bouwmethodes en bouwmatenalen van senemat1ge woningcasco's" 
Construct/on Tecfinology 
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"Een keuzernodel voor de bouwniethodes en bouwmatenalen van sene111at1ge wornngcasco's · 
Construct1011 Technology 

Kalkzandsteen lijmwerk, woningscheidende spouwmuur (top) 

Omschrijving 

St e ll1>n P foe h!l'I tel' b ko ,, ,. Yd l'J>p pe n 

K,.a: lk . ,.. ;.; '.':mi n lijm 1 O tel. Gr t:I/~ nt. r 

K~ l :..... r!.:1 .J:)ti:::i! e t 11:..t'ne n ~ . Ei L20l5.JE 

Stel n'l !O r~d Vo r di~. e o l\ d>l.,,e ro kin1 bk 0 hlo. c 

Zo.:0Qho st 1>n ~.~lk :.on~!.teenelem ent .. n E 1 ZO 

s~bto a.al 

~i.aterteel 

Aisd-11 1,M M'l JHGfl o!! L bir11 e.n .: u 1121 

OndPr.,.;ionn@fYl@!"C 

;.ffllrowr. ~ alk an te~ l iJm_I m r. n. 
v ~ndE?n 

~1J·e 11:ait'L r1"Jsrh1n.c.a! llJrnen e n a"'-.ie ,J.:erL f. 
120 

Subto .. ,,,1 

TOfAAL 

KOSTE PER UNHEID 

15 mei 2001 
Pieter Bongi=rs, 0573425 

' m· 

0 

m 

m' 

~tuh 

m! 

m' 

m! 

m~ 

m• 

m~ 

2,000 

,17<;; . 72 0 

... ~.160 

.0,00 2 

71.'0I OO 

2,CtOO 

~&.080 

n .16 0 

9 i .161) 

4b,.(:090 

4 (,,_90 

Kosten 

Pct

ecn-hcid 

Tota~I Pel' 

ccnheid 

0 ,-500 1 ,00 

1 ,000 

0 ,1 ; 

ll.H 

0 0.0Q 

4 . 7 ~ 

1 4S 8 , I.~ 

o . ~o 

l , BO 

30.$1) 

~H . · 3 

I.. S 1. P 

o.1a 
-3 -41.77 

1.80: 

4.40 4 ::;, i 

2.9 42 .. 7 1 

TU /e 

98 



"Ee!l keuz:eniodel voor de bouwrnethodes en bouwmatena len va!l seriemat1ge woningcasco's" 
Construction Technology 

Kalkzandsteen lijmwerk, eindwand 
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"Een keuzernodel voor de bouwmet~1odes en bouwrnatenalen van seriernatige won irigcasco's" 
onstnrct1on Techno logy 

Kalkzandsteen lijmwerk, eindwand (top) 
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Cellenbetonelement 
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Bron: www.Bouwkosten-online.ni 

15 me1 2007 
Pieter Bongers, 0573425 

Voor de spouwmuur zijn 2 enkele cellenbeton 
wandjes gerekend plus het repareren van naden 
en affilmen van de wanden in de woningen. 

Kosten cellenbetonwand 2 x €42,31 
2 x €6,16 
c 96,98 

Kosten naden afwerken en affilmen 
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Lichtgewicht keramische metselsteen 
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Voor de kosten van de Lichtgewicht keramische metselsteen-wand zijn oak de kosten 
van de afwerking meegenomen. 

Rechte wand Spouwmuur: Eindwand: 
Kosten Lichtgewicht keramische 
Metselsteen wand 2 x (29,35 ( 29,35 

Kosten afwerking Lichtgewicht keramische 
Metselsteen wand 2 x (13,25 ( 13,25 

c 85,20 c 42,60 

Topwand Spouwmuur: Eindwand: 
Kosten Lichtgewicht keramische 
Metselsteen wand 2 x (31,40 ( 31,40 

Kosten afwerking Lichtgewicht keramische 
Metselsteen wand 2 x (13,25 ( 13,25 

c 89,30 c 44,65 

PREFAB LICHTBETONNEN WAND 
Hiervan zijn geen kosten opgenomen bij www.bouwkosten.nl of www.bouwkosten-online.nl. 
De kosten per m 2 zijn in overleg met Van Wanrooij vastgesteld. 
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V. De verdiepingsvloer 
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15 me1 2007 
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Orn de kosten 
van de 
traditionele 
vloer met die 
van de overige 
vloeren te 
kunnen 
vergelijken 
rnoeten deze 
wel op elkaar 
word en 
afgesternd. Dat 
betekent dat de 
vloeren in een 
woning in een 
dikte warden 
uitgevoerd van 
230rnrn en in 
een 
apparternenten
gebouw in een 
dikte van 
300rnrn. 

Dit kost €2,60 
per rn 2 per 
lOrnrn 

Een vloer met 
een dikte van 
230rnrn kost 
CS9,77 

Een vloer met 
een dikte van 
300rnrn kost 
C77,97 
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De breedplaatvloer 

A.be id 

'-"'JQi!n v1.,a ~"pe nl "O · " P>: n ll'•J t ~"' '° " ' k 
b•«cd pl.:. a t. lo<>r 

B-=ki -,,1!-:n en ontki1 t:.<:n r~ndl-. i:!: t ~ 

bYo'!Oll:lpb .-t \.' !oQt ~ h o• .. ::t Qr- r~ndk 1 -;;t 

Bchute_n en on tki, t en t r.:i p g.o.bp.ar in e st ul 

l n~ lu I f d i ·h 11} o;, ro. > I n ·· p ;irlng In 

b rcc :lp1 ~.:it •J loc. r 

.:. .. , II f (! fi' Q~ fl (~~· Y ti1 E .J '.:i lJ~ _i!! , bt. ei:Jp l ..1!1 ~ "- 1JIO '!' r II 

A. _.n tQ-19ian i p _.,11 ng filn , bro Gidp' ;, ;,. tv o~r rr. 2. 

Le-?qCT"1 b1cedpl.:.~tv lo et·. _:ircfob bet on .. .:. ..... . :ar ~tuk 

,oo ..,...: 
P' .:ii-.:&ts on on v .c r .., ~jd.;:fon c nd c:: Y:::N u n mg m 

b! at:. p ~ t•11c c: r • .:a lu rn in i .Jn 1 :t. :J ~ t .i: -e nv:fr~ a~ r'5-

e.wto n ~tort litn . b .. -.;o.dp b •hl log.r .. C1lo.tQ tc t 1'50 ml 

mm . gro obch~li,~ 

k~tx!ri~-

5d o 1,, t4 .• 1 Fe il 5 00 '•' , 12 rn 2:0.0 00 · 

~O. O tJ O ' 9 

B ,·e e. ~p ·:Ji >t •1loe1 S O rr.1m , vloerdikte 2!10 m m . 

inclu ~lof ~ . 1 9{ Z b ijllilg ~ .;. ;:na Li l f\ 9 _. ;b-a,m iQ'"", 

6 , 30 m 

L;;~.•O '= m o rt... 1 ter JJI" 11 · ., ,. oo l'= v\li l'i 
b:tlla dp l~ •tvlo<> r 

B-e to 6 25 ho .:. 31 .S . mi li-:uk l~,,,,e 1 .• ._. .,n~ 

l 0 -nl 

Af::cht iJ•Jtn .q r~ndki:::t,. 1-iout .. 2 0 0 r, m 

4.h chr ijvi11Q lf4p ~b p~ririti iri d u:.i~ f 

;:- O~CU"'i'1 p a •t, ... t Oii ;al 

Af~chti 1J 1nq o nder:t"!mpcUn9 b.rc:cdpf~ ,~hlocr 

Undaroa,;innctma:l"lii 

A~ ,c n ~c.1 '" open , ng ~ •1lve.1"e n. :;eriem-et i? 

IOIAAL 

KOSTEN PER EEN HEll> 

k~ 

.,.i 

,.,., 

rr I 

m ~ 

m 

,i;. u~. 

m 

ml 

~.9 

m i 

m? 

n·12 

4 .0 0 0 

12 ,.t.!J O 

1 ,06'0 

1.7 . 2. 0 

4 9 . 20 0 

:3 .? 'il5 

~ · , 80 0 

-:r .. .s.-:ao 

42 Oo'lO 

·l ~.wo 

17 .2 2 0 

! ,?10 

~ . lli'O 

u .~ao 

l 00 0 

25 . 81 0 

s1,vw 

2 2 2 11"10 

S• tl [I 

'> 4 , bO 

PQ-r rot~ ~ I f' ei t r.~t.i:l ..:i I 

~.,nf.,,, ; tl e~ nl'>e : d 

n. 017 0. 6 ~0 ft,Ol ~ 0 . 6 0. 

0 .. 10 0 l ,2 60 o. JO :}o.1e 

1 ,500 1 ,5.CtO 6ll,l!l ·15 ,45 

0 0 2 0 0,3 44 0.01 10A4 

0 Ol O 0 ,. 4 • D,0 0 1 .0 . g J 

0 50 0 1 .• 9 il8 7)5 8 b0 . 3 .. 

u ,H!O 4 .. ~ •14 0 /:4 E: lot ~ . 7 l 

0 7.,0 ~,..,- o P ', 4 J 7~ . 'I '? 

505 , 20 

o,ss 23 10 

Q,10 1 . 72 

IH,15 6 6S 66 

H.5 0 l.: .. 1Slt 

0/ i 5 1 2"2 , l 

122,.10 

'.! . • •B0 ,.60 

-=7.63 

De breedplaatvloer heeft bij grondgebonden woningen een minimale dikte van 230mm 
en bij appartementengebouwen een dikte van 300mm. 

De meerprijs om een vloer dikker uit te voeren kost €2,40 per m 2 per lOmm. 

15 mei 2U01 
Pieter Bongers, 05734l5 
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Kanaalplaatvloer 

O~chrij\linO 

Arbeid 

Oi.;h .:.tten 1--t-..n.e l@r. kan;..F1 1pl .;i .:.tv lQ t ,. 

k uru t>tof d ck•·c I• 

Le iJ :.I) :.. ~~lµJ-1.,t_ ... fo r . o r~ f ojl,. b~ t o . 

lcnQte t'm 7J_20 m J v.:.r ~f ~00 m~ 

Uih· l~ !.. k::n opfeo (l i no 3. l '--t.c:mvloe r . p r-ef4 

b Qt::.n 

Bcb=·n rlo rte1J YoeQvuOinq , 5 1•!-tcemYl c c t. 

,_.~ r1 -;i f 10 0 m.;:: 

."ti;.etr. 1.volproppQn ta b•ho .:i•.·o tJ11r1 

dich tc.~ti.E r1 ~n .id lOp e n ir'l OE: 

Verd1.;ip1 n9; 1~loG1r., :.-. ~ri'•.;i•lpl..iiat , J' t)Q mn-. , 

\\on- inob'tlu N, o ~eup4nntn<; t.ot 7 ,,t) rn 

e '1r:: r, l.-:W, h o .:. UJ t .. ~ ~ rn i li.:.iv kl •~~g 1 . v ~ r1.;.f 

101J m 1 

TOl'AAL 

t<: 0$TEN P~R ~ N"HEJ() 

£enheid tk>eve<0lhe;d 

rn O, F 6 

tt.u. o, 6 

m 0 , 276 

..,1 1),0')? 

? 1,0 "1 0 

:;1:1J ~ •.. ~ <l b 

m ;:, 1,0 .a 

ml 0, 0'0 ~ 

f'Ttl 1 .. 0 . 0 

r-1'- .1,0 0 

m• 

Menuren ICo.,len 

p.,, rot." I p,.,, t'ot-:.::al 

'!! r: llh- i::icl e e t1keal 

f\ , Q;j O 4'. 0 0~ o .. CJ l 0-17 

0 -30 0 0 .0 .3~ z, 7-3 , ... ~ 

0 005 .Oll l o.oo o. * 
2 ,500 •) ,02 :) 19 9,:J O 0,£;6 

"3 , 0 .S. '5 l ,~4 

o, :i o o . ~-

32,.n 32, ;· ':I 

~ ~;,, :; 0 .. 7 ~ 

33,5 4 

, ,,;,q ~ 

~ - 4~ 

De kasten van de kanaalplaatvlaer is mede afhankelijk van het aantal leidingen dat in de 
vlaer maet warden verwerkt. Deze leidingen warden aangebracht in een zagenaamde 
leidingvlaer. De leidingvlaer kast meer ten apzichte van een narmale kanaalplaat. In het 
anderstaande tabel staat de meerprijs vaar het taepassen van leidingvlaeren. 

€0-
€ 250 -
€ 400 -
€ 650 -

15 mei 2007 
Pi~ter Bongers, 0573425 
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VI. Niet dragende gevelvulling 
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E.1 De fundering 

E.1.1 Verloren Funderingskist 

TU e 

De verloren funderingskist wordt gebruikt voor het maken van funderingsbalken. Bij een 
verloren funderingskist wordt de bekisting na de stort niet meer terug gewonnen, maar blijft 
om het gestorte beton zitten. Om op een eenvoudige wijze funderingsbalken te kunnen 
realiseren zijn er diverse soorten verloren bekisting van EPS 15 ontwikkeld. Ondanks de 
verschillende soorten verloren bekisting, is het principe van de EPS funderingsbalk bij alien 
hetzelfde. Een U-vorm wordt uit een of meerdere elementen opgebouwd. Daarna wordt de 
wapening erin gelegd en na het aanbrengen van de randbalk kan het beton worden gestort. 
De EPS elementen blijven na de stort rond de funderingsbalk zitten en dienen als 
thermische isolatie. 

Fig. E. l: Verloren funderingskist van EPS (Gietbouw Centrum, 2006) 

Kosten 
Activiteit Breedte Hooqte Kosten oer m 1 

EPS-bekisting 350 400 € 51,80 
500 € 56,30 
600 € 74,20 

400 400 € 56, 75 
500 € 68,50 
600 € 81,45 

500 500 € 80,70 
600 € 88,70 
700 € 103 65 

Tabel E.1 : De kosten voor het toepassen van EPS funderingselementen. 

15 EPS: geexpandeerd polystyreenschuim 
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Interval 
Het stellen van de EPS-funderingskist kan beginnen als de funderingspalen gereed zijn. De 
bewerking heeft een interval van 5 dagen voordat kan warden begonnen met het leggen 
van de begane grondvloer. 

INTERVAL VERLOREN FUNDERINGSKIST: 5 dagen 

Gevolqen voor overige bouwdelen 
De funderingsbalk met verloren bekisting kan in combinatie met elke vrijdragende begane 
grondvloer warden gebruikt. Zowel funderingen van woningbouwprojecten als 
woongebouwen zijn uit te voeren in funderingsbalken met verloren bekisting. 

Proces op de bouw 
Het onderstaande proces beschrijlt het maken van de verloren funderingskist met aparte 
zijwanden. 

l. Maatvoering vanuit bouwraam of met het MOUS-systeem en de Total Station; 
2. Egaliseren en verdichten van het zandbed zodat de bodemplaten voldoende warden 

ondersteu nd; 
3. Stellen en fixeren van de eind-, hoek- en T-stukken met haringen; 
4. Opvullen van de ruimtes tussen de eind-, hoek- en T-stukken met rechte bodemplaat 

en het vastzetten van deze platen met haringen; 
5. Het plaatsen van de wapeningskorven met de kraan en het aanbrengen van 

afstandhouders; 
6. Eventuele sparingen aanbrengen en het plaatsen van de zijwanden; 
7. Bij paalkopsparingen aanbrengen van piketten of zandaanvulling zijwanden; 
8. Bovenbeugel aanbrengen; 
9. Houten ribben 50x70 aanbrengen in de bovenbeugels en klampen aanbrengen bij de 

hoeken; 
10. Storten van het beton. 

(Gietbouwcentrum, 2005; Isobouw, 2005; VBI, z.d.) 

E.1.2 Traditionele funderingsbekisting 
De traditionele funderingskist wordt nag steeds regelmatig toegepast, voor zowel de 
balkfundering als de strokenfundering. De bekisting wordt gemaakt van steigerplanken, 
houten bekistingschotten of plaatmateriaal op stellatten. De bekisting wordt gesteund en 
geschoord met piketten. Met de traditionele kist kan iedere funderingsvorm gerealiseerd 
warden. Het nadeel is echter dat de kisten op de bouwplaats warden geassembleerd. Dit 
betekent dat dit op de bouwplaats in vergelijken met de andere bekistingsmethode veel 
arbeid kost. Dit zorgt ervoor dat de bekisting minder geschikt is voor grate systematische 
projecten. Voor kleinere projecten waarbij veel verschillen zitten in de afmetingen van de 
funderingsbalken is de traditionele kist wel een goede oplossing. Voor grotere systematische 
projecten is een systeemkist waarschijnlijk voordeliger. 
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Fig. E.2: Traditionele funderingskist (Gietbouw Centrum, 2006) 

Kosten 

TU/e 

Activiteit Breedte Hoogte Kosten per m 1 

Traditionele 350 400 € 64,70 
balkbekisting 500 € 80 80 

600 € 96 85 
400 400 € 70 55 

500 € 88,10 
600 € 106 00 

500 500 € 103 00 
600 € 123 00 
700 € 144 00 

Traditionele 500 150 € 27,95 
strokenbekisting 200 € 30, 15 

250 € 37,45 
600 150 € 30 35 

200 € 33,25 
250 € 41,25 

800 200 € 39,45 
250 € 48,95 

Tabel E.2 : De kosten voor het toepassen van traditionele bekisting. 

Interval 
Het stellen van de traditionele funderingskist kan beginnen als de funderingspalen gereed 
zijn of als het zandbed gereed is. De bewerking heeft een interval van 10 dagen voordat 
kan worden begonnen met het leggen van de begane grondvloer. 

INTERVAL TRADITIONELE FUNDERINGSKIST: 10 dagen 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
De funderingsbalk met traditionele bekisting kan in combinatie met elke begane grondvloer 
worden toegepast. Zowel funderingen van woningbouwprojecten als woongebouwen zijn uit 
te voeren in funderingsbalken met traditionele bekisting. 
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Proces op de bouw 

TU /e 

1. Maatvoering vanuit bouwraam of met het MOUS-systeem en de Total Station; 
2. Egaliseren en verdichten van het zandbed zodat de bodemplaten voldoende warden 

ondersteu nd; 
3. Bekisting in de bouwput transporteren; 
4. Bekisting in elkaar zetten; 
5. Bekisting stellen; 
6. Het plaatsen van de wapeningskorven met de kraan en het aanbrengen van 

afstandhouders; 
7. Instortvoorzieningen aanbrengen; 
8. Storten van het beton; 
9. Funderingsbalken ontkisten; 
10. Schoonmaken, alien en transporteren funderingskist. 

(Gietbouwcentrum, 2005) 

E.1.3 Kleinpaneelkist 
De kleinpaneelkist is een systeembekisting en wordt toegepast bij de balkenfundering. Dat 
wil zeggen dat de bekisting is opgebouwd uit verschillende standaard delen . Deze delen 
warden op de bouwplaats gekoppeld en met de kraan op hun plek gehesen en gesteld. 
Kleinpaneelbekisting is een systeem met stalen of aluminium frames met daarin beplating. 
Hierin warden standaard frames gekoppeld om de fundering te realiseren . Kleine variatie is 
met de Kleinpaneelkist mogelijk. Met een systeemkist kan op een snelle manier de 
fundering gesteld warden. 

Fig. E.3 : Kleinpaneelkist (Gietbouw Centrum, 2006) 
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Kosten 
Activiteit Breedte Hoogte Kosten per m 1 

Kleinpaneelkist 350 400 € 56 70 
balkenfundering 500 € 64 so 

600 € 72 30 
400 400 € 61 20 

500 € 70 10 
600 € 79,05 

500 500 € 81,35 
600 € 92,50 
700 € 107,00 

Tabel E.3 : de kosten voor het toepassen van een kleinpaneelbekisting . 

Interval 
Het stellen van de kleinpaneelkist kan beginnen als de funderingspalen gereed zijn. De 
bewerking heeft een interval van 5 dagen voordat kan warden begonnen met het leggen 
van de begane grondvloer. 

INTERVAL KLEINPANEELKIST: 5 dagen 

Gevolaen voor overiae bouwdelen 
De funderingsbalk met kleinpaneelkist kan in combinatie met elke vrijdragende begane 
grondvloer warden toegepast. Zowel funderingen van woningbouwprojecten als 
woongebouwen zijn uit te voeren in met kleinpaneelbekisting. 

Proces op de bouw 
1. Maatvoering vanuit bouwraam of met het MOUS-systeem en de Total Station; 
2. Egaliseren en verdichten van het zandbed zodat de bodemplaten voldoende warden 

ondersteund; 
3. Bekistingspanelen in de bouwput transporteren; 
4. Bekisting stellen; 
5. Het plaatsen van de wapeningskorven met de kraan en het aanbrengen van 

afstand houders; 
6. Instortvoorzieningen aanbrengen; 
7. Sponningframes maken en stellen; 
8. Storten van de funderingsbalk; 
9. Funderingsbalken ontkisten; 
10. Schoonmaken, alien en transporteren funderingskist. 

(Gietbouwcentrum, 2005) 
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E.1.4 Stalen bekisting met kraanjuk 
De stalen bekisting met kraanjuk is een systeembekisting voor grotere standaard lengten en 
wordt toegepast bij de balkenfundering. De bekistingsdelen zijn verkrijgbaar in verschillende 
maten. De koppeling van de bekistingspanelen gebeurt door middel van jukken. De 
bekisting wordt door de bouwkraan aan deze jukken opgepakt en geplaatst. 

Fig. E.4: Stalen bekisting met kraanjuk (Gietbouw Centrum, 2006) 

Kosten 
Activiteit Breedte Hoogte Kosten per m 1 

Stalen bekisting met 350 400 ( 46,65 
kraanjuk 500 ( 54 45 

600 ( 62 25 
400 400 ( 51 15 

500 ( 60,10 
600 ( 69,00 

500 500 ( 71 30 
600 ( 82 45 
700 ( 95 20 

Tabel E.4: de kosten voor het toepassen van stalen bekisting. 

Interval 
Het stellen van de stalen bekisting kan beginnen als de funderingspalen gereed zijn. De 
bewerking heeft een interval van 5 dagen voordat kan worden begonnen met het leggen 
van de begane grondvloer. 

INTERVAL STALEN BEKISTING: 5 dagen 

Gevolqen voor overige bouwdelen 
De funderingsbalk met stalen bekisting kan in combinatie met elke vrijdragende begane 
grondvloer worden toegepast. Zowel funderingen van woningbouwprojecten als 
woongebouwen zijn uit te voeren in funderingsbalken met stalen bekisting. 
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Proces op de bouw 

TU/e 

1. Maatvoering vanuit bouwraam of met het MOUS-systeem en de Total Station; 
2. Egaliseren en verdichten van het zandbed zodat de bodemplaten voldoende warden 

ondersteund; 
3. Systeembekisting stellen; 
4. Het plaatsen van de wapeningskorven met de kraan en het aanbrengen van 

afstandhouders; 
5. Instortvoorzieningen aanbrengen; 
6. Sponningframes maken en stellen; 
7. Storten van de funderingsbalk; 
8. Funderingsbalken ontkisten; 
9. Schoonmaken, alien en transporteren funde ingskist. 

(Gietbouwcentrum, 2005) 

E.1.5 Prefab funderingsbalk 
Prefab funderingsbalken warden in de fabriek gemaakt en daarna op de bouw 
geassembleerd. Het gebruik van geprefabriceerde funderingsbalken heeft enkele voordelen 
ten opzichte van gestorte funderingsbalken. Zo kan er sneller warden gewerkt, en de 
funderingsbalken kunnen eerder warden belast. De funderingsbalken hebben een maximale 
lengte van 12 meter. De funderingsbalken hebben een standaard breedte van 350 of 
400mm. De hoogte varieert van 500 tot 600mm. Bij de leveranciers van de prefab 
funderingsbalk is het oak mogelijk om de complete fundering uit te besteden. Daarbij 
warden de palen en de funderingsbalken opgeleverd, en kan er meteen warden begonnen 
met het leggen van de begane grondvloer. 

Fig. E.5: Prefab funderingsbalk 
(www.ijbgroep.nl, 27 september 2006) 
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Fig. E.6: Prefab funderingsbalk 
(www.ijbgroep.nl, 27 september 2006) 
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Kosten 
Activiteit Breedte Hooqte Kosten oer m 1 (>100 m 1

) 

Prefab 350 400 -
fundering 500 € 79 10 

600 € 81,45 
400 400 -

500 € 85 60 
600 € 89 05 

Tabel E.5 : de kosten voor het toepassen van prefab fundering . 

Interval 
Het stellen van de prefab fundering kan beginnen als de funderingspalen gereed zijn. De 
bewerking heeft een interval van 2 dagen voordat kan warden begonnen met het leggen 
van de begane grondvloer. 

INTERVAL PREFAB FUNDERING: 2 dagen 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
De prefab funderingsbalk kan in combinatie met elke vrijdragende begane grondvloer 
warden toegepast. Zowel funderingen van woningbouwprojecten als woongebouwen zijn uit 
te voeren in funderingsbalken met stalen bekisting. 

Proces op de bouw 
1. De prefab palen moeten precies op hoogte warden geslagen; 
2. Boren van een gat in het theoretische middelpunt van de paalkop, en het verlijmen 

van een wapeningsstaaf 0 12 in de paalkop; 
3. Bekisten van de paalkop op hoogte met een laser; 
4. Storten van paalkop met krimpvrije betonmortel B45; 
5. Het plaatsen van de prefab funderingsbalken; 
6. Het aanstorten van de sparingsgaten met krimpvrije betonmortel van B45. 

(Gietbouwcentrum, 2005) 

E.1.6 Conclusie fundering 
Als de verschillende funderingsmethode met elkaar warden vergeleken valt op dat de 
funderingsbalk die gemaakt wordt met de traditionele funderingskist en de kleinpaneelkist 
duurder uitvallen dan de rest van de funderingsbalken. Omdat deze systemen regelmatig 
door Van Wanrooij warden toegepast is ervoor gekozen deze toch mee te nemen bij de 
keuze van een funderingsmethode. Dit betekent dat voor de keuze van de funderingsbalk 
alle funderingsmethodes kunnen warden toegepast. Bij de strokenfundering is alleen de 
traditionele funderingskist beschikbaar. 

E.2 De begane grondvloer 

Om de kosten van de verschillende vloeren te kunnen vergelijken wordt rekening gehouden 
met een Rc-waarde van 3,5 m2.K/W. 
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E.2.1 Begane grondvloer op grondslag 

TU /e 

De enige compleet in het werk gestorte begane grondvloer is de vloer gestort op een 
zandbed. De opbouw van de begane grondvloer bestaat dan uit een laag schoon zand, een 
werkvloer van folie, een laag isolatie en als laatste een laag beton. Om een begane 
grondvloer op zand toe te passen dient de ondergrond voldoende draagkracht te hebben. 
Wanneer een woning op palen moet worden gefundeerd is dit niet het geval, hier is een 
begane grondvloer op zand niet mogelijk. De begane grondvloer op staal kan dus alleen 
worden toegepast in combinatie met een strokenfundering. 

Kosten 
€37,34 per m2

. 

(incl. het verdichten van de grond) 

Interval 
Met het aanbrengen van de begane grondvloer op grondslag kan worden begonnen zodra de 
funderingsbalken zijn aangebracht. Daarna kan de ruimte tussen de funderingsbalken 
worden aangevuld met een zandbed van schoon zand en kan de werkvloer worden 
aangebracht. De bewerking heeft een interval van 5 dagen voordat kan worden begonnen 
met het maken van de wanden. 

INTERVAL BEGANE GRONDVLOER OP GRONDSLAG: 5 dagen 

Gevolqen voor overiqe bouwdelen 
Wanneer er een vloer op grondslag wordt toegepast betekend dit dat er geen kruipruimte 
kan worden toegepast. Het voordeel van een kruipruimte is dat de leidingen in geval van 
verstopping of lekken nog te bereiken zijn. Dit is bij een vloer op grondslag dus niet 
mogelijk. 

De vloer kan worden toegepast met alle type wanden en verdiepingsvloeren. 

Proces oo de bouwplaats 
1. Eventueel aanvullen en egaliseren zandbed; 
2. Aanbrengen van de folie voor de werkvloer; 
3. Aanbrengen van het isolatiemateriaal op de werkvloer; 
4. Bekisten van de begane grondvloer; 
5. Aanbrengen van de wapening; 
6. Storten van de begane grondvloer; 
7. Afwerken van de betonvloer. 

E.2.2 Ge"isoleerde kanaalplaatvloer 
De ge·isoleerde kanaalplaatvloer is een vrijdragende begane grondvloer. De kanaalplaten 
zijn geprefabriceerde, voorgespannen vloeren die zijn voorzien van holle kanalen. Deze 
kanalen dienen ter gewichtsbesparing . De kanaalplaat wordt standaard qeleverd in een 
breedte van 1200mm, daarnaast zijn passtroken leverbaar met breedtes van 300, 600 en 
900mm. De kanaalplaten worden just-in-time geleverd, dit geeft als voordeel dater weinig 
opslagplaats op de bouw benodigd is . 
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Fig. E. 7 : Ge"isoleerde kanaalplaatvloer (Betonson, 27 september 2006) 

De onderzijde van de kanaalplaat is voorzien van isolatie . Ter plaatse van de oplegging is de 
kanaalplaat uitgevoerd met nokken. Een aandachtspunt is de geluidsisolatie van de plaat ter 
plaatse van de woningscheidende wand. Om geluidslekken te voorkomen moet de kanalen 
ter plaatse van de woningscheidende wand warden dichtgezet, dit kan met bijvoorbeeld 
isolatiemateriaal. Als de vloeren zijn gelegd moeten de voegen gevuld warden met 
zandcementmortel. De vloer is na het leggen direct belastbaar. Met de kanaalplaatvloer kan 
eenvoudig en snel de begane grand dicht warden gelegd . De leidingen van de CV kunnen in 
de afwerklaag warden opgenomen. De overige leidingen warden onder de vloer door de 
kruipruimte geleid. 

Kosten 
Bij een overspanning tot 5, 7 m: €40,80 per m 2 

Bij een overspanning van 5,7 tot 6,3 m: €41,55 per m 2 

Bij een overspanning van 6,3 tot 7,2 m: €41,55 per m 2 

Bij een overspanning grater dan 7,2 m: €42,65 per m 2 

Interval 
Met het leggen van de kanaalplaatvloer kan warden begonnen zodra de 
funderingsbalken/kelderwanden zijn aangebracht. De bewerking heeft een interval van 1 
dag voordat kan warden begonnen met het maken van de wanden. 

INTERVAL GEISOLEERDE KANAALPLAATVLOER: 1 dag 

Gevolqen voor overiqe bouwdelen 
De leidingen van de CV kunnen in de afwerklaag van de vloer warden gestort, de overige 
leidingen warden door de vloer de kruipruimte ingebracht. 

De vloer kan warden gebruikt in combinatie met alle type wanden en verdiepingsvloeren. 
De vloer kan zowel warden toegepast bij grondgebonden woningen als bij woongebouwen. 

Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering vanuit referentielijnen; 
2. Oplegvilt en eventuele kopvulling gereed brengen; 
3. Kanaalplaten en paselementen plaatsen; 
4. randkist stellen; 
5. Voegvulling aanstorten ; 
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E.2.3 Rib-cassettevloer 
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Rib-cassettevloeren zijn fabrieksmatig gemaakte, vrijdragende begane grondvloeren. De 
vloeren bestaan uit een dunne laag beton aangebracht op isolatie. De draagkracht van de 
vloer wordt verkregen door de ribben van de vloer. De vloeren hebben afhankelijk van de 
fabrikant twee of drie ribben. De vloeren met twee ribben hebben een standaard breedte 
van 1200mm de ribbenvloer met drie ribben heeft een standaard breedte van 1800mm. De 
maximale lengte is circa 7,Sm. De ribben zijn in de fabriek voorzien van wapening, die 
eventueel op voorspanning kan warden gebracht. De vloeren warden just-in-time op de 
bouwplaats aangeleverd, en direct van de vrachtwagen in het werk geplaatst. Op deze 
manier is er geen opslagplaat op de bouw nodig voor de begane grondvloer. Dit is gunstig 
bij kleinere bouwplaatsen . Kleinere sparingen in de vloeren kunnen fabrieksmatig tussen de 
ribben warden meegenomen. Grotere sparingen kunnen alleen warden opgevangen door het 
weglaten van vloerelementen en het opvangen van de overige vloerelementen door 
plaatselijke funderingsbalken. In de afwerklaag kunnen installaties van de CV warden 
opgenomen. De overige installaties warden onder de vloer door de kruipruimte geleid. 

Fig . E.8 : Rib-cassettevloer 
(Betonson, 27 september 2006) 

Kosten 

Fig . E.9: plaatsen van een rib -cassettevloer 
(Bouwkosten on line, 2006) 

Bij een overspanning tot 5, 7 m: €39 ,OS per m2 

Bij een overspanning van 5,7 tot 6,3 m : €39,05 per m2 

Bij een overspanning van 6,3 tot 7,2 m : €40,15 per m 2 

De kosten uit bijlage D zijn met €1,25 verhoogd omdat bij het kostenoverzicht een Re is 
aangehouden van slechts 3,0 m2 .K/W, terwijl bij de overige vloeren een Re is aangehouden 
van 3,5 m2 .K/W. 

Interval 
Met het leggen van de ribbenvloer kan warden begonnen zodra de funderingsbalken zijn 
aangebracht. De bewerking heeft een interval van 1 dag voordat kan warden begonnen met 
het maken van de wan den. 

INTERVAL RIB-CASSETTEVLOER: 1 dag 
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Gevolgen voor overige bouwdelen 
De leidingen van de CV kunnen in de afwerklaag van de vloer warden gestort, de overige 
leidingen warden door de vloer de kruipruimte ingebracht. 

De vloer kan niet in combinatie met een traditioneel bekiste verdiepingsvloer warden 
toegepast. De krachten die vrijkomen bij het start van de traditioneel bekiste 
verdiepingsvloer zijn zo groat dat de rib-cassettevloer zou bezwijken tijdens de start van de 
verdiepingsvloer. De rib-cassettevloer wordt alleen toegepast als er geen kelder onder het 
gebouw zit. 

Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering vanuit referentielijnen; 
2. Oplegvilt en eventuele kopvulling gereed brengen; 
3. Rib-cassettevloeren vanaf de vrachtwagen op de plaats leggen; 
4. randkist stellen; 
5. Voegvulling aanstorten; 

( Betonson; 2006) 

E.2.4 Combinatievloer 
De combinatievloer is een systeemvloer opgebouwd uit betonnen liggers en vulelementen 
van isolatiemateriaal. Hierop wordt wapening aangebracht en een betonlaag op gestort. 
Omdat de liggers en vulelementen standaard materialen zijn kunnen deze uit voorraad 
warden geleverd. Dit heeft als voordeel dater geen wachttijd aan zit. De betonliggers 
warden gesteld op een afstand van circa 600mm h.o.h. Hiertussen warden vulelementen 
van EPS geplaatst. Daarna kan er wapening op warden gelegd en kan op het geheel een 
betonlaag warden aangebracht. 

Fig . E.10 : Schematisering combinatievloer 
(Gietbouw Centrum, 2006) 

Kosten 
Bij een overspanning tot 5,7m: €43,50 per m2

• 

Interval 
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Met het leggen van de combinatievloer kan warden begonnen zodra de funderingsbalken 
zijn aangebracht. De bewerking heeft een interval van 8 dagen voordat kan warden 
begonnen met het maken van de wanden. 

INTERVAL COMBINATIEVLOER: 8 dagen 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
De leidingen van de CV kunnen in de afwerklaag van de vloer warden gestort, de overige 
leidingen warden door de vloer de kruipruimte ingebracht. 

De vloer kan niet in combinatie met een traditioneel bekiste verdiepingsvloer warden 
toegepast. De krachten die vrijkomen bij het start van de traditioneel bekiste 
verdiepingsvloer zijn zo groat dat de dunne betonschil van de combinatievloer zou 
bezwijken tijdens de start van de verdiepingsvloer. De combinatievloer is alleen geschikt 
voor grondgebonden woningen, voor woongebouwen moet er een ander type begane 
grondvloer warden toegepast. 

Proces op de bouwplaats 
l. Maatvoeren van de T-liggers; 
2. Oplegging T-liggers uitvlakken; 
3. T-liggers leggen; 
4. Vulelementen leggen; 
5. Randbekisting stellen; 
6. Wapeningsnetten aanbrengen; 
7. Storten van de druklaag. 

(Gietbouwcentrum, 2006) 

E.2.5 Breedplaatvloer 
De breedplaatvloer is een half geprefabriceerde betonvloer. De breedplaatvloer is een dunne 
schil beton van 5 tot 10 cm die wordt gebruikt als verloren bekisting . In de schil is de 
benodigde wapening verwerkt. De wapening en leidingen warden op de breedplaatvloer 
aangebracht en daarna wordt er een druklaag van beton op de vloer gestort. De 
breedplaatvloer kan alleen als begane grondvloer warden toegepast indien er een kelder 
wordt toegepast. De breedplaatvloer moet tijdens de start warden ondersteund door 
onderslagen. Wanneer er geen kelder is kunnen deze onderslagen niet warden aangebracht. 
Om de breedplaatvloer geschikt te maken als begane grondvloer moet er onder de 
breedplaat isolatie warden aangebracht. Dit kan pas gebeuren als de stempels onder de 
vloer verwijderd zijn. De isolatie bestaat vaak uit houtwolcementplaten die dan tevens 
dienen als plafondafwerking voor de kelder. Omdat de breedplaatvloer alleen kan warden 
toegepast als er een kelder aanwezig is, is de breedplaatvloer als begane grondvloer alleen 
geschikt voor appartementengebouwen . 

Kosten 
Bij een overspanning tot 5,7 m: €54,90 per m2

• 

Bij een overspanning van 5,7 tot 6,3 m: €57,65 per m2
. 

Bij een overspanning van 6,3 tot 7,2 m: €60,40 per m2
• 
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Interval 
Met het leggen van de breedplaatvloer kan warden begonnen zodra de kelderwanden 
gereed zijn. De bewerking heeft een interval van 7 dagen voordat kan warden begonnen 
met het maken van de wanden. 

INTERVAL BREEDPLAATVLOER: 7 dagen 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
De leidingen van de CV kunnen in de afwerklaag van de vloer warden gestort, de overige 
leidingen kunnen in de betonschil warden meegenomen of door de vloer naar de kelder 
warden gebracht. 

De breedplaatvloer als begane grondvloer kan alleen warden toegepast wanneer er een 
kelder in het project zit. De vloer moet tijdens de start warden ondersteund en dit is niet 
mogelijk wanneer er geen kelder in het project zit. Omdat normaliter er geen kelders onder 
seriematig gemaakte grondgebonden woningen zitten is de breedplaatvloer als begane 
grondvloer alleen geschikt voor woongebouwen. 

(Betonson, 2003; Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2006) 

E.2.6 Conclusie begane grondvloer 
Als er een vergelijking wordt gemaakt van de verschillende begane grondvloeren vallen 
diverse dingen op. Zo kan er niet zomaar een willekeurige begane grondvloer bij een 
gebouw warden toegepast. De vloeren hebben alien aparte eigenschappen die geschikt zijn 
voor een bepaald type gebouw. Als de kosten van de verschillende vloeren met elkaar 
warden vergeleken is te zien dat de kosten van de combinatievloer circa 10% hoger zijn dan 
die van de overige begane grondvloeren. Daarnaast is het bewerkingsinterval enkele dagen 
langer dan bij de overige begane grondvloeren. Daarom is besloten deze vloer niet op te 
nemen bij de keuze van de begane grondvloer. De begane grondvloeren die wel kunnen 
warden toegepast staan hieronder beschreven, hierbij is een splitsing gemaakt tussen 
vloeren die kunnen warden toegepast bij grondgebonden woningen en woongebouwen. 

Grondgebonden woningen: 
- Vloer op grondslag; 
- Ge'isoleerde kanaalplaatvloer; 
- Rib-cassettevloer. 

Woongebouwen: 
- Vloer op grondslag; 
- Rib-cassettevloer; 
- Ge'isoleerde kanaalplaatvloer; 
- Breedplaatvloer. 

15 me; 2007 
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E.3 Complete woningcasco's 

E.3.1 Tunnelgietbouw 

Tunnelgietbouw is een gietbouwmethode waarbij de wanden en vloeren gelijktijdig worden 
gestort. De bekiste breedtemaat moet voor alle beuken gelijk zijn en niet iedere keer 
opnieuw worden ingesteld. De kist wordt gesteld tegen een kim. Op die manier staat de kist 
automatisch op de juiste plaats. Er zijn 3 type tunnelkisten. De hele tunnelbekisting, waarbij 
de bekisting in een keer een hele beuk in de lengte en breedte bestrijkt. Deze kist is het 
minst arbeidsintensief, maar heeft wel de zwaarste kraan nodig. De tunnelmoten, waarbij 
de tunnel nog steeds over de complete breedte van een beuk staat maar in de lengte in 
verschillende moten is verdeeld. En de halftunnelbekisting die bestaat uit twee halve 
tunnels, waarbij iedere kist een wand en een deel van de vloer bekist. 

Fig. E.12: stellen van de tunnelkist 
(Gietbouw Centrum, 2006) 

Kosten 

Fig. E.13: Hijsen van een tunnelkist. 
(Gietbouw Centrum, 2006) 

De kosten voor de wanden en vloeren verschillen tussen een tussenwoning en een 
eindwoning. De wanden van de tussenwoning worden uitgevoerd in een massieve wand van 
250mm ongewapend beton of bij de grondgebonden woningen in een spouwmuur met 2 
betonwandjes van 120mm en een luchtspouw van 60mm. De kopwanden zijn uitgevoerd in 
150mm gewapend beton, met 50 kg/m 3 wapening. De woningbreedte van 4,80 t/m 5,lOm 
hebben 40 kg/m 3 vloerwapening. De woningbreedte van 5,40 t/m 5,70m hebben 45 kg/m 3 

vloerwapening. De vloeren met een overspanning van 6,0m hebben 50 kg/m 3 

vloerwapening. In de kosten zijn het behangklaar maken van de wanden en het uitvlakken 
van de plafonds meegenomen. Er is een verschil in kosten voor het tunnelen van 
woongebouwen en woningen. De kosten uit www.bouwkosten.nl zijn zo aangepast dater de 
woningen een vloerdikte krijgen van 230mm, daarnaast zijn meerprijzen voor een 
spouwmuur bepaald. In tabel E.5 t/m E.8 staan de kosten van het tunnelen van een 
grondgebonden woning. 
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EINDWONING (woningscheidende wand, massief) 
Woningbreedte Vloerdikte Kosten per m 1 woningdiepte 
in m 1 in mm Begane grond verdieping 

4,8 230 ( 419 - ( 436 -
5 1 230 ( 433 - ( 451 -
54 230 ( 448 - ( 475 -
5,7 230 ( 463 - ( 480 -
60 230 ( 479 - ( 497 -
Tabel E.S: Kosten grondgebonden woning, eindwon1ng met tunnel, mass1eve wand. 

EINDWONING (woningscheidende wand, spouw) 
Woningbreedte Vloerdikte Kosten per m 1 woningdiepte 
in m 1 inmm Begane grond verdieping 

4,8 230 ( 435,- ( 452,-
5,1 230 ( 450 - ( 468,-
5.4 230 ( 474,- ( 492 -
5,7 230 ( 480,- ( 497 -
6,0 230 ( 496,- ( 514,-
Tabel E.6: Kosten grondgebonden woning, e1ndwon1ng met tunnel, spouwmuur . 

TUSSENWONING (woningscheidende wand, massief) 
Woningbreedte Vloerdikte Kosten per m 1 woninqdiepte 
in m 1 in mm Begane grond verdieping 

48 230 ( 354,- ( 360,-
5 1 230 ( 369,- ( 375,-
5,4 230 ( 393,- ( 399,-
5,7 230 ( 399,- ( 405,-
6,0 230 ( 415,- ( 421,-
Tabel E.7: Kosten grondgebonden woning, tussenwoning met tunnel, massieve wand. 

TUSSENWONING (woningscheidende wand, spouw) 
Woningbreedte Vloerdikte Kosten per m 1 woninqdiepte 
in m 1 in mm Begane grond verdieping 

48 230 ( 386 - ( 392,-
5 1 230 ( 401 - ( 407,-
54 230 ( 425 - ( 431 -
57 230 ( 431 - ( 437,-
60 230 ( 447,- ( 453 -
Tabel E.8 : Kosten grondgebonden woning, tussenwonmg met tunnel, spouwmuur. 
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De vloeren moeten in woongebouwen zwaarder warden uitgevoerd om te voldoen aan de eis 
van de geluidsisolatie. Indien de tunnels warden toegepast bij woongebouwen zijn de 
kosten hog er omdat er een zwaardere ( dikkere) vloer dient te word en toegepast. De kosten 
van tunnelen bij woongebouwen staan vermeldt in tabel E.9 en E.10. 

EINDWONING (woningscheidende wand, massief) 
Woningbreedte Vloerdikte Kosten per m 1 woningdiepte 
in m 1 in mm Begane grond verdieping 

4,8 300 € 500 - €517,-
5,1 300 € 510 - € 528,-
5,4 300 € 526,- € 542,-
5,7 300 € 545,- € 562,-
60 300 € 570,- € 589 -
Tabel E.9: Kosten woongebouw, eindwoning met tunnel, massieve wand. 

TUSSENWONING (woningscheidende wand, massief) 
Woningbreedte Vloerdikte Kosten per m 1 woningdiepte 
in m 1 in mm Begane grond verdieping 

4,8 300 € 435,- € 441,-
5,1 300 € 455,- € 461,-
5,4 300 € 480,- € 486 -
5,7 300 € 495 - € 501 -
6,0 300 € 514 - € 521,-
Tabel E.10 : Kosten woongebouw, tussenwoning met tunnel, massieve wand. 

Naast de kosten die in tabel E.5 t/m E.10 staan vermeldt zijn er per tunnel oak nag 
opstartkosten die moeten warden meegerekend. De opstartkosten zijn kosten voor het 
transport van de tunnel naar de bouw en het programmeren van de tunnelkist. Dit is per 
tunnel€ 6000,- bij een massieve wand en€ 7250,- voor een wand met spouw. 

Productienorm 
Met het tunnelen kan begonnen zodra de kimmen op de begane grondvloer zijn gesteld. De 
bewerking heeft een interval van 10 dagen voordat wordt begonnen de topwanden/ het dak. 
Er zijn verschillende productiesnelheden mogelijk met de tunnelkist. Dit ligt aan de 
hoeveelheid tunnels die warden ingezet en de routing op de bouwplaats. Aan de inzet van 
meerdere tunnels zitten echter oak weer kosten verbonden. 

INTERVAL TUNNELKIST: 10 dagen 
PRODUCTIENORM: 1 tot 4 won/dg 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
De tunnelkist kan zowel voor woongebouwen als grondgebonden woningen warden gebruikt. 
Bij de woongebouwen zal de wand massief warden uitgevoerd. De woningscheidende wand 
van de grondgebonden woningen kan zowel uitgevoerd warden in een massieve wand als in 
spouwmuurconstructie. 
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De leidingen en sparingen warden voor de start aangebracht. Na het storten van het beton 
kunnen hier geen wijzigingen meer in warden aangebracht. Dit beperkt de keuzevrijheid van 
de kopers. 
Er zijn in de woning geen dragende wanden meer nodig. Alie binnenwanden kunnen dus 
warden uitgevoerd als niet-dragende wand, dit geldt oak voor de gevelvulling. Als 
gevelvulling kunnen de volgende elementen warden toegepast: kalkzandsteen, cellenbeton 
en houtskelet . 

Bouwfvsische eiqenschappen 
Om aan de eisen te voldoen die staan in het bouwbesluit moeten de vloeren en wanden 
voldoende dik warden uitgevoerd. De maatgevende eis is de eis met betrekking tot de 
geluidsisolatie. Een wand van 250mm voldoet aan de eisen die warden gesteld door het 
bouwbesluit . Wanneer de wens bestaat om te voldoen aan het isolatieniveau van duurzaam 
bouwen kan er een spouwmuur warden toegepast met wandjes van 120mm en een 
luchtspouw van 60mm. GIW geeh, in verband met de geluidsisolatie, de voorkeur aan een 
spouwmuur. Duurdere woningen moeten dan oak altijd warden uitgevoerd met een 
spouwmuur. 

De vloeren in woongebouwen moeten aan dezelfde geluidsisolatie-eisen voldoen als de 
wanden. Voor de vloer zijn er twee manieren om ervoor te zorgen dat de geluidsisolatie 
wordt bereikt. Als eerste kan de vloer warden uitgevoerd met voldoende massa, uit de 
praktijk blijkt dat een massieve betonvloer van 300mm met een cementdekvloer van SOmm 
voldoet aan de eisen. Een andere methode is het toepassen van een zwevende dekvloer. De 
vloer kan dan slanker warden uitgevoerd, een massieve betonvloer van 190mm met een 
verende laag van 20mm en een dekvloer van SOmm. In potentie kan er met een zwevende 
dekvloer een hogere geluidsisolatie warden behaald dan met een massieve betonvloer. Het 
toepassen van een zwevende dekvloer heeh echter oak enkele nadelen. Wanneer de 
dekvloer niet goed van de zijkanten wordt vrijgehouden bestaat er de kans op "kortsluiting", 
wat het geluid zeer nadelig be'invloed . Oak bij leidingdoorvoeren bestaat de kans op 
kortsluiting. Daarnaast leert de praktijk dat bewoners bij het leggen van een parketvloer 
een tweede verende laag aanbrengen. Dit heeh echter een nadelig effect op de 
geluidsisolatie. Daarom wordt er geen zwevende dekvloer toegepast. 

Proces oo de bouwplaats 
l. Maatvoering vanuit referentielijnen; 
2. Tunnels transporteren naar stelplaats; 
3. Eventueel tunnelhelhen koppelen; 
4. Aanbrengen instortvoorzieningen; 
5. Eindwandsteigers monteren; 
6. Eindwanden bekisten; 
7. Spouwkist plaatsen 
8. Kopschotten bekisten; 
9. Omloopsteiger plaatsen, verwijderen; 
10. Randbekisting stellen; 
11 . Storten beton; 
12. Afdekzeilen plaatsen, verwijderen; 
13. Tunnels ontkisten, uitrijden/hijsen; 
14. Schoonmaken, alien en transporteren tunnelkist. 

(Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2006) 
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E.4 De dragende wanden 

E.4.1 Betonwand in het werk gestort 
Gietbouw heeft in de woningbouw vele voordelen. De belangrijkste zijn de stabiliteit, de 
geluidsisolerende functie en de brandwerendheid. Wanneer een casco in beton wordt 
uitgevoerd zijn er bij laagbouw geen extra stabiliteitsvoorzieningen meer nodig. De 
stabiliteit van de constructie komt van de momentvaste verbinding tussen vloer en wand. 
Indien de woningscheidende wanden massief warden uitgevoerd kunnen deze zelfs 
ongewapend warden uitgevoerd . Daarnaast is het mogelijk om met beton een zeer goede 
geluidsisolatie te halen. Door het toepassen van een spouwmuurconstructie in beton kan de 
geluidseis van duurzaam wonen warden behaald. Als de woningscheidende wand in 250mm 
massief beton wordt uitgevoerd voldoet deze echter oak aan de geluidsisolatie-eis van het 
bouwbesluit. Naast het voldoen aan de eis met betrekking tot de geluidsisolatie, kan de 
betonwand oak eenvoudig voldoen aan de brandwerendheidseis. De woningscheidende 
voldoen zonder aanpassingen aan de eis. De kopwanden kunnen eenvoudig aan de eis 
voldoen door de wapening voldoende betondekking te geven. 

Fig. E.14 : Storten van de betonwand in het werk. 
(Gietbouw Centrum, 2006) 

Fig . E.15 : Wandkist gesteld op begane grondvloer. 
(Gietbouw Centrum, 2006) 

Bij een betonwand warden installaties en sparingen tijdens de start meegenomen. Dit heeft 
als voordeel dater geen lateiconstructies nodig zijn. Het heeft echter als nadeel dater 
naderhand niet eenvoudig aanpassingen in de wand kunnen warden gemaakt. In 
tegenstelling tot een kalkzandsteenwand kunnen er in de betonwand niet eenvoudig sleuven 
warden gezaagd om extra leidingen in de wand te verwerken. Dit betekent dat de 
gebruikers in een vroeg stadium hun keuze met betrekking tot de installaties bekend 
moeten maken. Vooral wanneer kopers in een later stadium hun huis kopen biedt dit de 
koper weinig vrijheid. 
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Kosten 
Voor de kosten van de wand is er rekening gehouden met een stalen systeembekisting. De 
woningscheidende wand is uitgevoerd in 250mm ongewapend beton of twee spouwbladen 
van 120mm beton en een luchtspouw van 60mm. De wand van de eindgevel is uitgevoerd 
als 150mm gewapend beton met 50 kg wapening per m 3 bij de massieve woningscheidende 
wanden en 200mm gewapend beton met 50 kg wapening per m 3 bij de woningscheidende 
spouwmuur. De kosten van de betonwand zijn inclusief het behangklaar maken van de 
wanden. De kosten van de massieve woningscheidende betonwand staat in tabel E.11, die 
van de spouwmuur staat in tabel E.12 en de kosten van de eindwand staat in tabel E.13. In 
tabel E.14 staan de kosten van het maken van een topwand als een in het werk gestorte 
wand. 

WONINGSCHEIDENDE WAND (massief) 
Lenqte wand in m 1 Begane qrond Verdieoing 
< 7,2 ( 40,50 ( 41 95 
7,2 t/m 8,4 ( 39 80 ( 41 -
8,4 t/m 9,6 ( 39,30 ( 40,35 
> 9,6 ( 38 90 ( 39,80 
Tabel E.11: kosten woningscheidende wand (massief 250mm) in het werk gestort beton per m2

. 

WONINGSCHEIDENDE WAND (spouw) 
Lengte wand in m 1 Begane grond Verdieping 
< 7 2 ( 44 55 ( 46,15 
7,2 t/m 8,4 ( 43,78 ( 45,40 
8,4 t/m 9 6 ( 43 23 ( 44 39 
>96 ( 42 79 ( 43,78 
Tabel E.12: kosten woningscheidende wand (spouw 120-60-120mm) in het werk gestort beton per m2

. 

EINDWAND Eindwand bij massieve Eindwand bij spouwmuur 
wand (150mm) (200m) 

Lengte wand in m 1 Begane Verdieping Begane grond Verdieping 
Qrond 

< 7 2 ( 37 75 ( 40 60 ( 50 33 ( 54 13 
7 2 t/m 8 4 ( 37 75 ( 39 90 ( 50 33 ( 53,20 
8 4 t/m 9,6 ( 37 - ( 39 35 ( 49 33 ( 52,47 
> 9,6 ( 36 75 ( 38,95 ( 49 00 ( 51,93 
Tabel E.13: kosten eindwand in het werk gestort beton per m2

. 
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TOPWAND 
Lengte wand Kosten woning- Kosten woning- Kosten 
in m 1 scheidende scheidende eindwand 

wand (massief) wand (spouw) per m 2 

per m 2 per m 2 (massief) 
<48 € 58 70 € 64,57 € 68 70 
4,8 t/m 6 0 € 51,50 € 56,65 € 59 50 
6 0 t/m 7 2 € 50,85 € 55 94 € 55 45 
7 2 t/m 8 4 € 50A5 € 55 50 € 53 45 
8 4 t/m 9 6 € 51,15 € 56 27 € 52,20 
>96 € 50,50 € 55,55 € 50, 10 
Ta be I E .14: Kosten topwand beton in het werk gestort per m2

. 

Prod uctienorm 

TU/e 

Kosten 
eindwand 
per m 2 

(spouw) 
€ 91 60 
€ 79,33 
€ 73 93 
€ 71 27 
€ 69 60 
€ 66,80 

Met het stellen van de wandkist kan worden begonnen zodra de begane grondvloer gereed 
is. De bewerking heeft een interval van 2 dagen voordat kan worden begonnen met het 
maken van verdiepingsvloer of dak. 

Er zijn verschillende productiesnelheden mogelijk met de wandkist. Dit ligt aan de 
hoeveelheid wandkisten en de routing op de bouwplaats. Aan de inzet van meer wandkisten 
zitten echter ook weer kosten verbonden. 

INTERVAL BETONWAND: 2 dagen 
PRODUCTIENORM: 0,5 tot 2,0 won/dg 

Gevolqen voor overiqe bouwdelen 
Betonwanden kunnen zowel voor woongebouwen als grondgebonden woningen worden 
gebruikt. Bij de woongebouwen zal de wand massief worden uitgevoerd. De 
woningscheidende wand van de grondgebonden woningen kan zowel uitgevoerd worden in 
een massieve wand als in spouwmuurconstructie. 

De leidingen en sparingen worden voor de stort aangebracht . Na het storten van het beton 
kunnen hier geen wijzigingen meer in worden aangebracht. Dit beperkt de keuzevrijheid van 
de kopers. 

Door de monoliete constructie zijn er geen dragende wanden in de woning meer nodig. Alie 
binnenwanden kunnen dus worden uitgevoerd als niet-dragende wand, dit geldt ook voor de 
gevelvulling. Als gevelvulling kunnen de volgende elementen worden toegepast: 
kalkzandsteen, cellenbeton en houtskelet. 

Bouwfysische eigenschappen 
Om de geluidisolatie te halen moet er een woningscheidende betonwand worden toegepast 
van 250mm. Het is ook mogelijk om een spouwmuur van beton toe te passen. De 
spouwmuur bestaat uit twee wanden van 120mm en een luchtspouw van 60mm. Deze 
spouwmuur heeft een grotere geluidsisolatie maar is duurder dan de massieve 
woningscheidende wand. Voor goedkopere woningen en wanden in woongebouwen kan de 
massieve betonwand worden gebruikt. Duurdere woningen moeten uitgevoerd worden met 
spouw. 
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Door de wapening in de betonwand voldoende dekking te geven is eenvoudig te voldoen 
aan de eis die in het bouwbesluit gesteld wordt aan de brandwerendheid. 

Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering aanbrengen op de betonvloer; 
2. Omloopsteiger plaatsen; 
3. Eerste wandelement stellen; 
4. Kopschot aanbrengen; 
5. Aanbrengen instortvoorzieningen; 
6. Sluitwand stellen; 
7. Stormvoorzien i ngen monteren; 
8. Aanbrengen spouwkist; 
9. Storten van het beton; 
10. Wand ontkisten na de start van het beton; 
11. Wandbekisting schoonmaken en transporteren. 

Gevolqen voor overiqe bouwdelen 
De leidingen en sparingen warden voor de start aangebracht. Na het storten van het beton 
kunnen hier geen wijzigingen meer in warden aangebracht. 

Naast de woningscheidende wanden zijn er in de woning geen dragende wanden meer 
nodig. Alie binnenwanden kunnen dus warden uitgevoerd als niet-dragende wand, dit geldt 
dus ook voor de gevelvulling. 

Het toepassen van een kanaalplaatvloer sluit niet goed aan bij betonwanden. Omdat de 
kanaalplaat een oplegging heeft van 70-90mm die volledig vlak moet zijn kost dit veel tijd 
en moeite tijdens het storten van de wand. Een breedplaatvloer bijvoorbeeld heeft slechts 
een vlakke oplegging nodig van lOmm, dit is wel relatief eenvoudig te realiseren. 

(Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2006) 

E.4.2 Hollewand-element 
Het hollewand-element bestaat uit twee geprefabriceerde betonschillen die gekoppeld 
warden door wapening. Het hollewand-element kan warden gezien als een verloren 
constructieve bekisting. Op de bouwplaats wordt het hollewand-element volgestort en zo 
ontstaat een monoliet constructie. Het hollewand-element kan voor verschillende typen 
wanden warden gebruikt. Op het moment warden ze vaak toegepast als kelderwand of 
wanden in parkeergarages. Het is echter ook mogelijk woningscheidende wanden uit te 
voeren met een hollewand-element. De hollewand-element heeft enkele voordelen. De twee 
zijdes van de wand zijn in de fabriek gemaakt en glad afgewerkt, en is daarom geschikt als 
tweezijdig schoon beton. Een ander voordeel is dat op de bouwplaats geen andere bekisting 
meer benodigd is, en ook de wapening is al in de wand verwerkt. Het is mogelijk de 
bouwtijd te verkorten door het toepassen van een hollewand-element. De wanden kunnen 
snel warden gesteld, en door de gladde afwerking is er geen afwerking van de wanden meer 
nodig om deze behangklaar te maken. De wand is alleen uit te voeren als massieve wand, 
een ankerloze spouw maken met het hollewand-element is niet mogelijk. 
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Fig. E. 16: Stellen van hollewand-element. 
(www.fabiton.nl, 18 oktober 2006) 

Fig. E.17: Kelder opgebouwd uit hollewand-elementen. 
(www.fabiton.nl, 18 oktober 2006) 

De instortvoorzieningen warden in de fabriek meegenomen en hoeven dus niet meer op de 
bouwplaats warden aangebracht. Dit heelt echter wel als nadeel dat al in een zeer vroeg 
stadium de locatie van de verschillende voorzieningen bekend moet zijn. 

Kosten 
De kosten van een vierkante meter betonwand met een dikte van 250mm kost als het 
uitgevoerd wordt met een hollewand-element: C99,45. 
(Inclusief: stellen, wapening, start en afwerking.) 

Prod uctienorm 
Met het stellen van het hollewand-element kan warden begonnen zodra de begane 
grondvloer gereed is. De bewerking heelt een interval van 2 dagen voordat kan warden 
begonnen met het maken van verdiepingsvloer of dak. 

Er kan met het hollewandelement een productiesnelheid warden behaald van 0,5 tot 2,0 
woning per dag. 

INTERVAL BETONWAND: 2 dagen 
PRODUCTIENORM: 0,5 tot 2,0 won/dg 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
De hollewand-elementen kunnen zowel voor woongebouwen als grondgebonden woningen 
warden gebruikt. Het nadeel van het hollewand-element is dat deze alleen is uit te voeren 
als massieve betonwand. Dit betekent dat deze alleen als woningscheidende wand kan 
warden toegepast bij appartementengebouwen of goedkope grondgebonden woningen. 

De leidingen en sparingen warden in de fabriek aangebracht. Als de elementen geleverd zijn 
kunnen hier geen aanpassingen in meer warden gemaakt. Dit beperkt de keuzevrijheid van 
de kopers. 

Door de monoliete constructie zijn er geen dragende wanden in de woning meer nodig. Alie 
binnenwanden kunnen dus warden uitgevoerd als niet-dragende wand, dit geldt oak voor de 
gevelvulling. Als gevelvulling kunnen de volgende elementen warden toegepast: 
kalkzandsteen, cellenbeton en houtskelet. 
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Zowel de bekiste vloer als de breedplaatvloer kan warden toegepast in combinatie met het 
hollewand-element. 

Bouwfysische eigenschappen 
Om de geluidisolatie te halen moet er een woningscheidende betonwand warden toegepast 
van 250mm. 

Door de wapening in de betonwand voldoende dekking te geven is eenvoudig te voldoen 
aan de eis die in het bouwbesluit gesteld wordt aan de brandwerendheid. 

Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering aanbrengen op de betonvloer; 
2. Hoogtemaatvoering met behulp van uitvulblokjes; 
3. Positioneren van hollewand-element; 
4. Te load stellen hollewand-element; 
5. Fixeren hollewand-element met trek-/drukschoren; 
6. Eventueel benodigde bijlegwapening en koppelwapening aanbrengen; 
7. Verbindingen tussen de elementen aan de buitenzijde afdichten; 
8. Hollewand-element volstorten met beton. 

(Alvan, 2006) 

E.4.3 Kalkzandsteen lijmelement 
Kalkzandsteen is een niet gebakken kunststeen en is in Nederland een veel toegepast 
bouwmateriaal. Indien dragende wanden warden gelijmd of gemetseld wordt vrijwel altijd 
kalkzandsteen daarvoor gebruikt. Om het tempo van stapelbouw wanden te verhogen zijn 
er grotere lijmelementen ontwikkeld. Met die elementen is het mogelijk snel wanden te 
realiseren. Het is mogelijk om kalkzandsteen wanden uit te voeren als schoonwerk, hiervoor 
warden lijmblokken of -elementen met vellingkantjes gebruikt. In woningbouw is het echter 
gebruikelijk om de wanden later af te werken. Bij een gelijmde kalkzandsteen wand is er 
door de vlakheid en maatvastheid weinig afwerking nodig. Leidingen van installaties kunnen 
in de wanden warden opgenomen. Hiervoor wordt er na het stellen van de wand 
leidingsleuven in de wand gezaagd. Daarna warden de leidingen in de wanden aangebracht 
en warden de leidingsleuven weer dichtgemaakt. Het voordeel van het later aanbrengen van 
de leidingen is de keuzevrijheid van de kopers. Bij gietbouw is het niet mogelijk tijdens de 
bouw nag aanpassingen aan te geven in het leidingverloop. Bij kalkzandsteen is dit wel 
mogelijk. Het zagen heeft echter als nadeel dat het een hoop afval levert op de bouw, 
daarnaast is het zagen ongezond voor de bouwplaatsmedewerkers. De kalkzandsteen 
woningscheidende wand kan op twee manieren warden uitgevoerd, als massieve wand en 
als spouwmuur. Omdat er met de stapelbouwmethode geen monoliete constructie ontstaat, 
moeten de geveldelen dragend uitgevoerd warden, daarnaast kan het noodzakelijk zijn om 
een stabiliteitwand toe te passen. 
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Fig. E.18: lijmen kalkzandsteen eindwand 
(Calduran, 2006) 

Kosten 

Fig. E.19: lijmen kalkzandsteen spouwmuur 
(Calduran, 2006) 

Er zijn twee manieren om een woningscheidende wand van kalkzandsteen te maken. De 
eerste is door een spouwmuurconstructie toe te passen, hierbij warden er twee 
kalkzandsteen wandjes van 120 gelijmd met een luchtspouw ertussen van 60mm. De 
andere oplossing is een massieve kalkzandsteen wand toe te passen . Om aan de eisen van 
het bouwbesluit te voldoen wordt dit een massieve kalkzandsteen wand van 300mm. De 
eindwand bestaat uit een kalkzandsteenmuur van 120mm. In tabel E.15 zijn de kosten van 
het lijmwerk van een ankerloze spouwmuur opgenomen, in tabel E.16 de kosten van een 
massieve kalkzandsteen woningscheidende wand en in tabel E.17 staan de kosten van de 
eindwand. Alie voldoen aan de eisen van het bouwbesluit met betrekking tot de 
geluidsisolatie en brandwerendheid. 

Lengte wand in m 1 Kosten wand 
< 7,2 ( 57,-
7,2 t/m 8,4 ( 56,50 
8 4 t/m 9,6 ( 56 10 
>96 ( 55 85 
Tabel E.15: Kosten van woningscheidende wand per m2 (ankerloze spouwmuur 120-60-120). 

Lengte wand in m 1 Kosten wand 
<72 ( 55 60 
7,2 t/m 8,4 ( 54 90 
8,4 t/m 9,6 ( 54,30 
> 9,6 ( 53,85 
Tabel E.16: Kosten van woningscheidende wand per m2 (massieve wand 300mm) . 
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Lenqte wand in m 1 Kosten wand 
<72 € 30 15 
7 2 t/m 8,4 € 29 70 
8 4 t/m 9,6 € 29,30 
>96 € 29 05 
Tabel E.17: Kosten van een eindwand en de per m2 (120mm kalkzandsteen) 

De dragende gevelvulling kost C30,15 per m 2
• 

De toppen van de woning kunnen oak warden uitgevoerd in kalkzandsteen. De prijzen van 
een top uitgevoerd als spouwmuur en massieve woningscheidende wand staan vermeld in 
respectievelijk tabel E. 18 en E. 19. 

Lengte wand in m 1 Kosten woningscheidende Kosten eindwand per m 2 

wand per m 2 

> 4,8 € 73,80 € 38,70 
4,8 t/m 6,0 € 72,30 €37,70 
6 0 t/m 7 2 € 67,40 € 34 65 
7 2 t/m 8 4 € 64,85 € 31 65 
8 4 t/m 9 6 € 62,95 € 31 90 
< 9,6 € 61,70 € 38,70 
Ta be I E.18: Kosten topwand ankerloze spouwmuur per m2

• 

Lengte wand in m 1 Kosten woningscheidende Kosten eindwand per m 2 

wand per m 2 

> 4,8 € 73 60 € 38 70 
4 8 t/m 6,0 € 71 65 € 37 70 
6 O t/m 7,2 € 65 60 € 34 65 
7 2 t/m 8,4 € 62 45 € 31 65 
8 4 t/m 9,6 € 60,30 € 31,90 
< 9,6 € 58,90 € 30,70 
Tabel E.19 : Kosten topwand massieve woningscheidende wand per m 2

. 

De prijzen zijn inclusief het affilmen van de wanden. Om leidingen in de wanden te 
verwerken is het echter wel nodig om sleuven te zagen en deze later weer dicht te ma ken. 
Deze kosten zijn niet bij de prijs van de wanden meegenomen. De kosten hiervan staan 
vermeld in ta be I E. 20. In de kosten is het afwerken van de leidingsleuven na het zagen 
hiervan meegenomen. 
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Hoeveelheid leidingen in Kosten per woning 
kalkzandsteen wand 
Weiniq ( < 30m 1

) ( 150,-
Gemiddelde (30 tot 90m1

) ( 250,-
Veel (> 90m 1

) ( 350,-
Tabel E.20: Kosten aanbrengen van leidingen in kalkzandsteen wand . 

Productienorm 
Met het lijmen van de kalkzandsteen elementen kan warden begonnen zodra de begane 
grondvloer gereed is. De bewerking heeft een interval van 2 dagen voordat kan warden 
begonnen met het maken van verdiepingsvloer of dak. 

Er kan met het lijmen van kalkzandsteen elementen een productiesnelheid warden behaald 
van 0,5 tot 2,0 woning per dag. 

INTERVAL KALKZANDSTEEN WAND: 2 dagen 
PRODUCTIENORM: 0,5 tot 2,0 won/dg 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
Kalkzandsteen wanden kunnen zowel voor woongebouwen als grondgebonden woningen 
warden gebruikt. In grondgebonden woningen kan het beste een woningscheidende 
spouwmuur warden toegepast. Bij appartementengebouwen kan een massieve 
kalkzandsteenwand warden gemaakt. 

De leidingen warden na het lijmen van de wand aangebracht. Eerst moeten er sleuven 
warden gezaagd. Daarna kunnen de leidingen in de sleuven vastgezet warden en kunnen de 
sleuven warden afgewerkt. In verhouding met de betonwand kost het aanbrengen van de 
leidingen meer tijd. Bij het toepassen van een kalkzandsteen wand kunnen kopers echter in 
een later stadium aangeven waar de leidingen in de woningen komen. Dit biedt de koper 
meer keuzevrijheid. Vooral wanneer de woning in een later stadium wordt gekocht biedt het 
uitvoeren van de wand in kalkzandsteen voordelen . 

Omdat er bij stapelbouw geen monoliete constructie wordt verkregen moet de gevel 
dragend warden uitgevoerd. Dit biedt beperkingen met betrekking tot het gebruik van het 
materiaal. Voor de dragende gevel kan indien voor de dragende wanden kalkzandsteen is 
toegepast, oak het beste kalkzandsteen toegepast warden. 

De kalkzandsteen dragende wanden kunnen in combinatie met de breedplaatvloer, 
kanaalplaatvloer en de traditioneel bekiste vloer warden toegepast. 

Bouwfvsische eigenschaopen 
Kalkzandsteen is een onbrandbaar materiaal 16

. Daarom kan kalkzandsteen warden 
toegepast in constructies die dienen als brandscheiding. Een dragende kalkzandsteen wand 
met een dikte van 120mm heeft een brandwerendheid van 120 minuten. Zowel de 
spouwmuur als de massieve wand voldoen de brandwerendheidseisen die warden gesteld in 
het bouwbesluit. 

16 Klasse AO- zoals bepaald in NEN 6064 
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Er zijn bij kalkzandsteen twee manieren om een woningscheidende wand zo uit te voeren 
dat de geluidsisolatie-eis wordt behaald. Als eerste kan er een massieve wand warden 
toegepast. Deze massieve wand kan warden uitgevoerd in 300mm 'normaal' kalkzandsteen 
met een eigengewicht van 1700 kg/m3, of in 250mm kalkzandsteen hoogbouwelementen 
met een eigengewicht van 2200 kg/m3 . Door het grotere eigengewicht kan de massieve 
kalkzandsteen wand met hoogbouwelementen slanker warden uitgevoerd. Het voordeel is 
dater ruimte in de woning wordt gewonnen. Het nadeel is echter dat de kalkzandsteen 
hoogbouwelementen duurder zijn dan de "normale" kalkzandsteen elementen. Naast de 
massieve wand kan er oak een kalkzandsteen spouwmuur warden toegepast. Om aan de 
geluidsnorm te voldoen moeten de spouwbladen een dikte hebben van 120mm en moet er 
een luchtspouw tussen de wanden warden toegepast van 60mm. In verband met de 
geluidisolatie heeft een spouwmuurconstructie de voorkeur. De isolatiewaarde die daarmee 
kan warden bereikt is grater dan die van de massieve wand. Het nadeel is echter dater 
twee wandjes moeten warden gesteld in plaats van slechts een massieve wand . Bij 
goedkopere grondgebonden woningen en woongebouwen kan een massieve 
kalkzandsteenwand warden toegepast. Bij grondgebonden woningen heeft het echter de 
voorkeur een spouwmuur toe te passen . 

Proces oo de bouwplaats 
1. Maatvoering aanbrengen op betonvloer; 
2. Stellen metselprofielen; 
3. Kim aanbrengen; 
4. Vooropperen van de wandelementen, passtukken en lijmmortel; 
5. Opstellen van de elementenstelmachine; 
6. Elementen lijmen; 
7. Afsteken lijmresten en eventuele reparatie van beschadigingen ; 
8. Schoren van de wand . 

(Boveldt, 2004; Calduran, 2006) 

E.4.4 Cellenbetonelement 
Cellenbeton is een industrieel geproduceerd materiaal met steenachtige eigenschappen. De 
productie zorgt ervoor dat het beton een gering gewicht krijgt en daarmee een redelijke 
thermische isolatie. Cellenbeton kan voor verschillende doeleinden warden toegepast. 
Cellenbetonblokken kunnen zowel voordragende als niet-dragende binnenwanden warden 
toegepast. Door grotere cellenbetonelementen toe te passen kunnen wanden snel warden 
gerealiseerd. Omdat er gewicht wordt bespaard is de drukvastheid ten opzichte van beton 
oak verminderd, daarom wordt cellenbeton vooral toegepast voor laagbouw. 
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Fig. E.20: Cellenbeton woningcasco's 
(www .xella.nl, oktober 2006) 

Kosten 

Fig. E.21: lijmen cellenbetonmuur 
(www .xella.ni, oktober 2006) 

Om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen moet er een spouwmuurconstructie 
warden toegepast. De woningscheidende wand bestaat uit 2 cellenbeton wandjes (G5/800) 
met een dikte van 150mm en een luchtspouw van 70mm . De eindwand is een 
cellenbetonwand (G5/800) met een dikte van 150mm. 

De prijs van de cellenbeton spouwmuur is €96,68 per m 2
. 

De prijs van een cellenbeton eindwand is €48,49 per m 2
. 

De prijs van de cellenbeton dragende gevelvulling is €48,49 per m2
• 

Om leidingen in de wanden te verwerken is het echter wel nodig om sleuven te frezen en 
deze later weer dicht te maken. Deze kosten zijn niet bij de prijs van de wanden 
meegenomen. De kosten hiervan staan vermeld in tabel E.21. In de kosten is het afwerken 
van de leidingsleuven na het frezen hiervan meegenomen. 

Hoeveelheid leidingen in Kosten per woning 
kalkzandsteen wand 
Weinig ( < 30m 1

) € 50,-
Gemiddelde (30 tot 90m 1

) € 100,-
Veel (> 90m 1

) € 150,-
Tabel E.21: Kosten aanbrengen van leidingen in de cellenbetonwand . 

Productienorm 
Met het lijmen van de cellenbeton elementen kan warden begonnen zodra de begane 
grondvloer gereed is. De bewerking heeft een interval van 2 dagen voordat kan warden 
begonnen met het maken van verdiepingsvloer of dak . 

Er kan met het lijmen van cellenbeton elementen een productiesnelheid warden behaald van 
0,5 tot 2,0 woning per dag. 
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INTERVAL CELLENBETON WAND: 2 dagen 
PRODUCTIENORM: 0,5 tot 2,0 won/dg 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
De cellenbeton wanden zijn door de geringe draagkracht vooral geschikt als wanden bij 
grondgebonden woningen . Appartementengebouwen kunnen het beste in een ander type 
woningscheidende wand warden uitgevoerd. 

De leidingen warden na het lijmen van de wand aangebracht. Eerst moeten er sleuven 
warden gefreesd . Daarna kunnen de leidingen in de sleuven vastgezet warden en kunnen de 
sleuven warden afgewerkt . In verhouding met de betonwand kost het aanbrengen van de 
leidingen meer tijd. Bij het toepassen van een cellenbetonwand kunnen kopers echter in een 
later stadium aangeven waar de leidingen in de woningen moeten komen. Dit biedt de 
koper meer keuzevrijheid. Vooral wanneer de woning in een later stadium wordt gekocht 
biedt het uitvoeren van de wand in cellenbeton voordelen . 

Omdat er bij stapelbouw geen monoliete constructie wordt verkregen moet de gevel 
dragend warden uitgevoerd. Dit biedt beperkingen met betrekking tot het gebruik van het 
product. Voor de dragende gevel kan, indien voor de dragende wanden cellenbeton is 
toegepast, oak het beste cellenbeton toegepast warden . 

De cellenbeton wanden kunnen het beste in combinatie met de kanaalplaatvloer warden 
uitgevoerd. 

Bouwfysische eigenschappen 
Cellenbeton is een onbrandbaar materiaal. Daarom kan cellenbeton warden toegepast in 
constructies die dienen als brandscheiding. Een cellenbeton wand van lOOmm heeft een 
brandwerendheid van 180 minuten. De spouwmuur met twee cellenbeton wanden van 
150mm voldoet dus aan de eis zoals die is gesteld in het bouwbesluit. 

Om de geluidseis van het bouwbesluit te halen moet er een spouwmuurconstructie warden 
toegepast . De wanden moeten warden uitgevoerd in 150mm cellenbeton met de kwaliteit 
G5/800 en een luchtspouw van 70mm. 

Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering aanbrengen op betonvloer; 
2. Stellen metselprofielen; 
3. Kim aanbrengen; 
4. Vooropperen van de wandelementen, passtukken en lijmmortel; 
5. Opstellen van de elementenstelmachine ; 
6. Elementen lijmen; 
7. Afsteken lijmresten en eventuele reparatie van beschadigingen; 
8. Schoren van de wand. 

(Boveldt, 2004; Xella, z.d.) 

E.4.5 Lichtgewicht keramische metselstenen 
De lichtgewicht Keramische metselsteen is in de bouwwereld beter bekend onder de 
merknaam "Poriso". De stenen zijn leverbaar met dikte van 100, 120 en 140mm. De 
lichtgewicht keramische metselsteen wand is ongeveer 30% lichter dan een traditionele 
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baksteen wand. Ondanks dit lagere eigengewicht is toch geschikt als voor dragend 
metselwerk. Het grootste deel van de lichtgewicht keramische metselstenen zijn leverbaar 
in hol- en doluitvoering. De hol- en doluitvoering zorgt ervoor dat de stootvoeg niet met 
metselspecie hoeft te warden aangezet. Daarnaast heeft de hol- en doluitvoering een 
positief effect op de geluidsisolatie en de druksterkte van het metselwerk. 

Kosten 
De woningscheidende wand bestaat uit twee Lichtgewicht keramische metselsteen wanden 
van lOOmm en een luchtspouw van 60mm. De eindwand en dragende gevelvulling wordt 
uitgevoerd als een wand van lOOmm. 

Lengte wand in m 2 Kosten Kosten eindwand Kosten 
woningscheidende per m 2 gevelvulling per 
wand per m 2 m2 

Rechte wand € 85,20 € 42 60 € 42,60 
Toowand € 89,30 € 44 65 -
Tabel E.2 2: Kosten van de lichtgewicht keramische metselsteen wand per m 2

. 

De prijzen voor de lichtgewicht keramische metselsteen wand zijn inclusief het behangklaar 
maken van de wanden. Om de leidingen in de wanden te verwerken is het echter wel nodig 
om sleuven te zagen en deze later weer dicht te maken. Deze kosten zijn niet bij de prijs 
van de wanden meegenomen . De kosten hiervan staan vermeld in tabel E.23. De kosten 
zijn inclusief het aanvullen en afwerken van de leidingsleuven. 

Hoeveelheid leidingen in Kosten per woning 
kalkzandsteen wand 
Weiniq ( < 30m 1

) € 150,-
Gemiddelde (30 tot 90m 1

) € 250,-
Veel (> 90m 1

) € 350,-
Tabel E.23: Kosten aanbrengen van leidingen in een Lichtgewicht keramische metselsteen wand. 

Productienorm 
Met het metselen van de lichtgewicht keramische metselsteen wand kan warden begonnen 
zodra de begane grondvloer gereed is. De bewerking heeft een interval van 5 dagen voordat 
kan warden begonnen met het maken van verdiepingsvloer of dak. 

Er kan met het metselen van lichtgewicht keramische metselsteen wanden een 
productiesnelheid warden behaald van 0,5 tot 1,0 woning per dag. 

INTERVAL LICHTGEWICHT KERAMISCHE METSELSTEEN: 5 dagen 
PRODUCTIENORM: 0,5 tot 1,0 won/dg 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
Door de beperkte geluidsisolatie is het noodzakelijk om een spouwmuur toe te passen. Dit 
zorgt ervoor dat de lichtgewicht keramische metselsteen wand alleen geschikt is voor 
grondgebonden woningen en niet voor appartementengebouwen . 
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De leidingen warden na het metselen van de wand aangebracht. Eerst moeten er sleuven 
warden gezaagd. Daarna kunnen de leidingen in de sleuven vastgezet warden en kunnen de 
sleuven warden afgewerkt. In verhouding met de betonwand kost het aanbrengen van de 
leidingen meer tijd. Bij het toepassen van een Lichtgewicht keramische metselsteen wand 
kunnen kopers echter in een later stadium aangeven waar de leidingen in de woningen 
komen. Dit biedt de koper meer keuzevrijheid. 

Omdat er bij stapelbouw geen monoliete constructie wordt verkregen moet de gevel 
dragend warden uitgevoerd. Dit biedt beperkingen met betrekking tot het gebruik van het 
product. Voor de dragende gevel kan indien voor de dragende wanden lichtgewicht 
keramische metselsteen is toegepast, oak het beste lichtgewicht keramische metselsteen 
toegepast warden. 

De lichtgewicht keramische metselsteen wanden kunnen in combinatie met de 
breedplaatvloer, kanaalplaatvloer en de traditioneel bekiste vloer warden toegepast. 

Bouwfysische eiqenscha ppen 
Lichtgewicht keramische metselsteen is een onbrandbaar materiaal. De Lichtgewicht 
keramische metselsteen spouwmuur heeft een brandwerendheid van 180 minuten. Deze 
voldoet dus aan de eisen die in het bouwbesluit warden gesteld aan de brandwerendheid 
van de constructie. 

Het is niet mogelijk om een massieve Lichtgewicht keramische metselsteen-wand zo uit te 
voeren dat deze voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, er moet als woningscheidende 
wand altijd een ankerloze spouwmuur warden toegepast. De geluidsisolatie van een 
spouwmuur met twee Lichtgewicht keramische metselsteen wandjes van lOOmm en een 
luchtspouw van 60mm is ruim voldoende om de eisen van het bouwbesluit te behalen. De 
spouwmuur met twee Lichtgewicht keramische metselsteen wanden van 120 en een 
luchtspouw van 60mm voldoet zelfs aan de comfortklasse van NEN 1070. 

Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering aanbrengen op betonvloer; 
2. Stellen metselprofielen; 
3. Vooropperen van de stenen en metselspecie; 
4. Metselen stenen; 
5. Zagen van leidingsleuven; 
6. Aanbrengen leidingen; 
7. Afwerken van de leidingsleuven; 
8. Aanbrengen stucwerk op metselwand. 

(Wienerberger, 2006) 

E.4.6 Prefab lichtbetonnen wanden 
Er zijn verschillende soorten prefab lichtbetonnen wanden. In dit verslag is het Flexcasco 
systeem aangehouden. Het FlexCasco is een innovatie ontwikkeld door VBI. Het systeem 
bestaat uit lichtbetonnen prefab wanden waarin eenvoudig leidingen kunnen warden 
gefreesd. Deze warden toegepast in combinatie met de leidingvloer van VBI. Op die manier 
kunnen leidingen eenvoudig in de prefab wanden en vloeren warden verwerkt. De 
installatieleidingen warden op deze manier uit de ruwbouwfase gehaald en verplaatst naar 
de afbouwfase. Er zijn drie type wanden bij het FlexCasco systeem beschikbaar. 
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Het FlexCasco Basis is een sleufbare prefab wand. De wand is zodanig samengesteld dat 
deze voldoet aan de geluidseisen. In de wanden kunnen eenvoudig sleuven warden gefreesd 
zodat kleinere installatieleidingen eenvoudig in de wand kunnen warden aangebracht. In de 
appartementenvloer wordt een voorziening opgenomen zodat eenvoudig de doorkoppeling 
van wand naar vloer kan warden gerealiseerd. 

In FlexCasco Extra zijn de wanden van het FlexCasco Basis voorzien van standaard verticale 
kanalen hart-op-hart 600mm. De kanalen zijn geschikt om elektraleidingen in aan te 
brengen . De kanalen hoeven alleen te warden doorboord. Met het FlexCasco Extra kunnen 
er in de toekomst oak eenvoudiger leidingen warden aangepast of verplaatst. 

Het FlexCasco Totaal zijn dezelfde wanden als bij het Flexcasco extra alleen zijn daarnaast 
aan de onderzijde nog voorzien van een verdiepte sleuf van 30mm. Hierdoor zijn 
aanpassingen in de afbouwfase of bij het renoveren van de woning eenvoudig te realiseren 
zonder dater hoelt te warden gefreesd. 

Fig. E.20: FlexCasco Totaal. 
(www.VBl.ni, 21 oktober 2006) 

Kosten 

Fig. E.21: Stellen van een FlexCasco Basis wand. 
(www.VBI.ni, 21 oktober 2006) 

Bij de kosten van de prefab lichtbetonnen wand wordt er gerekend met een FlexCasco Basis 
wand. 

De prijs van de woningscheidende wand is €110,- per m 2
. 

De prijs van de eindwand is €60,- per m 2
. 

De prijs van de van de gevelvulling is €55,- per m2
. 

Om leidingen in de wanden te verwerken is het echter wel nodig om sleuven te frezen en 
deze later weer dicht te maken. Deze kosten zijn niet bij de prijs van de wanden 
meegenomen . De kosten hiervan staan vermeld in tabel E.24. In de kosten is het afwerken 
van de leidingsleuven na het frezen hiervan meegenomen. 
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Hoeveelheid leidingen in Kosten per woning 
kalkzandsteen wand 
Weiniq ( < 30m 1

) € 50,-
Gemiddelde (30 tot 90m 1

) € 100 -
Veel (> 90m 1

) € 150 -
Tabel E.24: Kosten aanbrengen van le1d1ngen in de prefab lichtbetonnen wand . 

Prod uctienorm 
Met het stellen van de prefab lichtbetonnen wanden kan warden begonnen zodra de begane 
grondvloer gereed is. De bewerking heeft een interval van 2 dagen voordat kan warden 
begonnen met het maken van verdiepingsvloer of dak. 

Er kan met het stellen van prefab lichtbetonnen wanden een productiesnelheid warden 
behaald van 1 t/m 4 woning per dag. 

INTERVAL PREFAB LICHTBETONNEN WANDEN: 2 dagen 
PRODUCTIENORM: 1,0 tot 4,0 won/dg 

Gevolgen voor overige bouwdelen 
De prefab lichtbetonnen wanden zijn geschikt om toe te passen bij 
appartementengebouwen. Bij de prefab lichtbetonnen wanden kan het beste de 
appartementenvloer warden toegepast. 

De leidingen warden na het plaatsen van de wanden. Eerst moeten er sleuven warden 
gefreesd . Daarna kunnen de leidingen in de sleuven vastgezet warden en kunnen de 
sleuven warden afgewerkt. Bij het toepassen van prefab lichtbetonnen wanden kunnen 
kopers echter in een later stadium aangeven waar de leidingen in de woningen moeten 
komen. Dit biedt de koper meer keuzevrijheid. Vooral wanneer de woning in een later 
stadium wordt gekocht biedt het uitvoeren van de wand in cellenbeton voordelen. Bij prefab 
lichtbetonnen wanden totaal is het zelfs mogelijk om na de bouw nog het leidingverloop aan 
te passen. 

Omdat er geen monoliete constructie wordt verkregen moet de gevel dragend worden 
uitgevoerd. Dit biedt beperkingen met betrekking tot het gebruik van het product. Voor de 
dragende gevel kunnen het beste dezelfde prefab lichtbetonnen wanden elementen met een 
geringe dikte worden toegepast . 

Bouwfysische eigenscha ppen 
De prefab lichtbetonnen wanden worden zo uitgevoerd dat deze altijd voldoen aan de eisen 
van het bouwbesluit. Hiervoor moet een woningscheidende wand worden toegepast met een 
dikte van 250mm en een eindwand van 200mm. 
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Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering aanbrengen op de betonvloer; 
2. Hoogtemaatvoering met behulp van uitvulblokjes; 
3. Positioneren van FlexCasco wand; 
4. Te load stellen FlexCasco wand; 
5. Fixeren FlexCasco wand met trek-/drukschoren; 
6. Aangieten gaines met krimpvrije mortel. 

(VBI, z.d.) 

E.4.7 Conclusie woningscheidende wand 
Wanneer de verschillende wanden met elkaar warden vergeleken, valt het op dat bepaalde 
wanden niet in elk geval kunnen warden toegepast. Zo kunnen spouwwanden wel bij 
grondgebonden woningen warden toegepast maar niet bij appartementengebouwen, terwijl 
er met een spouw een betere geluidsisolatie kan warden behaald. Daarentegen kunnen er 
bij de grondgebonden woningen weer bepaalde wanden niet warden toegepast omdat deze 
bestaan uit een massieve wand. Eigenlijk is de massieve wand bij grondgebonden woningen 
alleen interessant voor goedkope woningen. De wanden die kunnen warden toegepast staan 
hieronder beschreven, daarbij is er een onderscheid gemaakt in goedkope en normale 
grondgebonden woningen en woongebouwen. 

Na vergelijk van de verschillende wanden is te zien dat het hollewandelement niet 
aantrekkelijk is om te gebruiken als woningscheidende wand bij seriematige woningbouw. 
De kosten van de wand zijn 10 tot 50% hoger in vergelijking tot de andere wanden, en er is 
te weinig flexibiliteit met betrekking tot het aanbrengen van leidingen. Daarom is er in 
overleg met Van Wanrooij voor gekozen om het Hollewand-element niet te betrekking in de 
keuze van de dragende wand. 

Voor de goedkope grondgebonden woningen kunnen alle wandtypes warden gebruikt, 
sommige zullen echter te veel kosten. 

Bij de middeldure endure grondgebonden woningen: 
- Betonwand in het werk gestort (spouw); 
- Kalkzandsteen (spouw); 
- Cellenbeton wand (spouw); 
- Lichtgewicht keramische metselsteen (spouw). 

Bij de woongebouwen: 
- Betonwand in het werk gestort (massief); 
- Kalkzandsteen (massief); 
- Flexcasco (massief). 
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E.5 De verdiepingsvloer 

E.5.1 De vloerbekisting 
De betonvloer gemaakt met een vloerkist is de oudste methode om een betonvloer te 
realiseren. Er zijn verschillende manieren om de vloer te bekisten, de vloer kan op 
traditionele wijze bekist warden met schroefstempels, baddingen en betonplex. Maar er kan 
ook een "moderne" tafelkist warden toegepast. Het nadeel van een bekiste bekisting is de 
grate belasting die via de dragers op de ondervloer wordt doorgegeven. Het de moderne 
tunnelkist is het we! mogelijk om delen van de vloer te hijsen en deze ergens anders in te 
zetten. Op die manier hoeft niet telkens de vloerkist op en af warden gebouwd. Om een 
keuze te maken tussen de verschillende vloeren, wordt bij de traditionele vloerkist rekening 
gehouden met de tunnelkist. De traditionele vloerkist is in verband met de vele 
arbeidkosten niet meer interessant om toe te passen . 

Fig . E.22: Systeemkist vloerkist (Meva, 2006) Fig. E.23: Stellen traditionele vloerkist (Meva, 2006) 

Kosten 
Activiteit Overspanning in m 1 Dikte in mm Kosten per m 2 

Tot 6 3 230 ( 60,-
Appartementenvloer 300 ( 78,-

Tabel E.25: Kostenoverzicht traditioneel bekiste vloer . 

Productienorm 
Met het stellen van de vloerkist kan warden begonnen zodra de wanden gereed zijn. De 
bewerking heeft een interval van 10 dagen voordat kan warden begonnen met het maken 
van de verdiepingswanden of het dak. 

Er kan met de vloerbekisting een productiesnelheid warden behaald van 0,5 tot 1,0 woning 
per dag. 
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INTERVAL TRADITIONEEL BEKISTE VLOER: 10 dagen 
PRODUCTIENORM: 0,5 tot 1,0 won/dg 

Gevolgen voor overige bouwdelen 

TU /e 

De traditioneel bekiste vloer kan zowel bij grondgebonden woningen als bij appartementen 
gebruikt warden. Door de vloer voldoende dik uit te voeren kan de geluidsisolatie voor 
zowel de grondgebonden woningen als de appartementen warden bereikt. 

De traditionele vloerkist kan in principe met alle wanden warden gebruikt indien deze zo 
zwaar zijn uitgevoerd dat deze het gewicht van de vloer kunnen dragen. Dit betekent dat de 
cellenbetonwand en de FlexCasco wand niet in combinatie met de traditioneel bekiste vloer 
kunnen warden toegepast. Daarnaast komt er bij de traditioneel bekiste vloer het grootste 
deel van het gewicht tijdens de start op de onderliggende vloer . Wanneer dit de begane 
grondvloer is komt het gewicht van de start op de begane grondvloer. Dit betekent dat de 
vloer voldoende kracht moet hebben om dit te weerstaan. Wanneer een rib-cassettevloer of 
een combinatievloer is toegepast is dit niet het geval. De traditioneel bekiste vloer kan dan 
oak niet in combinatie met de rib-cassettevloer of de combinatievloer warden toegepast. 

In combinatie met betonnen wanden ontstaat een monoliete constructie. Bij een monoliete 
constructie zijn er geen extra stabiliteitsvoorzieningen meer benodigd. Dit betekent dat de 
woning en gevel vrij kunnen warden ingedeeld. 

Bouwfysische eigenschappen 
Aan de brandwerendheidseis van het bouwbesluit is eenvoudig te voldoen door de wapening 
in de vloer voldoende dekking te geven. 

Bij een grondgebonden woning wordt de betonvloer uitgevoerd in een dikte van 230mm om 
de leidingen in de vloer te kunnen verwerken. Bij een dikte van 230mm heeft de vloer 
voldoende massa om de geluidseis van het bouwbesluit te behalen. Bij woongebouwen is er, 
om de geluidsisolatie zonder zwevende dekvloer te halen, een vloermassa nodig van 800 
kg/m2. Dit betekent een vloer met een dikte van 300mm en een afwerkvloer van 50mm. Op 
die manier hoeft er geen zwevende dekvloer warden toegepast. 

Proces op de bouwplaats 
1. Stellen van de onderslagen; 
2. Leggen van de betonplex; 
3. Aanbrengen van de randkist; 
4. Aanbrengen van de onderwapening; 
5. Aanbrengen van de leidingen en bovenwapening; 
6. Afstorten betonvloer; 
7. Afwerken ruwe betonvloer; 
8. Verwijderen randkist; 
9. Verwijderen onderslagen; 
10. Onderkant plafond kan afgewerkt warden met spuitwerk. 

(Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2006) 
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E.5.2 Breedplaatvloer 
De breedplaatvloer is een half geprefabriceerde betonvloer. De breedplaatvloer is een dunne 
schil beton van 5 tot 10 cm die wordt gebruikt als verloren bekisting. In de schil is de 
benodigde wapening verwerkt. De wapening en leidingen warden op de breedplaatvloer 
aangebracht en daarna wordt er een druklaag van beton op de vloer gestort. In figuren 3.24 
en 3.25 is het principe van de breedplaatvloer te zien. 

Fig. E.24: Breedplaatvloer (Bouwkosten online, 2006) Fig. E.25: Breedplaatvloer geschematiseerd 
(Gietbouw Centrum, 2006) 

De breedplaatvloer kan uitgevoerd warden tot een lengte van maximaal 11 tot 13 meter 
afhankelijk van de dikte. De standaard breedte van de breedplaatvloer zijn bij de meeste 
fabrikanten 1200 en 2400mm. Daarnaast zijn er diverse afmetingen passtroken te 
bestellen. De opstort van de vloer kan varieren van 150mm tot 300mm. In combinatie met 
betonnen wanden is een complete monoliete constructie te creeren. Sparingen kunnen 
standaard in de fabriek warden aangebracht. 

Omdat een groat gedeelte van de vloer in het werk wordt gestort is het mogelijk het 
grootste deel van de leidingen in de vloer op te nemen. De centraaldozen warden vaak in de 
fabriek al in de bekistingsplaat meegenomen. De rest van de elektraleidingen kan in het 
werk op de bekistingsplaat warden aangebracht. Daarnaast is het mogelijk om leidingen 
met een beperkte doorsnede in de vloer op te nemen. Leidingen voor water, riolering en 
mechanische ventilatie 'met een doorsnede tot 80 mm kunnen in de vloer warden 
opgenomen. 

Kosten 
Activiteit Overspanning in m 1 Dikte in mm Kosten per m 2 

tot 5,4 230 € 55,60 
5,4 tot 6,3 230 € 54,85 
6,3 tot 7,2 230 € 54,20 
Appartementenvloer 300 € 71 65 

Tabel 3.26 : Kostenoverzicht breedplaatvloer. 

Productienorm 

15 mei 2007 
P1der Bongers, 057'3425 

146 



''Een k.;uzemodel voor de bouwmethodes en bouwmaterialen van seriematige woningcasco's" 
Constwctwn Technology TU/e 

Met het leggen van de breedplaatvloer kan warden begonnen zodra de wanden gereed zijn. 
De bewerking hee~ een interval van 5 dagen voordat kan warden begonnen met het maken 
van de verdiepingswanden of het dak. 

Er kan met de vloerbekisting een productiesnelheid warden behaald van 0,5 tot 2,0 woning 
per dag . 

INTERVAL BREEDPLAATVLOER: 5 dagen 
PRODUCTIENORM: 0,5 tot 2,0 won/dg 

Gevolqen voor overige bouwdelen 
De breedplaatvloer kan zowel bij grondgebonden woningen als bij appartementen gebruikt 
warden . Door de vloer voldoende dik uit te voeren kan de geluidsisolatie voor zowel de 
grondgebonden woningen als de appartementen warden bereikt. 

De breedplaatvloer kan in principe met alle wanden warden gebruikt indien deze zo zwaar 
zijn uitgevoerd dat deze het gewicht van de vloer kunnen dragen. Dit betekent dat de 
cellenbetonwand en de FlexCasco wand niet in combinatie met de breedplaatvloer kunnen 
warden toegepast. 

In combinatie met betonnen wanden ontstaat een monoliete constructie . Bij een monoliete 
constructie zijn er geen extra stabiliteitsvoorzieningen meer benodigd. Dit betekent dat de 
woning en gevel vrij kunnen warden ingedeeld. 

Bouwfvsische eigenschappen 
Aan de brandwerendheidseis is te voldoen door de wapening in de breedplaat voldoende 
dekking te geven. Het kan zijn dater een dikkere breedplaatvloer moet warden toegepast 
om de wapening voldoende betondekking te geven. 

Bij een normale woning voldoet een breedplaatvloer vrijwel altijd aan de eisen die gesteld 
warden aan de geluidsisolatie. Bij woongebouwen is er, om de geluidsisolatie zonder 
zwevende dekvloer te halen, een vloermassa nodig van 800 kg/m2. Dit is te behalen door 
een vloer toe te passen van 300mm beton en een afwerkvloer van 50mm. 

Proces op de bouwolaats 
1. Stellen van de onderslagen. 
2. Leggen breedplaatvloer. 
3. Aanbrengen van de randkist. 
4. Aanbrengen leidingen en wapening. 
5. Afstorten betonvloer. 
6. Afwerken ruwe betonvloer. 
7. Verwijderen randkist. 
8. Verwijderen onderslagen. 
9. Onderkant plafond kan afgewerkt warden met spuitwerk. 

(Betonson, 2003; Boveldt, 2004; Gietbouwcentrum, 2006) 
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E.5.3 Kanaalplaatvloer 
De kanaalplaatvloer is een geprefabriceerde betonnen vloer. De kanaalplaten zijn 
geprefabriceerde, voorgespannen vloeren die zijn voorzien van holle kanalen. Deze kanalen 
dienen ter gewichtsbesparing. De kanaalplaat wordt standaard geleverd in een breedte van 
1200mm, daarnaast zijn passtroken leverbaar met breedtes van 300, 600 en 900mm. De 
kanaalplaten worden just-in-time geleverd, dit geeft als voordeel dat er weinig opslagplaats 
op de bouw benodigd is. De platen worden direct van de vrachtwagen in het werk gesteld. 
De kanaalplaat kan bij woningbouw in een lengte tot circa Sm worden uitgevoerd. Voor 
utiliteitbouw kunnen er zelfs overspanningen van 15 meter worden uitgevoerd als 
kanaalplaatvloer. Sparingen in de platen kunnen tot een bepaalde breedte in de platen 
worden meegenomen. Bij grotere sparingen is er mogelijk meer wapening nodig of zelfs het 
toepassen van een raveelconstructie . 

Fig. E.26: leidingvloer (VBI, 2006) Fig. E.27: Hijsen appartementenvloer (VBI, 2006) 

De kanaalplaten zijn in de lengterichting voorzien van voorgespannen wapening. Een van de 
nadelen van de kanaalplaatvloer is dat de leidingen niet in de normale vloerdikte kan 
worden opgenomen. Het toepassen van een dikkere afwerklaag is dan mogelijk. Het is 
echter ook mogelijk om een leidingvloer toe te passen (zie figuur 3.26). De leidingvloer is 
een extra dikke kanaalplaatvloer die deel voorzien is van sleuven. Deze sleuven worden van 
te voren aan de fabriek bekend gemaakt en tijdens de fabricage van de kanaalplaten in de 
vloeren aangebracht. Deze sleuven zijn geschikt om leidingen in aan te brengen van 
bijvoorbeeld de riolering of mechanische ventilatie. De vloer is in combinatie met de 
kanaalplaatvloer uit te voeren. Als de vloeren en leidingen zijn gelegd wordt de vloer 
afgewerkt met een afwerklaag. 

Kosten 
Activiteit Overspanning in m 1 Dikte in mm Kosten per m 2 

tot 7 2 260 € 35 50 
Appartementenvloer 320 € 67 85 

Tabel E.27: Kostenoverzicht kanaalplaatvloer. 

Bij de kanaalplaatvloer is het niet mogelijk om leidingen in de vloer aan te leggen. Het is 
wel mogelijk om de kanaalplaatvloer in combinatie met de leidingvloer toe te passen. Op die 
mannier kunnen leidingen in de sleuven van de leidingvloer worden gelegd. De leidingvloer 
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is echter wel duurder om toe te passen dan de kanaalplaatvloer. Hieronder staan de 
meerprijzen voor het toepassen van een leidingvloer verschilt voor de hoeveelheid leidingen 
die in de vloer warden gelegd. De kosten voor het aanbrengen van leidingen per vloerveld 
staan verwerkt in tabel 3.27. 

€ 0 -
€ 150 -
€ 250 -
€ 350 -

Tabel E.28: meerprijs toepassen leidingvloer. 

Productienorm 
Met het leggen van de kanaalplaatvloer kan warden begonnen zodra de wanden gereed zijn. 
De bewerking heeft een interval van 1 dagen voordat kan warden begonnen met het maken 
van de verdiepingswanden of het dak. 

Er kan met de kanaalplaatvloer een productiesnelheid warden behaald van 0,5 tot 2,0 
woning per dag. 

INTERVAL KANAALPLAATVLOER: 1 dagen 
PRODUCTIENORM: 0,5 tot 2,0 won/dg 

Gevolqen voor overiqe bouwdelen 
De kanaalplaatvloer heeft een voldoende massa om de geluidsisolatie binnen een 
grondgebonden woning te behalen. Bij de woningscheidende wanden moeten echter wel de 
kanalen warden gevuld om geluidsoverdracht te verkomen. Bij appartementengebouwen 
moet er een apart type kanaalplaatvloer warden toegepast, de appartementenvloer (zie 
figuur 3.27). De appartementenvloer heeft een dikte van 320mm en een massa van meer 
de 800 kg/m2

. Op die manier hoeft er geen zwevende dekvloer op de kanaalplaatvloer 
warden toegepast. 

De kanaalplaatvloer kan niet in combinatie met alle wanden warden gebruikt. Het toepassen 
van een kanaalplaatvloer in combinatie met betonnen wanden is niet geschikt in verband 
met de opleglengte van de kanaalplaatvloer. De minimale vlakke opleglengte is 70 tot 80 
mm. Dit is bij een betonwand lastig te realiseren. De kanaalplaatvloer kan wel met de 
overige wanden warden uitgevoerd. 

In combinatie met de kanaalplaatvloer ontstaat geen monoliete constructie. Dit betekent dat 
de geveldelen of wanden in de woningen dragend moeten warden uitgevoerd. Dit beperkt 
de indelingsvrijheid van de woningen en gevel. 

Bouwfysische eiqenschappen 
Aan de brandwerendheidseis is te voldoen door de wapening in de kanaalplaat voldoende 
dekking te geven. 

Bij een normale grondgebonden woning voldoet een kanaalplaat aan de eisen die gesteld 
warden aan de geluidsisolatie. Bij woongebouwen is er, om de geluidsisolatie zonder 
zwevende dekvloer te halen, een vloermassa nodig van 800 kg/m2. Hiervoor is de 
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appartementenvloer ontwikkeld. Deze vloer is geschikt om de geluidsisolatie te behalen in 
appartementengebouwen zonder een zwevende dekvloer toe te passen. 

Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering vanuit referentielijnen; 
2. Oplegvilt en eventuele kopvulling gereed brengen ; 
3. Rib-cassettevloeren vanaf de vrachtwagen op de plaats leggen; 
4. Randkist stellen ; 
5. Voegvulling aanstorten; 

(Boveldt, 2004; VBI, z.d .) 

E.5.4 Conclusie verdiepingsvloer 
De verschillende verdiepingsvloeren kunnen niet zomaar in combinatie met elke wand 
warden toegepast. Bij de keuze van de wand is soms de keuze van de vloer al vastgelegd. 
De wandkeuze heeft dus direct invloed op de vloerkeuze en vice versa. Bij de uiteindelijke 
keuze kan dus niet van alle onderdelen de goedkoopste warden gepakt, maar er moet ook 
warden gekeken naar de samenhang van de producten. De verschillende vloeren zijn, 
eventueel in aangepaste versie, wel voor zowel grondgebonden woningen als 
woongebouwen te gebruiken. 

Daarnaast valt het verschil op in het plaatsen van de leidingen. Bij de traditioneel bekiste 
vloer en de breedplaatvloer warden de leidingen in de vloer gestort. Dit biedt tot de start 
van de vloer vrijheid met betrekking tot het leidingverloop. Bij de kanaalplaatvloer warden 
de leidingen echter gelegd in de sleuven van de leidingvloer. Deze sleuven warden 
fabrieksmatig aangebracht. De keuze van het leidingverloop moet dus in een eerder 
stadium bekend zijn. 

Nadat de versch illende vloeren zijn vergeleken op kosten valt op dat de traditioneel bekiste 
vloer circa 5-10% duurder is dan de andere twee opties. Daarnaast is het 
verwerkingsinterval 3 dagen !anger en de productienorm met maximaal 1,0 woning per dag 
lager dan bij de andere vloertypes. Het is dus een duurdere vloer die minder snel kan 
warden gerealiseerd. Om de bovenstaande redenen is er in overleg met Van Wanrooij voor 
gekozen de traditioneel bekiste vloer niet bij de keuze van de verdiepingsvloer mee te 
nemen. 

E.6 Niet-dragende gevelvulling 

E.6.1 Houtskeletbouwgevel 
In hoofdstuk 2 zijn de bouwmethodes behandeld. Daarin werd de conclusie getrokken dat 
Van Wanrooij niet ge·interesseerd is in het bouwen van houtskeletbouw-casco's. 
Daarentegen kan wel de gevelvulling warden uitgevoerd als een houtskeletbouwwand. Het 
gaat hierbij om een niet-dragende gevelvulling. De wanden warden opgebouwd uit een stijl
en regelwerk die stabiel wordt gemaakt door middel van beschieting. Tussen de stijlen en 
regels wordt isolatie aangebracht, om de gewenste isolatiewaarde te behalen. De elementen 
warden volledig geprefabriceerd in de fabriek en kant-en-klaar op de bouwplaats 
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aangeleverd. Door de just- in-time leveringen kan de houtskeletbouwgevel oak bij kleinere 
bouwplaatsen warden toegepast . 

Fig. E.28 : Houtskelet gevelvulling (VOBN, 2006) Fig . E.29 : Houtskelet gevelvulling (VOBN, 2006) 

De houtskeletbouwgevel kan in een keer warden gehesen en gesteld. In de wand zijn oak 
de eventuele raam- en deurkozijnen opgenomen. Dit heeft als voordeel dat de woning na 
het plaatsen van de gevel en het dak de woning wind- en waterdicht is. Als de woning wind
en waterdicht is kan er warden begonnen met de afbouw van de woning. 

Kosten 
Bij de kosten per vierkante meter wordt alleen het oppervlak van de wand gerekend en niet 
het kozijnoppervlak . 

Kosten van een niet-dragende houtskeletbouwgevel: €45,40 per m 2
. 

Productienorm 
Met het stellen van de houtskeletbouw gevel kan warden begonnen zodra de hoogste wand 
of vloer is gestort. De werking heeft een interval van 1 dag voordat kan warden begonnen 
met het plaatsen van het dak. 

INTERVAL HOUTSKELETBOUWWAND: 1 dag 

Gevolqen voor overiqe bouwdelen 
De kozijnen zijn al in het houtskeletbouwelement gemonteerd. Dit betekent dat na het 
plaatsen van de gevel en dak de woning wind- en waterdicht is. Meteen daarna kan er 
warden begonnen met de afbouw van de woning . 

Bouwfysische eiqenschappen 
De brandwerendheid van de gevel kan gerealiseerd warden door het toepassen van 
minerale wol als vulling van de gevel of door het toepassen van met glasvezel gewapende 
gipskartonplaten. Bij de uitvoering en detaillering van de houtskeletbouwwand moet goed 
warden rekening gehouden met de brandwerendheid van de wand. 

De geluidswering komt bij wanden van steen voort uit de massa van de wand. Een 
houtskeletbouwwand heeft slechts circa 25% van het gewicht van een stenen wand. De 
geluidswering bij een houtskeletbouwwand vindt plaats door middel van de bu igslappe 
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akoestisch dempende constructie. Oak hier is de uitvoering en detaillering weer van belang 
om de benodigde geluidsisolatie oak te behalen. 

Proces op de bouwplaats 
1. aanbrengen van de maatvoering op wand en vloer; 
2. aanpikken van de houtskeletbouw wand; 
3. plaatsen en monteren van de houtskeletbouwwand. 

(Boveldt, 2004) 

E.6.2 Cellenbeton gevelvulling 
Cellenbeton is een industrieel geproduceerd materiaal met steenachtige eigenschappen. De 
productie zorgt ervoor dat het beton een gering gewicht krijgt en daarmee een redelijke 
thermische isolatie. Cellenbeton kan zowel warden toegepast als dragende als niet-dragende 
wand. De niet-dragende gevelvulling wordt vooral gebruikt in combinatie met gietbouw. 

Kosten 
Bij de kosten per vierkante meter wordt alleen het oppervlak van de wand gerekend en niet 
het kozijnoppervlak. 

Kosten van niet-dragende cellenbeton verdiepingshoge panelen: €34,20 per m 2
. 

Productienorm 
Met het stellen van de cellenbeton gevelvulling kan warden begonnen zodra de hoogste 
wand of vloer is gestort. De werking hee~ een interval van 5 dagen voordat kan warden 
begonnen met het plaatsen van het dak. 

INTERVAL CELLENBETON GEVELVULLING: 5 dagen 

Gevolqen voor overiqe bouwdelen 
In tegenstelling tot de houtskeletbouwwand moet bij de cellenbetonwand de kozijnen apart 
warden aangebracht. Dit betekent dat de woning pas wind- en waterdicht is na het plaatsen 
van deze kozijnen. Daarna kan pas warden begonnen met de afbouw van de woning. Dit 
hee~ een grater interval als gevolg. 

Bouwfysische eiqenschappen 
De bouwfysische eigenschappen zijn behandeld bij paragraaf 3.5.4. 

Proces op de bouwplaats 
1. aanbrengen van de maatvoering op wand en vloer; 
2. stellen van de metselprofielen; 
3. lijmen van de cellenbeton elementen; 
4. stellen van de kozijnen. 

(Boveldt, 2004; Xella, z.d.) 
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E.6.3 Kalkzandsteen gevelvulling 
Het kalkzandsteen lijmwerk kan zowel als dragende als niet-dragende gevelvulling warden 
gebruikt. Het dragende lijmwerk wordt behandeld in paragraaf 3.2.4. Het niet-dragende 
lijmwerk kan warden gebruikt als gevelvulling bij bijvoorbeeld een gietbouwskelet. 

Kosten 
Bij de prijs is exclusief kosten van het kozijn. De stel en zaagkosten zijn echter 
meegenomen voor 2 raamkozijnen en 1 deurkozijn per gevelvlak. De kalkzandsteen 
gevelvulling heeft een dikte van 100mm. 

Kosten van de kalkzandsteen gevelvulling: €23,35 per m2
. 

Prod uctienorm 
Met het lijmen van de kalkzandsteen gevelvullin~J kan warden begonnen zodra de hoogste 
wand of vloer is gestort. De werking heeft een interval van 2 dagen voordat kan warden 
begonnen met het plaatsen van het dak. 

INTERVAL KALKZANDSTEEl\J WAND: 5 dagen 

Gevolqen voor overiqe bouwdelen 
Net als bij de cellenbetonwand warden bij de kalkzandsteenwand de kozijnen apart 
aangebracht. Dit betekent dat de woning pas wind- en waterdicht is na het plaatsen van 
deze kozijnen. Daarna kan warden begonnen met de afbouw van de woning. 

Bouwfysische eiqenscha ppen 
De bouwfysische eigenschappen van het kalkzandsteen lijmwerk zijn behandeld in paragraaf 
3.2.4. 

Proces op de bouwplaats 
1. Maatvoering aanbrengen op betonvloer; 
2. Stellen metselprofielen; 
3. Kim aanbrengen; 
4. Vooropperen van de wandelementen, passtukken en lijmmortel; 
5. Opstellen van de elementenstelmachine; 
6. Elementen lijmen; 
7. Afsteken lijmresten en eventuele reparatie van beschadigingen; 
8. Plaatsen van de kozijnen in de gevel. 

(Boveldt, 2004; Calduran, 2006) 
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BIJLAGE F: Overzicht compatibiliteit verschillende 
bouwdelen 
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