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Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

Voorwoord
Voor u ligt het verslag 'Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten, Het ontwikkelen van een
hulpmiddel voor het begeleiden van het uitvoeringsteam bij het voorbereiden van een
tunnelgietbouwproject '. Het verslag vormt, in combinatie met het genoemde hulpmiddel, het
eindresultaat van het afstudeerproject behorende bij de studie · Construction Technology' aan de
Technische Universiteit in Eindhoven.
Voor het uitvoeren van de opdracht kon ik terecht bij het bedrijf Trebbe Bouw op de vestiging in
Zwolle. Doordat ik een eigen werkplek kreeg en daardoor vijf dagen per week op het kantoor was,
heb ik naast het kunnen uitvoeren van de opdracht ook een goede indruk gekregen van de gang van
zaken binnen het bedrijf.
Ik wil het bedrijf Trebbe Bouw dan ook hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en daarmee ook
alle medewerkers die mijn vragen wilden beantwoorden. Daarnaast wil ik mijn bedrijfsbegeleider
Ni co Blaauw (Hoofd Werkvoorbereiding van de Trebbe Bouw vestiging in Zwolle) samen met de TU/ e begeleiders
Martin Vissers en Cor de Bruijn bedanken voor hun deelname in de afstudeerbegeleidingscommissie.

llse van der Vegte,
Zwolle, september 2008
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Samenvatting
Ter afronding van de studie 'Construction Technology' aan de Technische Universiteit in Eindhoven
is, ten behoeve van het bedrijf Trebbe Bouw, een hulpmiddel ontwikkeld voor het begeleiden van
het uitvoeringsteam (projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder) bij het voorbereiden van een
tunnelgietbouwproject. Het ontwikkelde hulpmiddel beslaat een handboek waarin op basis van een
stappenplan is vastgelegd wat, wanneer, door wie en hoe gedurende de werkvoorbereiding van
dergelijke projecten dient te gebeuren. Het volgen van het stappenplan biedt een hoge mate van
zekerheid dat de benodigde informatie op het juiste moment wordt verkregen, een juiste
afstemming ontstaat tussen de verschillende engineerings-onderdelen (bekisting, installaties, wapening,
prefab elementen en betonmortel) en alle voor de tunnelploeg benodigde informatie in het
tunneldraaiboek (de werkinstructie t.b.v. de uitvoering) wordt opgenomen.
De invoering van het handboek is gewenst, omdat (zo bleek tijdens de uitgebreide probleemanalyse) de
werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten binnen het bedrijf in de huidige situatie niet
optimaal verloopt.
Op basis van het ' Handboek Kwaliteit ' van Trebbe Bouw, interviews met medewerkers en kennis
vanuit het masterproject ' Participerend Observeren', (waarin vier weken meegelopen in de werkvoorbereiding
en twee weken in de uitvoering van een tunnelgietbouwproject) kon worden geconcludeerd dat er in totaal
zeven hoofdoorzaken ten grondslag liggen aan het niet optimaal verlopen van de werkvoorbereiding
van tunnelgietbouwprojecten binnen het bedrijf:
:?
:?
:?
:?
:?
:?
:?

Er is een spanningsveld tussen het bouwvoorbereidingstraject en het verkooptraject;
Er is in de fases vóór de werkvoorbereiding over het algemeen nog niet (voldoende) over de
technische en procesmatige uitwerking van het plan nagedacht;
Gegevens in de werktekeningen kloppen vaak niet of zijn onvolledig;
Uitvoeringsalternatieven worden niet altijd voldoende onderzocht;
Er is onbekendheid bij een grote groep werkvoorbereiders met mogelijkheden en
technologische oplossingen;
Er wordt door onervaren werkvoorbereiders veel tijd en energie in het maken van het
tunneldraaiboek gestoken;
Er worden/ zijn binnen het bedrijf geen aandachtspunten vastgelegd m.b.t. de
werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten.

Om de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten optimaal te laten verlopen zouden alle
genoemde oorzaken die hier een negatieve bijdrage aan leveren moeten worden verholpen. In
overleg met het bedrijf is echter besloten om het afstudeerproject specifiek te richten op het
verbeteren van de taken/ handelingen welke gedurende de werkvoorbereidingsfase uitgevoerd
dienen te worden. Het aanwezige spanningsveld tussen bouwvoorbereidings- en verkooptraject is
daarmee, net als het technisch en procesmatig uitwerken van het plan in de fases vóór de
werkvoorbereiding, als ook het ontbreken van kennisbarging binnen het bedrijf, buiten beschouwing
gelaten.
De doelstelling die na afbakening van het afstudeeronderwerp is opgesteld luidt dan ook:
'Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het uitvoeringsteam bij het
voorbereiden van een tunnelgietbouwproject. ·

Om het hulpmiddel te kunnen ontwikkelen is onderzoek verricht, waarin ter verbetering van de
huidige situatie, antwoorden gevonden zijn op de volgende probleemstellingen:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten in relatie tot het technisch en
procesmatig uitwerken van een tunnelgietbouwproject?
Waar moeten de werktekeningen bij tunnelgietbouwprojecten aan voldoen?
Hoe dient het tunneldraaiboek eruit te zien?
Hoe moet het hulpmiddel eruit komen te zien?

llse van der Vegte
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Om betrouwbare en geldige antwoorden te kunnen geven op de gestelde vragen, is gebruik gemaakt
van verschillende dataverzamelingsmethoden: kennis vanuit het project ·Participerend
Observeren ', gegevens vanuit de eerder gehouden interviews (t.b .v. de probleemanalyse) en gegevens
vanuit binnen het bedrijf aanwezige documenten. De gebruikte aanwezige documenten beslaan
tunneldraaiboeken en tekeningen van de bekistingsleveranciers behorende bij vier binnen Trebbe
Bouw gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten. Daarnaast is gebruik gemaakt van verkregen
informatie van de BAM tijdens een excursie behorende bij het vak · Materieelgebruik in de Bouw · en
documentatie van het Gietbouwcentrum .
Doordat telkens meerdere bronnen zijn gebruikt en ook bewust is gekozen voor de analyse van vier
complexe tunnelgietbouwprojecten (zowel twee hoog-, als twee laagbouwprojecten), kunnen de resultaten
uit het onderzoek als redelijk betrouwbaar en compleet worden beschouwd. Ze vormden dan ook
een goede basis bij het ontwikkelen van het handboek, waarmee het uitvoeringsteam vanaf ·start
werkvoorbereiding · tot ·start uitvoering betonnen casco' wordt begeleid bij de in deze periode uit
te voeren taken/ werkzaamheden. Door gebruik te maken van het handboek zal een effectief en
efficiënt verloop van het werkvoorbereidingsproces worden verkregen, waarin ook het controleren/
beoordelen van de werktekeningen, het technisch en procesmatig uitwerken van het plan en het
opstellen van het tunneldraaiboek (de drie belangrijkste verbeterpunten in de werkvoorbereidingsfase van
tunnelgietbouwprojecten binnen het bedrijf) naar behoren uitgevoerd kunnen/ zullen worden.
Voor het ontwikkelen van het handboek is gebruik gemaakt van het opgestelde stroomschema (t.b.v.
de probleemanalyse) waarin is vastgesteld hoe de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten
binnen Trebbe Bouw dient te verlopen. Op basis van dit schema is een stappenplan opgesteld
bestaande uit 18 stappen. De verschillende stappen zijn op basis van opgedane kennis tijdens het
afstudeerproject onderverdeeld in substappen, waaraan (indien van toepassing) de te hanteren
procedures (uit het ·Handboek Kwaliteit· van het bedrijf), net als de binnen het bedrijf gehanteerde
standaarddocumenten zijn toegeschreven. De verzamelde gegevens zijn per stap, op basis van een
binnen het bedrijf gehanteerde structuur (de medewerkers zijn hiermee vertrouwd en zullen direct weten wat er
met de verschillende symbolen wordt bedoeld), schematisch weergegeven in stroomschema ' s. Vervolgens kon
per substap worden vastgesteld of een extra toelichtingen/of voorbeeld gewenst/ noodzakelijk was
om het gewenste effectieve en efficiënte verloop van het werkvoorbereidingsproces te verkrijgen.
De stroomschema's met bijbehorende toelichtingen en/of voorbeelden zijn per stap (met elk een eigen
opgenomen in het ·Handboek Werkvoorbereiding Tunnelgietbouw ·. Een belangrijk document
voor het doorlopen van het stappenplan vormt het 'Takenoverzicht · waarop de verschillende
substappen (indien afgerond) zijn af te vinken. Het afvinken zal er voor zorgen dat er geen belangrijke
stappen gedurende het werkvoorbereidingsproces worden overgeslagen. Om er voor te zorgen dat
alle participanten van het uitvoeringsteam (zowel op kantoor als op een willekeurige bouwplaats) gemakkelijk
over de in het handboek opgenomen informatie kunnen beschikken is, in overleg met het bedrijf,
besloten een digitale versie van het handboek op het interne netwerk van het bedrijf te plaatsen.
tabblad)

De ultieme toetsing van het ontwikkelde hulpmiddel heeft nog niet plaatsgevonden (kunnen vinden).
Hiervoor zou het handboek bij de start van de werkvoorbereiding van een aantal
tunnelgietbouwprojecten overgedragen moeten worden aan het uitvoeringsteam, waarna gedurende
het werkvoorbereidingsproces moet worden vastgesteld of het team baat heeft bij het hulpmiddel,
of er informatie gemist wordt en of de opbouw van het handboek duidelijk is. Een dergelijke
toetsing zal uitgevoerd worden bij twee binnenkort startende tunnelgietbouwprojecten waarvan er
een wordt bemand met een ervaren en een met een minder ervaren werkvoorbereider. De
hoofdwerkvoorbereiding geeft aan dat hij dan mooi kan zien hoe het handboek in de praktijk
ervaren wordt en hopelijk (d.m.v. evaluaties/ toevoegingen) tot leven komt.
Voorafgaande aan de werkvoorbereiding van beide projecten, zal het handboek (als aftrap) bij het
eerst volgende · Afdelingsoverleg Werkvoorbereiding· worden gepresenteerd/ toegelicht. Zo wordt
een eindresultaat achtergelaten, waarmee voor tunnelgietbouwprojecten een effectief en efficiënt
verloop van het werkvoorbereidingsproces kan worden verkregen, wat zal resulteren in een op
technisch en procesmatig gebied optimaal uitgewerkt plan.
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1.

Trebbe Bouw

Inleiding

Het masterproject 'Participerend Observeren · vormde de aanleiding voor het afstudeeronderwerp .
Via participerend observeren bij het gastbedrijfTrebbe Bouw op het project 'Winkelcentrum Zwolle
Zuid ' , is destijds het tunnelgietbouwproces (uitvoering en deels werkvoorbereiding) bestudeerd. De
problemen in dit proces zouden echter in de voorbereidingsfase van het bouwproces zitten. Na een
uitgebreide
probleemanalyse
bleek
onder
andere
de
werkvoorbereiding
van
tunnelgietbouwprojecten binnen het bedrijf niet optimaal te verlopen. Het verbeteren van de
problemen in deze fase van het bouwproces zijn, in overleg met het bedrijf, als speerpunt gekozen
voor het afstudeerproject. De doelstelling van het afstudeerproject luidt dan ook:
' Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het uitvoeringteam bij het
voorbereiden van een tunnelgietbouwproject ·.

Eén van de pijlers waarop de filosofie van Trebbe Bouw ten aanzien van de kwaliteitszorg rust is:
·Het realiseren van een hoge mate van effectiviteit en efficiëntie gedurende het gehele
bouwproces· (bron 'Handboek Kwaliteit' van Trebbe Bouw). Het afstudeerproject zal hier voor de
werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten een bijdrage aan leveren . Bovendien is een
gedegen voorbereiding bij de inzet van complex materiaal en materieel (waaronder ook tunnelbekisting)
noodzakelijk. Fouten in de voorbereiding kunnen leiden tot hoge kosten in het vervolgproces. Zeker
wanneer sprake is van een bouwmethode waarvan een snel bouwproces de kracht is/moet zijn, is
het van belang dat eventuele knelpunten gedurende het voorbereidingstraject worden overzien en
dat daarvoor in de desbetreffende fasen (waaronder de werkvoorbereiding) gedegen oplossingen worden
gevonden.
Dit verslag begint met een hoofdstuk over Trebbe Bouw Oost & Noord B.V., waarin het
bedrijfsprotiel en de wijze waarop de bedrijfsprocessen worden gewaarborgd aan de orde komen.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 'Inhoudelijke Oriëntatie' duidelijk wat gietbouw is, wordt uitvoerig
ingegaan op tunnelbekisting en toebehoren en wordt de toepassing van tunnelgietbouw binnen het
bedrijf besproken. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de probleemanalyse, waaruit zal blijken welke
oorzaken ten grondslag liggen aan het niet optimaal verlopen van de werkvoorbereiding van
tunnelgietboupwprojecten binnen het bedrijf. Hoofdstuk 5 bevat vervolgens de opzet, uitvoering en
resultaten van het onderzoek, welke ter verbetering van de huidige situatie is uitgevoerd. Daarbij
komen aandachtspunten, mogelijkheden en consequenties in relatie tot het technisch en
procesmatig uitwerken van het plan gedurende de werkvoorbereiding aan de orde , wordt duidelijk
waar de werktekeningen bij dergelijke projecten aan moeten voldoen, wordt ingegaan op het
maken van het tunneldraaiboek en zijn de randvoorwaarden en eisen die aan het hulpmiddel
worden gesteld opgenomen .
In hoofdstuk 6 wordt duidelijk hoe op basis van de probleemanalyse en de resultaten van het
onderzoek gekomen is tot het ontwikkelen van een handboek voor de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten. Naast de gevolgde aanpak wordt in dit hoofdstuk ook een toelichting
gegeven op het gebruik van het handboek.
Tot slot wordt in hoofdstuk 7 zowel het verkregen eindproduct als het doorlopen afstudeerproces
geëvalueerd en worden (beleids)aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek aangedragen.
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2.

Trebbe Bouw Oost & Noord B.V.

2.1

Bedrijfsprofiel 1

Trebbe Bouw Oost & Noord B.V. (later kortweg Trebbe Bouw genoemd) maakt
onderdeel uit van de Trebbe Bouwgroep. Dit bedrijf, met ongeveer 450
medewerkers, is een veelzijdige projectontwikkelaar en bouwer op het
gebied van nieuwbouw, stedelijke vernieuwing, vernieuwbouw (renovatie,
groot onderhoud en verbouw) in de utiliteitssector (zorg, onderwijs, overheid,
bedrijfshuisvesting) en woningbouw. De jaaromzet bedroeg in ZOO? €256
miljoen, waarvan ongeveer 45% in de utiliteitsbouw werd gerealiseerd.
Het bedrijf is in 1911 opgericht door Johan Arnold Trebbe (zie figuur 2.1). Na
vier generaties Trebbe is er nog steeds sprake van een familiebedrijf én is
er nog steeds een Trebbe (Hein) directeur.
In 1998 werden de Trebbe-bedrijven, die tot die tijd vanuit regionale
Figuur 2.1: J.A. Trebbe,
vestigingen in Nederland zelfstandig bouwden, samengesmolten tot twee
bron: www. trebbe . n/
grote regio's: Trebbe Bouw West B.V. (Nieuwegein) en Trebbe Bouw Oost en
Noord B.V. (Enschede en Zwolle).
Inmiddels is de Trebbe Bouwgroep uitgebreid met twee nieuwe vestigingen: Dijkham Bouw B.V. in
Nijkerk (100% participatie) en Bouwbedrijf Van den Hengel B.V. uit Soest (50% participatie) . Dijkham Bouw
is gespecialiseerd in de nieuwbouw en uitbreiding van bedrijfshuisvesting: bedrijfshallen, opslag- en
kantoorruimten. Bouwbedrijf Van den Hengel richt zich vooral op de particuliere markt, bijzondere
projecten en renovatie- en restauratieprojecten in Amsterdam en de regio Gooi.

I
I

Trebbe Bouwgroep B.V.

I

I

I

I

Trebbe Bouw Oost & Noord B.V.

Trebbe Bouw West B.V.

Trebbe Materieel B.V.

Enschede

Nieuwegein

Enschede

Zwotie

I
Dijkham Bouw B.V.
Nijkerk

Bouwbedrijf Van de Hengel 8. V.

Soest (50% participatie)

Figuur 2.2: Organisatieschema Trebbe Bouwgroep B.V., bron: Procedurehandboek Trebbe Bouw

Vestigingen

1. Enschede

Trebbe Bouwgroep B.V.
Trebbe Bouw Oost Et Noord B.V.
Trebbe Materieel B.V.

2. Zwolle

Trebbe Bouw Oost Et Noord B.V.

3. Nieuwegein

Trebbe Bouw West B.V.

4. Nijkerk

Dijkham Bouw B.V.

5. Soest

Bouwbedrijf Van den Hengel B.V.
(50% participatie)

Figuur 2. 3: Overzicht vestigingenTrebbe Bouw, bron : Procedurehandboek Trebbe Bouw

1

bron: www.lrebbe.nl
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Directie

Secretariaat

Kwaliteit, arbo en
milieu

Calculatie

Communicatie en
marketing

+anpi i§ill§·' 11§1*

Projcctontwlkketmg

Uitvoerder service,

onderhoud en
nazorg

Werkvoorbereider

Werkvoorbereider

Kopersbegeleider

Bouwplaatsmedewerker

Figuur 2.4: Organisatieschema Trebbe Bouw Oost Et Noord B.V. (Enschede en Zwolle), bron: Procedurehandboek Trebbe Bouw

2. 2

Waarborgen van bedrijfsprocessen

Een van de ondernemingsdoelstellingen van Trebbe Bouw is het zo goed mogelijk waarborgen van de
bedrijfsprocessen. 'Een continue toetsing en bewaking door het kwaliteitssysteem zullen leiden tot
aanvulling en verbetering'. Een en ander wordt gecoördineerd door de KAM-coördinator van Trebbe
Bouw. Deze wordt hierin ondersteund door de kwaliteitscoördinatoren van de vestigingen van
Trebbe Bouw Oost & Noord Enschede en Trebbe Bouw Oost & Noord Zwolle. In figuur 2.5 is de
organisatieopbouw voor het toetsen en bewaken van het kwaliteitssysteem opgenomen. Resultaten
van het projectleidersoverleg worden via de KAM-coördinator van de desbetreffende vestiging
doorgespeeld naar de werkgroep KAM en vice versa.
Voor de toetsing en bewaking van het kwaliteitssysteem hanteert Trebbe Bouw een
'Procedurehandboek' op basis van NEN-EN-150 9001-2000 2 • In het handboek worden de filosofie en
de procedures ten aanzien van de kwaliteitszorg verwoord. De filosofie rust op een viertal pijlers:

::»
::»
::»
::»

Het leveren van producten en diensten die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen;
Dit realiseren door gedurende het gehele bouwproces een hoge mate van effectiviteit en
efficiency te betrachten;
Bevorderen dat partners in het bouwproces eveneens aan de gewenste barging van kwaliteit
voldoen;
Het in stand houden van de klanttevredenheid 3 •

2

'Deze norm bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee de klanttevredenheid wordt verhoogt. ISO 9001 wordt door
interne en externe partijen (zoals certificatie-instellingen) gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van
klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Op basis van deze norm kan een certificaat worden behaald', bron:
www2.nen.nl
3
Trebbe Bouw heeft tevens het kenmerk 'Klantgericht Bouwen'.
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Werkgroep KAM

Stuurgroep KAM

KAM-coördinator
Kwaliteitscoördinator TBO&N - Enschede
Kwaliteitscoördinator TBO&N - Zwolle
Kwaliteitscoördinator TBW - Nieuwegein

KAM- coördinator
Directie TBW B.V. (directie vertegenwoordiger)
Adj. Directie TBO&N B.V. Enschede (directievertegenwoordiger)
Adj. Directie TBO&N B.V. Zwolle (directievertegenwoordiger)

Figuur 2.5: Organogram KAMTrebbe Bouw Oost & Noord B.V.enTrebbe Bouw West B.V., bron: Handboek KAMTrebbe Bouw
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3.

Trebbe Bouw

Inhoudelijke Oriëntatie

Omdat het afstudeerproject specifiek gericht is op het voorbereiden van tunnelgietbouwprojecten,
richt dit hoofdstuk zich allereerst op de bouwmethode gietbouw, waarna uitvoerig in wordt gegaan
op tunnelbekisting en toebehoren en tot slot de toepassing van tunnelgietbouw binnen Trebbe Bouw
wordt besproken .

3.1

(Tunnel)gietbouw

Gietbouw staat voor de bouwmethode waarbij het beton voor zowel het maken van de wanden als
de vloeren in het werk wordt gestort. De bouwmethode werd in het verleden vooral toegepast bij
seriematige woningbouw, maar tegenwoordig ook in de utiliteitsbouw, GWW en de agrarische
sector.

s
e
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3 Kru lpluiksparing. afgedekt
4 Trud:-mixor
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22
23

Vloarrandbevai llging
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ConsOI&st&lglr
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Figuur 3.1: Visuele weergave van het tunnelgietbouwproces, bron: www.hbobouwkunde .nl

Met behulp van een kubel of betonpomp wordt het beton op de bouwplaats in de bekisting gegoten.
Wapeningsstaal en in te storten voorzieningen worden van te voren in/op de kist geplaatst. Zo kan
men nagenoeg iedere gewenste vorm creëren.
Een belangrijke eis bij gietbouwprojecten betreft de geluidskwaliteit. Woningscheidende wanden
dienen voor voldoende geluidsisolatie een massa te hebben van 800 kg/m 2 , dit betekent een
wanddikte van 250 mm. Een alternatief bij rijwoningen is toepassing van een ankerloze spouwmuur
met de afmeting 120-60-120 mm. Daarmee wordt zelfs voldaan aan de eisen die gesteld worden in
het kader van 'Duurzaam Bouwen '. Voor woongebouwen (appartementen) dienen de woningscheidende
wanden in het kader van 'Duurzaam Bouwen' 280 mm dik te zijn. De minimale dikte van de
eindwanden bedraagt in beide gevallen 150 mm.
Voor de vloeren dient wederom onderscheid te worden gemaakt tussen appartementen en
rijwoningen. Bij appartementen zijn de vloeren in tegenstelling tot rijwoningen vrijwel altijd
woningscheidend. Om te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit dienen deze bij een massieve
dekvloer van 50 mm, 300 mm dik te zijn. Bij toepassing van een verend opgelegde vloer 4 (eis/ wens in
het kader van ' Duurzaam Bouwen ' ) kunnen de vloeren dunner worden uitgevoerd. Ruimtescheidende
vloeren (rijwoningen) voldoen vaak (afhankelijk van de overspanning) met een dikte van 210 mm .
4

Een verend opgelegde dekvloer (vaak zwevende dekvloer genoemd) wordt losgehouden van de wanden en de ondergrond door middel van
een verende tu ssenlaag. Hierdoor kan de dekvloer in horizontale richting vrij bewegen ten opzichte van de constru cti ev loer, bron:

www. sbr.nl.
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Wanneer sprake is van gietbouw kan er onderscheid worden gemaakt in toepassing van 'wandenbreedplaat' en toepassing van tunnelbekisting. Met · wanden-breedplaat · wordt het principe
bedoeld waarmee de wanden met behulp van een wandkist worden gestort en de vloer uit later op
te leggen en aan te storten breedplaatelementen bestaat. Tunnelbekisting is een type bekisting
waarmee de wanden en vloeren in een keer worden gestort.
Zowel bij toepassing van het · wanden-breedplaat · principe als bij toepassing van tunnelbekisting
ontstaat er een monoliete constructie, wat met name voordelen biedt voor het verkrijgen van
stabiliteit. De mogelijkheid bestaat namelijk om de stabiliteit van de constructie uit de
knooppunten tussen de vloeren en wanden te halen. Verder is het productietempo bij toepassing
van tunnelbekisting hoog en zijn transportkosten bij deze bouwmethode laag.
Gietbouw
benodigde arbeid

Gietbouw heeft relatief gezien veel manuren nodig.

11oorbereidingstijd

De benodigde voorbereidingstijd bij toepassing van gietbouw is lager dan bij de

uitvoeringstijd

Tunnelgietbouw staat bekend om het hoge productietempo . De ruwbouwtijd is

toepassing van prefab betonelementen, maar hoger dan bij stapelbouw.

afhankelijk van de hoeveelheid en soort bekisting dat ingezet wordt.

materieelinzet

Er is een zware bouwkraan nodig en de vaste kosten mbt de bekisting zijn relatief
gezien hoog.

bouwplaats

In principe wordt de bekisting vaak direct na ontkisten op de plaats van de nieuw te
storten beuk gezet. In dat opzicht is de benodigde ruimte op de bouwplaats minim.

installaties/sparingen

Leidingen worden meeingestort in wanden en vloeren. Daarna zijn er eigenlijk geen
aanpassingen meer mogelijk.

belangrijkSte voordelen

Monoliete constructie waardoor stabiliteitswanden vaak niet nodig zijn;
Hoge bouwsnelheid te behalen;
Eisen geluid en brandwerendheid gemakkelijk te realiseren.

belangrijkste nadelen

Met name bij tunnelgietbouw is vakkundig personeel nodig dat goed op elkaar is
ingespeeld.

Tabel 3.1: Voor· en nadelen van gietbouw
[Bongers, P. 2007, afstudeerverslag 'Een keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmaterialen van seriematige
woningcasco ·s, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.; Gietbouwcentrum 2006, brochure gietbouw.;
www. wikipedia .nl; Jellema hogere bouwkunde 2005, deel 8 · Bouwmethoden Woningbouw·, ThiemeMeulenhof,
Utrecht/Zutphen.]

3.2

Tunnelbekisting en toebehoren

Tunnelbekisting is een speciaal soort bekisting waarbij de wanden en de daarop liggende vloer (een
beuk) in één arbeidsgang worden gestort. Zowel bij laagbouw- als hoogbouwprojecten kan toepassing
van tunnelbekisting de voorkeur genieten boven andere technieken. Belangrijke criteria bij de
afweging zijn het repetitie-effect, de eventuele variaties in de breedte, diepte en hoogte van de
beuken, de mogelijkheden voor het lossen van de bekisting (dit mag bijvoorbeeld vaak niet boven openbaar
gebied), de bereikbaarheid en capaciteit van de kranen en het wel of niet kunnen beschikken over
geschikt personeel.
Omdat dit verslag betrekking heeft op het voorbereiden van tunnelgietbouwprojecten is kennis van
het in te zetten materieel noodzakelijk. Vandaar ook dat er in deze paragraaf uitvoerig wordt
ingegaan op de verschillende bekistingsonderdelen en toebehoren.
Een tunnelbekisting is een stalen kist met twee wanden en een dek zoals in figuur 3.2 staat
afgebeeld. De tunnel is opgebouwd uit verschillende segmenten (ook wel tunnelmoten genoemd) met een
afmeting van 1.200 of 2.400 mm. Door de segmentering kan de tunnelbekisting in de lengterichting
worden gedeeld . Zo kan er ondanks diepe beuken omgegaan worden met beperkingen aan het
maximale gewicht of hanteerbaarheid van de complete tunnelbekisting.
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Bij grote overspanningen (brede woningen of appartementen) kan om dezelfde mogelijke beperkingen
gekozen worden voor halve tunnels. Halve tunnels geven de mogelijkheid om in twee fasen te
ontkisten. Na verwijdering van de eerste tunnelhelft kan men de vloer al voor een deel
onderstempelen. Hierdoor wordt een te grote doorbuiging tijdens de verharding van het beton
voorkomen. Ook bij diepe woningen, complexe plattegronden of toepassing van dwars- of
kopwanden kan worden gekozen voor de inzet van halve tunnels.

Vvlt unntl

~alve

runnelm oo r

tunnel

Figuur 3.2: Tunneltypes, bron: Gietbouwcentrum 2007, brochure 'Bekistingen woningcasco 's ·

Niet alleen rechte maar ook taps toelopende beuken
(waarvan vaak sprake is bij bouwblokken met een ronde vorm) zijn
te maken in tunnelgietbouw. Hiervoor worden taps
toelopende tunnelkisten geproduceerd welke naar wens
als vol- of halftunnel kunnen worden ingezet. In figuur
3.3 is een afbeelding te zien van een door Trebbe Bouw
gerealiseerd project dat, met uitzondering van het
appartementenblok (links onder) , is uitgevoerd in
tunnelgietbouw door onder andere toepassing van taps
toelopende tunnelkisten.
Figuur 3.3: Project Yellow waarbij voor de geronde
bouwblokken gebruik is gemaakt van taps toelopende tunnelkisten , bron : www.redyellowblue.nl

Trebbe Bouw heeft geen eigen tunnelbekisting en zal deze dan ook moeten huren van een
bekistingsleverancier (Konosch Nederland B.V. of Hendriks Stalen Bekistingstechniek) . De nieuwste tunnel van
Konosch, Type 3000, heeft een basishoogte van 2.550 mm en een basisbreedte van 4.500 mm. De
tunnel kan in de breedte worden aangepast tot een afmeting van 7.000 mm door het toevoegen van
extra paspanelen (ook op de bouwplaats). Afhankelijk van de breedte en de kraancapaciteit zijn
hijslengtes mogelijk tot en met 15.600 mm.
De tunnels van Hendriks Stalen Bekistingstechniek
hebben ook een basishoogte van 2.550 mm. De
basisbreedte bedraagt 4.220 mm, welke wederom door
het toevoegen van paspanelen (zie figuur 3.4) kan worden
aangepast tot een breedte van 7. 750 mm (zonder dat
toepassing van tussenstempels nodig is) .

Figuur 3.4: In de breedte aanpassen van de tunnels door het inleggen
of weghalen van paspanelen, bron: HendriksStalen Bekistingstechniek

Het tunneldek is licht getoogd, wat betekent dat deze iets bol ligt. Het dek is getoogd om het
nazakken van de betonnen vloer na ontkisten enigszins op te vangen (een vlak plafond lijkt al door te
buigen).
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De stalen huidplaat van de wanden en het dek zijn bij beide types 5 mm dik, wat neerkomt op een
gewicht van ± 130 kg/m 2 • In de huidplaten zitten verschillende gaten. In eerste instantie ten
behoeve van de centerpennen (centerpenmoduul 1.200 mm) die door de wanden worden gestoken. Maar
ook de gaten ten behoeve van het vastzetten van sparingsvoorzieningen en installaties zijn vaak in
de huidplaten van de tunnel geprogrammeerd (zie ook paragraaf 5.5.4.5 · sparingen · ).
Elk segment van 2.400 mm bevat twee keer een dommekracht met wielstel. Deze zijn in de hoogte
op twee standen te zetten om verschillende beukhoogtes te kunnen storten (zie figuur 3. 5). In de
breedterichting kunnen de dommekrachten op drie standen worden gezet (zie figuur 3.6). Deze
mogelijkheid is nodig om bijvoorbeeld bij sparingen voor trapgaten toch een ondersteuning te
kunnen bieden. Bij toepassing van tapse tunnels in voltunnelsysteem moeten de wielen bij het
uitrijden wel evenwijdig lopen, vandaar dat de wielen ook draaibaar zijn gemaakt (zie figuur 3.7).
Het is bij systeemvloeren (vaak toegepast voor het vervaardigen van de begane grondvloer) niet uitgesloten dat
de vloer de puntlast, veroorzaakt door de stelwiel, niet kan dragen. Aanbevolen wordt dan om
uitrijprofielen (UNP 140) te gebruiken. Het profiel zorgt dan voor de spreiding van de tunnelbelasting
en tevens voor het gemakkelijk kunnen uitrijden van de tunnelkisten (ook over kleine sparingen). Er moet
wel op worden gelet dat er in het uitrijgebied van de tunnels geen leidingen of stekken boven de
vloer uitsteken.

Figuur 3.5: In hoogte verstelbare
wielstellen, bron : HendriksStalen
Bekistingstechniek

Figuur 3.6: De dommekrachten zijn in
de breedterichting op drie standen te
zetten, bron: Hendriks Staten

Figuur 3. 7: Draaibare dommekrachten voor toepassing bij taps
toelopende tunnelkisten, bron :

Bekistingstechniek

Hendriks Stalen Bekistingstechniek

Het ontkistingssysteem van de tunnels van beide leveranciers wijkt ten opzichte van elkaar iets af.
Bij de tunnels van Konosch zit er een ontkistingssysteem aan beide zijkanten zoals afgebeeld in
figuur 3.8. Door aan de stang te trekken (blauwe pijltje) komt het dek iets naar binnen en zakt de
wand (rode pijltjes). Hierdoor is de bekisting gemakkelijk uit te rijden of aan te passen in de breedte .

Vitrljt,li\ lnptlonull

Figuur 3.8: Ontkistingssysteem tunnelbekisting Konosch met links de tunnel in ontkiste toestand en rechts de tunnel in
bekiste toestand, bron: www.gietbouwcentrum .nl
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Het ontkistingssysteem van de tunnels van 'Hendriks Stalen Bekistingstechniek ' bevindt zich in het
midden van ieder tunnelsegment . Het betreft hier een scharnierende voorziening met de
mogelijkheid tot het insteken van een steigerbuis (zie figuren 3.9 en 3.10). Deze steigerbuis dient als
hefarm voor het openen en sluiten van de tunnelkist. Tijdens het openen van de tunnelbekisting
komen ook hier de wanden iets naar binnen , zodat de tunnel uitgereden kan worden. Bij het sluiten
van de kist gebeurt het omgekeerde.
Daarnaast zijn er voor het aanpassen van de tunnel in de breedte speciale scharnierende
voorzieningen met passtukken, zoals weergegeven in figuur 3.13 . Het aanpassen van de breedte
binnen de dagcyclus kan ook automatisch bedienbaar worden gemaakt, zowel hydraulisch (zie figuur
3.11) als met een elektrische tandheugel (zie figuur 3.12).

Figuur 3. 9: Ontkistingssysteem in het
midden van ieder tunnelsegment,
bron: HendriksStaten
Bekistingstechniek

Figuur 3.12: Elektrische tandheugel
voor het aanpassen van de breedte
binnen de dagcyclus , bron:
www.gietbouwcentrum . nt

Figuur 3.10: Scharnierende
voorzieningen met ingestoken
steigerbuis, bron: Hendriks Stalen
Bekistingstechniek

Figuur 3.11: Hydraulisch systeem voor
het aanpassen van de breedte binnen
de dagcyclus, bron:
www.gietbouwcentrum. nt

Figuur 3.13: Tunnel met scharnierende passtukken geschikt voor vier breedtes,
bron : www.gietbouwcentrum.nl

Elk tunnelsegment bevat veelal twee gaskachels die in hoogte verstelbaar zijn, dit om er voor te
zorgen dat de kachels bij het in- en uitrijden van de tunnel geen hinder veroorzaken . Om er voor te
zorgen dat de warmte binnen blijft , zitten er aan de uiteinden van iedere tunnel kunststof zeilen.
Zoals in figuur 3.14 te zien is, zijn deze langer dan de tunnelhoogte, zodat ze op de vloer vastgezet
kunnen worden om opwaaien te voorkomen. Tegenwoordig wordt steeds vaker koude gietbouw
toegepast, wat betekent dat het beton niet verwarmd wordt, maar wel een dusdanige samenstelling
heeft dat er de volgende ochtend toch ontkist kan worden. Wanneer er sprake is van koude
gietbouw zijn dan ook geen gaskachels en bijbehorende voorzieningen (gastank/ gasslangen etc. ) nodig.
Wel blijven de kunststof zeilen en de afdekkappen of isolatiedekens gehanteerd om zoveel mogelijk
warmte vast te houden (zie ook subparagraaf 5.5.4.12 ·Beton · ).
Ten behoeve van het lossen en verplaatsen bevatten de tunnelkisten twee elektrische uitrijlieren
(zie figuur 3.15) welke alleen nog maar aangesloten hoeven te worden op krachtstroom en hijsstrippen
(zie figuur 3.16) welke zijn verzonken in het tunneldek en van binnenuit naar boven zijn te schuiven.
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Figuur 3.14: Kunststof afdekzeilen,
bron: HendriksStalen

Figuur 3.15: Elektrische uitrijlier,
bron: HendriksStalen

Figuur 3.16: In het tunneldek
verzonken hijsstrippen, bron:

Bekistingstechniek

Bekistingstechniek

Hendriks Stalen Bekistingstechniek

In combinatie met de uitrijlieren en de
hijsogen zijn een compensatiecilinder en
uitrijrollen (zie figuur 3.17 en 3.18) nodig voor het
uitrijden van de tunnel.

ituat:ie 1: Tunnel is gezakt en is door
iddel van uitrijrollen verrijdbaar met

J

ier.

ituatie 2: Tunnel IS vastgemaakt
an compensatiecilinder met 1•
1jspunt.

Figuur 3.17: Uitrijrol

Door de lier aan de uitrijzijde van de beuk vast
te zetten aan de vloer en deze vervolgens op te
draaien trekt de tunnel zich als het ware zelf
over de uitrijrollen buiten de beuk. Zodra de
eerste twee hijsogen buiten de gestorte beuk
steken worden ze van binnenuit naar boven
gedrukt en aan de compensatiecilinder, die in
de kraan hangt, bevestigd. Vervolgens rijdt de
tunnel, terwijl er gecompenseerd wordt (zodanig
dat de kraan het uitstekende deel tilt), de beuk uit
totdat de laatste twee hijspunten zichtbaar
zijn. Deze worden aan de andere zijde van de
compensatiecilinder bevestigd. Hierna tilt de
kraan de tunnel geheel uit de beuk en zet deze
klaar op de plaats van de volgende beuk die
gestort gaat worden. De tunnels worden
afhankelijk van het maximale hijsgewicht van
de compensatiecilinder soms opgedeeld bij het
uitrijden.

Figuur 3.18: Principe uitrijden tunnelbekisting, bron:

www. wikipedia.nl

Voor het sluiten van de bekisting zijn eindwanden (ook wel sluitwanden genoemd) nodig. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van stalen wandbekistingen die modulair gekoppeld kunnen worden aan de
tunnelbekisting (zie figuur 3.19). De wanden zijn aan de buitenzijde voor een groot deel ge"lsoleerd met
tempex blokken (zie figuur 3.20) om de warmte zoveel mogelijk te benutten. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen 'bakwanden' (ook wel afbreekwanden genoemd) en 'gewone' sluitwanden. Bakwanden
zijn wandbekistingen die bovenaan, aan de binnenzijde, als het ware een 'bak' hebben zitten (zie
figuur 3.21 ). Deze kleine verdikking aan de bovenzijde van de bekisting creëert een oplegging in de
wand voor de later te storten vloer. De veiligheidsvoorzieningen als de stortsteiger, de
randbeveiliging en een ladder, worden direct met de wandkisten meegenomen (zie figuur 3.19). De
wanden bevatten om de 2.400 mm een hoogtespindel en om de 1.400 mm twee gaten ten behoeve
van de doorcenteringen.

llse van der Vegte

15

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

_
..........
::
::: :::: :::::
;:~ ~ ....
::: --=:
...... ~
~
'::::.... .......
.~ ~ :: ..
...... ·~:.
. --

...--

..~;~·'! --:

._

""_

.... ~ :. ··· ~·

.....

.".

•"

_...

~-

.

J''

.
I

.....

,,, . ...

.

~' ~

I ' ....

.

;,

~

Figuur 3.19 Eindwand, bron: HendriksStalen
Bekistingstechniek

Figuur 3.20: Met tempex
geïsoleerde eindwand/
Platen en moeren tbv het
vastzetten van de
centerpennen .

Figuur 3.21 : Afbreekwand
voor het creëren van een
oplegging voor de later te
storten vloer

Voor de dooreenleringen (ten behoeve van het opvangen van de speciedruk) worden konussen en
centerpennen ingezet. De konussen lopen taps toe, zodat ze gemakkelijk uit de wand zijn te slaan.
Om de konussen vast te zetten en de wandbekisting te koppelen worden centerpennen gebruikt. Dit
zijn stalen pennen met schroefdraad waar een plaat en moer opgedraaid worden (zie figuren 3.20, 3.22
en 3.23).

Figuur 3.22: Centerpennen halfdoorgestoken in de tunnelwand

Figuur 3.23: Het plaatsen van een
konus op een centerpen

Figuur 3.24: Kimbekisting Hendriks
Stalen Bekistingstechniek

Bij toepassing van tunnelbekisting moeten er kimmen (opstortingen) worden gestort. Kimmen zijn
noodzakelijk om de tunnel te kunnen lossen en zorgen voor een goede aansluiting tussen de wanden
en de vloer. Bovendien wordt de tunnelbekisting aan de hand van de kimmen gesteld. Voor het
maken van de kimmen worden speciale bekistingselementen (kimblokken) gebruikt zoals bijvoorbeeld
te zien in figuur 3.24. De kimbekisting wordt net als de tunnelwanden gekoppeld met konussen en
centerpennen.
Om de kimbekisting op de juiste plek te zetten worden betonnen
kruisblokken geplaatst tussen de tunnelbekisting en de eindwand, of
tussen twee tunnelwanden. De kimbekisting wordt op deze
kruisblokken geplaatst en kan op die manier direct met het storten
van de vloer en de onderliggende wand worden meegenomen. Over
het algemeen worden enkel de kimmen op de begane grond vooruit
gestort (zie ook subparagraaf 5. 5.4.13 · Maatbeheersing ·).
Figuur 3.25 : Betonnen kruisblok tussen twee tunnelwanden
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3.3

Trebbe Bouw

Inventarisatie toepassing tunnelgietbouw binnen Trebbe Bouw Oost & Noord B.V.

Om een goed beeld te krijgen van de toepassing van tunnelgietbouw binnen Trebbe Bouw Oost &
Noord B.V. is er een inventarisatielijst opgesteld met alle gerealiseerde woningbouwprojecten
binnen de Trebbe vestigingen Enschede en Zwolle vanaf start bouw 2003 (zie bijlage 1). Daarbij is
gekeken of er sprake was van eigen ontwikkeling of ontwikkeling in samenwerkingsverband. Er is
achterhaald welke type woningen er zijn gebouwd en welke bouwmethoden zijn toegepast.
Het blijkt dat 30 van de 51 woningbouwprojecten (58,8%) uit eigen ontwikkeling tot stand zijn
gekomen en 21 (41 ,2%) uit bouwteamverband. Als gekeken wordt naar het aantal woningen/
appartementen dan blijkt de verhouding iets schever te liggen : 65 ,6% van de
woningen/appartementen uit eigen ontwikkeling en 34,4% van het aantal woningen/appartementen
ui t bouwteamverband.
Verder blijkt dat het overgrote deel van het aantal gerealiseerde woningen appartementen of
rijwoningen zijn (zie figuur 3.26) en dat bij 45% van alle woningen/appa rtementen het casco met
behulp van tunnelbekisting is opgetrokken (zie figuur 3.27) .

10%

1"/.,

81utlnelgietbouw

""·

45%

• wanden breedplaat

c kalkzandsteen + breedplaat
c kalk zandsteen+ kanaalplaat
• prelab + kanaalplaat

• pretab

19%

Figuur 3.26: Onderverde ling binnen Trebbe Bouw Oost ft
Noord B.V. gerealiseerde woningbouwprojecten vanaf
start bouw 2003 , bron : Trebbe Bouw

+

bree<\?laat

Figuur 3.27: Onderverdeling toegepaste bouwmethoden in
percentage woningen/ appartementen binnen Trebbe
Bouw Oost ft Noord B.V. vanaf start bouw 2003, bron:
Trebb e Bouw

Als per woningbouwtype wordt gekeken naar de toegepaste bouwmethoden , dan blijkt dat binnen
Trebbe Bouw enkel bij rijwoningen en appartementen de laatste 5 jaar tunnelgietbouw is toegepast
(zie figuren 3.28 t/m 3.31). Bij deze twee bouwtypen is het percentage woningen waarvan het casco met
behulp van tunnelbekisting is opgetrokken groot: 66% van het aantal rijwoningen en 41 % van het
aantal appartementen. Het kleinste project met rijwoningen waarbij tunnelbekisting wordt
toegepast bedraagt een nog te starten project met 74 koopwoningen (in Dronten). Het kleinste
gerealiseerde project bedraagt 82 woningen (in Almere). Bij de appartementen is het kleinste project
woontoren 'Bellevue' (onderdeel van het project ' Winkelcentrum Zwolle Zuid · ) met 31 appartementen.
tweekappers

rijwoningen

lOOk

0%

• tunnelgietbouw

• tunnelgietbouw

• wanden breedplaal

a kalkzands teen ..

breedplaat

o kalkzandsteen + breedplaal

o katkzands teen • kanaalplaat

D kalkzandsteen ... kanaalplaat

• prefab + kanaalplaat

• prelab

• prefab + breedplaat

• prefab + breedplaat

Figuur 3.28: Onderverdeling binnen Trebbe Bouw Oost ft
Noord B.V. toegepaste bouwmethoden bij rijwoningen
vanaf start bouw 2003, bron : Trebbe Bouw

llse van der Vegte

• wanden breedplaat

t

kanaalplaat

Figuur 3.29: Onderverdeling binnen Trebbe Bouw Oost ft
Noord B.V. toegepaste bouwmethoden bij tweekappers
vanaf start bouw 2003 , bron: Trebbe Bouw
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appartementen

vrijstaande woningen

a tunnelgietbouw

• tunnelgietbouw
1%

• wanden breedplaat

• wanden breedplaat

a kalkzandsteen-.

breedplaat

c kalkzands teen

+

breedplaat

o kalkzandsteen

kanaalplaat

o kalkzandsteen

+

kanaalplaat

t

• prelab -t kanaatplaat

• prefab + kanaalplaat

• prelab

• prefab

t

breedpl'aat

Figuur 3. 30: Onderverdeling binnen Trebbe Bouw Oost &
Noord B.V. toegepaste bouwmethoden bij vrijstaande
woningen vanaf start bouw 2003, bron: Trebbe Bouw

+

breedplaat

Figuur 3.31 : Onderverdeling binnen Trebbe Bouw Oost &
Noord B.V. toegepaste bouwmethoden bij appartementen
vanaf start bouw 2003 , bron: Trebbe Bouw

In figuur 3.32 ZlJn de omvang van de diverse binnen
tunnelgietbouwprojecten (vanaf start bouw 2003) weergegeven.
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Figuur 3. 32 : Omvang van de diverse binnen Trebbe Bouw
Oost & Noord B.V. gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten
vanaf start bouw 2003 , bron : Trebbe Bouw
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4.

Trebbe Bouw

Probleemanalyse

Tijdens het masterproject ·Participerend Observeren · is door middel van participerend observeren
het tunnelgietbouwproces (uitvoering en deels werkvoorbereiding) bestudeerd. Tijdens het project werd
aangegeven dat de knelpunten in relatie tot tunnelgietbouwprojecten zich met name in de
voorbereidingsfase van het bouwproces zouden bevinden . Daarmee werden het kiezen van de
bouwmethode en vervolgens het voorbereiden van het tunnelgietbouwproject bedoeld (zie figuur 4.1 ).

TGB

UITVOEREN
TUNNELGIETBOUWPROJECT

Probleemanalyse

Participerend Observeren

KIEZEN
BOUWMETHODE

Figuur 4.1: Schematische weergave van de afbakening van de probleemanalyse (TGB = tunnelgietbouw)

Er zijn echter verschillende definities voor de voorbereidingsfase van het bouwproces. NEN 2574
(voorheen NVN 2574) hanteert een gefaseerde indeling van het bouwproces waarin onderscheid wordt
gemaakt in: initiatieffase, voorbereidingsfase, realisatiefase en beheerfase (zie figuur 4 .2) .
Trebbe Bouw hanteert in haar procedurehandboek (gebaseerd op NEN-EN -150 9001 -2000) de volgende faseaanduidingen (zie figuur 4.3): initiatieffase, ontwerp- en ontwikkelingsfase, prijs- en
contractvormingsfase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en oplevering/ garantie/ nazorg fase .

Programma

initiatieffase

HaalbaarheidsstudiE

Projectdefini tie
Ontwerp

--

Schetsontwerp

ontwerp- en
ontwikkelingsfaseDef inft ef ontwe rp
Uitwerki ng

-fprijs- en
contracrvormings fase

Prijsvorming

Realisat ie

-rvoorbereidingsfase

Werkvoorbereiding

-uirvoerings{ase

-Beheer
Gebruik

Figuur 4.2: Fase-indeling volgens NEN 2574, bron : Geus, R.P.R. 2001 , afstudeerverslag
·Catalogus voor het voorbereidingsschema ·, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven .

oplevering, garantie en
nazorgfase

-Figuur 4.3: Fase-indeling
Trebbe Bouw

Ten behoeve van de probleemanalyse is voor de definitie · voorbereidingsfase · de periode van
schetsontwerp tot en met werkvoorbereiding aangehouden. Voor de duidelijkheid wordt in het
vervolg van het verslag gesproken van het voorbereidingstraject.

llse van der Veg te

19

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

De probleemanalyse is uitgevoerd in twee delen, waarbij het eerste deel een breed opgezette
(oriënterende) analyse vormt naar aanwezige problemen/ knelpunten in het voorbereidingstraject van
tunnelgietbouwprojecten (schetsontwerp- tlm werkvoorbereidingsfase) binnen Trebbe Bouw. Eén van de
gevonden problemen/ knelpunten in dit traject (zie paragraaf 4 .1) is het vermoedelijk niet optimaal
verlopen van de werkvoorbereiding, hier is in het tweede deel van de probleemanalyse (zie paragraaf
4.2) dieper op ingegaan.

4.1

Probleemanalyse (1)

Het doel van het eerste deel (waarvan een uitgebreide uitwerking te vinden is in bijlage 11) was het achterhalen
van alle problemen/ knelpunten in het voorbereidingstraject van tunnelgietbouwprojecten binnen
Trebbe Bouw. Om de problemen/ knelpunten te achterhalen zijn diverse (oriënterende) gesprekken
gevoerd met medewerkers van Trebbe Bouw welke in relatie tot tunnelgietbouwprojecten
betrokken zijn (geweest) in de fasen schetsontwerp tlm werkvoorbereiding (zie bijlage 111). De
gesprekken zijn in eerste instantie zo open mogelijk gehouden om op een zo breed mogelijk vlak
informatie te verkrijgen en te achterhalen wat er in de verschillende fasen van het bouwproces
speelt.
Uit het eerste deel van de probleemanalyse is gebleken dat binnen Trebbe Bouw:

•

De bouwmethodekeuze (in ' t algemeen) niet gestoeld is op concrete beslissingscriteria;
Tunnelgietbouw nadelig wordt gezien als het gaat om flexibiliteit en het meenemen van
kopersopties;
De werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten vermoedelijk niet optimaal verloopt.

Het vermoeden dat de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten binnen het bedrijf niet
optimaal verloopt berust op het feit dat het belang van de inzet van ervaren werkvoorbereiders
door de verschillende geïnterviewden telkens weer werd aangehaald. ' Als ... niet op het project zou
zitten konden er wel eens veel meer problemen zijn opgetreden, had men de dagcyclus
waarschijnlijk niet altijd gehaald. ' Kennis en ervaring van het uitvoeringsteam (projectleider,
werkvoorbereider en uitvoerder) in de huidige situatie lijkt dan ook erg belangrijk. Uit de gesprekken met
de Hoofd Werkvoorbereiding werd duidelijk dat slechts 5 van de 30 werkvoorbereiders binnen de
Trebbe Bouw vestigingen in Zwolle en Enschede (17%) ervaring hebben met het voorbereiden van een
tunnelgietbouwproject. Bovendien werd door zowel projectleiders, werkvoorbereiders als de Hoofd
Werkvoorbereiding aangegeven dat er behoefte is aan een hulpmiddel/ checklist voor de
werkvoorbereiding.

4.2

Probleemanalyse (2)

Op basis van de resultaten uit het eerste gedeelte van de probleemanalyse is besloten een diepere
analyse uit te voeren naar het verloop van de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten en
de in relatie tot deze fase van het bouwproces aanwezige problemen/ knelpunten binnen het
bedrijf (zie figuur 4.4). Mede, omdat er al veel is geschreven over het systematisch kiezen van de
meest geschikte bouwmethode 5 , als ook over flexibiliteit met betrekking tot het meenemen van
installaties in de woningbouw 6 •

5

Zie bijvoorbeeld het afstudeerverslag Triepels. M.P. (2000). Keuzemodel bouwmethoden. Eindhoven: Techni sche Universiteit Eindhoven.
Zie bijvoorbeeld het afst udeerverslag Kaizer, T.A. W. (2007). Flexibiliteit binnen de woningbouw: de ontwikkeling van een alternatieve
methode om elekrriciteirsvoorzieningen aan te bieden in een woning. Eindhoven: Techn ische Universiteit Eindhoven.

6
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KIEZEN
BOUWMETHODE

Trebbe Bouw

VOORBEREIDEN
TUNNELGI ETBOUWPROJECT

TGB

'
''
'

UITVOEREN
TUNNELGI ETBOUWPROJECT

-

'
''

verkoop-fase

'

schetsontwerpfase

voorlopig
ontwerp-fase

definitief
ontwerp-fase

bestek-fase

Figuur 4 .4: Schematische weergave van de afbakening van het tweede deel van de probleemanalyse

4.2. 1

Vraagstelling

Doelstelling
De doelstelling behorende bij het tweede deel van de probleemanalyse luidt: ·Het achterhalen van

alle problemen/ knelpunten in de werkvoorbereidingsfase van tunnelgietbouwprojecten binnen
Trebbe Bouw ' .
Probleemstellingen
Op basis van de gestelde doelstelling zijn de volgende probleemstellingen opgesteld:

1.

2.
3.

Wat is het algemene verloop van het werkvoorbereidingsproces binnen Trebbe Bouw (in
theorie)?
Hoe verloopt het werkvoorbereidingsproces van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe
Bouw?
Wat zijn problemen/ knelpunten tijdens de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw?

Onderzoeksvragen
Voor de beantwoording van de verschillende probleemstellingen zijn onderzoeksvragen opgesteld:
Probleemstelling 1: 'Wat is het algemene verloop van het werkvoorbereidingsproces binnen
Trebbe Bouw (in theorie)? '

1a: Wie zijn er betrokken bij de werkvoorbereiding van een bouwproject?
1b: Welke werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden/ welke beslissingen dienen te worden
gemaakt?
1c: Wat is de relatie tussen de verschillende werkzaamheden! te maken beslissingen?
1d: Welke informatie is nodig voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden! het maken
van de beslissingen?
1e: Welke hulpmiddelen/ sturende documenten zijn aanwezig?
1f: Hoe dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden! de beslissingen te worden gemaakt?

Probleemstelling 2: ·Hoe verloopt het werkvoorbereidingsproces van tunnelgietbouwprojecten
binnen Trebbe Bouw? '

2a:
2b:
2c:
2d:

Wie zijn er betrokken bij de werkvoorbereiding van tunne/gietbouwprojecten?
Welke werkzaamheden worden uitgevoerd/ welke beslissingen moeten worden gemaakt?
Wat is de relatie tussen de verschillende werkzaamheden/ te maken beslissingen?
Welke informatie is nodig voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden/ het maken
van de beslissingen?
2e: Welke hulpmiddelen! sturende documenten zijn aanwezig?
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Probleemstelling 3: 'Wat zijn problemen/ knelpunten in relatie tot de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw?'
Ja: Wat zijn (indien aanwezig) de problemen! knelpunten in relatie tot de inkomende gegevens
vanuit de besteksfase en de ontwerpende partijen?
Jb : Wat zijn (indien aanwezig) de problemen! knelpunten in relatie tot hulpmiddelen/ sturende
informatie?
Je: Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot de participanten van het
uitvoeringsteam?
Jd: Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot het uitbesteden van
engineerings-onderdelen?
Je : Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot de beperkingen van het
bouwsysteem?
Jf: Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot de uitgaande gegevens
(welke naar voren komen tijdens de uitvoering)?

4.2.2

Opzet en uitvoering van het onderzoek

De onderzoekseenheden waarover in het tweede deel van de probleemanalyse uitspraken zijn
gedaan, zijn in eerste instantie alle mogelijke betrokkenen in relatie tot de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw. Het gaat daarbij om zowel de medewerkers van
Trebbe Bouw, als ook om de ontwerpende partijen en de betrokken onderaannemers/ adviseurs/
leveranciers. Daarnaast zijn ook uitspraken gedaan over verschillende in relatie tot de
werkvoorbereiding te noemen documenten. Het gaat daarbij om de inkomende gegevens vanuit de
besteksfase, werktekeningen van de ontwerpende partijen, al dan niet aanwezig hulpmiddelen/
sturende informatie, als ook om de uitgaande gegevens t.b.v de uitvoering.
Om betrouwbare en geldige antwoorden te kunnen geven op de specifieke onderzoeksvragen in de
vraagstelling zijn data verzameld. Voor dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van
verschillende dataverzamelingsmethoden: bestaande documenten, diepte-interviews, als ook
gegevens vanuit de eerder gehouden interviews (t.b.v. het eerste gedeelte van de probleemanalyse) (zie bijlagen
111 en VI) en data vanuit participerende observatie. Deze laatste zijn verkregen tijdens het project
Participerend Observeren waarin de werkvoorbereiding van een tunnelgietbouwproject gedurende
een periode van vier weken is bestudeerd en daaropvolgend het uitvoeringsproces gedurende een
periode van twee weken. In tabel 4.1 is per onderzoeksvraag aangegeven hoe de nodige informatie
is verzameld en welke bronnen daarbij gehanteerd zijn. Zoals in de tabel is te zien zijn er enkel
interviews gehouden met medewerkers van Trebbe Bouw. Op basis van deze interviews zijn er ook
uitspraken gedaan over de overige onderzoekseenheden (ontwerpende partijen en onderaannemers/
leveranciers en adviseurs). Het doel van het tweede gedeelte van de probleemanalyse is immers het
achterhalen van problemen/ knelpunten in de werkvoorbereidingsfase van tunnelgietbouwprojecten
binnen Trebbe Bouw. Het is dan ook van belang om aan te geven waar in het proces voor de
medewerkers van Trebbe Bouw problemen/ knelpunten optreden.
Ten behoeve van de diepte-interviews is gebruik gemaakt van een vragenlijst (zie bijlage VI). In tabel
4.1 is (indien van toepassing) aangegeven welke vragen uit de lijst specifiek betrekking hebben op het
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Doordat er meerdere interviews met zowel ervaren als
minder ervaren werkvoorbereiders en projectleiders zijn gehouden kunnen de verkregen data als
redelijk betrouwbaar (de mate waarin metingen onafhankelijk zijn van toeval) worden bevonden. Er is
overwogen om een vragenlijst naar alle werkvoorbereiders, projectleiders en uitvoerders te sturen,
maar de kans op respons werd daarbij minder groot geacht. Bovendien kan in dergelijke situaties
minder makkelijk worden geanticipeerd op verkregen antwoorden. In totaal zijn er vijf diepteinterviews gehouden waarbij in totaal 8 personen betrokken waren (vaak twee per gesprek). Er zijn drie
ervaren en vier minder ervaren medewerkers in relatie tot de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten geïnterviewd.
De resultaten van het onderzoek zijn per probleemstelling opgenomen in de paragrafen 4.2.3 t/m
4.2. 5. De conclusie van het tweede gedeelte van de probleemanalyse is opgenomen in paragraaf
4.2 .6.
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Dataverzamelingsmethode probleemanalyse (2)
Doelstelling: 'Het achterhalen van alle problemen/ knelpunten in de werkvoorbereidingsfase van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw'
Probleemstellingen en onderzoeksvragen

1. wat 1s net algemene venoop van net werKvooroere1amgsproces omnen 1reooe

Type antwoord

~ouw

Dataverzamelingsmethode
ln\NVI<'W
L•t eratuur

Observatie

Bron
Handbock ISO

KAM·coordmator

Trebbe net

PL

WVB

x

x

x

x

ProJect P.O.

(in theorie) .

a Wie zijn er betrokken bij de werkvoorbereiding van een bouwproject?

opsomming van betrokkenen bij de werkvoor·

x

x

bereiding van een bouwproject

X

b Welke werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden/ welke beslissingen dienen te worden gemaakt?

opsomming van werkzaamheden/ te maken

x

c Wat is de relatie tussen de verschillende werkzaamheden/ te maken beslissingen?

beslissingen in de werkvoorbereiding
omschrijving van de relatie tussen verschillende

x

d Welke informatie is nodig voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden/ het maken van de beslissingen?

werkzaamheden/ te maken beslissingen
opsomming van benodigde informatie voor het

x

f Hoe dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden/ de beslissingen te worden gemaakt?

overzicht van aanwezige hulpmiddelen/ sturende
documenten

x
x

X

(open)

x
x

X

(open)

x
x

kunnen uitvoeren van de werkzaamheden/ het
maken van de beslissingen
e Welke hulpmiddelen/ sturende documenten zijn aanwezig?

(open)

X

(open)

X
X

(open)
(open)

X

(open)

x
x

x

Omschrijving van de manier waarop de werk·

x
x
x

zaamheden uitgevoerd dienen te worden, de
beslissingen dienen te worden gemaakt

2. Hoe verloopt het werkvoorbereidingsproces van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw 7
a Wie zijn er betrokken bij de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten?

opsomming van betrokkenen bij de werkvoor·

b Welke werkzaamheden worden uitgevoerd/ welke beslissingen moeten worden gemaakt?

x

x

bereiding van tunnelgiet bouwprojecten
opsomming van werkzaamheden/ te maken
beslissingen in de werkvoorbereiding van tunnel·

X

(open)

x

x

gietbouwprojecten
c Wat is de relatie tussen de verschillende werkzaamheden/ te maken beslissingen?

omschrijving van de relatie tussen verschillende

X

(open)

werkzaamheden/ te maken beslissingen
d Welke informatie is nodig voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden/ het maken van de beslissingen?

x

x

x

x

x

x

opsomming van benodigde informatie voor het

X

(open)

kunnen uitvoeren van de werkzaamheden/ het

x

x

maken van de beslissingen

e Welke hulpmiddelen/

sturende documenten zijn aanwezig?

overzicht van aanwezige hulpmiddelen/ sturende

X

(open)

documenten i.r.t. TGB·projecten

x

x
x

x

3. Wat zijn problemen/ knelpunten in relatie tot de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw?
a Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot de inkomende gegevens vanuit de besteksfase

opsomming van problemen / knelpunten i.r.t.

en de ontwerpende partijen?
b Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot hulpmiddelen/sturende informatie?

inkomende gegevens
opsomming van problemen / knelpunten i.r.t.

c Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot de participanten van het uitvoerings team?

hulpmiddelen/ sturende informatie
opsomming van problemen/ knelpunten i.r.t.

(vr. 5, 9, 10, 12, 16)

X

X

(vr. 5,

13,

opsomming van problemen/ knelpunten i.r.t .

e Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot beperkingen van het bouwsysteem?

het uitbesteden van engineerings-onderdelen
opsomming van problemen / knelpunten i.r.t.

tijdens de uitvoering)1

opsomming van problemen/ knelpunten i.r.t.
uitgaande gegevens

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
X

(vr. 5, 6, 7, 8)

X

(vr. 5, 17, 19)

x

x

x
X

(vr. 5, 23, 28, 29)

X

(vr. 5, 25 t/m 29)

beperkingen van het bouwsysteem
f Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot de uitgaande gegevens (welke naar voren komen

x
x

15, 18, 19, 20, 24, 30)

participanten van het uitvoeringsteam
d Wat zijn (indien aanwezig) de problemen/ knelpunten in relatie tot het uitbesteden van engineerings·onderdelen?

x
x

x
x

x

x

x

PL

=

projectleider(s)

VNB

=

werkvoorbereiders

proj ect P.0 .

"' proj ect Particîperend Observeren

KAM-coördinator = tevens hoofd werkvoorbereiding
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4.2.3

Trebbe Bouw

Algemene verloop van het werkvoorbereidingsproces binnen Trebbe Bouw (in theorie)
(beantwoording probleemstelling 1)

Om te kunnen achterhalen wat de problemen/ knelpunten in relatie tot de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw zijn, is het in eerste instantie van belang vast te
stellen hoe het werkvoorbereidingsproces in theorie binnen Trebbe Bouw dient te verlopen . Om een
antwoord te kunnen geven op deze vraag is gebruik gemaakt van het ' Handboek Kwaliteit ' en
gesprekken met de Hoofd Werkvoorbereiding (tevens KAM-coördinator) van het bedrijf. In deze
subparagraaf is omschreven wie er betrokken zijn bij de werkvoorbereiding van een bouwproject
(onderzoeksvraag 1a), welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden (onderzoeksvraag 1b), wat de
relatie is tussen die werkzaamheden (onderzoeksvraag 1c), welke informatie er nodig is voor het kunnen
uitvoeren van de werkzaamheden (onderzoeksvraag 1d), welke hulpmiddelen/ sturende documenten er
aanwezig zijn binnen het bedrijf (onderzoeksvraag 1e) en hoe de werkzaamheden uitgevoerd dienen te
worden (onderzoeksvraag 1f).
Om de beantwoording van de onderzoeksvragen en daarmee het algemene verloop van de
werkvoorbereiding binnen Trebbe Bouw te beschrijven en overzichtelijk in beeld te brengen is
gebruik gemaakt van de SADT-methodiek 7 • In het schema is te zien welke activiteiten serieel en
welke parallel lopen. Ook zijn de betrokken personen, de benodigde documenten/ informatie en de
te gebruiken hulpmiddelen weergegeven zoals te zien in figuur 4.5.
BESTURING (OV 1e)

~
Bouwproces
niveau
INVOER (OV 1d)

----. (OV

Procesomschrijving

UITVOER

1f)

ENERGIE (OV 1a)
Figuur 4.5 : Opbouw SADT-schema's met in oranje aangegeven de beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen (OV)

In figuur 4.6 is het SADT-schema opgenomen met daarin een weergave van de 7 hoofdprocessen
behorende bij 'de werkvoorbereiding van een bouwproject' binnen Trebbe Bouw. Voor elke
processtap is een tekstuele toelichting opgenomen. Een diepere uitwerking en weergave van de
SADT-schema' s behorende bij de deel- en subdeelprocessen is opgenomen in bijlage VIl.
Starten van de werkvoorbereiding
Nadat er financiële overeenstemming is met de (interne of externe) opdrachtgever (dus bij opdracht van het
werk), vindt de overdracht van het project plaats van de afdeling calculatie en de projectcoördinator
naar het uitvoeringsteam (projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder en inkoper). Ten behoeve van de
overdracht stelt de calculator en/ of de projectcoördinator op basis van ' procedure 4211 ' uit het
procedurehandboek een agenda op ten behoeve van de overdrachtsvergadering. Tevens nodigt hij
de betrokken personen uit (adjunct-directeur, projectleider, hoofd werkvoorbereiding, werkvoorbereider(s),
uitvoerder (indien bekend), inkoper (indien bekend) en de projectontwikkelaar (bij eigen ontwikkeling)). Vervolgens
worden alle stukken door de calculator(en) en de projectcoördinator overgedragen aan het
uitvoeringsteam (daarbij dienen alle stukken te zijn gedateerd). De stukken waar het hier om gaat:
bestekset en eventuele nota· s
inschrijfbegroting, offertes en bezuinigingsvoorstellen
tekeningenschema (indien al aanwezig)
geluidsrapporten, sonderingen, grondwaterstanden etc.
V&G plan ontwerpfase
voor calculatie gehanteerde planning en gekozen bouwmethode
eventueel correspondentie met opdrachtgever/ overleg in bouwteam (blijft meestal bij de projectcoördinator)
overige calculatiestukken
7

SADT (Structured Analysis and Design Technique) is een techniek waarmee processen gemakkelijk en overzichtelijk kunnen word en
weergegeven.
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De verkregen stukken worden door de projectleider en de werkvoorbereider(s) beoordeeld. Het
betreft hier controle op compleetheid en duidelijkheid betreffende het gehanteerde en begrootte
bouwsysteem en de planning. Vragen en opmerkingen worden teruggekoppeld naar de afdeling
calculatie en de projectcoördinator. Tijdens de overdrachtsvergadering worden de gestelde vragen
beantwoord. Daarnaast worden de kritische punten tijdens de overdrachtsvergadering door de
calculator(en) en de projectcoördinator vastgesteld en toegelicht.
Nadat de overdrachtsvergadering heeft plaatsgevonden verdiepen de projectleider en de
werkvoorbereider(s) zich verder in de verstrekte stukken. Vervolgens worden de benodigde
voorbereidingsactiviteiten vastgesteld tijdens de startvergadering. Ten behoeve van deze
vergadering is er in het procedurehandboek van Trebbe Bouw een document opgenomen: procedure
5611: 'agenda startvergadering werkvoorbereiding'.
Uitvoeringsplanning en afgeleide schema's maken
Na de startvergadering is het maken van de uitvoeringsplanning en afgeleide schema's een van de
eerste taken van de werkvoorbereider.
Om de planningen te maken wordt allereerst de door de projectcoördinator vastgestelde en
gehanteerde bouwrouting, bouwvolgorde en bouwtempo geanalyseerd. Op basis van deze gegevens
en aan de hand van de begroting , manurentabellen, tekeningen e.d. stelt de werkvoorbereider een
concept uitvoeringsplanning op. Deze wordt vervolgens besproken met de projectleider en de
uitvoerder en eventuele opmerkingen worden verwerkt. De laatste en definitieve versie wordt door
de projectleider geparafeerd, verspreid aan betrokkenen en vervolgens bewaakt in het
teamoverleg 8 •
Nadat de uitvoeringsplanning is gemaakt wordt het werkvoorbereidingsschema opgesteld. De
standaard van het werkvoorbereidingsschema wordt op basis van het bestek en de tekeningen
aangevuld met extra activiteiten. Vervolgens wordt per activiteit vastgesteld wanneer de uitvoer op
de bouw start en of het product al eerder nodig is voor verdere verwerking (denk bijvoorbeeld aan
kozijnen die ingebouwd moeten worden in gevelelementen). Daarna wordt per activiteit vastgesteld wat de
benodigde productie- en levertijden zijn. De gegevens kunnen worden gehaald uit offertes of
telefonisch contact met de desbetreffende leverancier/ onderaannemer. Daarna wordt per
activiteit een controletijd (indien nodig) en prijsbepalingstijd vastgesteld. Standaard wordt een
prijsbepalingstijd van drie weken gehanteerd. Bij jaarcontracten staat hier één week voor. Nadat
het werkvoorbereidingsschema is ingevuld, worden eventueel (afhankelijk van de werkvoorbereider) de
hoofdzaken uit het werkvoorbereidingsschema visueel weergegeven in een werkvoorbereidingsplanning. Het werkvoorbereidingsschema is tevens het inkoopschema.
Naast het werkvoorbereidingsschema worden op basis van de uitvoeringsplanning ook een
personeelsschema en betalingsschema opgesteld. De projectleider stelt samen met de uitvoerder op
basis van de planning, manurentabellen en ploegsamenstellingen het personeelsschema op. Het
betalingsschema wordt door de projectleider opgesteld. In het betalingsschema worden op basis van
de planning en de begroting afschatbare termijnen opgenomen.
Terreinplan maken
Naast de schema's is ook het opstellen van het terreinplan een van de eerste taken van de
werkvoorbereider. Het terreinplan is een tekening waarin staat afgebeeld waar de kraan, keten,
opslagplaatsen, bouwwegen e.d. zich gedurende de bouw bevinden. De werkvoorbereider stelt de
bouwplaatsinrichting in overleg met de uitvoerder en de projectleider vast (vaak licht er al een opzet van
de projectcoördinator) . Daarbij moet rekening worden gehouden met belendingen en beperkingen vanuit
het gekozen bouwsysteem.
Werkbegroting maken en uitdraaien urenbewakingslijsten
Omdat de complete kostenbewaking draait op basis van de werkbegroting, is het maken hiervan ook
een van eerste taken van de werkvoorbereider. De inschrijfbegroting wordt door de
werkvoorbereider gecompleteerd door het toevoegen van de ABK. Vervolgens wordt de begroting
8

Tijdens de ruwbouwfase vindt er om de twee weken een uitvoeringsteam-overleg (projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder) plaats,
tijdens de afbouwfase gebeurt dit veelal om de vier weken. In het teamoverleg wordt de stand van zaken bekeken en besproken en worden
ni euwe actiepunten vastgesteld.

llse van der Yegte

25

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

gecontroleerd op de aanneemsom. Door of in overleg met de projectleider wordt vervolgens
vastgesteld wie, wat (welke kostensoort 9 ) verzorgt en uitvoert. Op basis van de beschikbaarheid van
eigen personeel en verkregen offertes wordt besloten om met eigen mensen of met onderaannemers
te werken.
Op basis van de keuze worden eventueel extra offertes aangevraagd, waarna in de begroting de
kosten en de benodigde manuren door de werkvoorbereider worden toegewezen aan de kolom

·kosten t.b.v. onderaannemers'.
Om de begrootte en de werkelijke kosten goed te kunnen bewaken en ten behoeve van de
nacalculatie wordt er tijdens de werkvoorbereiding met bewakingsecdes gewerkt. Dit in
tegenstelling tot de voorgaande fases waarin gewerkt wordt met calculatiecodes . De
werkvoorbereider voegt indien nodig bewakingsecdes toe aan de begroting (standaard begrotingregels zijn
al voorzien van een bewakingscode) en controleert vervolgens of dit goed is gegaan. Daarna worden
telregels toegevoegd en wordt er een onderverdeling gemaakt ten behoeve van de urenbewaking. Er
wordt een onderverdeling gemaakt in voor de uitvoerder 'logische · en bewaakbare onderdelen.
ledere week geeft de uitvoerder de stand van het werk door aan de werkvoorbereider. Deze
verwerkt de gegevens in de computer, waarna er een uitdraai volgt voor de directie, projectleider
en uitvoerder. Op basis van de uitdraai kunnen de vorderingen worden bijgestuurd.
De werkbegroting en de vorderingen van het project zijn ook de basis voor de rest van de
kostenbewaking, de administratie, de prognose enz.
Onderzoeken uitvoeringsalternatieven en controleren werktekeningen
Zodra het werkvoorbereidingsschema is opgesteld, worden de werktekeningen gecontroleerd. De
werktekeningen dienen in eerste instantie gecontroleerd te worden op tekeningnummer,
uitgave/datum, tijdstip van ontvangst t.o.v. het tekeningenschema en afwijkingen t.o.v.
voorgaande uitgaven. Naast de werktekeningen van de constructeur en de architect, dienen ook de
installatietekeningen en de koperstekeningen te worden gecontroleerd. De tekeningen met
kopersopties worden daarbij vergeleken met de bijbehorende meerwerklijst.
Tijdens de controle van de werktekeningen wordt begonnen met het onderzoeken van
uitvoeringsalternatieven en het vaststellen van het benodigde materieel. Het onderzoeken van
uitvoeringsalternatieven is nodig om een optimaal bouwproces te verkrijgen. Er zijn wellicht
alternatieven welke sneller, goedkoper of beter passend op de locatie zijn. Daarnaast kan een
uitvoering met zo min mogelijk verschillende disciplines ook voordelen bieden.
Wanneer er betere uitvoeringsalternatieven worden gevonden worden deze indien nodig verwerkt in
de tekeningen, het terreinplan en de planningen.
Inkopen van producten/ diensten + uitwerken en controleren van de tekeningen
Zodra voor een specifiek onderdeel is vastgesteld hoe en door wie (eigen personeel of onderaannemer) het
wordt gemaakt, worden indien nodig nieuwe offertes aangevraagd en vergeleken. De offertes
worden in eerste instantie vergeleken op compleetheid en prijs. Eventueel worden bij
onvolledigheid aanvullende prijzen opgevraagd en wordt bij weinig prijsverschil gekeken naar
referentieprojecten van de desbetreffende bedrijven. Na offertevergelijking worden er onderdelen
ingekocht en de opdrachten bevestigd. Daarna worden (indien van toepassing) de onderdelen door
middel van tekeningen , door de onderaannemers/ leveranciers uitgewerkt. De tekeningen en
samenhang tussen de tekeningen worden gecontroleerd door de werkvoorbereider. Eventueel
controleren ook andere partijen mee (architect, constructeur, opdrachtgever, installateur). Alle opmerkingen
worden door de werkvoorbereider verwerkt op één tekening en geretourneerd. De hoofdaannemer
(eventueel in combinatie met een opzichter van de opdrachtgever) bepaalt uiteindelijk wanneer de tekeningen
definitief zijn.
Wanneer er tijdens het overleg met onderaannemers/leveranciers nieuwe aandachtspunten of
betere uitvoeringsalternatieven op tafel komen, vindt er een terugkoppeling in het proces plaats en
9

Een kostensoon is een groep kosten welke een logisch verband met elkaar vormen. In de bouwsector gaat het om een onderverdeling op
basis van uren, materi aa l, materieel en onderaannemers.
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worden de wijzigingen verwerkt in de tekeningen, planningen en het terreinplan. Daarnaast worden
er na het bevestigen van de opdracht, in overleg met de uitvoerder, afspraken gemaakt over de
leveringen.
Werkinstructies maken
Ten behoeve van de uitvoering worden verwerkingsvoorschriften doorgegeven aan de uitvoerder en
maakt de werkvoorbereider eventueel werkinstructies/ uitvoeringstekeningen voor het uitvoerend
personeel (denk bijvoorbeeld aan het tunneldraaiboek).
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SADT- schema Werkvoorbereiding van een bouwproject - 7 Hoofdprocessen
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Verloop van het werkvoorbereidingsproces van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe
Bouw (beantwoording probleemstelling 2)

In subparagraaf 4.2.3 is een algemene omschrijving opgenomen van het gewenste verloop van het
werkvoorbereidingsproces binnen Trebbe Bouw (beantwoording probleemstelling 1). Er is binnen het
bedrijf geen specifieke informatie vastgelegd met betrekking tot de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten. Om het gewenste verloop van dit specifieke proces te beschrijven is
naast de omschrijving van het gewenste algemene verloop van de werkvoorbereiding binnen Trebbe
Bouw (zie subparagraaf 4.2.3) gebruik gemaakt van de vastgestelde taken/ werkzaamheden tijdens het
eerste gedeelte van de probleemanalyse (zie bijlage 11).
Om het werkvoorbereidingsproces van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw overzichtelijk
in beeld te brengen, is gekozen voor het maken van een stroomschema. In het stroomschema is in
één oogopslag te zien wie er betrokken zijn bij de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten
binnen Trebbe Bouw (beantwoording onderzoeksvraag Za), welke taken/ beslissingen er uitgevoerd/
gemaakt moeten worden (beantwoording onderzoeksvraag 2b) , wat het verband is tussen de verschillende
werkzaamheden/ de te maken beslissingen (beantwoording onderzoeksvraag Ze) en welke informatie nodig
is voor het uitvoeren van de werkzaamheden/ het maken van de beslissingen (beantwoording
onderzoeksvraag Zd). Naast een summier uitgewerkte checklist (zie bijlage V) is er in relatie tot
tunnelgietbouw geen specifieke sturende informatie vastgelegd binnen het bedrijf (beantwoording
onderzoeksvraag Ze).

In figuur 4. 7 is in oranje aangegeven hoe de beantwoording van bovengenoemde onderzoeksvragen
(OV) in het stroomschema is opgenomen. Daarbij geven de witte vakjes in het stroomschema de
taken van ontwerpende partijen, onderaannemers/ leveranciers en eigen mensen buiten het
uitvoeringsteam aan (zoals het maken van werktekeningen en het leveren/ produceren van materiaal/ materieel) en
de gekleurde vakjes de taken/ werkzaamheden voor het uitvoeringsteam (projectleider, werkvoorbereider
en uitvoerder).

werkzaamheid/ te maken
beslissing (OV 2b) buiten het
uitvoeringsteam (OV 2ai

werkzaamheid/ te maken
beslissing (OV 2b 1door het
uitvoeringsteam (OV Zal

Figuur 4. 7: Opbouw stroomschema met in oranje aangegeven de beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen (OV)

Daarnaast is door middel van het kleurgebruik ook de relatie met het algemene
werkvoorbereidingsschema aangegeven (zie figuur 4.8). De start van de werkvoorbereiding is
aangegeven in roze, het opstellen van planningen/ schema's in donkergroen, het inkopen van
producten/ diensten in lichtblauw, het controleren/ beoordelen van tekeningen in geel, het
technisch en procesmatig uitwerken van het plan in oranje, het opstellen van het terreinplan in
lichtgroen en het maken van werkinstructies in paars.
De processtap ·het maken van de werkbegroting en het uitdraaien van urenbewakings/ijsten ·
vanuit het algemene verloop van de werkvoorbereiding binnen Trebbe Bouw, is bij het opstellen van
het stroomschema buiten beschouwing gelaten, omdat deze geen directe relatie heeft met het
voorbereiden van een tunnelgietbouwproject.
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Figuur 4.8: Weergave van het kleurgebruik waarmee de re latie tussen het stroomschema en het SADT-schema behorende bij
het verloop van de werkvoorbereiding binnen Trebbe Bouw (in theorie) wordt weergegeven .

Wanneer er sprake is van een tunnelgietbouwproject richt het technisch en procesmatig uitwerken
van het plan zich met name op het vervaardigen van het betonnen casco. Zoals in paragraaf 3.1
(Inhoudelijke Oriëntatie- (tunnel)gietbouw ') staat omschreven wordt bij toepassing van (tunnel)gietbouw
het beton in het werk gestort , waarbij wapeningsstaal en in te storten voorzieningen van te voren
in/op de kist worden geplaatst. Onder de in te storten voorzieningen vallen alle cascogebonden
installatievoorzieningen (ten behoeve van ventilatie , elektra, verwarming en sanitair), als ook prefab elementen
(balkonplaten , ankerrails t.b.v. geveldragers etc. ). Het technisch uitwerken van de verschillende aspecten
wordt voor een groot gedeelte uitbesteed aan onderaannemers en leveranciers. Zo worden er door
de onderaannemer die het vlechten van de wapening verzorgt wapeningstekeningen gemaakt ,
maken de leveranciers van de geprefabriceerde elementen vormtekeningen, stelt de
onderaannemer voor het aanbrengen van de installaties installatietekeningen op en worden
tekeningen van de bekisting inclusief toebehoren en beveiliging gemaakt door de
bekistingsleverancier. Daarnaast stelt de betonleverancier de gewenste betonsamenstelling samen.
Voor het verkrijgen van een optimaal bouwproces is een juiste afstemming nodig tussen de
verschillende aspecten. Knooppunten/ raakvlakken tussen bekisting (incl. accessoires en beveiliging) ,
prefab elementen , installaties, wapening en betonmortel zijn dan ook belangrijke coördinatie en
communicatiepunten , en vormen daarmee ook een belangrijke taak voor het uitvoeringsteam. Deze
staat centraal en moet er voor zorgen dat er een juiste afstemming ontstaat tussen de genoemde
aspecten en betrokken partijen. Daarbij blijven ook de constructeur, de architect en de
opdrachtgever een belangrijke partij. Er moet telkens worden gezocht naar de optimale. Zo dienen
de installaties afgestemd te worden op de prefab elementen (denk bijvoorbeeld aan de aansluiting van
balkonplaten op hemelwaterafvoeren) en moet de wapening afgestemd zijn op de plaats van de installaties .
Enkel de samenstelling van de betonmortel wordt veelal afgestemd op eerder gemaakte keuzes . Zo
wordt bij een grote wapeningsdichtheid eventueel zelfverdichtend beton toegepast en wordt bij het
meenemen van uitkragende balkonplaten de betonsterkte indien nodig verhoogd tot bijvoorbeeld
B35 (zie figuur 4.9).
Uit de afstemming/optimalisatie van en tussen de verschillende engineeringsonderdelen vloeit
vervolgens het overige benodigde materiaal en materieel voort (denk aan stekkenbakken, schoren , al s ook
draglineplaten voor het uitrijden van de tunnels t.p .v. splitlevel) .

De basisgegevens voor de engineering van het betonnen casco worden gevormd door de
architectonische , constructieve en installatietechnische uitgangspunten van het plan en eventuele
kopersopties (bij koopwoningen/ -appartementen). Daarnaast dient het uitvoeringsteam, eventueel in
overleg met onderaannemers/ leveranciers, definitief vast te stellen wat er in prefab wordt
uitgevoerd, wat er met de tunnelkist wordt meegenomen en wat de kistinzet en routing is.
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De (voorlopige) keuze voor het aantal in te zetten tunnelkisten en het stortschema is vaak al tijdens
voorgaande fases vastgesteld. In overleg met de projectcoördinator moet worden nagegaan of de
gehanteerde tunnelrouting eventueel nog gewijzigd mag worden (met name bij laagbouwprojecten is de
routing vaak al in eerdere fases definitief vastgelegd ; gemaakte afspraken met gemeente en nutsbedrijven spelen dan
meestal een belangrijke rol) .

Indien de routing nog gewijzigd mag worden zoekt het uitvoeringsteam naar mogelijk betere
alternatieven. In beide gevallen is het zaak verstoringen te inventariseren (denk bijvoorbeeld aan
kolommen die in het uitrijgebied van de tunnelki sten staan) en afstemming te vinden tussen het terreinplan en
de kistinzet en routing.

kopersopties
architectionische
uitgangspunten

keuze wat met
t unnelbekisting word t
meegenomen
constructieve
uitgangs punten

keuze wat in prefab
wo rdt uitgevoerd

architectionische
uitgangspunten

(keuze warme /
koude gietbouw)

kopersopties
(keuze warme/
koude gietbouw)
constructieve
uitgangspunten

kist inzet, ro ut ing/
stortschema

architectioni sche
uitgangspunten

architecti oni sche
uitgangspunten

construct ieve
uitgangspunten
kistinzet, routing/
stortschema

kopersopties

uitgangspunten

Figuur 4. 9: Het techn isch en procesmatig uitwerken van een tunnelgietbouwproject, waarbij het uitvoeringsteam een
centrale rol speelt in het verkrijgen van een juiste afstemming tussen bekisting (incl. accessoires en beveiliging),
betonmortel , prefab elementen , installaties en wapening .

Nadat de technische en procesmatige uitwerking in relatie tot het tunnelgietbouwcasco is
vastgesteld, is het zaak de gemaakte afspraken/ beslissingen over te brengen naar de tunnelploeg 10
middels een zogeheten 'tunneldraaiboek ' .

Er zijn in het stroomschema enkele werkzaamheden tussen haakjes gezet, wat betekent dat deze
niet voor elk tunnelgietbouwproject gelden . Allereerst het maken van het tekeningenschema.
Veelal is deze al in een eerdere fase door de projectcoördinator opgesteld en doorgegeven aan de
ontwerpende partijen , zodat vroegtijdig in de werkvoorbereiding de werktekeningen beschikbaar
zijn. Daarnaast het uitbesteden van Ytong -panelen en kalkzandsteenblokken. Wanneer er sprake is
van een hoogbouwproject worden deze elementen vaak al vóór het plaatsen van de tunnelkisten op
de vloer van de desbetreffende beuk geplaatst. Dit omdat deze dan nog gemakkelijk met de
torenkraan bereikbaar zijn. Wanneer sprake is van een laagbouwproject, worden de elementen over
het algemeen later met een verreiker in de beuk gezet. In dat geval hebben ze weinig relatie met
het voorbereiden en uitvoeren van het betonnen casco. Net als het uitbesteden van Ytong-panelen
en kalkzandsteenblokken heeft ook het vaststellen van MOUS-punten 11 enkel betrekking op
10

Trebbe Bouw heeft eigen tunnel ploegen, met een standaardsamenstelling van vier personen.
Het Mous-systeem is ont wikkeld om gedurende de gehele uit voeringsFase te beschikken over hoo Fdmeetpunt en op all e verdi epin gsvloeren.
De naam M OUS is oorspronke lijk aFgel eid van: M arkeren, Opl oden/Ophalen van peil , Uit zetten van afstanden en richtingen en het maken
van Sparingen.
11
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hoogbouwprojecten. Oploden van hoofdmeetpunten volgens een loodlijn (één van de kenmerken van het
veronderstelt een vrije zichtweg naar hoger gelegen verdiepingen. Voor deze vrije
zichtweg zijn sparingen in de betonvloer noodzakelijk. De sparing wordt verkregen door een
speciale sparingsmal te gebruiken in combinatie met een stuk PVC-buis; de buis, die op een door de
vloerdikte bepaalde lengte wordt afgekort, fungeert als verloren bekistingsmateriaal. Het op tijd
vaststellen van de MOUS-punten is noodzakelijk, omdat er voor het vastzetten van de PVC-buis
gaten in het tunneldek moeten worden geboord (zie ook subparagraaf 5.5.4.13 'Maatbeheersing' ).

MOUS-systeem)

Naast bovengenoemde aspecten, is ook het controleren/ beoordelen van rijpheidsgrafieken (zie
tussen haakjes gezet. Het is afhankelijk van de complexiteit van het project in hoeverre
het uitvoeringsteam hier aandacht aan besteed. Bij kritieke zaken als mee in te storten
balkonplaten zal hier met de betonleverancier meer overleg over zijn, dan wanneer het
'eenvoudige· laagbouwwoningen betreft.

bijlage IX)

Tot slot staat bij 'vaststellen eisen betonmortel', het overwegen van toepassing van koude - of
warme gietbouw tussen haakjes. De mogelijkheid bestaat om koude gietbouw toe te passen, maar
dit wordt in de huidige situatie binnen Trebbe Bouw vrijwel nooit overwogen.
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Figuur 4.10: Stroomschema Werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten
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Problemen/ knelpunten in relatie tot de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten
(beantwoording probleemstelling 3)

Voor het beantwoorden van probleemstelling 3 zijn diepte-interviews gehouden op basis van een
vooraf opgestelde vragenlijst (zie bijlage VI). De vragenlijst is opgesteld op basis van het gemaakte
stroomschema met betrekking tot de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten binnen
Trebbe Bouw (zie subparagraaf 4.2.4), om zo specifiek te kunnen achterhalen waar zich in het proces de
problemen/ knelpunten voordoen. Tijdens de gesprekken is getracht om op iedere vraag een
antwoord te krijgen. Na ieder gesprek is de vragenlijst direct ingevuld (zie bijlage VI) . Op basis van de
ingevulde vragenlijsten zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Per onderzoeksvraag is aangegeven
welke interviewvragen relevant waren voor het beantwoorden er van.
Opvallend was het (zie bijlage VI vragen 2 tlm 5) dat de ervaren werkvoorbereiders/ projectleiders in
eerste instantie weinig problemen/ moeilijkheden zagen in relatie tot de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten . Ze vinden het vaak zelfs ·makkelijker · dan de werkvoorbereiding van
andere bouwsystemen , met name omdat alles direct mee in gestort kan worden. De
werkvoorbereiders die slechts een enkele keer met de werkvoorbereiding van dergelijke projecten
in aanraking zijn gekomen zien direct al meer problemen. Ondanks de in eerste instantie positieve
houding van de ervaren medewerkers t.o.v. de bouwmethode bleek ook uit de met hen gevoerde
gesprekken dat er binnen de werkvoorbereidingsfase van zowel tunnelgietbouwprojecten als ook
van andere bouwsystemen nog veel verbeterd kan worden binnen Trebbe Bouw . Deze paragraaf
richt zich specifiek op de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten, maar veel genoemde
verbeterpunten moeten worden gezien in een breder kader (zie ook hoofdstuk 7 ·Evaluatie ,
(beleids)aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek · ).

Verbeterpunten in relatie tot inkomende gegevens vanuit de besteksfase en de ontwerpende
partijen (beantwoording onderzoeksvraag 3a) (zie bijlage VI vragen 5, 9, 10, 12 en 16)
Voor het vaststellen van mogelijke problemen/ knelpunten met betrekking tot de inkomende
gegevens, is onderscheid gemaakt in de gegevens vanuit de besteksfase (van projectcoördinator en
calculator) enerzijds en de kwaliteit van de werktekeningen anderzijds . Wanneer eerst wordt
ingegaan op de gegevens vanuit de besteksfase, dan blijkt hier binnen Trebbe Bouw een belangrijk
verbeterpunt te zitten. Verschillende geïnterviewden geven aan dat het wenselijk zou zijn wanneer
er eerder in het voorbereidingstraject van een bouwproject (dus vóór de werkvoorbereidingsfase) gebruik
wordt gemaakt van de uitvoeringstechnische kennis die binnen het bedrijf aanwezig is (bij onder
andere ervaren werkvoorbereiders, projectleiders en uitvoerders). ' Men heeft het over professionalisering van
het bedrijf en dat zou een belangrijke verbetering zijn · , zo wordt door een van de geïnterviewden
gezegd . Doordat er in eerdere fases niet tot weinig naar de uitvoeringstechnische aspecten van het
project wordt gekeken (voor het overgrote deel enkel naar m2 prijzen) worden er vrijwel bij iedere start van
de werkvoorbereiding nog 'dingen' omgegooid. Als voorbeeld wordt door een van de ge'l'nterviewden
het project 'Yellow' in Almere aangehaald. Dit project is uitgevoerd in tunnelgietbouw. Echter
enkele garages (met afwijkende beukmaten) waren in eerste instantie (tot de werkvoorbereidingsfase) bedacht
in 'kalkzandsteen-breedplaat', omdat anders enkel voor deze garages (14 stuks) een speciale, relatief
dure tunnelkist gehuurd zou moeten worden. In de werkvoorbereiding is hier echter al snel op
teruggekomen, omdat het huren van een extra tunnelkist uitvoeringstechnisch gezien veel beter
paste en daardoor gemakkelijk terug verdiend zou worden. 'De tunnelploeg gaat immers niet
metselen·, zo werd gezegd, ·er moeten dan speciaal metselaars en een stelploeg komen voor het
opbouwen van enkele garages·. Ook zijuitbouwen in hetzelfde project zijn in plaats van
kalkzandsteen (zoals bedacht in eerdere fases) uitgevoerd met prefab betonnen wanden. Dit om min of
meer dezelfde reden: 'De tunnelploeg is namelijk wél bekend met het plaatsen en stellen van
prefab elementen, denk bijvoorbeeld aan het meenemen van prefab betonnen topwanden.'
Een ander voorbeeld dat tijdens een van de interviews werd aangehaald betreft het project
'Winkelcentrum Zwolle Zuid', waarbij men in de werkvoorbereidingsfase nog te maken kreeg met
stalen kolommen die aan de uitrijzijde van de tunnelkisten zouden moeten komen. Het weghalen
van deze kolommen uit het ontwerp, had veel voeten in de aarde, omdat de vloervelden inclusief
balkonplaten op een andere wijze constructief opgevangen moesten worden. (Later bleek er
scheurvorming in de balkonplaten op te treden ; het weghalen van de kolommen uit het ontwerp had wellicht anders opgelost
moeten worden , bijvoorbeeld door het plaatsen van de kolommen ná het uitrijden van de tunnelkisten).
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Een aantal geïnterviewden heeft ervaring met de werkvoorbereiding bij andere bouwbedrijven. Een
van de werkvoorbereiders geeft aan dat er bij zijn vorige werkgever sprake was van een
planvoorbereidingsfase (tussen besteksfase en werkvoorbereidingsfase). Voordat het werk bij de
werkvoorbereider kwam, waren knelpunten voor het overgrote deel al achterhaald. Vóór de start
van de werkvoorbereiding werd een presentatie gegeven, waarin de stand van zaken en de
knelpunten werden toegelicht. Als de informatie niet voldoende werd geacht om als basis te dienen
voor de werkvoorbereiding, dan gingen de personen van de planvoorbereidingsfase terug in hun
' hok ' , net zolang tot het uitvoeringsteam de gegevens voldoende vond.
De Hoofd Werkvoorbereiding geeft aan dat het meedraaien van ervaren mensen (werkvoorbereiders/
proj ectleiders) in controlerondes in het voortraject (van alle typen werken) binnen Trebbe Bouw steeds
vaker gebeurd, alleen is dit vanwege tijdgebrek (werk gaat voor)/ personeelstekort niet altijd
mogelijk.
Naast inkomende gegevens vanuit de besteksfase, is er tijdens de interviews ook ingegaan op de
werktekeningen van de architect en constructeur. Ook hier ligt een groot verbeterpunt. Alle
geïnterviewden geven aan dat de technische kennis bij architecten en constructeurs steeds verder
terugloopt. 'Tot en met de besteksfase gaat het goed. Het ontwerp uittekenen kunnen ze, maar
het ontbreekt ze aan bouwtechnische kennis · . ' Ze tekenen dingen die niet kunnen of die anders
getekend zouden moeten worden. Vroeger leidde de architect de bouw en koppelde problemen
terug naar de tekenkamer. Dat is niet meer en zal waarschijnlijk ook nooit weer komen. In die zin
hebben de ontwerpende partijen nog een groter probleem dan het bouwbedrijf als het gaat om
nieuwe/ onervaren werknemers. Nieuwkomers in het bouwbedrijf kunnen nog relatief gemakkelijk
kennis en praktijkervaring opdoen, door het bijwonen van team-overleggen en door te kijken op
het bouwproject. Bij architecten en constructeurs is die praktische kennis steeds minder
aanwezig.
Er worden tijdens de gesprekken voorbeelden genoemd waarbij de architect bij detaillering niet
nagedacht heeft over bijvoorbeeld toog in de tunnelkist en waarbij verschillende kozijnen hetzelfde
merk bevatten. Het wordt de ontwerpende partijen echter niet echt verweten dat er vaak veel te
verbeteren is aan de werktekeningen. ·Ze hebben geen kennis van het systeem. Het is de taak van
de werkvoorbereider om deze na te gaan, te controleren. · Dit kost echter veel tijd (die niet altijd
aanwezig is) en bovendien nemen onervaren werkvoorbereiders de gegevens vanuit de werktekeningen
vaak ' klakkeloos ' over, omdat ook zij te weinig technische en praktische kennis hebben, zo wordt
gezegd. Tijdens een van de gesprekken wordt geopperd dat het wellicht beter zou zijn alle
werktekeningen te laten maken door een technisch tekenbureau.
Ook de hoeveelheid gegevens afkomstig van de architect en de constructeur wisselt nog al eens.
Soms krijgt de werkvoorbereider maar een paar uitgewerkte details en moet deze zelf de overige
detaillering uittekenen. 'Dit moet allemaal weer ter controle en zo gaat daar veel tijd inzitten. '
Uit de diverse gesprekken bleek dat dit alles te maken heeft met het budget dat door de
opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld voor de uitwerking van het plan door de architect en de
constructeur. Tijdens de gesprekken werd aangegeven dat er door de projectcoördinatoren van
Trebbe Bouw wel steeds meer aandacht wordt besteed aan het verkrijgen van de juiste hoeveelheid
gegevens van de ontwerpende partijen.
Daarnaast is er vaak geen overleg tussen de constructeur en de architect. ·Beide vegen hun eigen
straatje schoon, waardoor er vaak veel verschil zit tussen de werktekeningen van de architect en
de constructeur. De aannemer mag het dan weer uit zoeken ' .

•

Problemen/

knelpunten in relatie tot hulpmiddelen/

sturende informatie (beantwoording

onderzoeksvraag 3b) (zie bijlage VI vragen 5, 13, 15, 18, 19, 20, 24 en 30)

Zoals ook al uit het onderzoek naar 'het algemene verloop van de werkvoorbereiding binnen Trebbe
Bouw' naar voren kwam (zie subparagraaf 4.2.3), is er binnen het bedrijf niet voor iedere processtap van
de werkvoorbereiding sturende informatie aanwezig.
Specifiek voor tunnelgietbouwprojecten is een checklist aanwezig (zie bijlage V) . Deze checklist is
echter summier uitgewerkt, er is slechts één exemplaar van, welke niet bij iedereen bekend is en
de checklist wordt dan ook vrijwel niet gebruikt.
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wordt regelmatig genoemd. Eén geYnterviewde is hier echter geen voorstander van. Hij is bang dat
er dan niet meer nagedacht wordt . ' De lijst met aandachtspunten wordt doorlopen en dat is · t
dan·, zo is hij ook geen groot voorstander van standaarddetails. Ook door andere ge·l·nterviewden
wordt aangegeven dat er binnen het bedrijf niet door iedereen draagvlak wordt gegeven aan een
checklist/ handboek werkvoorbereiding o.i.d. 'Met name de oudere garde denkt alles wel te weten
en zal bang zijn voor extra verplichtgestelde taken/ werkzaamheden om te voldoen aan de ISOcertificering ·, zo werd gezegd. Echter ook het overgrote deel van de ervaren ge·l·nterviewden geeft
tijdens de interviews aan dat een checklist ook voor hen handig kan zijn.
Door enkele génterviewden wordt de aanwezige sturende informatie bij eerdere werkgevers
aangehaald. Een van de génterviewden vertelde dat er bij zijn vorige werkgever voor elk
bouwsysteem checklists aanwezig waren. Deze checklists werden centraal door één persoon
beheerd en elke vestiging kon hiervan gebruik maken. ledereen kon nieuwe punten aandragen ,
welke naar de beheerder werden gestuurd, die, indien de gegevens relevant waren, de nieuwe
gegevens op de checklists verwerkte. ' Er wordt binnen Trebbe Bouw te weinig aandacht besteed
aan aansturing van en het maken van hulpmiddelen voor de werkvoorbereiding. Hier is in de
huidige bezetting ook geen capaciteit voor.· 'Het gebrek aan hulpmiddelen geldt voor de
werkvoorbereiding van alle bouwmethodes ·, zo werd gezegd.
In de gesprekken is ook gevraagd of er wordt geleerd van voorgaande projecten. Het blijkt dat de
aanwezige kennis binnen het bedrijf niet wordt gedeeld en kennisbarging niet aanwezig is. De
projecten worden geëvalueerd , maar het liefst op minder dan 5- A4tjes . Bovendien vindt er alleen
een evaluatie plaats aan het einde van het project. 'Vaak is iedereen dan al weer bezig met het
volgende project en is men de problemen! frustraties alweer vergeten.' Ook zijn de
werkvoorbereiders vaak niet bij de evaluatie van het project betrokken. De génterviewden geven
zelf aan dat er eigenlijk na iedere fase een evaluatie plaats zou moeten vinden . Echter de vraag bij
de verschillende ge'i nterviewden heerst of er wel iets met de vastgestelde informatie/ kennis
wordt/ zal worden gedaan .
Wel worden er tijdens de teamoverleggen van het uitvoeringsteam aandachtspunten vastgesteld, zo
verteld één van de génterviewden . De notulen van die overleggen worden ook naar de KAMcoördinator en naar de Hoofd Werkvoorbereiding gestuurd. Vier keer per jaar is er een
werkvoorbereidersoverleg , waarin 'dat wat voor iedereen van belang is' wordt doorgegeven.
Daarnaast vindt er ook eens per jaar een inkoopoverleg plaats, waarin onderaannemers worden
beoordeeld. Degene die op de 'zwarte' lijst komen te staan mogen eigenlijk niet meer benaderd
worden zonder toestemming van bovenaf. Dergelijke teamoverleggen van het uitvoeringsteam
vinden echter niet altijd plaats zo bleek tijdens de gesprekken. · Wanneer er een goede
verstandhouding is tussen de participanten van het uitvoeringsteam , dan is dit ook niet echt
nodig·, wordt gezegd.
Tot slot bleek ook uit één gesprek met twee jonge werkvoorbereiders (welke samen hun eerste
tunnelgietbouwproject hebben voorbereid) dat het maken van het tunneldraaiboek hen veel tijd en energie
heeft gekost. Met name omdat ze niet wisten wat er in het tunneldraaiboek moest staan en welke
opbouw deze diende te hebben. Naar eigen zeggen moesten ze het · wiel ' opnieuw uitvinden.

Problemen/ knelpunten in relatie tot de participanten van het uitvoeringsteam (beantwoording
onderzoeksvraag 3c) (zie bijlage VI vragen 5 tlm 8)

Uit het eerste gedeelte van de probleemanalyse bleek dat er binnen Trebbe Bouw erg veel waarde
wordt gehecht aan ervaren werkvoorbereiders op een tunnelgietbouwproject. Er zijn echter maar
enkele werkvoorbereiders die ervaring hebben met het voorbereiden van dergelijke projecten.
·Er zijn veel projecten in Almere getunneld (o.a. Red, Yellow a Btue). De betrokken personen gingen
daar van project naar project. Zo is er veel kennis bij een kleine groep blijven hangen·, gaf een
van de génterviewden aan.
Het overgrote deel van de génterviewden ziet de aanwezigheid van een kleine groep ervaren
werkvoorbereiders in eerste instantie niet als probleem. 'Je zult nooit alle lopende projecten in
tunnelgietbouw uitvoeren, dus wat dat betreft is het niet erg dat niet elke werkvoorbereiderf
llse van der Vegte

36

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

projectleider/ uitvoerder ervaring heeft met tunnelgietbouwprojecten. ' Echter wanneer in wordt
gegaan op de (nabije) toekomst, dan krijgt men het besef dat het probleem toch groter is en dat veel
kennis en ervaring op korte termijn wel eens verloren zou kunnen gaan . ' Er zijn veel jonge
werkvoorbereiders binnen Trebbe Bouw, vrijwel allemaal met een HBO- achtergrond, wat betekent
dat ze pas met 25- 26 jaar aan het werk zijn gegaan. Daar tegenover staat een groep 55+ 'ers, die
vroegtijdig (± 20 jaar) aan het werk zijn gegaan en daardoor veel kennis en ervaring hebben. Deze
groep gaan we straks erg missen. '

Bovendien wordt er steeds minder getunneld , zo wordt geconcludeerd in een ander gesprek, omdat
er steeds minder grote woningbouwcomplexen worden gebouwd. Dit betekent dat de grote groep
jonge/ onervaren werkvoorbereiders weinig in aanraking komt/ zal komen met dergelijke
projecten.
Het blijkt dat er in de doorlopen opleidingen vaak weinig in werd gegaan op voor- en nadelen van
bouwmethoden. Aan vakken als mechanica wordt! werd veel meer aandacht besteed.
De onbekendheid van mogelijkheden en technologische oplossingen brengt zich ook tot uitdrukking
bij het controleren van de werktekeningen. ' Onervaren werkvoorbereiders nemen details van
architect! constructeur ·klakkeloos ' over. Hier zitten echter vaak nog heel veel haken en ogen
aan ' (zie ook beantwoord ing onderzoeksvraag 3a).

•

Problemen/ knelpunten in relatie tot het uitbesteden/ afstemmen van engineerings-onderdelen
(beantwoording onderzoeksvraag 3d) (zie bijlage VI vragen 5, 17 en 19)

Over het algemeen zijn de ge·,·nterviewden tevreden over de kennis/ oplossingen van
onderaannemers. ' Deze krijgen ook steeds meer kennis doordat steeds complexere werken
gebouwd moeten worden ' , zo wordt gezegd. Een van de werkvoorbereiders bleek echter ook een
minder goede ervaring te hebben met een bekistingsadviseur, het betrof hier een schoolverlater
welke door de werkvoorbereider aangestuurd moest worden.
Op de vraag of het lastig is om de juiste afstemming tussen verschillende engineerings -onderdelen
te verkrijgen, wordt benadrukt dat de verschillende partijen op tijd met elkaar rond de tafel
moeten zitten en dat je moet inzien waar de moeilijkheden kunnen/ zullen optreden. Kennis en
ervaring van en met het systeem zijn daarbij erg belangrijk. Bovendien blijft 3D-denken lastig.
Een van de ge·,·nterviewden geeft aan dat Konosch Nederland BV ook (graag zelfs) de gehele
voorbereiding en uitvoering van het betonnen casco uit handen wil nemen . Denk aan het maken van
het tunneldraaiboek, het verzorgen van de tunnelploeg en het leveren van een uitvoerder. De
ge"interviewden geven echter aan dat dit niet gewenst is. De angst bestaat dat de
bekistingsleverancier alleen kijkt naar het opbouwen van het betonnen casco en de aansluiting met
bijvoorbeeld gevel en dak uit het oog verliest. Het verkrijgen van de juiste afstemming blijft dan
een belangrijke taak voor de aannemer .
Trebbe Bouw heeft eigen tunnelploegen , ·gelukkig wel ' , zo wordt gezegd, 'je weet dan waar je
aan toe bent. ' In een gesprek t .b.v. het eerste gedeelte van de probleemanalyse (zi e bi j lage 11 1) gaf
een projectleider aan ooit het werk van een tunnelploeg uitbesteed te hebben . 'Uiteindelijk is
destijds flinke vertraging opgelopen, omdat de tunnelploeg niet kwam op de afgesproken datum .
Lijmers voor het vervaardigen van kalkzandsteenwanden zijn veel gemakkelijker te verkrijgen ·, zo
werd gezegd.

Problemen/

knelpunten in relatie tot beperkingen van het bouwsysteem

(beantwoording

onderzoeksvra ag 3e) (zie bijlage VI vragen 5, 23 , 28 en 29)

Uit het eerste gedeelte van de probleemanalyse is gebleken dat tunnelgietbouw nadelig wordt
gezien als het gaat om flexibiliteit en dat kopersbegeleiders om die reden ook vaak niet blij zijn
met tunnelgietbouwprojecten. Tijdens de diepte-interviews met werkvoorbereiders en
projectleiders is hier nogmaals op ingegaan. Bij de vraag of de mate van flexibiliteit van
tunnelgietbouwprojecten en het meenemen van kopersopties als belemmering wordt gezien, werd
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tijdens deze gesprekken niet direct instemmend geantwoord: ·Het is niet anders als bij andere
methoden. Je moet alles twee weken eerder vastleggen , maar dat is dan ook alles.· 'Op zich is
tunnelgietbouw niet minder klantvriendelijk. De kopersopties moeten wel vroegtijdig bekend zijn
en daar zit nog wel eens een spanningsveld. ·
Een van de geïnterviewden ziet het vroegtijdig moeten vastleggen van de gegevens juist als groot
voordeel; ·je krijgt daardoor rust in de werkvoorbereiding·.
Daarnaast bleek uit de gesprekken dat de beperkingen van het bouwsysteem meegenomen moeten
worden bij het opstellen van en het afstemmen van de kistinzet met het terreinplan. Als voorbeeld
werd een project in Assen genoemd, waarbij zich aan de ene zijde van het project een openbare
weg en aan de andere zijde bebouwing en bomen bevonden. Er moest toen worden besloten om de
tunnels in moten uit de beuken te halen, vanwege de beperkte ruimte. Een ander voorbeeld vormt
het project Dinkelpark in Groningen, waar de kraan bij toepassing van taps toelopende tunnelkisten
aan de brede zijde van de beuken moest staan in verband met het uitrijden van de bekisting.

Problemen/ knelpunten in relatie tot de uitgaande gegevens (welke naar voren komen tijdens de
uitvoering) (beantwoording onderzoeksvraag 3f) (zie bijlage VI vragen 5 en 25 tlm 29)
Tijdens de uitvoering is het aantal optredende problemen/ knelpunten beperkt. Zo bleek ook al uit
het project Participerend Observeren. Over het algemeen staat alles goed omschreven in het
tunneldraaiboek. Ook de geplande dagproductie wordt vrijwel altijd gehaald, tenzij het waait.
Want regen is eigenlijk geen belemmerende factor die speelt, er wordt dan gewoon doorgewerkt.
Doordat men zich bewust is van de kosten en van het moeilijk doorvoeren van wijzigingen, wordt er
in de werkvoorbereiding veel aandacht besteed aan de technische en procesmatige uitwerking van
het betonnen casco. Ook de ploegen op en rond de tunnel zijn zich bewust van het belang van het
behalen van de dagproductie. Men is dan ook tevreden over de werkprestaties van deze ploegen.
Het is van belang dat er een team wordt gevormd met de tunnelploeg, de installateurs en de
wapeningvlechters. Men moet bereid zijn elkaar te willen helpen als dat nodig is, dit vormt een
belangrijke taak voor de uitvoerder.
Uiteraard komen er wel fouten voor in de uitvoering wat dikwijls ook relatie heeft met gegevens
vanuit de werkvoorbereiding. Zo worden waterleidingssleuven en instortvoorzieningen soms
vergeten in het tunneldraaiboek. Is de maatnauwkeurigheid van ingestorte dernu-ankers niet altijd
voldoende. Is er ooit een te lichte kraan ingekocht, wat betekende dat de tunnels in drie delen
i.p.v. twee moesten worden uitgetrokken. Werd er een project genoemd waarbij men niet
vroegtijdig heeft nagedacht over het meeinstorten en inkopen van prefab balkonplaten, waardoor
deze allemaal in het werk moesten worden ingemeten en delen ·afgehakt' moesten worden. En
wordt er niet altijd vol.doende maattolerantie meegenomen bij bijvoorbeeld stelkozijnen en prefab
bordessen.

llse van der Vegte

38

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

4.2.6

Trebbe Bouw

Conclusie probleemanalyse (2)

De
genoemde
problemen/
knelpunten
in
relatie
tot
de werkvoorbereiding
van
tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw (zie paragraaf 4.2.5) zijn weergegeven in het eerder
gemaakte stroomschema (zie figuur 4.11 ). Zo is duidelijk te zien waar zich in het proces de problemen/
knelpunten voordoen. Een meer specifiekere weergave van de problemen/ knelpunten inclusief
achterliggende oorzaken is te vinden in het oorzaak- gevolgdiagram (zie figuur 4.12) . Hierin wordt
duidelijk dat er zeven hoofdoorzaken ten grondslag liggen aan het niet optimaal verlopen van het
werkvoorbereidingsproces van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw:

•

•

Er is een spanningsveld tussen het bouwvoorbereidingstraject en het verkooptraject;
Er is in de fases vóór de werkvoorbereidingsfase over het algemeen nog niet (voldoende) over
de technische en procesmatige uitwerking van het plan nagedacht;
Gegevens in de werktekeningen kloppen vaak niet of zijn onvolledig;
Uitvoeringsalternatieven worden niet altijd voldoende onderzocht;
Er is onbekendheid bij een grote groep werkvoorbereiders met mogelijkheden en
technologische oplossingen;
Er wordt door onervaren werkvoorbereiders veel tijd en energie in het maken van het
tunneldraaiboek gestoken ;
Er worden/ zijn geen aandachtspunten vastgelegd m.b.t. de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten;

Daarnaast zijn in het diagram ook de suboorzaken, welke ten grondslag liggen aan de genoemde
hoofdoorzaken, weergegeven.
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Figuur 4.11 : Problemen/ knelpunten in relatie tot de werkvoorbereidi ng van tunnelgietbouwprojecten

In. 'f'OCII'I.~ fases ts OYe-r
het • ltc:meen r1l)l nfé t.

....-.... ~ck

technbche ut'W'H1drc v.1n
hct ~"'1cdACtl~

finan~S.

ov.reenstemmlntl

opdrK.ht van het w.nt

()p&l!'t r«<c probtcmcon/
oll.llnd.llchUp.ro~

wocdm

nltl ln.~~uwetijk.s vaste~

I legenda
starten van do werkvoorbereiding

•

planmngenl schema'$ opstellen

D

inkopent uitbesteden van producten/ diensten

D

taken/ w-erkzaamtle4en Va'l onde•a ann eme1sJ

..

werlónsoucties maken

----+ relatie liJssen de verschil~nde processtappen

levetanciersllrebbe· personeel buiten het
technische en procesmatig

CJ

terreinplan opstelten

c=J

tekeningen controter• nl beoordelen

uitvoeringsteam

'

tafeer'll werkzaamheden die niet voor

+-----+

ef$tem ming tussen t.Ve& p1ousstappenl terugkoppeling

uitwerken van het plan

llse van der Vegte

40

Voorbereiden van Tunne lgietbouwprojecten

5.

Trebbe Bouw

Onderzoek t.b.v. het verbeteren van de huidige situatie

Op basis van de probleemanalyse is duidelijk geworden waar binnen Trebbe Bouw de problemen/
knelpunten zitten in relatie tot de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten. In dit hoofdstuk
zal duidelijk worden wat op basis van de gevonden problemen het doel is van het afstudeerproject
en hoe het onderzoek t .b.v. het verbeteren van de huidige situatie vervolgens is afgebakend .
Daarnaast wordt de relevantie van het onderzoek duidelijk en worden de gestelde
probleemstellingen met bijbehorende onderzoeksvragen beschreven en beantwoord.

5.1

Doelstelling en afbakening van het onderzoek

Om de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw optimaal te laten
verlopen zouden alle gevonden oorzaken die hier een negatieve bijdrage aan leveren (zie het oorzaak·
gevolgdiagram in subparagraaf 4.2.6) moeten worden verholpen.
Naast het verbeteren van een aantal uit te voeren werkzaamheden/ handelingen gedurende de
werkvoorbereidingsfase van tunnelgietbouwprojecten, betekent dit ook het verbeteren van de
technische en procesmatige uitwerking van het plan in de fases vóór de werkvoorbereiding , het
opheffen van het spanningsveld tussen bouwvoorbereidings- en verkooptraject en het verbeteren
van kennisberging en projectevaluaties.
Omdat er door het opheffen van de problemen/ knelpunten gedurende de werkvoorbereidingsfase in
eerste instantie de meeste ' winst ' te boeken valt is hier, in overleg met het bedrijf, gedurende het
afstudeerproject de nadruk op gelegd . Immers, gedurende de werkvoorbereiding wordt het plan
volledig technisch en procesmatig uitgewerkt. Gemaakte ' fouten · gedurende de eerdere fases
kunnen hier nog (enigszins) worden ondervangen. Bovendien is er al veel geschreven over flexibiliteit
met betrekking tot het meenemen van installaties in de woningbouw 12 ; een van de belangrijkste
speerpunten als het gaat om het spanningsveld tussen bouwvoorbereidings- en verkooptraject.
Daarnaast is Trebbe Bouw momenteel zelf bezig met het ontwikkelen van een procedure ter
verbetering van de projectevaluaties en het vervolgens verwerken van nieuwe gegevens/
aandachtspunten binnen het bedrijf.
De doelstelling van het afstudeerproject luidt dan ook:

' Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het uitvoeringsteam bij het
voorbereiden van een tunnelgietbouwproject ,.
Nadat vastgesteld is dat het hulpmiddel zich specifiek zal richten op de taken/ werkzaamheden
gedurende de werkvoorbereidingsfase van tunnelgietbouwprojecten zijn er ook op dit vlak enkele
·sub· oorzaken uitgesloten van verder onderzoek, omdat Trebbe Bouw er geen tot weinig invloed op
heeft (in grijs is telkens de hoofdoorzaak waarop de suboorzaken betrekking hebben weergegeven):

•

Complexe gebouwen moeten gemaakt worden
Het feit dat er complexe gebouwen gemaakt moeten worden zal niet snel veranderen en
moet dan ook als gegeven worden beschouwd. Wel kan het hulpmiddel er voor zorgen dat
het maken van het tunneldraaiboek voor complexe gebouwen eenvoudiger wordt.

•

Het laten maken van een tunneldraaiboek door de bekistingsleverancier wordt vrijwel niet
overwogen
Door verschillende geïnterviewden zijn goede argumenten gegeven waarom het laten maken
van een tunneldraaiboek door de bekistingsleverancier vrijwel niet wordt overwogen. Het
laten maken van een tunneldraaiboek kost veel geld, maar belangrijker is de optimalisatie/
afstemming tussen de verschillende engineeringsonderdelen (wapening, bekisti ng, prefab,

12
Zie bijvoorbeeld het afstudeervers lag Kai zer, T. A. W. (2007). Flexibiliteit binnen de woningbouw: de ontwikkeling van een alternatieve
methode om elektricileitsvoorzien ingen aan te bieden in een woning. Eindhove n: Tec hni sc he Uni vers iteit Eind hoven.
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die in een dergelijk geval waarschijnlijk te weinig aandacht zal krijgen. Om
een goede afstemming te verkrijgen zal de aannemer in een dergelijke situatie een
belangrijke rol blijven vervullen in het aanleveren van gegevens voor het draaiboek.
installaties etc.)
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Tunnelgietbouw wordt steeds minder vaak toegepast
Tunnelgietbouw wordt steeds minder vaak toegepast, omdat het aantal grote
woningbouwprojecten in Nederland (zoals in Almere) afneemt en tunnelbekisting eigenlijk
alleen interessant is bij seriematige woningbouw (in verband met de relatief hoge vaste
materieelkosten). Er voor zorgen dat tunnelgietbouw vaker wordt toegepast zodat de
onbekendheid van een grote groep werkvoorbereiders met mogelijkheden en technologische
oplossingen wordt verbeterd, is geen oplossing. Immers, het toepassen van de bouwmethode
moet financieel gezien wel interessant blijven.
Weinig tot geen praktijkervar ing bij schoolverlaters
Het feit dat schoolverlaters weinig praktijkervaring hebben , wordt in het onderzoek ook
buiten beschouwing gelaten. Het vergroten van praktijkervaring bij schoolverlaters zou
betekenen dat het onderwijssysteem verbeterd/ aangepast zou moeten worden. Wel kan
Trebbe Bouw er voor zorgen dat afgestudeerden die worden aangenomen praktijkkennis
kunnen opdoen.
De doorlopen opleidingen zijn/ waren weinig gericht op (voor- en nadelen) van bouwmethoden
Ook hiervoor geldt dat oplossen van deze oorzaak zou betekenen dat het onderwijssysteem
verbeterd/ aangepast zou moeten worden. Wederom kan Trebbe Bouw er wel voor zorgen
dat de voor- en nadelen van bouwmethoden worden overgedragen aan de medewerkers.

•

Tijdgebrek
Het feit dat de werkvoorbereiding soms een te kleine bezetting heeft en dat in een vroeg
stadium van de werkvoorbereiding al veel dingen moeten worden vastgelegd, worden ook
buiten beschouwing gelaten in het onderzoek. Wel kan er voor worden gezorgd dat het
onderzoeken van uitvoeringsalternatieven makkelijker en daardoor sneller kan verlopen.

De afbakening van het onderzoek is weergegeven in figuur 5.1 waarin 'dat wat buiten beschouwing
wordt gelaten in het verdere onderzoek' in grijstinten is weergegeven .

5.2

Relevantie van het onderzoek

Zoals eerder aangegeven (zie paragraaf 2.2) luidt één van de pijlers waarop de filosofie van Trebbe
Bouw ten aanzien van de kwaliteitszorg rust: ' het realiseren van een hoge mate van effectiviteit en
efficiëntie gedurende het gehele bouwproces'. Het onderzoek ten behoeve van het ontwikkelen
van een hulpmiddel voor het begeleiden van het uitvoeringsteam bij het technisch en procesmatig
uitwerken van een tunnelgietbouwproject zal hier een bijdrage aan leveren.
Bovendien is een gedegen voorbereiding zeker bij de inzet van complex materiaal en materieel
(waaronder ook tunnelbekisting) noodzakelijk. Fouten in de voorbereiding kunnen leiden tot hoge kosten
in het vervolgproces. Zeker wanneer er sprake is van een bouwmethode waarvan een snel
bouwproces de kracht is/moet zijn, is het van belang dat eventuele knelpunten gedurende het
voorbereidingstraject worden overzien en dat daarvoor in de desbetreffende fasen (waaronder de
werkvoorbereiding) gedegen oplossingen worden gevonden.
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5.3

Vraagstelling

5.3.1

Probleemstellingen

Trebbe Bouw

Op basis van de probleemanalyse en de afbakening van het onderzoek zijn probleemstellingen
opgesteld om de gestelde doelstelling te bereiken. Daarbij zijn de oorzaken 'onbekendheid grote
en
technologische
oplossingen'
en
groep
werkvoorbereiders
met
mogelijkheden
'uitvoeringsalternatieven worden niet altijd voldoende onderzocht' samengevoegd tot de
probleemstelling :
1.

Wat zijn mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten in relatie tot het technisch en
procesmatig uitwerken van een tunnelgietbouwproject?

De andere probleemstellingen die voortvloeien uit het oorzaak- gevolgdiagram
2.
3.

4.

5.3.2

(zie figuur 5.1)

zijn :

Waar moeten de werktekeningen bij tunnelgietbouwprojecten aan voldoen?
Hoe dient het tunneldraaiboek eruit te zien?
Hoe moet het hulpmiddel eruit komen te zien?

Onderzoeksvragen

Voor een volledige beantwoording van de probleemstellingen zijn onderzoeksvragen opgesteld:
Probleemstelling 1: Wat zijn mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten in relatie tot
het technisch en procesmatig uitwerken van een tunnelgietbouwproject?
1a: Wat zijn specifieke ontwerpaspecten in relatie tot het betonnen casco?
1b: Wat zijn overige gebouwonderdelen die van belang zijn bij het voorbereiden en uitvoeren
van een tunnelgietbouwcasco?
1c: Wat zijn uitvoeringsmogelijkheden voor de overige gebouwonderdelen die van belang zijn
bij het voorbereiden en uitvoeren van een tunnelgietbouwcasco?
1d: Wat zijn aandachtspunten in relatie tot het technisch en procesmatig uitwerken van het
plan?

•

Probleemstelling 2: Waar moeten de werktekeningen bij tunnelgietbouwprojecten aan voldoen?
2a: Waar moeten de werktekeningen van de architect aan voldoen?
2b: Waar moeten de werktekeningen van de constructeur aan voldoen?

•

Probleemstelling 3: Hoe dient het tunneldraaiboek eruit te zien?
Ja: Wat is de opbouw van het tunneldraaiboek?
3b: Welke informatie moet worden opgenomen in het tunneldraaiboek?

•

Probleemstelling 4: Hoe moet het hulpmiddel eruit komen te zien?
4a: Wat zijn de wensen van medewerkers van Trebbe Bouw?
4b: Wat is het programma van eisen?
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Opzet en uitvoering van het onderzoek

In deze paragraaf wordt de opzet en de uitvoering van het onderzoek beschreven. Allereerst zal
ingegaan worden op de onderzoekseenheden waarna een beschrijving en verantwoording van de
dataverzamelingsmethode(n) is opgenomen.

5.4. 1

Onderzoekseenheden

Er zijn vier onderzoekseenheden waarover uitspraken worden gedaan. In de eerste probleemstelling
betreft het de technische en procesmatige uitwerking van een tunnelgietbouwproject, in de tweede
de werktekeningen van zowel de architect als de constructeur, de onderzoekseenheid behorende bij
de derde probleemstelling beslaat het tunneldraaiboek en de laatste onderzoekseenheid betreft het
te ontwikkelen hulpmiddel.

5.4.2

Beschrijving en verantwoording van de dataverzamelingsmethode(n)

Om betrouwbare en geldige antwoorden te kunnen geven op de specifieke onderzoeksvragen in de
vraagstelling (zie paragra af 5.1) is data verzameld . Voor dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt
van verschillende dataverzamelingsmethoden: kennis vanuit het project ' Participerend Observeren',
gegevens vanuit de eerder gehouden interviews (t.b.v. de probleemanalyse) en gegevens uit binnen het
bedrijf aanwezige documenten. De gebruikte aanwezige documenten beslaan tunneldraaiboeken en
tekeningen van de bekistingsleveranciers behorende bij vier binnen Trebbe Bouw gerealiseerde
tunnelgietbouwprojecten . Daarnaast is gebruik gemaakt van een materieelboek van de BAM welke is
verkregen tijdens een excursie behorende bij het vak ' Materieelgebruik in de Bouw ' en
documentatie van het Gietbouwcentrum.
In tabel 5.1 is per onderzoeksvraag aangegeven hoe de nodige informatie is verzameld en welke
bronnen daarbij gehanteerd zijn. Doordat telkens meerdere bronnen zijn gebruikt, kan de data als
redelijk betrouwbaar en compleet worden beschouwd. Daarbij is ook bewust gekozen voor de
analyse van vier complexe tunnelgietbouwprojecten , waarbij zowel twee hoog- als twee
laagbouwprojecten zijn geanalyseerd .
De resultaten van het onderzoek zijn per probleemstelling opgenomen in de paragrafen 5.5 t/m 5.8
De algehele conclusie van het onderzoek is vervolgens opgenomen in paragraaf 5.9.
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Dataverzamelingsmethode onderzoek
Doelstelling: 'Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het uitvoeringsteam bij het voorbereiden van een tmnelgietbouwproject'
Probleemstellingen en onderzoeksvragen

Type antwoord

Dataver zamel1ngsmet hode
Bron
Literatuur
llltC'f\ l ('W
Ob,ervatle Hand boek KAN.

KA.V coordHlêlto r

PL

Wvb

x

x

ProJect P 0.

G H:" tbO l iW(t:"f\lfllnl

Ma t enee l bo~k

BAN

analy'e 4 prowet en

1. Wat zijn uitvoeringsmogelijkheden, bijbehorende consequenties en aandachtspunten Lr.t. het technisch
en procesmatig uitwerken van een tunnelgietbouwproject?
a Wat zijn specifieke ontwerpmogelijkheden i.r.t. het betonnen casco?

overzicht met ontwermogelijkheden in relatle tot het
betonnen casco (beuken)

x

overzicht van overige gebouwonderdelen welke van belang zijn
bij het voorbereiden en uitvoeren van een tunnelgietbouw·

x

x

x

x

overzicht met uitvoeringsmogelijkheden per ontwerpaspect
en gebouwonderdeel

x

d Wat zijn aandachtspunten i.r.t. het technisch en procesmatig uitwerken van het plan?

overzicht met consequenties en aandachtspunten per
uitvoeringsmogelijkheid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

casco
c Wat zijn uitvoeringsmogelijkheden voor de overige gebouwdelen die van belang zijn bij het voorbereiden en
uitvoeren van een tunnelgietbouwcasco?

x

x

x
b Wat zijn overige gebouwonderdelen die van belang zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van een
tunnelgietbouwcasco?

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
2. Waar moeten de werktekeningen bij tunnelgietbouwprojecten aan voldoen?
a Waar moeten de werktekeningen van de architect aan voldoen?
b Waar moeten de werktekeningen van de constructeur aan voldoen?

overzicht van eisen werktekeningen architect
bij tunnelgietbouwprojecten
overzicht van eisen werktekeningen constructeur bij
tunnelgietbouwprojecten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Hoe dient het tunneldraalboek eruit te zien?
a Wat is de opbouw van het tunneldraaiboek?

beschrijving opbouw tunneldraaiboek

x
x
x

b Welke informatie moet worden opgenomen in het tunneldraaiboek?

overzicht met op te nemen informatie in het tunneldraaiboek

x
x
x

4. Hoe moet het hulpmiddel eruit komen te zien?
a Wat zijn de wensen van medewerkers van Trebbe Bouw?

omschrijving wensen medewerkers Trebbe Bouw

b Wat is het programma van eisen?

opsomming van eisen/ randvoorwaarden hulpmiddel

PL

WVB
proje<:t P. O.

"'" projectlelder(s)
"' werkvoorbereiders

=proj ect Partkiperend Observeren

KAM-coördinator = tevens hoofd w erkvoorbereiding
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Technisch en procesmatig uitwerken van een tunnelgietbouwproject
-uitvoeringsmogelijkheden, consequenties en aandachtspunten- (beantwoording probleemstelling 1)

Uit de probleemanalyse is gebleken dat uitvoeringsalternatieven bij tunnelgietbouwprojecten
gedurende de werkvoorbereiding niet altijd (voldoende) worden onderzocht en dat er bij een grote
groep werkvoorbereiders onbekend is met mogelijkheden en technologische oplossingen. Vandaar
ook dat de eerste probleemstelling behorende bij het onderzoek ter verbetering van de huidige
situatie betrekking heeft op mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten behorende bij het
technisch en procesmatig uitwerken van dergelijke projecten.
De bouwmethode tunnelgietbouw is gekozen en staat vast. De vraag is echter welke onderdelen van
het betonnen casco met de tunnelkist gemaakt kunnen/ moeten worden. Daarnaast moet duidelijk
worden welke overige gebouwonderdelen van belang zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van een
tunnelgietbouwcasco en vervolgens wat daarbij uitvoeringsmogelijkheden zijn. Tot slot is het de
vraag wat de aandachtspunten zijn bij het technisch en procesmatig uitwerken van het plan,
waarbij optimalisatie/ afstemming tussen de verschillende engineerings-onderdelen een belangrijke
rol speelt (zie ook paragraaf 4.2.4). Kortgezegd gaat het er om wat er gebouwd gaat/ kan worden en
hoe. In figuur 5.2 is de probleemstelling schematisch weergegeven, waarbij elk oranjevak een
onderzoeksvraag betreft. De verschillende onderzoeksvragen worden in de subparagrafen 5.5.1 t/m
5.5.4 afzonderlijk beantwoord.
TUNNELGIET •
BOUWPROJECT

bouwmethodiek

Betonnen casco (beuken)

HOE-vragen

}

L

Wat zijn specifieke
ontwerpaspecten
i.r.t. het betonnen
casco?

OV1a

staat vast

ov

ld

Figuur 5.2: Schematische weergave van probleemstelling 1 inclusief bijbehorende onderzoeksvragen (OV)

5.5. 1

Ontwerpaspecten in relatie tot het betonnen casco

(beantwoording onderzoeksvraag 1a)

De keuze voor tunnelgietbouw wordt gemaakt in de fases vóór de werkvoorbereiding (zie bijlage 11) en
vormt daarmee een gegeven voor het uitvoeringsteam (werkvoorbereider, projectleider en uitvoerder). Uit de
diepte-interviews bleek dat de bouwmethode in het algemeen gedurende de werkvoorbereiding niet
meer gewijzigd wordt en dat dit ook eigenlijk niet kan in verband met al het tekenwerk dat hier op
af is gestemd (zie bijlage VI vraag 10). De vraag is alleen welke specifieke onderdelen van het betonnen
casco met de tunnelkist meegenomen moeten/ kunnen worden en hoe dit vervolgens technisch en
procesmatig op het i.h.w.g. betonnen casco aansluit.
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Om hier een antwoord op te kunnen geven is het eerst zaak vast te stellen wat specifieke mogelijk
voorkomende ontwerpaspecten zijn in relatie tot het betonnen casco. Op basis van een grondige
analyse naar vier binnen Trebbe Bouw gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten (zie bijlage VIII) en
eerder gehouden interviews met werkvoorbereiders en projectleiders t.b.v . de probleemanalyse kon
worden vastgesteld welke ontwerpaspecten in relatie tot tunnelgietbouwprojecten voor kunnen
komen:
Dilataties
Een dilatatie is eigenlijk een gecontroleerde scheur welke nodig is om vervormingen van
omliggende constructiedelen op te kunnen vangen. De maximale dilatatielengte is onder
andere afhankelijk van aanwezige belemmeringen , verzwakkingen door openingen,
wandhoogte, wanddikte en constructie. De hoofdconstructeur bepaalt het minimale aantal/
de maximale afstand (gemiddeld genomen is er een dilatatie nodig om de 40 à 50 meter) .
Gespouwde bouwmuren
Naast dilataties kan een woning ook spouwmuren bevatten . Naast buitenmuren worden
woningscheidende wanden door de hoge geluidseisen (contactgeluid) steeds vaker uitgevoerd als
spouwmuur. Gietbouwcasco ' s met massieve woningscheidende wanden voldoen aan de eisen
van het bouwbesluit, maar uit oogpunt van ' Duurzaam Bouwen · is tegenwoordig vaak een
verbeterde geluidsisolatie gewenst, In het nationaal pakket ' Duurzaam Bouwen ' wordt
aanbevolen de isolatie-index met SdB te verhogen. Deze verbeterde geluidsisolatie is onder
andere realiseerbaar door ankerloze spouwwanden toe te passen of dikkere massieve wanden.
Verschillende beukbreedten
Zoals ook in hoofdstuk 2 Inhoudelijke Oriëntatie ' kenbaar is gemaakt, kunnen de
tunnelkisten in de breedte worden aangepast door het inleggen van passtukken . Ook tijdens
de analyse naar vier binnen Trebbe Bouw gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten bleken
verschillende beukbreedtes voor te komen.
•

Gebogen blokvormen
Net als het maken van verschillende beukbreedten is in het hoofdstuk 'Inhoudelijke
Oriëntatie ' ook ingegaan op het maken van gebogen bouwblokken in tunnelgietbouw.
Horizontale en verticale sprongen
De vier geanalyseerde tunnelgietbouwprojecten bevatten elk horizontale en/ of verticale
sprongen . De verschillende sprongen zijn onder te verdelen in vier categorieën : horizontale
sprongen , verticale sprongen, splitlevel toepassingen en uitkragende vloeren .
Sparingen
Het moge duidelijk zijn dat de beuken ook sparingen (kunnen) bevatten. Er kan onderscheid
worden gemaakt in raam- , deur- en trapgatsparingen,

5.5.2

Overige gebouwonderdelen die van belang zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van een
tunnelgietbouwcasco (beantwoording onderzoeksvraag 1b)

Uit de verschillende diepte-interviews t, b.v . de probleemanalyse als wederom de analyse naar vier
binnen Trebbe Bouw gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten en kennis vanuit het project
'Participerend Observeren' is gebleken dat vroegtijdig moet worden nagedacht over de aansluiting
van het betonnen casco met overige gebouwonderdelen. De gebouwonderdelen die hierbij een rol
kunnen spelen zijn:

•

13

Topwanden 13 ;
Binnenspouwbladen;
Kolommen ;
Stabiliteitswanden/ kernwanden;
Prefab balkonplaten/ bordessen;
Geveldragers;
Zijuitbouwen welke niet met de tunnelbekisting meegenomen

(kunnen)

worden.

Bij wonin gen met een he ll end dak worden de bovenste wanden met een helling beëindi gd, dit zij n zogenaamde topwa nden.
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Uitvoeringsmogelijkheden van de 'overige' gebouwonderdelen die van belang zijn bij het
voorbereiden en uitvoeren van een tunnelgietbouwcasco (beantwoording onderzoeksvraag 1c)

Zoals eerder aangegeven staat de keuze voor het opbouwen van het betonnen casco in
tunnelgietbouw vast. Echter daarbij kunnen de verschillende overige (van belang zijnde)
gebouwonderdelen op diverse manieren (moeten) worden uitgevoerd. Om vast te kunnen stellen wat
aandachtspunten zijn bij het technisch en procesmatig uitwerken van het plan, is het van belang
vast te stellen wat deze uitvoeringsmogelijkheden zijn.
Naast de gehanteerde uitvoeringsmogelijkheden in de vier binnen Trebbe Bouw gerealiseerde
literatuuronderzoek vastgesteld
wat
tunnelgietbouwprojecten
is
ook op
basis van
uitvoeringsmogelijkheden zijn. Dit om mogelijke bedrijfsblindheid/ onwetendheid met
mogelijkheden binnen het bedrijf tegen te gaan.
Er zijn diverse bouwmethoden om een gebouw of gebouwonderdeel op te bouwen, met ieder
specifieke voor- en nadelen. Hier zijn de meest voorkomende uitvoeringsmethoden in relatie tot
een tunnelgietbouwcasco genoemd:
Topwanden
Binnen Trebbe Bouw worden topwanden vrijwel altijd uitgevoerd in prefab beton
(montagebouw).
De mogelijkheid bestaat echter ook om deze met behulp van
topwandbekisting in het werk te storten. De bekisting bevat daartoe een speciale
bovenbekisting op de schuine vlakken (zie aanduiding nr. 18 in figuur 3.1).
Binnenspouwbladen
Binnenspouwbladen bestaan bij tunnelgietbouwprojecten vaak uit kalkzandsteen,
houtskeletbouw of prefab betonnen wanden. Voordeel van prefab binnenspouwbladen (beton
of hout) is het sneller kunnen plaatsen (eventueel met kozijnen), waardoor de afbouw eerder kan
starten.
Kolommen
Kolommen bestaan bij toepassing van tunnelgietbouw vrijwel altijd uit een stalen (holle)
kolom, welke tegen de tunnelbekisting kan worden geplaatst en zo tegelijk met het storten
van het casco kan worden meegestort.
Stabiliteitswanden/ kernwanden.
Een mogelijkheid voor het vervaardigen van stabiliteitswanden is toepassing van
wandbekisting op zwenkwielen onder de reeds gestorte vloer (gietbouw). Daarnaast zijn er
twee mogelijkheden voor toepassing van prefab stabiliteitswanden: massieve of holle
(Alvon) wanden.
Prefab balkonplatenl bordessen
Prefab balkonplaten en bordessen worden over het algemeen uitgevoerd in beton. Er kunnen
echter ook stalen balkons voorkomen.
•

Geveldragers
Er kan sprake zijn van prefab betonnen geveldragers of stalen geveldragers.
Zijuitbouwen
Zijuitbouwen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Veel voorkomende
combinaties in relatie tot tunnelgietbouw:
'wandbekisting - breedplaat'
'kalkzandsteen - breedplaat'
'prefab wanden - breedplaat'
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Aandachtspunten in relatie tot het technisch en procesmatig uitwerken van een
tunnelgietbouwproject (beantwoording onderzoeksvraag 1d)

Uit de probleemanalyse is geconcludeerd dat uitvoeringsalternatieven gedurende de
werkvoorbereiding niet altijd (voldoende) worden onderzocht en dat een grote groep
werkvoorbereiders onbekend is met mogelijkheden en technologische oplossingen. In deze paragraaf
is getracht alle informatie op te nemen welke in relatie tot het technisch en procesmatig uitwerken
van het plan gedurende de werkvoorbereidingsfase in het hulpmiddel aan de orde dienen te komen.
Er is binnen het bedrijf veel kennis op het gebied van tunnelgietbouwprojecten, maar deze is
slechts bij enkele ervaren werkvoorbereiders, projectleiders en uitvoerders aanwezig. Op basis van
eerder gehouden interviews t .b.v. de probleemanalyse, kennis vanuit het project 'Participerend
Observeren', de analyse van vier binnen Trebbe Bouw gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten, het
Materieelboek van de BAM en informatie van het Gietbouwcentrum zijn de aandachtspunten en de
raakvlakken tussen de verschillende engineeringsonderdelen vastgesteld .
Deze paragraaf is onderverdeel.d naar verschillende onderwerpen die van belang zijn bij het
technisch en procesmatig uitwerken van een tunnelgietbouwproject (zie de subparagrafen 4.2.4, 5.5 .1 en
5.5 .2):
kistinzet en routing
dilataties
gespouwde bouwmuren
horizontale en verticale sprongen
sparingen
prefab balkonplaten
geveldragers
topwanden

stabiliteitsvoorzieningen
binnenspouwbladen
stortafbrekingent wapening
beton
maatbeheersing
veiligheid/ steigers
het plaatsen van Ytong separatiepanelen en
kalkzandsteenblokken in de beuk

5.5.4. 1 Kistinzet en routing
In overleg met de projectcoördinator moet worden vastgesteld in hoeverre de routing nog gewijzigd
mag en kan worden . Met name bij laagbouwprojecten is de routing vaak al in een eerdere fase
definitief vastgelegd. Gemaakte afspraken met gemeente en nutsbedrijven spelen dan meestal een
belangrijke rol. Op basis van de mogelijke speling zoekt de werkvoorbereider naar de optimale
kistinzet en routing . Omdat Trebbe Bouw niet over eigen tunnelkisten beschikt wordt een
bekistingsleverancier ingeschakeld. In overleg met een adviseur van de desbetreffende
toeleverancier, de projectleider en de uitvoerder wordt de meest optimale (de goedkoopste en meestal
ook de snelste) inzet bepaald.

Kistinzet
De inzet van de bekisting (aantal en soort) moet worden bepaald aan de hand van de volgende
aspecten: soort bouw, aanwezig materieel, hoeveelheid personeel, gewenste bouwtempo en de
plaatselijke situatie. De verschillende aspecten worden nader toegelicht.
Proj eetgrootte
De projectgrootte is bepalend voor het aantal keren dat een tunnelkist ingezet kan worden. Uit de
praktijk blijkt dat de tunnelploegen bij laagbouw vier tunnels per dag kunnen storten. Voor een
klein project zal men echter niet snel vier tunnels inzetten, omdat de vaste kosten dan in
verhouding erg hoog zijn. Bij een groter project is de inzet van meerdere tunnelkisten financieel
gezien eerder interessant. Dit veroorzaakt ook mede dat tunnelgietbouw alleen op de grotere
bouwprojecten wordt toegepast.
Repetitie
De mate van repetitie bepaalt in hoeverre de bekistingen ongewijzigd ingezet kunnen worden . De
mate van variatie kan bepalend zijn voor de inzet van het aantal verschillende tunnels. Omdat de
vaste materieelkosten van een tunnelkist hoog zijn is het aan te raden om tijdens de ontwerpfase
beukmaten in zowel hoogte-, diepte-, als langsrichting zoveel mogelijk gelijk te houden. Ook bij
afwijkende wanddiktes zoals bij dilataties, bij een combinatie van gespouwde en niet gespouwde
woningen, als ook bij eindwanden biedt het aanhouden van dezelfde tussenmaten voordelen.
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In de werkvoorbereidingsfase zijn op dit gebied echter veelal geen wijzigingen meer aan te brengen
(het gelijk proberen te houden van beukmaten is veelal een taak van de projectcoördinator).

Naast het inzetten van verschillende tunnelkisten is het ook mogelijk om de tunnels in de breedteen lengterichting tussentijds aan te passen (zie paragraaf 3.2).
Beukafmetingen
Beukafmetingen bepalen de afmetingen van de tunnel. Daarbij worden het liefst courante maten
ingezet, afwijkingen ten opzichte van de door de leverancier gehanteerde basisafmetingen kosten
namelijk extra geld.
Aanwezigheid van prefab betonnen elementen
Allereerst betekent het meenemen van prefab onderdelen (vaak bij appartementen/ hoogbouw) extra
arbeid. De hoeveelheid mee te nemen prefab voorzieningen bepalen dan ook deels het bouwtempo
dat behaald kan worden en daarmee het aantal tunnelkisten dat per dag geplaatst en gestort kan
worden. Daarnaast kunnen in te storten prefab voorzieningen boven de ruwe vloer uitsteken, wat
gevolgen kan hebben voor het type tunnel- en kimbekisting dat ingezet wordt . Ook bestaat de
mogelijkheid om de detaillering van het prefab element aan te moeten passen (zie ook paragraaf 5.5.4.6
·prefab balkons/bordessen · ).

Constructieve redenen
Constructieve redenen (bijvoorbeeld wanden die fungeren als balken of balkonplaten die aan elkaar gekoppeld moeten
zijn) kunnen een argument zijn bij het vaststellen van de routing en het aantal beuken dat in een
keer gestort dient te worden. Als voorbeeld kan het project 'Bellevue' worden aangehaald. In
eerste instantie waren er in het constructieve ontwerp twee kolommen opgenomen aan de
uitrijzijde van twee beuken (zie figuur 5.3). Omdat de kolommen uit het ontwerp gehaald moesten
worden (omdat de tunnelkisten anders niet uitgereden konden worden) moesten om constructieve redenen de
prefab balkonplaten ter plaatse (zie figuur 5.4) aan elkaar gekoppeld worden. Dit betekende dat ze op
dezelfde dag ingestort dienden te worden, wat een minimale inzet van 2 tunnelkisten inhield.
---------·

------···-

------~

~

'""
Figuur 5.3: In het ontwerp van "Bellevue ' waren in eerste
instantie twee kolommen in het uitrijgebied van de
tunnelbekisting opgenomen (blauwe pijlen) , bron:
brochure Bramer Woningmakelaars

Figuur 5.4: Om constructieve redenen moesten de prefab
balkonplaten op stortdag 2 gekoppeld worden (bl auwe
pijl) wat de minimale inzet van twee tunnelkisten inhield,
bron: Gietbouwnieuws (nr. 4) 2007, artikel ' Weg
vrijgemaakt voor tunnelen Zwolse woontoren · .

Verstorende hoekwoningen, trappenhuizen of kernwanden
Verstoringen zijn niet gewenst in een ruwbouwproces waarbij men iedere dag een gelijk aantal
beuken wenst te storten . Vaak worden verstorende hoekwoningen, trappenhuizen en kernwanden
llse van der Veg te

52

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

daarom het liefst buiten de tunnelrouting gehouden. Echter moet wel geprobeerd worden deze
(indien aanwezig) met de tunnelkist mee te nemen (om zo min mogelijk achteraf te · prutsen·).
Daarbij is het maken van tunnelachterwanden echter alleen interessant bij bouwwerken waarbij de
daarvoor benodigde bekisting voldoende vaak kan worden ingezet, dan wel het bouwtempo
opgevoerd kan worden. Bij kleinere projecten zal men de dwarswand vóór het storten van de
tunnelkist moeten maken of erna met hanteerbare of verrijdbare bekisting (zie ook paragraaf 5.5.4.9
' Stabiliteitsvoorzieningen ') . Het maken van de kernwanden zal bij een hoogbouwproject eventueel met
behulp van een zelfklimmende kernbekisting kunnen worden voorgetrokken.
Wapening en installaties
De hoeveelheid wapening en installaties en de benodigde tijd om dit aan te brengen is van invloed
op het bouwtempo dat behaald kan worden, wat relatie heeft met het aantal tunnels dat per dag
gesteld en gestort kan worden (speelt met name bij hoogbouwprojecten een belangrijke rol).
Kostpri i svergel i i kingen
De vaste kosten voor het huren van een tunnelkist zijn relatief hoog. Hoe groter het project hoe
interessanter het is om meerdere tunnelkisten in te zetten (ook het verkrijgen van een volledige dagtaak voor
de tunnelploeg speelt hierbij een grote rol) . Wanneer er sprake is van meerdere (kleinere) projecten dan
kunnen deze wellicht gekoppeld worden, zodat de tunnels voor diverse projecten achtereenvolgens
kunnen worden ingezet en de eenmalige vaste kosten voor de tunnelbekisting over de verschillende
projecten kan worden verdeeld. Bij Trebbe Bouw komt dit echter nauwelijks voor: men vindt het
risico om de aansluiting te verliezen te groot.
Capaciteit en bereikbaarheid van de kranen
De capaciteit en bereikbaarheid van de kranen kunnen bepalend zijn voor het soort en de
afmetingen van de tunnel. Zo zijn er vol- en halve tunnels (zie paragraaf 3.2). Bij tapse beuken kunnen
voltunnels maar aan een zijde uitgereden worden, wanneer dit niet kan in verband met
kraanbeperkingen dan kan dat een argument zijn om halve tunnels in te zetten.
Mensen
De beschikbaarheid van personeel dat het werk moet gaan uitvoeren (vaak voorkeur voor ervaren personeel
dat bekend is met het toe te passen ruwbouwsysteem) bepaalt in belangrijke mate of de gewenste cyclus wel
of niet gehaald wordt. Het bouwtempo bepaalt in belangrijke mate de kistinzet en routing .
In het college ' Materieelgebruik in de Bouw ' kwam het gebrek aan vakkundig personeel als
knelpunt bij tunnelgietbouwprojecten naar voren. ' Vroeger werd gietbouw vaak uitbesteed, maar
tegenwoordig leidt men steeds vaker eigen personeel op. Om het personeel gemotiveerd te houden
(want doet is dat er elke dag gestart wordt), worden soms hogere beloningen uitgereikt, waar tegenover
staat dat schafttijden mogelijk worden aangepast en er soms lange dagen worden gemaakt. Ook
communicatie vormt door de aanwezigheid van veel personen een kwetsbaar aspect. · (bron: college
'Materieetgebruik in de Bouw').

Ook Reinier van der Laan, bekistingsadviseur bij 'Hendriks Stalen Bekistingstechniek' benadrukte
tijdens een bezoek aan de fabriek, het belang van een deskundige ploeg. 'Het werk is in principe
niet moeilijk, maar men moet wel blijven nadenken. Ze zouden vandaag al moeten weten wat ze
morgen moeten doen'. Als voorbeeld noemde hij een tunnelploeg die vergeten was om vier
centerpennen te verwijderen voor het uitrijden van de tunnel, met alle gevolgen van dien ...
Het kunnen beschikken over een ervaren ploeg is voor het verloop van de diverse werken dan ook
erg bepalend. Trebbe Bouw heeft de beschikking over eigen tunnelploegen met vakkundige, ervaren
en gemotiveerde mensen. Wel wordt het aanbrengen van wapening en installatiewerk vrijwel altijd
uitbesteed.
Tempo
Het bouwtempo dat gerealiseerd kan en dient te worden is afhankelijk van de kostprijsvergelijking;
de inzet van twee tunnelkisten is bij kleinere projecten financieel gezien vaak interessanter dan de
inzet van vier tunnelkisten, maar niet rendabel voor de tunnelploeg. Daarnaast spelen een
vastgestelde opleverdatum , verkoop- of verhuurresultaten en de kraanbezetting (volledige dagtaak)
belangrijke aspecten bij het bepalen van het meest gewenste bouwtempo.
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Situatie
In de wet staat omschreven dat tunnels niet boven openbaar gebied gehesen mogen worden. Ook
kan er sprake zijn van een beperkte ruimte om de tunnels uit te trekken. Dit kunnen redenen zijn
voor het aanpassen van de tunnellengte of het vastleggen van de uitrijzijde.

•

Routing

Zoals hiervoor staat omschreven hangt het bepalen van de kistinzet (hoeveelheid en soort) nauw samen
met het bepalen van de optimale routing. Deze beslissing wordt daarom óók veelal in samenspraak
met een bekistingsadviseur van het bedrijf dat de bekisting mag leveren gemaakt. Voor het
vaststellen van de routing ten behoeve van de tunnelbekisting zijn de volgende zaken van belang:
De tunnels dienen zo dicht mogelijk bij elkaar te worden gehouden indien de werkplek
gescheiden is;
Er dient zo mogelijk steeds vanaf de zelfde zijde in de zelfde richting te worden gewerkt,
bijvoorbeeld de tunnels altijd aan de voorzijde van de woning lossen en te werken van links
naar rechts;
In principe zou men de eerste beuk van een blok niet apart moeten storten. Bij het lossen
van de tunnelbekisting zal de doorbuiging dan namelijk groter zijn dan bij een normale
tussenbeuk. De berekening is veelal gebaseerd op de inklemming van de vloer. Tijdens het
lossen van een enkele eerste beuk is deze inklemming constructief gezien nog niet
aanwezig;
Wanneer er sprake is van meerdere bouwblokken moet men voor het verplaatsen van al het
materieel naar een ander blok een dag uittrekken (zie figuur 5.5).

0

0

Figuur 5. 5: Routing tussen meerdere bouwblokken bij het project Yellow 0 Voor transport naar een ander
bouwblok wordt telkens een dag uitgetrokken, bron: Tunneltekeningen Konosch voor het project Yellow
0

0

•

Bij dilataties tussen het storten van de 1e en 2e wand dient zo mogelijk een dag extra te
worden gerekend voor het doorharden van de 1e wand, het aanbrengen van de isolatieplaat
en eventueel het storten van de kim voor de 2e wand (meer informatie met betrekking tot dilataties is
te vinden in paragraaf 505.4.2) . Vaak is een dilatatie het startpunt van de kistinzet zoals ook te
zien in bijlage VIII waarin de analyse van vier binnen Trebbe Bouw gerealiseerde
tunnelgietbouwprojecten is opgenomen.
Het aantal vloerafbrekingen dient beperkt te worden. Elke afbreking kost extra tijd door
het plaatsen en weghalen van een sluitwand en het aanbrengen van extra wapening (dubbel
wapeningsnet). De richting van de afbreking moet door de constructeur duidelijk aangegeven
worden.
Met de routing is het verstandig rekening te houden met de programmatie van de
woningtypen op de tunnelbekisting. Het is namelijk aan te bevelen de programmatie per
tunnelkist zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door bij de inzet van twee
tunnels voor een laagbouwproject met twee types woningen, een tunnel voor het ene type
te programmeren en een voor de ander.
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Ook de programmatie op de sluitwanden dient zoveel mogelijk beperkt te worden . Dus zo
mogelijk de sluitwand met afbreekkoker niet gebruiken bij de eindgevels en andersom.
Bij het vastleggen van de routing is het aan te raden geen stort tussen twee reeds eerdere
storten te plannen. Soms is dit bij dilataties niet te vermijden. Het storten van een tunnel
tussen twee reeds eerdere starts is in dergelijke gevallen alleen mogelijk indien de wanden
ongewapend zijn (in verband met de programmatie van de elektradozen op de tunnels) of indien men de
elektradozen vooraf aan de wapening bevestigd. Ook konussen moet men in een dergelijke
situatie vooraf aangebracht hebben.
Indien een metsel-/gevelsteiger (welke verankerd dient te worden aan het gebouw) al met de
ruwbouw wordt ingezet, moet tussen de verticale storten drie dagen voor het aanbrengen
van de binnenspouwbladen en het optrekken van de (Tube-loek) steiger worden gerekend.

Figuur 5.6: Tube-loek steiger verankerd aan het binnenspouwblad, bron: www. thiel.nl

In bijlage VIII zijn de stortschema · s
tunnelgietbouwprojecten opgenomen.

van

enkele

binnen

Trebbe

Bouw

uitgevoerde

5.5.4.2 Dilataties
In paragraaf 5.5.4.1 werd duidelijk dat de tunnelrouting een nauwe relatie heeft met de plaats van
eventueel aanwezige constructieve dilataties 14 • Een dilatatie is eigenlijk een gecontroleerde scheur
welke nodig is om vervormingen van omliggende constructiedelen op te kunnen vangen. De
maximale dilatatielengte is onder andere afhankelijk van aanwezige belemmeringen , verzwakkingen
door openingen, wandhoogte, wanddikte en constructie. De hoofdconstructeur bepaalt het
minimale aantal/ de maximale afstand (gemiddeld genomen is er een dilatatie nodig om de 40 à 50 meter) .
Voor het bepalen van de plaats van de dilataties is het belangrijk om naast de geplande routing te
weten met hoeveel tunnels er per dag wordt gewerkt en/of de vloeren worden afgebroken . Bij de
inzet van vier tunnels voor het maken van een bouwblok met een even aantal beuken ligt de
dilatatie bij voorkeur in het midden van het bouwblok (dus links en rechts van de dilatatie een even aantal
beuken). Bij een oneven bloklengte en de inzet van een even aantal tunnelkisten moet geprobeerd
worden de dilatatie zodanig te positioneren dat het kortste blokdeel overeenkomt met een even
aantal beuken. De afwijking zit dan in het langste blokdeeL Vaak kan dan door een combinatie van
tunnelinzet op de begane grond en de eerste verdieping toch een goed stortschema worden
gemaakt. Wanneer er sprake is van meerdere bouwblokken kan er wellicht ook door het combineren
van bouwblokken een goed schema worden verkregen.

14

Naast constructi eve dilataties bestaan er bouwfys ische dilataties deze zijn noodzakelijk bij onder andere baksteengevels waar
temperatuurverschillen en verschillen in uitzettingscoëffi ciënten leiden tot spanningen in de baksteengevel (deze zitten dus niet in het casco),
bron : perfectbouw. nl
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Figuur 5.7: Funderingsdetail t.p .v bouwmuur met
dilatatie, bron: Standaarddetails Trebbe Bouw

Figuur 5.8: Dilatatie toegepast bij het project
· Yellow ·, bron: Trebbe Bouw

Voor het maken van de dilatatie worden de wanden (vaak 160 mm dik i.v.m. de pannenmaat 15 ) na elkaar
gestort. Na het storten van de eerste wand wordt hier 80 mm polystyreenschuim tegenaan
geplaatst. Vervolgens wordt de tweede wand gestort. Wanneer de tunnel, welke wordt gebruikt
voor het maken van de eerste wand, blijft staan hoeft de eerste wand niet zo sterk te zijn dat het
de betondruk van het storten van de
wand kan opnemen. Het laten staan van de tunnel mag
echter niet ten koste gaan van het bouwtempo. Indien de tunnel niet blijft staan dient de eerst
gestorte wand als ' bekisting ' bij het storten van de tweede wand. De eerste wand moet dan sterk
genoeg zijn om de betondruk van de tweede te storten wand op te kunnen nemen. In dergelijke
gevallen dienen de centerpennen voor het kunnen storten van de tweede wand te worden
vervangen door langere, welke geschikt zijn voor de totale wanddikte. Wanneer men het
polystyreenschuim buiten de wand laat steken (zoals te zien in figuur 5.8) zijn er geen bredere
kopschotten nodig.

ze

e

ze
ze

Bij het bepalen van de tunnelrouting wordt zo mogelijk vaak tussen het storten van de 1 en de
wand minimaal een dag gepland voor het aanbrengen van het polystyreen, het wapenen van de
dilatatiewand en zo nodig nog storten van de kim t .b.v. de
wand. Een bijkomend voordeel is dat
de 1e dilatatiewand nog een dag extra kan doorharden zodat er voldoende drukvastheid wordt
behaald. Voor het storten van de
dilatatiewand moet men de centerpennen door de eerste wand
vastzetten. Wanneer de tweede wand wel direct de dag na het storten van de eerste wand wordt
gestort, zal de drukvastheid van de eerste wand lager liggen. Afhankelijk van de wapening van de
eerste wand zal men achter deze wand volgplaten of spantjes moeten gebruiken.

ze

ze

Ter plaatse van dilataties mogen er op de positie van de sluitkist
(ten behoeve van de eerste te storten wand) over een breedte van ± 100
mm geen stekken uit de vloer steken (zie figuur 5.9) . Ook bij het
maken van de 1e kim zouden deze stekken hinder veroorzaken.
Wanneer het mogelijk is de ze kim pas te storten na het storten
van de 1e wand (kost een dag extra) dan kan de stekwapening
gemakkelijker omgebogen worden en daardoor minder hinder
veroorzaken. Wanneer de ze kim gelijk met de ze wand gestort
wordt moet er in plaats van kimbekisting gebruik worden
gemaakt van een hoeklijn onder tegen de tunnelbekisting.
Figuur 5. 9: Op de positie van de sluitwand (en eventueel te plaatsen kimbekisting) mogen over een breedte van ± 100 mm
geen stekken uit de vloer steken , bron : BAM materieeldienst

15

Net al s eind wanden worde n dilatatiewanden vrij wel altijd 160 mm dik uitge voerd (het bo uwbes luit hanteert een minimale wanddikte van
ISO mm). Dit in verband met de pan nenmaat van 300 mm (een ha lve pan is ISO mm breed ). Het aanbrengen van 80 mm polystyreenschuim
bU dilataties is bij toepassing van modulaire dak pannen daarom een 'eis'.
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5.5.4.3 Gespouwde bouwmuren

Naast dilataties kan een woning ook spouwmuren bevatten. In eerste instantie is een spouwmuur
een muur met een open ruimte (spouw) tussen de buiten- en binnenmuur. De spouw voorkomt
vochtdoorslag van binnen naar buiten. De beide bladen worden ten behoeve van de stabiliteit door
spouwankers met elkaar verbonden . Deze ankers worden dan tevens gebruikt voor het vastzetten
van de isolatie. Naast buitenmuren worden woningscheidende wanden door de hoge geluidseisen
(contactgeluid)
steeds vaker uitgevoerd als spouwmuur. Gietbouwcasco · s met massieve
woningscheidende wanden voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, maar uit oogpunt van
· Duurzaam Bouwen · is tegenwoordig vaak een verbeterde geluidsisolatie gewenst. In het nationaal
pakket · Duurzaam Bouwen · wordt aanbevolen de isolatie-index met SdB te verhogen. Deze
verbeterde geluidsisolatie is onder andere realiseerbaar door ankerloze spouwwanden toe te passen
of dikkere massieve wanden. Vanwege de extra handelingen voor het realiseren van spouwmuren
heeft Trebbe Bouw de voorkeur voor de dikkere massieve wanden. Echter worden spouwmuren soms
door de opdrachtgever geëist (binnen Trebbe Bouw is daarom nog maar één keer spouwwandbekisting toegepast).
Spouwwandbekisting
In de tunnelgietbouw zijn speciale bekistingen ontwikkeld waarmee een spouwconstructie
betrekkelijk eenvoudig te realiseren is. De spouw wordt gemaakt met een speciale spouwbekisting
(ook wel spouwmes genoemd) die tussen twee tunnels wordt geplaatst (zie figuren 5. 10 en 5. 11 ).

620

Figuur 5. 10 (links) : Mechanische
spouwwand , bron: tekening Konosch
tbv het project 'Yellow ·

~ ··

Figuur 5.11 (rechts) : Foto van het
lossen van een spouwmes, bron:
Cement (nr 1) 1999, artikel
· Ankerloze spouwwand: stil en
stabiel ·.

. ....

;;2~·· · ··~
~

80
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Bij het lossen wordt de mechanische spouwwand in elkaar
geschoven van 80 tot 70 mm (zie figuur 5.12). Hierdoor
ontstaat ruimte om het verwijderen van de bekisting
mogelijk te maken. Belangrijk is het dat de bekisting goed
wordt ingespoten met bekistingsalie en de spouwwand aan
beide zijden van het spouwmes gelijktijdig wordt gestort.
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Voor het centreren van de tunnelwanden zijn speciale konussen en konusuitslagijzers nodig, opdat
de konussen niet in de spouw vallen (zie figuur 5.13). In de ene wand worden konussen met een gat
0 26,5 mm toegepast en in de andere wand konussen met gat 0 20,5 mm. Voor het verwijderen van
de konussen wordt het uitslagijzer door de konus met gat 0 26,5 mm gestoken. Doordat het
uitslagijzer een dikte heeft tussen 0 20,5 mm en 0 26,5 mm drukt het de konus met gat 0 20,5 mm
uit de wand. Met een uitslagijzer met een dikte groter dan 0 26,5 mm kunnen vervolgens de
konussen in de eerste wand worden verwijderd.
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Figuur 5.13: Principe tekeningen m.b.t. het verwijderen van konussen bij toepassing van spouwwandbekisting, bron:
tekeningen Konosch t.b.v. het project ' Yel/ow ·.

Het maken van de kimmen ter plaatse van ankerloze spouwen gebeurd op een zelfde wijze. Er is
speciale kimbekisting op de markt ten behoeve van het maken van ankerloze betonnen spouwmuren
(zie figuren 5.14 tlm 5.16).

Figuur 5.14: Kimbekisting voor spouwwanden,
bron : foto project 'Yel/ow·, Trebbe Bouw

Figuren 5.15 en 5.16: Het maken van een gespuwde kim ter plaatse
van de begane grondvloer, bron: www.dehoven.web·log.nl

Bij het project 'Yellow' was er sprake van ankerloze spouwmuren in combinatie met een
woonkamer op splitlevelniveau. Voor het kunnen storten van het beton van de kim ter plaatse van
deze spouwmuren waren speciale afdichtingsprofielen nodig welke de onder- en voorzijde van het
mechanische spouwmes moesten afdichten (zie figuur 5.17).
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Figuur 5.17: Afdichtingsprofielen t.b.v. het afdichten van de onder· en voorzijde van het mechanische spouwmes, bron :
tekeningen Konosch t .b.v. het project · Yel/ow ·.
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Waarborgen stabiliteit
De stabiliteit van woningen met ankerloze spouwwanden vergt speciale aandacht. Bij massieve
wanden wordt de stabiliteit gewaarborgd door de buigstijve knooppunten tussen de vloeren en de
(vaak ongewapende) tussenwanden (zie paragraaf 5. 5.4.11 · Stortafbrekingent wapening·). Bij ankerloze
spouwmuren moeten de vloeren worden berekend alsof ze vrij opgelegd zijn op de wanden. Om ook
in deze situaties de noodzakelijke stabiliteit te verkrijgen kunnen de volgende maatregelen worden
genomen:
Het direct opmetselen van de binnenspouwbladen (in kleine kalkzandsteen lijmblokken), zodat deze
op dezelfde manier als bij kalkzandsteenbouw, de stabiliteit kunnen verzorgen;
Het aanbrengen van (prefab) stabiliteitswanden (zie paragraaf 5.5.4 .9 · Stabiliteitswanden/ kolommen · );
De beuken in voor- en achtergevel ter hoogte van de verdiepingsvloeren doorkoppelen. Er
zijn daarvoor stabiliteitsankers ontwikkeld zoals te zien in figuur 5.18. De koppelstrippen
worden desgewenst zodanig gedimensioneerd dat ze ook de topspouwwandbekisting kunnen
dragen. Bij het door Trebbe Bouw uitgevoerde project 'Yellow ' werden de koppelstrippen
vóór het ontkisten op de kopwanden in het werk geboord en aangebracht (zie figuren 5.19 en
5.20).
strip mogelijk
tevens voor ondersteuning
top spouwkist

Figuur 5.18: Koppelankers bij spouwwanden , bron:
Bam materieeldienst
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Figuur 5.19: Foto van geplaatste koppel·
strip bij het project 'Yellow', bron:
Trebbe Bouw

Figuur 5.20: Getekend koppelstrip, bron:
tekeningen Konosch t.b .v. het project ' Yellow '

5.5.4.4 Horizontale en verticale sprongen

Bij het bepalen van de kistinzet en de routing (zie paragraaf 5. 5.4 .1) is het van belang rekening te
houden met horizontale en verticale sprongen in het casco-ontwerp. De verschillende sprongen zijn
onder te verdelen in vier categorieën: horizontale sprongen, verticale sprongen, splitlevel
toepassingen en uitkragende vloeren.
Horizontale sprongen
Horizontale sprongen hebben bij voorkeur een spongmaat van 2.400 mm (eventueel 1.200 mm) in
verband met de standaardafmetingen van de tunnelsegmenten (zie paragraaf 3.2). Daarbij moet het
aantal verschillende sprongmaten zoveel mogelijk worden beperkt in verband met de
programmering en de inzet van het aantal sprongkisten. De eerste sprong is kostbaar in verband met
de vaste kosten van een dergelijke kist. Door meerdere sprongen van dezelfde maat te maken,
worden de kosten per sprong goedkoper. Een sprongkist is eigenlijk een verkorte eindwand welke als
sluitwand dient ter plaatse van een horizontale sprong (zie figuur 5.21).
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Ter plaatse van de sprong kan de wand 160 mm dik zijn in plaats van 250 mm (overgang van
woningscheidende naar klimaatscheidende functie). Het is mogelijk om de sprongkisten dan naar binnen te
plaatsen en de resterende ruimte op te vullen met bijvoorbeeld een houten vulkist (zie figuur 5.21 ).
Ook kan men in plaats van het terugzetten van de sprongkist, ter plaatse 70 of 90 mm
polystyreenschuim mee instorten, zodat men tevens de spouwisolatie aangebracht heeft (zie figuur
5.21 ).

so r ongkisl
me Se'Jonkers

70 mm
e KOppelbolken

Figuur 5.21: Het maken van sprongen met een veelvoud van 1,2 meter, bron : BAM Materieeldienst

Wanneer sprake is van een horizontale sprong bij woningen met hellende daken, dan wordt vaak de
gehele wand (dus ook ter plaatse van de sprongen) uitgevoerd met een dikte van 250 mm . Figuur 5.22 laat
zien dat het maken van de toppen anders erg lastig wordt.
lastig om toppen te maken

160mm

250 mm

160mm

250 mm

250 mm

250 mm

Figuur 5.22: Bij horizontale
sprongen met hellende daken
de wanden uitvoeren met een
dikte van 250 mm.

Sprongen die geen veelvoud van 1,2 meter zijn, zijn te maken door de stortcyclus af te breken bij
de sprong en ter plaatse van de sprong gebruik te maken van een eindwand (zie figuur 5.23). Na het
storten van de wand wordt de tunnelkist zodanig verrolt, zodat de juiste sprongmaat wordt
verkregen. De tunnel hoeft daar dan niet doorgecenterd te worden (zie figuur 5.24) .
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Figuur 5.23: Afbreken van de
stortcyclus en toepassen van een
sluitkist, bron: BAM
Materieeldienst

2e fase

Figuur 5.24: De tunnelkist hoeft na
het storten van de woningscheidende
wand aan de desbetreffende zijde
niet doorgecenterd te worden, bron:
BAM Materieeldienst
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Figuur 5.25 : Niet onderbreken van de
stortcyclus bij sprongen zonder veelvoud
van 1,2 meter, dan extra centeringen
maken in de tunnel- en sprongkisten,
bron : BAM Materieeldienst
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Wil men bij een sprong zonder veelvoud van 1,2 meter toch door kunnen storten, dan zijn extra
centeringen te maken in de tunnel- en sprongkisten (zie figuur 5.25). Het maken van afwijkende
sprongen is kostbaar en ook niet mogelijk bij alle maten.
Voor horizontale sprongen ter plaatse van een dilatatie is ter plaatse van de sprong (indien de tunnelkist
blijft staan) een vulkist nodig zoals afgebeeld in figuur 5.26 .
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Figuu r 5.26 : Het maken van een horizontale sprong ter plaatse van een dilatatie, bron: BAM materieeldienst

Bij het door Trebbe Bouw uitgevoerde
project 'Yellow' in Almere (zie bijlage
VIII) was er ook sprake van een
horizontale verspringing ter plaatse van
een dilatatie. Daar is ten behoeve van
de stabiliteit een koppelstrip zoals
weergegeven in figuur 5.27 voor het
uitrijden van de tunnel aangebracht.
Deze werden in het werk geboord.
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Figuur 5.27: Fragment uit het tunneldraaiboek behorende het project
' Yellow · in Almere, bron: Trebbe Bouw

Hetzelfde project bevatte ook een aantal kleine horizontale sprongen. Zoals in de figuren 5.28 en
5.29 is te zien bevat het ontwerp houten geveldelen. Ten behoeve van deze elementen werden er in
de rand van zowel de 2e verdiepingsvloer als het dak een verspringing van 150 mm meegenomen.
Om dit te bewerkstelligen werden er vuldozen op de kopschotten en de randkisten meegenomen .

Figuur 5.28: Impressietekening project ' Yellow' waarin de
houten geveldozen zijn weergegeven, bron:
www.redyellowblue.nl
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Figuur 5. 29 : Foto van het project ' Yellow ·
waarin de sparingen t.b. v de houten geveldozen
zijn te zien, bron: Trebbe Bouw
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Verticale sprongen
Ook bij verticale sprongen is het goed om onderscheid te maken in sprongen ter plaatse van
massieve muren en sprongen ter plaatse van dilataties.
Bij een verticale sprong zonder dilatatie moet men voor het opvangen van de lager gelegen vloer,
een stekkenbak16 in de 1e fase mee instorten (zie figuur 5.30). Voor de stort van de ze fase hoeft de
tunnel niet gecenterd te worden (wel moet er eventueel dichtingsband worden toegepast).

Figuur 5. 30: Plaatsen van een stekkenbak ten behoeve van het opvangen van de lager gelegen vloer, bron: BAM
Materieeldienst

Het maken van een verticale sprong ter plaatse van een dilatatie kost veel tijd (zie figuur 5.31) en
wordt daarom het liefst vermeden (dilatatie verplaatsen) . Een andere mogelijkheid is toepassing van
spouwwandbekisting (zie subparagraaf 5. 5.4.3).
geen een lering

1e fo e

3e fase

Figuur 5.31: Het maken van een verticale sprong ter plaatse van een dilatatie, bron : BAM Materieeldienst

Wil men toch graag de sprong inclusief dilatatie maken met de tunnelkist, dan moet er worden
gerekend met een dag verlies. Dit voor het aanbrengen van extra wapening en het maken van
speciale centergaten in de 1e wand. Bovendien kan de ze wand in de ze fase pas worden gestort
nadat de 1e wand voldoende verhard is (zie figuur 5.32).

Wapening oon deze zi ·

e in wo nd

Figuur 5.32: Het maken van centergaten in de 1e wand, bron: BAM
Materieeldienst

Nog enkele aandachtspunten op een rijtje waaraan gedacht moet worden bij de aanwezigheid van
verticale sprongen in het casco-ontwerp:
Het afwijkend programmeren van de bekisting;
De overgang van leidingen van de wand in de lager gelegen vloer;
Het extra stucwerk ter plaatse van de stortnaden;
Denk aan de details bij sprongen in het dak;
Ook het maken van verschillende vloerdikten, waarbij de bovenzijde van de vloer gelijk is, moet worden
beschouwd als een verticale sprong.

16

Een stekkenbak (ook wel stekkenplank genoemd) is een hulpm iddel voor her invoegen van stekeinden in de betonbouw (zi e figuur 5.98).
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Splitlevelwoning
Binnen Trebbe Bouw is meerdere keren splitlevel toegepast in combinatie met tunnelgietbouw (zie
en 'Blue' in Almere worden
figuren 5.33 tlm 5.37). Als voorbeeld kunnen de projecten 'Yellow'
genoemd. In beide gevallen werd een verhoogde kim met een hoogte van 800 mm toegepast (zie
figuur 5. 35). Voor het kunnen uitrijden van de tunnelkisten was het noodzakelijk om ter plaatse van
de dieper gelegen begane grondvloer drie op elkaar liggende draglineplaten te plaatsen (zie figuren
5.36 en 5.37) .

Figuur 5.33 : Ruwbouwfase
splitlevel bij het project · Yellow ',
bron: Trebbe Bouw

Figuur 5.34 : Splitlevel-woonkamer bij
het project · Blue ·, bron: Trebbe Bouw

Figuur 5.36: Toepassing van 3
draglineplaten voor het uitrijden
van de tunnel bij het project
· Yellow ·, bron : Trebbe Bouw

Figuur 5.37: Het steunen van de tunnel
op de draglineplaten bij het project
· Blue ·, bron: Trebbe Bouw

Figuur 5.35: T.b.v. de splitlevelwoonkamer werd een verhoogde kim
gestort, bron : Trebbe Bouw

Ook in een presentatie van het Gietbouwcentrum is aandacht besteed aan splitlevelwoningen. In
figuur 5. 38 is te zien dat met een lage wandkist van circa één meter vooraf een verhoogde kim is
gestort. Figuur 5.39 laat een toepassing zien waarbij de tunnelkisten met de wielen zijn gesteld op
speciaal gemaakte stalen bokken. Figuur 5.40 laat een toepassing zien waarbij de tunnelkisten zijn
gesteld op een trap van zware HE-balken met staalplaten met een hoogte van circa 60 cm.

Figuur 5.38: Storten van een verhoogde
kim t.b.v. splitlevel, bron:
www.gietbouwcentrum.nl

Figuur 5.39 : Toepassen van
speciaal gemaakte bokken, bron :
www. gietbouwcentrum. n/

Figuur 5.40: Toepassen van zware
HE-balken , bron :
www.gietbouwcentrum . nl

Uitkragende vloeren
Vloeren ter plaatse van dwarskappen kunnen het beste worden opgevangen met stalen balken . In
figuur 5.41 zijn twee alternatieven weergegeven. De eerste mogelijkheid houdt het vooraf
vastzetten van de stalen balk op de tunnelkist in. Bij de tweede mogelijkheid worden stalen
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voorzieningen tegen het vloerkopschot mee ingestort. Na het weghalen van de tunnelkist moeten de
vloervelden onderstempeld worden.
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Figuur 5.41: Mogelijkheden voor het opvangen van uitkragende vloerdelen, bron: BAM Materieeldienst

Voor uitkragende vloeren van uitbouwen en dakkapellen geldt in principe hetzelfde (zie figuur 5.42) .
Diverse balkconstructies zijn mogelijk. Voor het ophangen van de vloervelden geldt ook hier het
toepassen van stalen schoentjes of konussen met uitdraaibare spanstaaf.
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Figuur 5.42: Opvangen van uitkragende getunnelde vloerdelen , bron : BAM Materieeldienst

Zoals in figuur 5.43 is te zien was er bij de uitvoering van het project ' Yellow ' in Almere ook sprake
van uitkragende vloeren. Er is goed te zien dat de vloeren ter plaatse onderstempeld zijn. Bij dit
project konden de stempels vóór het ontkisten worden geplaatst zodat geen ophanging nodig was.
Mede door de uitkragende vloervelden is voor alle vloervelden van dit blok beton met sterkteklasse
B35 gebruikt.
Ook het project 'Blue' bevat uitkragende delen. De blokken 2 en 3 van dit project bevatten erkers
zoals weergegeven in figuur 5.44. De vloer ter plaatse van de onderkant van deze uitbouwen moest
worden verjongd. Dit gebeurde door 8 cm dikke PS-isolatie op het tunneldek te leggen en
daaroverheen de betonvloer van de uitbouw te storten. Voor de verjonging van de vloer aan de
bovenkant werd een gezette plaat met behulp van konussen op het tunneldek vastgezet zoals
weergegeven in figuur 5.45.

Figuur 5.43: Foto van het project · Yellow ·
waar de uitkragende vloerdelen zijn
onderstempeld, bron : Trebbe Bouw
llse van der Vegte

Figuur 5.44: Foto · Blue ·
met uitkragende erkers,
bron: Trebbe Bouw

Figuur 5.45 : Vloerverjonging aan de
bovenzijde van de erker, bron : Tekening
Konosch t.b.v. het project ·Blue '
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5.5.4.5 Sparingen

Voor het creëren van raam- en deursparingen , trapgaten , maar ook voor het vastzetten van de
randbekisting worden veelal verschillende stalen elementen gebruikt. De elementen zijn
genummerd zodat snel op tekening (zie ook paragraaf 5.7 ·r unneldraaiboek ") is te zien welk element waar
moet komen . De bekistingselementen worden veelal op voorgeprogrameerde gaten in de huidplaat
van de tunnel vastgezet met krukken ('grote schroeven'). Er kunnen ook magneten (zie figuur 5.47) worden
gebruikt om met name van plaats variërende sparingen en het maken van last-minute beslissingen
mogelijk te maken. Het aantal boringen in de wandkist blijft dan bovendien beperkt.

Figu ur 5.46: Stalen bekistings·
onde rdelen voor o.a . sparingen en
randbekisting .

Figuur 5.47: Magneten voor het vastzetten
van de stalen voorzieningen op de
huidplaat van de tunnel, bron :
www.gietbouwcentrum.nl

Per werk moet geprobeerd worden om zo min mogelijk verschillende sparingen te gebruiken.
Sparingsvoorzieningen die slechts een enkele keer ingezet hoeven te worden, worden meestal door
de tunnelploeg zelf vervaardigd. Zo moest er binnen het project · Yellow · een houten sparing voor
een lichtkoepel en een schoorsteenkanaal (kopersopties) in het werk worden gemaakt.
Raamsparingen moeten zo mogelijk aan drie zijden schuin toelopen (zie figuu r 5.48) in verband met het
makkelijk kunnen verwijderen van de mallen. Wel moet bedacht worden dat de mallen zwaar zijn.
Door de schuinte van de mallen kunnen ze enkel van binnenuit (en dus niet met behulp van de kraan)
worden gelost. Het is daarom aan te raden de mallen ten behoeve van de raamsparingen uit twee Lvormen op te bouwen.
In verband met het goed kunnen volstorten van de wand, de stabiliteit en de mogelijke
kwetsbaarheid bij het lossen van de kist, dienen de sparingen ofwel minimaal 120 mm vrij van de
vloer gehouden te worden, ofwel vanaf de vloer te lopen. De mallen voor het creëren van
raamsparingen welke langer zijn dan ± 2 meter worden om dezelfde redenen meestal in 2 delen
uitgevoerd met daar tussen een stort- en trilopening . Daarnaast is in degelijke situaties te
overwegen om zelfverdichtend beton 17 toe te passen.
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Figuur 5.48: Raamsparingen in
relatie tot tunnelgietbouw, bron :
BAM Materieeldienst

Ze lfverd ichtend beton is een betonsoort met een hoge vloeibaarheid dat na het gieten niet meer verdi cht hoeft te wo rden.
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Het maken van vellingkanten 18 bij toepassing van tunnelgietbouw is niet eenvoudig en wordt daarom
vaak bij voorkeur vermeden.
Trapgatsparingen dienen minimaal 5 mm in de betonwanden of binnenwanden te vallen in verband
met het vlak bijwerken van de stort· en overgangsnaden (zie figuur 5.49).
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Figuur 5.49: Trapgatsparingen minimaal 5 mm in de betonwand, bron: Bam Materieeldienst

Grote sparingen in de wanden en de vloer moeten voordat er entkist kan worden eerst worden
onderstempeld (zie figuren 5.50 en 5. 51 ).

Figuur 5. 50: Onderstempelen van
de vloer tpv een grote wandsparing
bij het project · Yellow · , bron :
Trebbe Bouw

Figuur 5.51: Onderstempelen van
de vloer tpv een grote wandsparing
bij het project 'Blue ·, bron:
Trebbe Bouw

Figuur 5.52: Opvangen van grote
vloersparingen bij het project
' Bellevue'

Een extreme situatie vond plaats bij het project 'Bellevue' (zie figuur 5. 52). Op stortdag 1 werden
twee grote sparingen in de vloer gemaakt voor de lift en het trappenhuis. Om dit op te vangen werd
een stalen balk in de vloer opgenomen. Ook werd er vóór het entkisten een stalen balk over de
vloer gelegd welke verwijderd kon worden zodra er entkist was en de stempets onder de vloer
waren geplaatst (zie figuur 5.53).

18

Een vellingkant is een a fgesc huinde hoek op de rand van het beton.
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1 Stalen balk in de vloer opnemen
2 Toepassen frame onder prefab (45 mm hoger)
3 Kolom opnemen in tunnel vóór sluiten kist
Stalen kolom voetplaat ondergieten met pagel
4 Mousse-punten pvc buis 0 75 mm aanbrengen
5 Losse koplaat kolom stellen op 290 mm boven
tunneldek
voor het entkisten
6 Stalen balk boven de vloer opnemen
Stalen balk vastzetten

onderstempeling
geldt voor alle verdiepingen

7 Tunnel laten zakken en uitrijden
8 Vloer doorstempelen
9 Stalen balk verwijderen
10 C-kisten laten staan op spanning

Figuur 5.53: Volgorde van handelingen voor het opvangen van de grote sparingen in de vloer, bron: Tunnelboek Bellevue
Naast raam- en trapgatsparingen moeten er soms ook sleuven worden meegenomen voor het
aanbrengen van waterleidingen. Bij het project 'Blue' werden er in de dakvloer sleuven van 30 mm
diep meegenomen ten behoeve van doucheleidingen. Soms werd in deze vloer een extra sparing met
een doorsnede van 150 mm meegenomen ten behoeve van een wasdroger (kopersoptie).
Ook de leidingsleuven in de wand (voor onder ander bad en douchekranen) hadden een diepte van 30 mm.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het opnemen van de leidingssleuven in de kimmen, welke
met de onderliggende beuk wordt meegestort (zie figuur 5.54).
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Figuur 5.54: Het creëren van leidingssleuven in de kim, bron: foto
"B/ue · Trebbe Bouw

Een ander belangrijk aandachtspunt is het kunnen plaatsen van de eindwanden boven kimmen welk
dwars op de te storten beuk staan. Als voorbeeld kan wederom het project 'Bellevue' worden
aangehaald. Op stortdag 2 en 3 werd aan het uiteinde van iedere te storten kim een stuk tempex
opgenomen waardoor een vrije ruimte ontstond voor het plaatsen van de eindwanden van de
volgende verdieping (zie figuur 5.55 en figuur 5.56). Het is echter wel van belang dat deze sparingen na
het verwijderen van de eindwand weer worden dichtgezet in verband met het storten van de
bovenliggende wand.
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vrije ruimte ivm. de eindwand
van de volgende verdieping
dit bij alle aansluitingen

--l

tempex

§ ~
kim
tunneldek

Figuur 5.55: Opnemen tempex in de kim op stortdag 2 en 3,
bron: Tunnelboek Bellevue

Figuur 5.56: Plaatsen van tempex tussen de
kimblokken

5.5.4.6 Prefab balkonplaten
Het komt bij gietbouwprojecten met appartementen (hoogbouw) regelmatig voor dat er prefab
balkonplaten geplaatst moeten worden. Er moet in dergelijke gevallen worden afgewogen op welk
moment de prefab balkonplaten worden geplaatst. Er zijn drie mogelijkheden:
De balkonplaten worden tegelijk met het volstorten van de tunnelkisten mee in gestort;
De balkonplaten worden direct na het lossen van de tunnels geplaatst;
De balkonplaten worden zodra het skelet gereed is of tenminste één laag onder de
tunnelkisten geplaatst.
Daarnaast dient er onderscheid te worden gemaakt tussen inpandige en uitkragende balkons. In dit
hoofdstuk komen de verschillende aandachtspunten en verankeringssystemen voor de verschillende
situaties aan bod.
Tegelijk mee ingestorte balkonplaten
Een balkonplaat is in principe mee
te
storten
met
de
in
tunnelbekisting
indien
de
tussenruimte gemeten tussen het
prefab en het plafond meer dan
2.650 mm bedraagt (2 . 570 mm
tunnelhoogte + 80 mm losruimte) en de
onderzijde van de balkonplaat
gelijk of hoger ligt dan de
onderzijde van de vloer (zie figuur
5.57).

bij niet uitrijt ijde mag de voorbcnd boven de
- vloër ultsfèkiûl . . . . ....
.

r1

Figuur 5. 57: Voorwaarden voor tegelijk mee in te storten balkonplaten,
bron : BAM Materieeldienst

Het is bij uitkragende balkonplaten van belang dat er een constructieve verbinding wordt
ontworpen tussen de prefab plaat en de verdiepingsvloer van het gebouw. De platen worden in een
dergelijke situatie als overstek berekend. Vanwege isolatie-eisen worden de platen aan enkele
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smalle ' nokken ' verbonden met de gebouwconstructie. Deze geconcentreerde ophanging kan op de
volgende manieren worden ontworpen en uitgevoerd :
•

Met betonnokken, waarbij het beton constructief meewerkt en de benodigde, fabrieksmatig
ingestorte, overstekswapening vanuit het balkon, door de betonnok, in de verdiepingsvloer
verankerd wordt. Alle benodigde overstekswapening wordt in deze nokken geconcentreerd,
waarbij de wapening volledig is ingebed in het beton. Tussen de betonnokken wordt isolatie
aangebracht, waardoor de aanwezige koudebrug tot een minimum wordt beperkt;
Met geprefabriceerde wapeningskorven, die fabrieksmatig
ingestort worden in de prefab elementen. De koppelwapening
tussen het prefab element en de verdiepingsvloer is omsloten
door isolatie, waardoor het prefab balkon volledig op het
staal hangt. Hiervoor worden zware trek- en drukstaven en
indien nodig schuine ophangstaven voorzien in de
wapeningskorf (ook wel isokorf genoemd) .
Figuur 5.58 : lsokorf, bron: www.schock.nl

Wanneer de balkonplaten tegelijk met het volstorten van de tunnelkisten worden meegenomen,
krijg je te maken met de toog van de tunnelkist (zie paragraaf 3.2). In het artikel ' Stoeien met
balkonplaten ' uit het GietbouwNieuws (nr . 4 /2006) zegt Peter Kraaijveld , manager ontwerp en
uitvoering van Dura Vermeer Materieelservice, dat de aansluiting van een balkonplaat op een
gietbouwcasco de lastigste aansluiting is die er is: ' Het begint al bij de toog die je aanbrengt in het
tunneldek. Hoe leg je op een gebogen tunneldek een vlakke balkonplaat? Dan moet je dus met
wiggen of iets dergelijks gaan werken en moet je de naad tussen plaat en bekistingsdek
dichtzetten. En na het ontkisten mag het element niet meer nazakken, anders klopt het afschot
niet meer. Bij een beukbrede galerijplaat praat je al snel over tien tot elf ton . Wat dat aangaat
biedt koude gietbouw het voordeel dat het beton eerder sterk is en je dus minder toog in het
tunneldek hoeft aan te brengen. Ook is de kans van nazakken van de elementen veel kleiner.'
In het zelfde artikel zegt Ton van Zijtveld , Hoofd Bouwmaterieeldienst Smit ' s Bouwbedrijf: ·Wij
stellen de balkonplaten altijd met een overmaat, zodat deze kan nazakken. Daarnaast zul je
inderdaad een oplossing moeten vinden voor de zeeg in het tunneldek . Dat kun je oplossen met
wiggen en het dichtpurren van de naad tussen balkonplaat en het tunneldek . '

• Voor het stellen van d e elemen t en

\'et

lengt men vaak de t unnellost

zodanig dat de p rejob elementen voot minimaal tweederde
tun neldd rusten.

op het

• Oe waterrond rOf'ld de pnifoó bofkonpiottn steel:.t bo ..-en de r u we
vloer u1 t wat probfem ef'l op kof'l leveren bij het vit!Jjden \'an de
t11nnelki!.t ( bt on : Cietbouwd~oils GelllidwerinQ. Cietboflw·centr um ).

Figuren 5.59 en 5.60:
Knelpunten in relatie
tot balkonplaten bij
tunnelgietbouwprojecten ,
bron:
Gietbouwnieuws
(nr. 4) 2006, artikel
"Stoeien met
balkonplaten'

Verder werd in hetzelfde artikel de waterrand rond de elementen aangekaart. Doordat het
hoogteverschil bij een opstap van een woning bij minimaal één toegang niet meer dan 20 mm mag
bedragen (eis uit het bouwbesluit) steken de balkonplaten vaak 60 tot 80 mm boven de ruwe vloer uit (zie
fi guur 5.60). Daar ontstaat dan een probleem bij het uitrijden van de tunnelbekisting . Dat probleem is
te omzeilen door de tunnelkist aan de andere zijde uit te rijden . Als dat niet mogelijk is kun je ter
plaatse van de bekistingswielen sparingen (400 mm breed) in de waterrand van het prefab element
maken. Die uitsparingen kunnen later weer worden ingelijmd . Natuurlijk moet wel worden
voorkomen dat de tunnelbekisting tijdens het uitrijden op de balkonelementen komt te rusten.
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De beste oplossing is het gebruik van flow roll · s. Hierbij rolt de bekisting met een stalen profiel
over de uitrijwielen die op de vloer zijn geplaatst (zie paragraaf 3.2). Er is dan genoeg ruimte om de
tunnelbekisting over de waterrand uit te hijsen, wel moet er in dergelijke situaties een hogere kim
worden gestort.
Als goed voorbeeld van aandachtspunten die meegenomen moeten worden aangaande prefab
balkonplaten, kan ook het project ' Bellevue · worden aangehaald (zie bijlage VIII). De mee in te
storten balkons vormden hier zowel in de werkvoorbereiding als in de uitvoering een zorgenkindje.
Zoals eerder gezegd is van te voren vaak niet of nauwelijks te voorspellen hoe het balkon zich ten
opzichte van de te storten vloer zal verhouden. De vloer wordt namelijk met een lichte toog
gestort, omdat deze bij het entkisten nog niet zijn eindsterkte heeft bereikt en nog nazakt. Hoeveel
dit exact is hangt af van de betonsamenstelling, rijpheid bij entkisten etcetera. Het balkon wordt
van te voren in de fabriek geproduceerd en zal dus nauwelijks meer van vorm veranderen.
Bovendien kan vaak niemand zeggen bij welke rijpheid er ontkist kan worden met betrekking tot de
aanhangende balkonplaten, welke vaak met isokorfen zijn verbonden aan de vloerwapening. Dit
probleem speelde ook bij het project ' Bellevue · waar uiteindelijk besloten is om pas te entkisten
bij de door de constructeur uitgegane eindsterkte voor de vloer. Om de cyclus te halen, wat
betekent dat er na ongeveer 15 uur na storten ontkist wordt, moest er een betonmortel van hoge
kwaliteit voor de vloeren worden toegepast. Een betonmortel van hoge kwaliteit is vaak wel
moeilijker verwerkbaar en uiteraard duurder.
Een belangrijk aspect dat bij het project meewoog bij de keuze voor
een hoge betonkwaliteit was het niet kunnen onderstempelen van de
balkonplaten. Eerst moest de tunnelbekisting uitgereden worden.
Vervolgens kwamen de insteeksteigers in de beuk, maar omdat de
balkons 45 mm boven het tunneldek werden geplaatst, konden de
platen ook niet rusten op deze steigers. Gekozen is daarom voor een
hoge betonkwaliteit voor de vloervelden en het onderstempelen van de
balkonplaten na plaatsing van de insteeksteigers (zie figuur 5.61).

Figuur 5.61: Onderstempelen van de balkonplaten bij het project ' Bellevue · .

Na het lossen van de tunnel aangebrachte balkonplaten
Op balkonplaten die direct na het lossen van de tunnelkisten aangebracht worden (zie figuur 5.62),
kunnen de tunnels van de volgende laag steunen (in overleg met de hoofdconstructeur moet dan wel worden
bekeken of de elementen extra wapening moeten bevatten). In dit systeem zijn minder steeksteigers of speciaal
te maken steigers nodig. De platen mogen in dat geval wel onder de vloer uitsteken. Aan de
bovenzijde van de vloer moet de minimale maat van 2.650 mm (2 .570 mm hoogtemaat van de tunnel + 80
mm benodigde ontkistingshoogte) wel worden gehandhaafd. Omdat de kim voor het leggen van het prefab
al is gestort, hoeft voor het plaatsen van de balkonplaten met de kimbekisting geen rekening te
worden gehouden.

~

plaol weggeloten

~

plaat geplaatst

Figuur 5.62: Na het lossen van de tunnel aangebrachte balkonplaten, bron : BAM Materieeldienst
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Wanneer de platen geplaatst worden zodra het skelet gereed is (of minimaal 1 laag onder de tunnels) dan is
de vorm van het prefab en de afstand tussen balkonplaat en plafond niet meer van belang. Immers
de tunnel hoeft dan niet meer uitgereden te worden. Wegens de eis betreffende laagdrempelige
toegangen tot een woning, biedt het achteraf leggen van de platen vaak voordelen . Wel zal men
tijdens de ruwbouw ter plaatse van deze balkons (die dan dus nog niet geplaatst zijn) tijdelijk steigers
moeten aanbrengen.
Figuur 5.62 laat de mogelijkheid zien waarbij de prefab balkonplaten op prefab betonnen of stalen
console's worden gelegd. Deze consoles worden dan tijdens het storten van de wanden
meeingestort. Bij het plaatsen van de balkonplaten moeten de wanden wel voldoende zijn
uitgehard, zo niet dan moeten de balkonplaten onderstempeld worden .
In het gietbouwnieuws (nr. 21 2007) werd een ander verankeringssysteem, HELI van NormTEQ BV uit
Hengelo, gepresenteerd waarmee het mogelijk is om prefab balkons en galerijen op elk gewenst
tijdstip te plaatsen, zonder zichtbare staalconstructie. Na het afspannen zijn de elementen direct
belastbaar. Bij toepassing van dit systeem moet op basis van de werktekeningen sparingen in de
draagconstructie (verdiepingsvloer) worden aangebracht. Het systeem is geschikt voor uitkragingen tot
3,5 meter en is in vrijwel iedere denkbare vorm toe te passen. Op de bouwplaats worden de prefab
elementen in het werk gesteld. Tussen het prefab element en de constructievloer wordt krimparme
gietmortel aangegoten. De ruimte tussen de constructie en de prefab elementen wordt met
isolatiemateriaal opgevuld. Vervolgens worden de strengen door de montageploeg van NormTEQ op
spanning gebracht en worden de ankers in de sparingen gemonteerd. Vanaf dat moment kunnen de
uitkragende delen direct belast worden en de tijdelijke ondersteuningen worden verwijderd.
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Figuur 5.63 en 5.64: Verankeringssysteem Heli, bron: Gietbouwnieuws (nr. 2) 2007,
artikel ·nieuw verankeringssysteem'

Inpandige balkonplaten
Naast uitkragende balkonplaten kan er ook sprake zijn van in te storten inpandige balkons. Wanneer
deze direct met het storten van de tunnelkisten worden meegenomen moet rekening worden
gehouden met voldoende ruimte (sponning) voor de kimkist (zie figuur 5.65).
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Figuur 5.65: Detaillering bij direct meegenomen inpandige balkonplaten, bron: BAM Materieeldienst

Ook moet men bij het afbreken van de storts rekening houden met het nog kunnen plaatsen van de
isokorfen in het reeds gestorte vloerveld. Bij het project 'Bellevue' werd daarom een sparing in de
vloer opgenomen zoals te zien in de figuren 5.66 en 5.67.

llse van der Vegte

71

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

45 mm
hoger

balkonplaat

35o

I 45o I

I sparing ivm later te plaatsen
isokorf van balkons
Figuur 5.66: Opnemen sparing t.b .v. later te plaatsen
lsokorf, bron: Tunnelboek Bellevue

Figuur 5.67: Sparing ten behoeve van later te plaatsen isokorf

Wanneer een inpandige balkonplaat direct na het lossen van de tunnelbekisting wordt geplaatst
moet er (indien de balkonplaat zich bij/tegen een wand bevindt) een sparing in de wand en de kim worden
meegenomen voor het opleggen van de nok welke aan de prefab balkonplaat zit. De andere zijde
wordt bevestigd met een hoeklijn waarvoor ook eventueel een inkassing in de betonvloer moet
worden meegenomen (zie figuur 5.68) . Ligt de balkonplaat niet bij /tegen een wand, dan wordt 2x een
hoekstaal toegepast.

tunnelwiel
I

I I
LJ

Figuur 5.68: Detaillering van inpandige balkonplaten welke direct na het lossen van de tunnel worden geplaatst, bron: BAM
Materieeldienst

Later te plaatsen inpandige balkons (zodra het skelet gereed is of minimaal 1 laag onder de tunnels) worden
veelal op hoeklijnen gelegd die bevestigd zijn aan de betonvloer. In dergelijke gevallen hoeft er
geen rekening meer gehouden te worden met de kimbekisting. Ten behoeve van de oplegging
moeten er of in de betonvloer of in de prefab balkonplaten inkassingen worden meegenomen (zie
figuren 5.69 en 5.70).

Figuur 5.69: Hoeklijn vast aan prefab
bron: BAM Materieeldienst
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Figuur 5.70: Hoeklijn vast aan vloer/ wand , bron : BAM Materieeldienst
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Daarbij heeft het aanbrengen van hoeklijnen aan de vloer I wand,
zoals getekend in figuur 5.70, de voorkeur. Dit in verband met het
kunnen plaatsen van waterkerende folies onder kozijnen (dit kan niet bij
isokorfen e.d . ).

)

I

Figuur 5.71 : Principetekening voor het kunnen plaatsen van waterkerende folies t .p.v. aansluiting kozijn- balkonplaat

Hangende balkons
Naast prefab betonplaten kunnen de balkons ook in staal worden uitgevoerd zoals te zien in figuur
5.72 en 5.73 . Ten behoeve van de ophanging (zie figuur 5.74) zijn bij de projecten ' Yellow ' en ' Blue '
2x2 stekankers M20 (zie figuur 5.75) in de vloerrand van de 1everdieping meeingestort. De maatvoering
van de stekankers gebeurde op het tunneldek.

Figuur 5. 72 : Foto balkons · Blue ·,
bron: Trebbe Bouw

Figuur 5.73 : Foto balkons 'Yellow '
bron: Trebbe Bouw

Figuur 5. 74 : Ophanging balkons, bron:
foto ·Blue ', Trebbe Bouw

Figuur 5. 75: Stekanker,
bron : www.demu.nl

5.5.4.7 Geveldragers

Er kan sprake zijn van betonnen of stalen geveldragers. Beide types worden in deze paragraaf
behandeld.
Instorten van gevelbanden
Naast balkonplaten moeten er soms geveldragende prefab betonnen banden 19 met het stellen en
storten van de tunnelbekisting worden meegenomen. Net als bij balkonplaten moet er bij de
detaillering rekening worden gehouden met de toog in de bekisting. Het is aan te raden om de
prefab banden uit 2 of 3 delen per overspanning samen te stellen, afhankelijk van de samenstelling
van het tunneldek. Daarnaast moet er bij het instorten van gevelbanden rekening worden gehouden
met het feit dat de doorbuiging van de vloer per beuk kan verschillen. Vooral de doorbuiging van de

19
Een geve lband is een betonelement dat so ms wordt toegepast bij metselwerkopvang. De gevelband wordt daar toegepast waar ee n
horizont ale dilatatie in het metselwerk gewenst is. Met de gevelband is het moge lij k het metsel werk buiten bl ad op te vangen en de belasting
hiervan over te brengen naar de achterli ggende constructie, bron: www.architectenweb. nl
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vloer in de kopgevelbeuk kan aanzienlijk groter zijn dan van een vloer in een tussenbeuk. Om de
doorbuiging te beperken kan er eventueel extra wapening worden aangebracht.
Voor het plaatsen van de gevelbanden moet er rekening worden gehouden met de sluitkist en de
kimbekisting. De standaard sluitkist is 135 mm hoger dan de tunnelbekisting en kan eventueel met
een hoeklijn naar wens worden verhoogd (zie figuur 5.76). Voor het instorten van gevelbanden of zware
hoeklijnen is het noodzakelijk een aangepaste sluitkist te gebruiken. De bovenzijde van de sluitkist
is daarbij gelijk aan de bovenzijde van de tunnel (zie figuren 5.77 en 5.78) . Aan de bovenzijde mag de
prefab band boven de vloer uitsteken. Echter ter plaatse van de kimbekisting mag dit niet
voorkomen tenzij de kimbekisting wordt aangepast (wat alleen bij grote series interessant is).
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Figuur 5. 76: Standaard sluitwand ,
bron: BAM materieeldienst
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Figuur 5. 77: Aangepaste sluitwand
bron: BAM Materieeldienst
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Figuur 5. 78: Speciale kimbekisting
bron: BAM Materieeldienst

Bij sprongen in de blokken mogen de prefab banden aan de uitrijzijde van de tunnel niet boven de
vloer uitsteken (zie figuur 5.79). Daar moeten de prefab banden later worden aangestort of in de
hoogte uit twee delen worden samengesteld.
oon:slu i ~~n-~ prgfob -

tunnel çontrolert:n

l

I
prefab niet boven

de vloer

I
Figuur 5. 79: Prefab gevelbanden in combinatie met horizontale sprongen, bron : BAM materieeldienst

Stalen geveldragers
Bij het project 'Blue ' werden er ten behoeve van de later te plaatsen stalen geveldragers (zie figuren
5.80 en 5.81) inkassingen in de vloerrand meegenomen (18 mm dik en 240 mm diep). De voorzieningen
werden met de randbekisting meegenomen .

llse van der Vegte

74

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

Figuren 5. 80 en 5. 81: Stalen geveldragers, bron: foto · Blue ', Trebbe Bouw

Figuur 5.82: Ankerrail, bron:
www.halfen.nl

Normaal gesproken worden er echter geen inkassingen meegenomen ten behoeve van stalen
geveldragers I metselwerkondersteuningen. Meestal worden er ankerrails met hamerkopbouten (zie
figuur 5.82) aan de kopse kant van de verdiepingsvloeren meeingestort (e.e.a. is afhankelijk van de
detaillering en de hoogte van de geveldrager t.o.v. de vloer).

5.5.4.8 Topwanden
Bij woningen met een hellend dak worden de bovenste wanden met een
helling beëindigd, dit zijn zogenaamde topwanden.
Voor de topwanden maakt Trebbe Bouw vrijwel altijd gebruik van prefab
beton. Bij het project · Blue · in Almere werden deze op stekeinden 016
geplaatst welke om de 2 meter in de onderliggende wanden werden
ingestort. De stekeinden werden in het midden van de wand geplaatst tot
600 mm + vloerpeiL De prefab toppen boven eindwanden zijn net als de
eindwanden 160 mm dik. De prefab toppen ter plaatse van
woningscheidende wanden zijn 230 mm dik in tegenstelling tot de
onderliggende wand van 250 mm. Zo ontstaat er nog enige
stelmogelijkheid. Voor het ondersabelen van de prefab elementen wordt
30 mm gerekend.
Bij het project · Yellow · werden per top, verdeeld over de onderliggende
wand (8.500 mm) vier stekken meegenomen. Bij sommige wanden liep het
schuine gedeelte door in de eerste verdieping zoals te zien in figuur 5.84.
Ter plaatse van deze lager gelegen toppen werden drie stekeinden
toegepast en een liggend kopschot (zie figuur 5.85).
Figuur 5.83: Toepassing van prefab toppen in relatie
tot tunnelgietbouw, bron: tunneldraaiboek ·B/ue ·

Figuur 5.84: Doorlopen van de schuine wanden
in de eerste verdieping, bron: foto 'Yellow',
Trebbe Bouw
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Figuur 5.85: Toepassing van liggend kopschot in combinatie met
prefab top voor het vervaardigen van de topwanden bij het
project 'Yellow', bron: tekeningen Konosch t.b.v. het
project 'Yellow'

75

Voorbereiden van Tunnelgietbouwprojecten

Trebbe Bouw

Het is ook mogelijk om de toppen met een wandkist in het werk te storten. Hiervoor is
topwandbekisting op de markt (zie aanduiding nr. 18 in figuur 3.1). Deze bevatten een speciale
bovenbekisting op de schuine vlakken. Om de betonspecie goed te kunnen verdichten , mag men de
topwanden slechts vullen in lagen van maximaal 1 meter hoogte. Naarmate het stortniveau stijgt,
moet de bovenbekisting dus in gedeelten van ongeveer 1,30 meter worden aangebracht.
Bij toepassing van wandbekistingen is het raadzaam om kimmen op de vloer te maken. Voor losse
wandbekisting is dit niet noodzakelijk, maar in verband met de doorkoppeling wel wenselijk. De vrij
hoge toppen kunnen door een geringe druk worden beschadigd. Daarom is het raadzaam in elk geval
de middenzones van de toppen te wapenen.

5.5.4. 9 Stabiliteitswanden en stalen kolommen

In deze paragraaf wordt ingegaan op stabiliteitswanden en stalen kolommen bij toepassing van
tunnelgietbouw. Daarbij wordt voor de stabiliteitswanden onderscheid gemaakt tussen i.h.w.g
stabiliteitswanden en prefab stabiliteitswanden.
l.h .w .g. stabiliteitswanden
Stabiliteitswanden (vaak alleen nodig bij hoogbouw; bepaald door de hoofdconstructeur) worden bij toepassing
van tunnelgietbouw vaak gemaakt na het verwijderen van de tunnelbekisting uit de desbetreffende
beuk. Een mogelijkheid is toepassing van wandbekisting op zwenkwielen onder de vloer. Het is bij
deze methode noodzakelijk om in de bovenliggende vloer ten behoeve van het doorkoppelen van de
wapening en het storten van de betonwand voldoende (tapse) sparingen aan te brengen (vandaar dat
deze methode ook wel de ' brievenbusmethode ' wordt genoemd). De sparingen dienen ten minste 400 mm vrij
van de wand gehouden te worden in verband met de tunnelwielen en het storten van de kimmen .
Bij het storten van de stabiliteitswand is het verstandig om de kim ten behoeve van de
bovenliggende stabiliteitswand zo mogelijk direct mee te storten (denk aan het kunnen uitrijden van de
tunnelkisten). Normaal gesproken is het storten van een kim bij toepassing van wandbekisting niet
noodzakelijk, echter bij dergelijke toepassingen , waarbij de wandbekisting in hoogte verstelbaar
moet zijn (in verband met het kunnen in- en uitrijden van de bekisting), is dit wel noodzakelijk.
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Figuur 5.86: Het maken van i.h .w.g. stabiliteitswanden, bron : BAM materieeldienst
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Ter plaatse van de aansluiting van de stabiliteitswand met de ' tunnelwand' zouden stekkenbakken
aangebracht kunnen worden. Het is echter aan te bevelen om dit zo veel mogelijk te beperken,
bijvoorbeeld door het aanbrengen van zware wapeningsstaven ter plaatse van de vloer.
Voor het naar binnen brengen en later verwijderen van de wandbekisting moet de vloer vlak zijn .
Het verdient dan ook de voorkeur om aan de buitenzijde van de beuken steigers toe te passen
zonder obstakels aan de bovenzijde. Er kan worden overwogen om bij toepassing van een tube-loek
steiger gedurende de ruwbouw een vlonder met staalplaat toe te passen.
Naast het aanbrengen van stabiliteitswanden in een reeds gestorte beuk, kunnen stabiliteitswanden
ook vóór het plaatsen van de tunnelbekisting worden gemaakt met een gewone wandkist. Dit was
bijvoorbeeld het geval bij de 'toren ' van het project Dinkelpark in Groningen, waar om
constructieve redenen de stabiliteitswanden (d= 450 mm) van te voren werden gemaakt. Nadeel van
deze uitvoeringsvolgorde is dat de uitrijrichting van de tunnelbekisting vast komt te liggen.
Een bijzondere uitvoering van een in het werk gestorte stabiliteitswand is gerealiseerd bij het mede
door Trebbe Bouw gerealiseerde project ' Boulevard' in Enschede. De plattegrond van deze
woontoren leende zich goed voor het zogenaamde 'molenwieken' (zie figuren 5.87 en 5.88). Dit hield in
dat de tunnelkist op dag één gesteld, geprogrammeerd en gestort werd. De volgende dag werd de
tunnelkist na ontkisten een kwartslag gedraaid en tegen de kopse kant van de gestorte beuk
geplaatst. Op de vierde stortdag sloot de kist weer aan tegen de eerst gestorte beuk en resteerde er
in het midden een vierkante schacht. Omdat de tunnelkist op de vierde stortdag aansloot op de
eerste beuk, kon de sluitkist van de tunnel ter plaatse van deze beuk niet worden geplaatst. De
sluitkist werd daartoe in twee stukken gedeeld . Het andere gedeelte van de tunnelwand werd
vervolgens vanuit de reeds gestorte beuk bekist met een speciale schrankkist.
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Figuur 5.87 en 5.88: ·Molenwieken· van de tunnelbekisting bij het project ' Boulevard ·, bron: Gietbouwnieuws (nr. 1) 2007,
artikel: ' Hoogbouw op een postzegel '

Prefab stabiliteitswanden
Er zijn twee mogelijkheden bij toepassing van prefab betonnen stabiliteitswanden; massieve of
holle (Alvon) wanden. Beide wanden worden na het storten van de beuk door een vloersparing (welke
over de gehele beukbreedte loopt) op de stekeinden in de desbetreffende beuk geplaatst. Een alternatief
is het vastzetten van de prefab betonwand met lasplaten aan het skelet.
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Voor het kunnen plaatsen van de betonwanden dienen sparingen in de tunnelwand opgenomen te
worden, welke na plaatsing worden aangegoten . Ook dienen ankerbussen t.p .v. de vloer opgenomen
te worden (zie figuur 5.89). Bij toepassing van dergelijke wanden moet gedacht worden aan de
kraancapaciteit.
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Figuur 5.89: Aansluiting prefab stabiliteitswand op de gestorte ' tunnel'wand, bron: BAM materieeldienst

Indien toepassing van massieve wanden constructief gezien niet mogelijk is, is
toepassing van een holle bouwwand (Alvon) soms een goed alternatief. De holle
wand bestaat uit twee gewapende betonschillen die met elkaar verbonden zijn (zie
figuur 5.90). In het werk gemonteerd en gestort vormt deze prefab betonbekisting
een onderdeel van de totale constructie.

Figuur 5. 90: Holle wand , bron : www.alvon.nl

Stalen kolommen
Stalen kolommen kunnen bij toepassing van tunnelbekisting tegen de
stelkist worden gesteld en met de wanden worden meegestort. Bij
het project 'Bellevue ' werden de kopplaten voor het stellen van de
kolommen telkens meegenomen met de onderliggende kolom (zie
figuur 5.91 ). Een aandachtspunt is het aftapen van de draadeinden van
de kopplaten vóór het storten van de betonvloer. Vóór het storten
dienen ook de kolommen met krimparme mortel ondersabeld te
worden.
Figuur 5. 91 : Stalen ko lommen
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5.5.4. 10 Binnenspouwbladen

Binnenspouwbladen bestaan bij toepassing van tunnelgietbouw vaak uit kalkzandsteen,
houtskeletbouw of prefab betonnen wanden. Voordeel van prefab binnenspouwbladen (beton of hout)
is het sneller kunnen plaatsen (eventueel met kozijnen) , waardoor de afbouw eerder kan starten. Het is
bij prefab wanden echter moeilijker om kopersopties mee te nemen, kalkzandsteen is dan
flexibeler .
Ten behoeve van prefab betonnen of houtskeletbouw binnenspouwbladen worden er vaak
stelsponningen meegenomen op de kop van de wand en de rand van de vloer. De meningen over de
noodzaak hiervan lopen echter uiteen, zo blijkt uit een artikel van het Gietbouwnieuws (nr. 11 2006).
De conclusie van het artikel is dat de sponningen niet gemaakt hoeven te worden om bouwkundige
redenen of het verkrijgen van een betere geluidsisolerende aansluiting . Ze zijn destijds alleen
ontstaan om de prefab elementen van het binnenspouwblad beter te kunnen stellen en eenvoudig te
kunnen verankeren. Door
het
weglaten
van
de
het
sponningen is van
probleem van het 'neusje'
geen sprake meer. Door de
steeds
hoger
wordende
isolatie-eisen worden de
prefab elementen steeds
dikker, met direct gevolg
dat de verlangde sponning
dieper
moet
zijn
en
daarmee het 'neusje' (het
stukje beton dat aan de voorkant
blijft staan) steeds slanker
259

Wand k{lJ) zowel mét (foto bo••en) als zonder
tlOtH !og voor het binn~mpou wbhxJ . Het i&echter
";~t

()QOdldkt ltjk.

sponning Gfoto onder) u itgevoerd.

wordt, met alle risico's van
dien.
Uit kwaliteitsoverwegingen
is het misschien beter wel
aan
te
stelsponningen
brengen . Met sponningen
zijn
de
aansluitnaden
namelijk makkelijker af te
werken. Ook het plaatsen
van de binnenspouwbladen
gaat makkelijker omdat het
naar binnen vallen van de
elementen
door
de
sponningen wordt
voorkomen.

Figuur 5.92 : Stelsponningen, bron: Gietbouwnieuws (nr. 1) 2006, artikel ' Stelsponningen ·

Wanneer gekozen wordt voor kalkzandsteen, moet bedacht worden dat
toepassing van een warry-bok 20 (zie figuur 5.93) niet mogelijk is in verband
met de beperkte hoogte (werken in een reeds gestorte beuk) . Er moet in
dergelijke gevallen dan ook worden gekozen voor kleinere
lijmelementen.

Figuur 5.93 : Warrybok, bron: www.bouma.nl
20

Een warry-bok is een elementenstelmachine voor het plaatsen van kalkzandsteenelementen.

llse van der Vegt e

79

Voorbereiden van Tunnelgietbouwproject en

Trebbe Bouw

5.5.4. 11 Stortafbrekingenl Wapening

De stabiliteit van woningen met massieve wanden wordt over het algemeen gewaarborgd door de
buigstijve knooppunten tussen de vloeren en de (vaak ongewapende) tussenwanden . Het is echter
meestal niet mogelijk om het bouwwerk of bouwdeel als één geheel of in één procesgang te
storten. Vormen van krimp en uitzetting, constructieve of productietechnische redenen kunnen
stortonderbrekingen noodzakelijk maken . Daarnaast kunnen bouwdelen gedeeltelijk ontkoppeld
worden in verband met dilatatiesen/of compartimentering (zie paragraaf 5.5.4.2). In deze subparagraaf
wordt enkel ingegaan op aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor starre, aangestorte naden
(dus geen dilataties) .

Praktische stortonderbrekingen in doorgaande constructies zullen in overleg tussen de
werkvoorbereiding, de uitvoering en de constructeur worden bepaald . De stortonderbreking wordt
bij voorkeur aangebracht daar waar de buigspanning het geringst is (zie figuur 5.94) . Het hanteren van
een dergelijke stortonderbreking is mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van een extra
tunnelkist die gebruikt wordt als sluitwand . Wanneer er bijvoorbeeld drie tunnels worden ingezet en
er meerdere beuken naast elkaar gemaakt worden, kan men twee tunnels storten en de derde
tunnel gebruiken voor het opvangen van de doorgaande vloerwapening bij de stortnaad.
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Figuur 5. 94: Buigspanning in de betonvloer, bron: Gietbouwpocket

Goedkoper is het om de beschikbare tunnels optimaal te gebruiken en de stortnaad boven een
betonwand in de vloer te leggen. In het algemeen geldt de vloeren af te breken ter plaatse van een
woningscheidende wand, in verband met doorgaande leidingen . Ter plaatse van de stortnaad is voor
de oplegging van de onderwapening voor de volgende te storten beuk een sparing van minimaal 100
mm diep noodzakelijk. Voor het verkrijgen van deze sparing wordt een afbreekwand (ook wel bakwand
genoemd) ingezet. Een afbreekwand is een eindwand met op vloerhoogte een verdikking . Op deze
manier wordt een oplegging gecreëerd voor het naastgelegen, later te storten vloerveld (zie figuur
5.95) .

Zoals in figuur 5.95 is te zien, dient de bovenwapening door te lopen. Afhankelijk van de
overspanning zou de bovenwapening 1 à Z meter over de betonwand moeten steken. Dit is echter
zeer onpraktisch omdat dan de wapening gaat afhangen en men de sluitwandbekisting er niet onder
kan plaatsen , laat staan de tunnelbekisting. Om deze reden wordt de bovenwapening vaak in Z
delen (elkaar overlappend) uitgevoerd (zi e figuur 5. 96) .

Figuur 5. 95: Toepassing van sluitwandbekisting,
bron : Tekeningen Konosch
SITUATIE TPV AF STORTSP ONNING
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Figuur 5. 96: Afbreken vloerwapening met afbreekkokers, bron: BAM Materieeldienst

Bij projecten met wandwapening kan men vaak geen afbreekkoker toepassen, omdat dan de
oplegging te minimaal wordt . Als voorbeeld kan het project 'Bellevue' worden aangehaald. Het
betreft hier een woontoren, waarbij wandwapening om constructieve redenen noodzakelijk was. In
eerste instantie werd toepassing van een afbreekwand, waarmee in de desbetreffende situatie een
oplegging van 3 cm gerealiseerd zou worden, door de constructeur goedgekeurd. Echter tijdens de
uitvoering werd dit alsnog afgekeurd. Door toepassing van PUR-schuim (welke niet exact te doseren is) en
afbrokkelen van de rand werd de oplegging vaak nog kleiner. Er is in tweede instantie gekozen om
ter plaatse van de stortonderbrekingen stekkenbakken aan te brengen (zie figuur 5.97 tlm 5.99) .
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Figuur 5. 97 tlm 5. 99: Toepassing stekkenbakken voor doorlopen onderwapening

Een andere mogelijkheid is te werken met een sparing van draadgaas en het toepassen van een
sluitkist, even hoog als de tunnel (zie figuur 5.1 OO).
stekken

~

snet met dwarswapen ing
onder en boven

I
4

trolie-ligger
met afzetting von
horin . rootstool

1e fase

I
I

eyt

2

trclie-li~<;~ers

2e fase

Figuur 5.100: Afbreken vloerwapening met lage sluitwandbekisting tbv momentvaste knooppunten, bron : BAM Materieeldienst
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Aan de onderzijde kan ook gebruik worden gemaakt van een sponningsprotiel met nokken waarin bij
de volgende stort wapeningsbeugels komen (zie figuur 5.101 ).

_".ad lndiafl km nlot mco wcnll

S'IM

1

~1:J %=::,: metlálaWkefldQ sceiOOMI

-max, lel'l!J1e B60mm I.v.m.
hijs'ltlmiil ')clens ~n lur1ncl
=i""l ~r*\9

doorg•~~
·
.

-9m
. <Ie.~ .~
~9"11

k1.

s

.

tb.v. ~izcn

ri1 en

Fase

. .. ..

-

.,

: I

Haarspelden min. 70mm in wand
min. 25% van onderwa ni

Figuur 5. 101: Toepassing van een sponningsprofi el met nokken, bron : BAM Materieeldienst

Een nadeel van het afbreken van de stort is dat de bovenwapening vaak
krom moet worden gebogen , omdat anders de eindwand niet goed op de
plek kan worden gezet (zie figuur 5. 102) . Dit is met name het geval wanneer er
kimmen dwars op de te storten wand staan , waarin (met behulp van bijvoorbeeld
tempex blokken) slechts een kleine sparing voor het kunnen plaatsen van de
eindwanden is opgenomen (zie figuur 5.55). De kromgebogen wapening krijg je
nooit meer helemaal recht, wat betekent dat er minder goed trekkrachten
kunnen worden opgenomen.
Figuur 5.102: Kromgebogen bovenwapening t.b .v. het kunnen plaatsen van de sluitwand
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Bij hoogbouwprojecten worden vaak, in tegenstelling tot
geschakelde laagbouwwoningen, alle wanden gewapend. Het
vlechten van veel wapening is erg tijdrovend. Als voorbeeld
kan het project 'Boulevard' worden genoemd waar het
verankeren en doorkoppelen van de wandwapening veel
arbeidsuren vergde (zie figuur 5.103). Veel wapening betekent
bovendien dat het moeilijk is het beton ter plaatse te
verdichten, omdat de trilnaald hier moeilijk tussen kan
komen.
Figuur 5.103: De wapening van bouwdeel Alpha (project Boulevard) wordt
verankerd, bron: www.boulevardwonen.nl

Omdat het tunnelproces een eendaagse cyclus kent, moet er met name
bij hoogbouwprojecten veel tegelijkertijd of van te voren gebeuren. Zo
worden de installaties op de sluitwanden geplaatst, zodat na het
aanbrengen van de wandwapening de wand direct gesloten kan worden
en het storten wat dat betreft direct kan beginnen. Nadeel is echter
dat vóór het sluiten van de wand, de wapening van die wand altijd iets
achterover hangt. De afstandhouders werken namelijk pas als de
sluitwand is geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat de installatiedozen die
op de eindwand zitten, tijdens het plaatsen van de wand gemakkelijk
met de wandwapening in aanraking kunnen komen en daardoor soms
losraken of scheef komen te zitten. In dat geval moet de doos later
opnieuw in de wand worden geplaatst, zodat de elektriciteitskabels
goed doorgetrokken en de contactdozen goed aangebracht kunnen
worden.
Figuur 5.104: Omgevallen wandwapening bij het project ' Bellevue ·

Een ander nadeel van veel wandwapening is het moeilijk kunnen voorvlechten van die wanden.
Zoals in figuur 5.104 is te zien bestaat dan de kans dat de wapening omvalt.
Het komt regelmatig voor dat breedplaten op het tunnelcasco aangesloten moeten worden . Zo
werden bij het project ' Boulevard ' de vloeren rondom het trappenhuis en de liftschachten
dichtgelegd met breedplaatvloeren. Hiervoor werden stekkenbakken rondom in de schacht mee
ingestort. Ook bij het project 'Blue' en 'Yellow' werden ten behoeve van zij-uitbouwen (gemaakt
met breedplaatelementen) stekkenbakken meegenomen. Oplegging van de breedplaatvloer in de
tunnelgietbouwwand kan niet in verband met de aanwezigheid van de betonnen kruisblokken ten
behoeve van het plaatsen van de kimbekisting.

Figuur 5.105: Aansluiting breedplaat op gestorte ·tunnel · wand, bron: foto
' Yellow ', Trebbe Bouw

Ook bij hoekwoningen zoals afgebeeld in figuur 5.106 moet men bij gebruik van tunnelbekisting, de
vloer weglaten. De vloer kan dan later gestort worden met bijvoorbeel.d een traditionele bekisting.
Heeft men voldoende ruimte (tijd) om de vloer te storten voordat men met de beuken van de
volgende laag gaat beginnen, dan kan de vloer worden afgebroken volgens detail a. Is dit niet het
geval of wordt de hoekwoning gelijk met het gevelmetselwerk gemaakt, dan dient de aansluiting
volgens detail b of c te worden uitgevoerd.
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Het instorten van hoeklijnen of het later los aanbouwen van de tussenwoning is om constructieve
redenen af te raden. Het komt echter een enkele keer wel eens voor, bijvoorbeeld wanneer er
sprake is van een dilatatie. Naast hoeklijnen kan er in die gevallen worden gewerkt met doken (zie
figuur 5.107).
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Figuur 5.107: Toepassing van doken of hoeklijnen bij dilataties ter plaatse van afwijkende tussenwoningen, bron: BAM
Ma trieetdienst

Hoekwoningen kunnen ook traditioneel met gemetselde wanden (inclusief spouw) worden uitgevoerd.
Er is dan echter geen voordeel meer wat betreft stabiliteit welke zou ontstaan door het koppelen
van de 'gedraaide' blokken.
Voor het plaatsen van de sluitkist en of klimsteiger heeft men ruimte nodig, hier moet bij
hoekwoningen ook rekening mee worden gehouden (zie figuur 5.1 06).

5.5.4.12 Beton

In deze paragraaf komen de verschillende mogelijkheden en aandachtspunten behorende bij het
onderwerp beton in relatie tot tunnelgietbouwprojecten aan de orde. Allereerst zal er ingegaan
worden op de mogelijkheden om een snelle druksterkteontwikkeling van het beton te realiseren. De
in het werk gestorte wanden en vloeren dienen bij toepassing van tunnelgietbouw namelijk al na
ongeveer 15 uur na storten ontkist te worden. Om te controleren of het beton op dat moment de
gewenste druksterkte heeft wordt het begrip 'gewogen rijpheid' gehanteerd.
Snelle druksterkteontwikkeling beton

Voor het verkrijgen van een snelle druksterkteontwikkeling van het beton zijn verschillende
mogelijkheden eventueel in combinatie toe te passen. De verschillende mogelijkheden worden hier
achtereenvolgens behandeld.
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Samenstelling van de betonmortel
De betonmortelleverancier kan met de mortelsamenstelling de snelheid van het verhardingsproces
beïnvloeden. Door een combinatie van de juiste soort en hoeveelheid cement kan de betonmortel
meer warmte en een hogere beginsterkte ontwikkelen. Bij hoge temperaturen reageert
Hoogovencement sneller dan Portlandcement. Van deze eigenschap wordt bij tunnelgietbouw dan
ook veelal gebruik gemaakt. Door de verse beton op een maximale temperatuur te brengen van
65 ° C en de rijpheid te meten, kan het beton na 1 nacht al voldoende sterk zijn om te ontkisten. Bij
lage temperaturen (winter) heeft het sneller bindende Portlandcement de voorkeur. Het toevoegen
van extra (-cement heeft het voordeel dat een snelle aanvangssterkte en daarmee hogere begin
temperatuurontwikkeling in de verse beton plaatsvindt, waardoor de verharding ook bij koudere
omstandigheden kan 'opstarten'.
lsoleren
Het vasthouden van de warmte in het verhardende beton zal een snelle sterkteontwikkeling
bevorderen. Het vasthouden van de warmte kan door het isoleren van de stalen bekisting (zie
paragraaf 3.2) en het gebruiken van geïsoleerde afdekzeilen of afdekkappen. De geïsoleerde
afdekzeilen (zie figuur 5.108) worden direct na het storten tussen de kimblokken op de vloer gelegd. De
zeilen zorgen ervoor dat de warmte zowel bij koude als warme gietbouw zoveel mogelijk wordt
benut. Met een ingerolde trekband kunnen de afdekzeilen eenvoudig tussen de kimmen op de nog
niet verharde betonvloer worden uitgerold. In plaats van de geïsoleerde afdekzeilen kunnen er ook
afdekkappen worden gebruikt (zie figuur 5.109).
Enkele voor- en nadelen van geïsoleerde afdekzeilen t.o.v. afdekkappen:
Wanneer de rol meegenomen wordt op de stortsteiger is voor het plaatsen van de afdekzeilen geen bouwkraan
nodig;
De opgerolde afdekzeilen nemen minder ruimte in beslag dan de afdekkappen;
De zeilen zijn bij wind gemakkelijker te plaatsen;
Voor het aanbrengen van de zeilen is wel meer manuren nodig;
Bij toepassing van afdekzeilen mag er vrijwel niets boven de vloer uitsteken;
Afhankelijk van de zetmaat van het beton kan de betonvloer bij toepassing van afdekzeilen soms te glad worden,
wat de aanhechting van de cementdekvloer verslechterd. Ook heeft men soms door het niet correct uitrollen kans
op een golvend betonoppervlak. Dit is nadelig voor het aanbrengen van verend opgelegde dekvloeren (ook wel
zwevende dekvloeren genoemd).

Het Gietbouwcentrum geeft aan dat bij toepassing van de afdekzeilen met name in de winter de
kimmen gewapend moeten zijn, omdat deze in dat geval niet onder de dekens vallen, waardoor de
sterkteontwikkeling achterblijft.

' - - - -- - prefab-betonnen kimblok

Figuur 5.108: Geïsoleerde afdekzeilen

Figuur 5.109: Afdekkappen, bron: www.gietbouwcentrum.nl

Verwarmen van de betonmortel
Een aantal leveranciers van betonmortel heeft de mogelijkheid om warm water te gebruiken bij het
vervaardigen van betonmorteL Hiermee krijgt de mortel een hogere aanvangstemperatuur en/of
storttemperatuur. De verharding zal daarna sneller starten. Bovendien is het toepassen van warm
water ook handig bij vorst.
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Warme gietbouw
De sterkteontwikkeling kan ook worden bevorderd door van buitenaf warmte toe te voegen. Met
name tunnelgietbouw biedt de mogelijkheid om de ruimte onder de stalen bekisting af te sluiten en
te verwarmen. Voor het warm stoken wordt veelal gebruik gemaakt van propaangas. Tegenwoordig
is het niet meer nodig een hinderwetvergunning aan te vragen voor het plaatsen van een gastank.
Men kan volstaan met het sturen van een 'kennisgevingsformulier' naar de gemeente en een
afschrift naar de 'Arbeidsinspectie' en de 'Regionale Inspectie Milieuhygiëne '. Het formulier dient
minimaal twee weken voor het gebruik verstuurd te worden.
In het besluit 'Propaan in de bouw hinderwet' zijn enkele voorschriften opgenomen met betrekking
tot de plaats van een gastank:
?
?
?
?

De tank moet zijn opgesteld buiten bereik van bouwkranen en het normale bouwverkeer, op een plaats waar geen
kans bestaat op vallende voorwerpen (of te plaatsen in een stalen gastanktunnel);
Afstand tot openbare wegen, erfafscheidingen en parkeerterrein dient minimaal 5 meter te zijn;
Afstand tot bedrijfsgebouwen, sportvelden en sporthallen dient minimaal 20 meter te zijn;
Afstand tot woningen van derden , scholen, ziekenhuizen etc. dient minimaal 35 meter te zijn.

De beperkingen vanuit het besluit kunnen toepassing van propaangas in bewoonde omgevingen
onmogelijk maken. Naast propaangas wordt er daarom ook wel aardolie en incidenteel aardgas
gebruikt voor het verwarmen van het beton. Niet alleen bij werken waar men geen propaangastank
kan plaatsen, maar ook bij kleine werken van minder dan 10 à 15 woningen wordt aanbevolen om
voor de betonverharding oliekachels te gebruiken. Een nadeel van oliekachels is echter wel de
storingsgevoeligheid. Een alternatief is dan het gebruik van koude gietbouw.
Om het stookproces bij toepassing van warme gietbouw te beheersen wordt er gebruik gemaakt van
betontemperatuurmetingen. In dit proces wordt de beton in 8 á 11 uur op een temperatuur van 50 á
65°( gebracht, waarna het beton langzaam in een periode van ± 6 á 9 uur kan afkoelen. De
temperatuur in de tunnels wordt daarbij beperkt tot ongeveer 95 ' C. Door het beton in de plastische
periode zo snel mogelijk op temperatuur te brengen en daarna langzaam af te koelen, is de kans op
scheurvorming geringer. Ook kan men zonder problemen kunststof leidingen in het beton instorten.
Bij toepassing van pvc-buizen wordt dan wel de betontemperatuur begrenst op 50' C. Het
temperatuurverloop in het beton wordt door een rijpheidscomputer bewaakt. Deze zorgt ook voor
het uitschakelen van de gastoevoer, zodra deze berekend heeft dat de drukvastheid gehaald wordt.
Als laatste aandachtspunt in relatie tot warme gietbouw is de eventuele combinatie met
hydraulische toepassingen. In paragraaf 3.2 werd de mogelijkheid voor het automatisch hydraulisch
aanpassen van de tunnelkisten in de breedte genoemd. In dergelijke situaties is een hoogwaardige
olie nodig welke bestand is tegen hoge temperaturen.
Koude gietbouw
Realiseren van een gewenste sterkteontwikkeling zonder gebruik te maken van geforceerde
warmtetoevoeging wordt koude gietbouw genoemd. Bij een combinatie van maatregelen om
afkoeling van de gestorte constructie zoveel mogelijk te beperken en met een uitgekiende
betonmortelsamenstelling is dit veelal mogelijk. Beheersing en controle van het proces en een
goede afstemming met de betonleverancier is echter noodzakelijk.
In de vierde uitgave van het blad Gietbouwnieuws van 2006 stond een artikel waarin uiteen werd
gezet waarom voor een binnenstedelijk nieuwbouwproject in Den Haag toepassing van koude
gietbouw interessant was:
'Het is wettelijk verboden brandgevaarlijke brandstoffen te gebruiken binnen 35 meter van een
woning. Kachels aansluiten op het aardgasnet zou hebben gekund, maar door de uitgestrektheid
van de bouwplaats was ook dat geen oplossing. Vijf aansluitingen op het bestaande gasnet samen
met de sterk stijgende aardgasprijzen zou erg kostbaar worden. Koude gietbouw bleek een ander
alternatief. Dit beton, met een uitgekiende samenstelling van het mengsel, verhardt binnen een
relatief korte tijd, zonder verwarming. Beton voor koude gietbouw is duurder dan gewoon beton,
maar het biedt wel voordelen. Allereerst bespaar je op gaskosten en je bent het gesleep met
slangen en kachels kwijt. Je werkt zonder gas ook veiliger en milieuvriendelijker. Daarnaast is het
betonmengsel homogener. Het eindresultaat ziet er beter uit, omdat je minder last hebt van
insluiting van luchtbellen. En dat levert weer een aanzienlijke besparing op poetswerk op.
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Door de homogeniteit hebben we we1mg reparatiewerk en ook nauwelijks schade aan
kopsponningen . Wat we wel moeten nalopen zijn de naden van de bekistingsplaten, die op het
oppervlakte duidelijker zichtbaar zijn . Maar de bekisting zelf blijft schoner. De snellere opstijving
en sterkteontwikkeling en de veel homogenere samenstelling van het beton heeft ook
consequenties voor de zeeg in de kist , die is nauwelijks nodig. Dat heeft weer voordelen bij de
prefab betonnen dakranden, die op sommige huizenblokken voorkomen. Die staan nu veel strakker
in lijn. Een voorwaarde bij koude gietbouw is wel , dat je de wandkist goed moet isoleren en dat de
koppen , kimmen en kopschotten goed worden afgeschermd met dekzeilen om afkoeling te
voorkomen.'

Uit navraag bij het Gietbouwcentrum is gebleken dat de mogelijkheden van eigenschappen van
betonmortel in principe voor warme en koude gietbouw gelijk zijn. ' Sturen op consistentieklasse is
ook bij koude gietbouw geen probleem. In koudere perioden zal de sterkteklasse mogelijk hoger
uitvallen dan de gangbare C201 25. Indien de constructeur vooraf stuurt op een hoge druksterkte
kan, zeker bij een slanke constructie, dit een voordeel in hoeveelheid wapening opleveren', aldus
Jan Heuveling, medewerker bij het Gietbouwcentrum.
Gewogen rijpheid
Het begrip rijpheid is ingevoerd om een verband te kunnen leggen tussen de betondruksterkte en de
invloedsfactoren die daarbij een rol spelen. Voor elke betonsamenstelling afzonderlijk geldt een
vast verband tussen de gewogen rijpheid en de druksterkte. De gewogen rijpheid (Rg) wordt
bepaald aan de hand van de volgende factoren en uitgedrukt in OCh:
T = verh ardingst ijd
t = verhardingstemperatuur
C = Cementafhankelijke factor
n = exponent behorende bij het temperatuursgebied van t

Hierin is de rijpheid (de oppervlakte
rijpheid op: Rg = T x t x C "

van de grafiek)

txT. De rijpheid maal de factor C levert de gewogen

Omdat hogere temperaturen meer van invloed zijn op de verharding dan lagere temperaturen
maakt men gebruik van een proefondervindelijk vastgestelde correctiefactor n. In CUR-aanbeveling
9 is een tabel te vinden waarin deze n-factor verwerkt is.
In de betoncentrale wordt de gewogen rijpheid van een betonsamenstelling aan de hand van
kubussen op bepaalde uren berekend. Tevens worden de kubussen gedrukt om de sterkte te
bepalen. Met deze gegevens kan er een grafiek worden samengesteld met daarin alle meetgegevens
(regressielijn) . Door evenwijdig hieraan (op de laagste waarde) een lijn te trekken verkrijgt men de ijklijn
(zie bijlage IX). Met behulp van deze lijn kan men daarna zien welke drukvastheid er is bij bijvoorbeeld
8000 ° Ch en of men voldoende sterkte heeft om te ontkisten . Doordat de ijkgrafiek voor de relatie
gewogen rijpheid - druksterkte bij de betoncentrale wordt gemaakt, blijven de werkzaamheden op
de bouw beperkt tot het meten van de temperatuur en het berekenen van de gewogen rijpheid. De
gewogen rijpheid wordt op de bouw bepaalt met behulp van een rijpheidscomputer (zie figuur 5.110).
De rijpheidscomputer kan met behulp van voelers die in het beton steken (zie figuur 5.111) het
verhardingsproces volgen. Bij toepassing van warme gietbouw is de rijpheidscomputer ook
aangesloten op de gaskachels en bepaalt deze het moment waarop de kachels uitgaan.

Figuur 5.110 (links) :
Rijpheidscomputer, bron :
www. gietbouwcentrum. nl
Figuur 5.111 (rechts) :
Voeler welke door de
huidplaat van de tunnel in
het beton steekt, bron :
www.gietbouwcentrum . nl
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Betonkwaliteit
De belangrijkste eisen die aan verhard beton (betonconstructies) worden gesteld zijn sterkte en
duurzaamheid. Deze eisen worden in het bestek meestal vastgelegd in de vorm van sterkte- en
milieuklassen (volgens opgave constructeur). Door de keuze en selectie van toeslag- en vulstoffen in
combinatie met sterkteklasse en hoeveelheid cement kan de betonmortelleverancier een kwaliteit
bieden die voldoet aan de eisen. Daarbij moet men er op letten dat de betonmortel goed
verwerkbaar moet zijn en verwerkt moet kunnen worden in de korte bouwcyclus, binnen
beheersbare risico's en faalkosten. Tevens zijn de omstandigheden als weer, logistiek en transport
van invloed op de verwerking en verharding.

5.5.4.13 Maatbeheersing

Binnen Trebbe Bouw worden tussen de uitvoerder en de maatvoerder afspraken gemaakt met
betrekking tot de maatvoering gedurende het bouwproces (er wordt geen maatbeheersingsplan opgesteld).
Bij tunnelgietbouwprojecten speelt de werkvoorbereider hierin ook een rol. Hij of zij moet
namelijk denken aan het meenemen van kruisblokken en eventuele voorzieningen voor het oploden
van de hoofdmeetpunten bij hoogbouwprojecten.
De tunnelbekisting wordt tussen de kimmen geplaatst en op die manier in de breedte en/of
diepterichting gesteld. Om de kimbekisting op de juiste plek te zetten worden betonnen
kruisblokken geplaatst tussen de tunnelbekisting en de eindwand, of tussen twee tunnelwanden (zie
figuur 5.112). Er zijn verschillende kruisblokken voor verschillende toepassingen op de markt. De
kimbekisting kan op de kruisblokken worden geplaatst en op die manier direct met het storten van
de vloer en de onderliggende wand worden meegenomen. Naast kruisblokken zijn er ook kimankers
op de markt (zie figuur 5.113) . Deze kimankers worden in relatie tot tunnelgietbouw vrijwel niet
gebruikt, omdat de kimbekisting in dat geval enkel na het storten en verharden van de vloer
gestort kan worden (wel toe te passen voor de kim op de begane grondvloer).
Om de tunnel in de hoogte te stellen worden de hoogtematen voor de onderkant van de
tunnelwanden met behulp van een theodoliet op de kimmen uitgezet (zie figuur 5. 114). Deze maten
worden aan beide kanten van de kim gezet, in verband met het op hoogte stellen van de
tunnelkisten als ook de eindwanden .

Figuur 5.112 : Betonnen kruisblok tussen
twee tunnelwanden

Figuur 5.113: Kimanker, bron:
Gietbouwcentrum, brochure

Figuur 5.114: hoogtemaat
afgetekend op de kim

Bekistingen woningcasco · s

Voor de maatvoering van alle in te storten en mee te nemen voorzieningen wordt consequent
gemeten vanaf de voorkant van het tunneldek.
Bij het project Dinkelpark in Groningen werden tapse tunnels ingezet. Omdat in dergelijke gevallen
moeilijk vanuit de wanden valt te maatvoeren, werd gemeten vanuit de lijnen in de huidplaat van
de tunnel welke werden verkregen door de opbouw uit verschillende segmenten.
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Bij hoogbouwprojecten kunnen de hoofdmeetpunten via het
MOUS-systeem 21 worden opgelood. Opladen volgens een
loodlijn (één van de kenmerken van het MOUS-systeem) veronderstelt
een vrije zichtweg naar hoger gelegen verdiepingen (zie figuur
Voor deze vrije zichtweg zijn sparingen in de
5.115).
betonvloer noodzakelijk. Binnen het MOUS-systeem heeft
een vloersparing een bijzondere vorm , die wordt verkregen
door een speciale sparingsmal te gebruiken in combinatie
met een stuk PVC-buis; de buis, die op een door de
vloerdikte bepaalde lengte wordt afgekort, fungeert als
verloren bekistingsmateriaal. In de tunnelbekisting moeten
gaten worden opgenomen voor het vastzetten van de PVCbuis . De sparingsmal mag met een onnauwkeurigheid van +I20 mm in de vloer terechtkomen; dan resteert er in de
vloersparing een voldoende vrije zichtweg.

Fi guur 5.115: Via een vrije zichtweg naar boven kan met behulp van een
theodoliet of Total station worden opgelood, bron : Bouwlokalen,
Maatregelen.

Figuren 5.116 en 5.117: Met een stuk PVC-bu is en een sparingsmal wordt de typische vloersparing gemaakt, bron :
Bouwlokalen , Maatregelen

5.5.4. 14 Veiligheid/ steigers

Binnen Trebbe Bouw wordt op basis van een programma met standaard risico's en oplossingen een
V&G- en milieuplan opgesteld . In dit programma zijn voor tunnelgietbouw geen specifieke/
afwijkende risico ' s opgenomen. Toch speelt veiligheid een belangrijk aspect in relatie tot
tunnelgietbouw. In overleg met een adviseur van de bekistingsleverancier worden de nodige
veiligheidsvoorzieningen vastgelegd. Om veilig te kunnen werken zijn de sluitwanden standaard
voorzien van stortsteigers en leuningen (zie figuur 5.118). Daar waar men de tunnels moet lossen en
plaatsen moet de werkplek rondom beveiligd worden. De beveiliging bestaat uit klimsteigers aan de
21

Het Mo us-systeem is ontw ikkeld om ged urende de ge hele uitvoeringsfase te beschi kken over hoo fdm eetpunten op alle verdiepi ngsv loeren.
De naa m MOUS is oorspronkelijk a fgel eid van: Markeren, Oploden/Ophal en van pe il, Ui tzeuen van a fstanden en richtingen en het maken
van Sparingen.
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kopgevels, omloopsteigers (steekt men aan de vloer), uitrijsteigers (met een driehoekig juk) aan de langszijde
en randbeveiliging (zie figuren 5.119 tlm 5.123).
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Figuur 5.118: Stortsteiger, bron: Hendriks Figuur 5. 119: Kopgevelsteiger, bron: Figuur 5.120: Omloopsteiger, bron:
Stalen Bekistingstechniek
www.gietbouwcentrum.nl
www.gietbouwcentrum .nl

Figuur 5.121: Uitrijsteiger, bron:
www.gietbouwcentrum.nl

Figuur 5.122: Plateausteiger, bron:
www. gietbouwcentrum. nl

Figuur 5.123: Randbeveiliging, bron:
www.gietboucentrum.nl

Het plaatsen van de insteeksteigers is niet altijd even eenvoudig. Bij het project ' Bellevue' werd
geen traditioneel steiger mee omhoog genomen. Gekozen is daar om voor het aanbrengen van het
metselwerk hefsteigers rondom te plaatsen. Deze werden pas geplaatst op het moment dat het
volledige casco was opgetrokken. Tijdens het tunnelproces gingen insteeksteigers mee omhoog
welke eigenlijk direct na het uithalen van de tunnels in de desbetreffende beuk geplaatst moesten
worden. Voor het plaatsen van de insteeksteiger moet er iemand in de beuk aanwezig zijn, die de
juiste aanwijzingen geeft en de insteeksteiger vast kan zetten. In sommige gevallen was het niet
mogelijk om in de beuk te komen. Het gaat om situaties waarbij de desbetreffende gestorte beuk in
één zijwand een deursparing heeft zitten en wel aan de zijde waar de nieuwe beuk gestort wordt.
Er staat dus een tunnelwand voor de sparing en omdat er geen steiger mee omhoog wordt genomen,
kon de insteeksteiger niet direct na het uithalen van de tunnel worden geplaatst.
Bij het treffen van veiligheidsmaatregelen moet er ook goed
worden gelet op verspringingen in het casco. Bij het project
'Blue' moesten de omloopsteigers ter plaatse van uitbouwen
(indien de naastliggende woning geen optie uitbouw heeft) aan de
zijkanten worden voorzien van leuningwerk (zie figuur 5.124). Er
kan/mag in dergelijke situaties ter plaatse niet worden
omgelopen.
Figuur 5.124: Verspringing in het casco waardoor omloopsteigers aan de zijkant
werden voorzien van leuningwerk, bron: Trebbe Bouw, foto's project '8/ue'

De beveiliging van omloop- en insteeksteigers wordt vaak
omklapbaar gemaakt in verband met het uitrijden van de
tunnels (zie figuur 5.125) . Wanneer de beveiliging op het laatste
moment wordt verwijderd, vormt dit in principe geen groot
gevaar, immers tijdens het in- dan wel uitmanoeuvreren van de
tunnel mag en hoeft er niemand op het uiteinde van de beuk te
staan.
Figuur 5.125 : Omklapbare beveiliging, bron: tekeningen Konosch
t.b.v het project ' Yellow '
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Ter plaatse van de liftschacht van het project 'Boulevard·
werden tijdens de bouw omloopsteigers geplaatst om de
tunnelkist veilig te kunnen programmeren. Onder de
omloopsteiger hing een hangsteiger. Deze zorgde ervoor dat
men een verdieping lager veilig de gevelopeningen kon voorzien
van leuningwerk. Het inhijsen van de breedplaatvloeren
rondom het trappenhuis en de lifschachten moest worden
afgestemd op de L-vormige hangsteiger die in de schacht hing
om de tunnelkist te kunnen programmeren. Nadat er een beuk
was gestort draaide de hangsteiger een kwartslag en kon weer
een deel van de onderliggende schacht worden afgebouwd.

Figuur 5.126: Omloopsteiger inclusief hangsteiger in de liftschacht
bij het project · Boulevard ·, bron: www.boulevardwonen.nl

Aandachtspunt in relatie tot veiligheid is het werken op de tunnel wanneer deze wordt uitgereden
of net op de juiste plek staat . De tunnel is na plaatsen glad door de bekistingsalie en bevat nog
geen veiligheidsvoorzieningen rondom. De veiligheidshekken zitten namelijk bevestigd aan de
sluitwanden die pas na het aanbrengen van de sparingsvoorzieningen, de wapening en het
aanbrengen van de installatievoorzieningen van de wanden gesloten kunnen worden. In de
tussentijd is het (bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid wapening en installaties; met name bij
hoogbouwprojecten) vaak wel noodzakelijk voor het behalen van de cyclus dat er mensen op de tunnel
aan het werk zijn (zie figuur 5.128). Voor dergelijke situaties zou het ·aangelijnd werken' wellicht een
goede oplossing zijn.
Tijdens het uitrijden staat er iemand op de tunnel om deze in te spuiten, de hijsogen aan te haken
en de compensatiecilinder te bedienen (zie figuur 5.129). Ook hier is dus sprake van een glad oppervlak
zonder veiligheidsvoorzieningen rondom. Bovendien hangt de tunnel in de kraan, wat betekend dat
het tunneldek soms schokkende bewegingen kan maken.

Figuur: 5.127: Verwijderen randbeveiliging Figuur 5.128: Werken op de tunnel
zonder randbeveiliging
tbv het uitrijden van de tunnel

Figuur 5.129: Werken op het tunneldek
tijdens het uitrijden .

In het artikel ' Stoeien met balkonplaten · uit het GietbouwNieuws (nr. 4 /2006) komt ook een ander
punt dat de aandacht vraagt aan de orde. Het betreft hier de randbeveiliging bij balkonplaten die
niet beukbreed zijn. "Dan moet je met een werksteiger met daarop bijvoorbeeld een staalplaat een
veilige werkvloer creëren , links en rechts van het element. Dan moeten de poten wel op klossen
staan om de staalplaat op gelijke hoogte te krijgen met de balkonplaat", aldus Ton van Zijtveld ,
Hoofd Bouwmaterieeldienst Smit ' s Bouwbedrijf, in het desbetreffende artikel.
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5.5.4.15 Meenemen van afbouwonderdelen

Het is te overwegen om afbouwonderdelen als kalkzandsteenelementen en Ytong-separatiepanelen
vóór het plaatsen van de tunnelkist al op de gewenste plaats in de woning te zetten.
Vloerbelastingen en belemmeringen in het werk spelen daarbij een rol.
Als voorbeeld van mogelijke belemmeringen in het werk kan het project 'Bellevue' worden
aangehaald. Zonder de consequenties er van te overzien werden de Ytong-separatiepanelen in
eerste instantie in het midden van de beuk gezet. Ytong-separatiepanelen zijn verdiepingshoge
cellenbeton elementen die vaak voor een snelle plaatsing van de binnenwanden worden gebruikt.
Ze hebben een gewicht van ongeveer 100 kg per stuk en zijn dus arbotechnisch gezien moeilijk verwerkbaar. Vandaar ook dat de
elementen meestal in exact de juiste aantallen tijdens de
ruwbouwfase in de beuken worden gezet. Daarbij mogen de
pakketten niet worden gestapeld, omdat dan de mechanische
stelwagen (zie figuur 5.130) niet gebruikt kan worden.
Figuur 5.130 : Gebruik van een mechanische stelwagen bij plaatsing van Ytongseparatiepanelen, bron : www.xella.nl

De Ytong-paketten nemen dus een groot deel van het vloeroppervlak van
de beuk in beslag, wat bij het desbetreffende project een probleem
vormde bij het openen en sluiten van de tunnelkist. In tegenstelling tot het
ontkistingssysteem van Konosch, welke aan beide zijkanten zit, zit het
ontkistingssysteem bij de toegepaste tunnels van Hendriks Stalen
Bekistingstechniek in het midden (zie paragraaf 3.2). Om de kracht die nodig is
voor het openen van de tunnels te verminderen moeten steigerbuizen
worden gebruikt voor het verlengen van de hefarm. Het openen en sluiten
van de tunnel in situatie 1, waarbij de panelen in het midden van de tunnel
zijn geplaatst (zie figuur 5.131) is dan ook bijna niet te doen. Besloten is
destijds om de Ytong-panelen alleen nog aan de linkerkant van de beuken
te plaatsen (zie figuur 5.132) .

Figuur 5.131: Situatie 1 moeilijk te ontkisten door in de weg liggend Ytong

Zoals gezegd mogen de pakketen niet gestapeld worden, wat ruimtegebrek
betekende, want niet alle pakketten konden daardoor aan de linkerkant
van de beuk staan. Met een palletvork werden de pakketten daarom vlak
voor het plaatsen van de tunnel nog weer verplaatst (zie figuur 5.133). Ze
konden namelijk pas tegen de achterwand worden gezet op het moment
dat de sluitwand van die wand was verwijderd.

Figuur 5.132: Situatie 2 Ytong ligt uit het midden,
wat het ontkisten vergemakkelijkt

Ook voor het plaatsen van de insteeksteigers kunnen de Ytong-paketten een knelpunt vormen

(zie

figuur 5.134).

Figuur 5.133 (links):
Plaatsing Ytong in de
beuk
Figuur 5.134 (rechts):
Ytong pakketten
nadelig voor het
plaatsen van
insteeksteigers
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5.6

Trebbe Bouw

Werktekeningen (beantwoording probleemstelling 2)

Tijdens het opzetten van het onderzoeksplan is vastgesteld dat er in relatie tot
tunnelgietbouwprojecten voor zowel het controleren en beoordelen van de architectonische als de
constructieve werktekeningen een overzicht moeten komen met eisen waar deze tekeningen aan
zouden moeten voldoen. In dit hoofdstuk is op basis van de opgedane kennis tijdens het
beantwoorden van probleemstelling 1 als ook de eerder gehouden gesprekken met ervaren
werkvoorbereiders en projectleiders (t.b .v. de probleemanalyse) vastgesteld waarop gelet moet worden
bij het controleren en beoordelen van de werktekeningen. Omdat ieder project anders is, zijn de
aandachtspunten nog vrij algemeen van aard. Zo is bijvoorbeeld niet uitgewerkt hoeveel speling er
meegenomen moet worden voor bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van stelkozijnen of prefab
bordessen. Dergelijke specificaties blijven open voor interpretatie van het uitvoeringsteam.

5.6. 1

Werktekeningen van de architect (beantwoording onderzoeksvraag 2a)

In deze paragraaf een overzicht met eisen voor de werktekeningen van de architect bij
tun ne lgi etbouwp roj ecten:

•
•
•
•

Er moet in de detaillering rekening zijn gehouden met de toog in de tunnelkist;
Trapgatsparingen dienen minimaal 5 mm in de beton- of binnenwanden te steken i.v.m. het
vlak bijwerken van stort- en overgangsnaden;
Raamsparingen moeten zo mogelijk aan drie zijden schuin toelopen voor het gemakkelijk
kunnen verwijderen van de sparingsmallen;
Vellingkanten moeten zijn vermeden;
Sparingen dienen ofwel van onder tegen de vloer of minimaal 120 mm vrij van de vloer te
zijn gehouden i.v.m. het goed kunnen volstorten van de bekisting, de stabiliteit en de
kwetsbaarheid bij het lossen van de kist;
Bij dilatatiewanden met twee keer een wand van 160 mm dik, is bij toepassing van
modulaire dakpannen het aanbrengen van 80 mm polystyreenschuim een ' eis';
Ter plaatse van de horizontale sprong kan er een overgang in de wanddikte zijn van 250
naar 160 mm (overgang van woningscheidende naar klimaatscheidende functie). Wanneer sprake is van
een horizontale sprong bij woningen met hellende daken, dan wordt liever de gehele wand
(dus ook ter plaatse van de sprongen) uitgevoerd met een dikte van 250 mm, het maken van de
toppen wordt anders erg lastig;
Er moet voldoende stelruimte zijn meegenomen voor het kunnen plaatsen van o.a.
stelkozijnen en prefab betonnen bordessen;
De prefab betonnen toppen t .p.v. een woningscheidende wand dienen smaller te zijn dan de
onderliggende wand i.v.m. het op kunnen vangen van maatafwijkingen;
Er moet overeenstemming zijn met het constructieve ontwerp;
Woningscheidende wanden dienen een dikte te hebben van 250 mm, een alternatief bij
rijwoningen is toepassing van een ankerloze spouw met 120-60-120 mm, hiermee wordt
zelfs voldaan aan de eisen die gesteld worden in het kader van ' Duurzaam Bouwen'. Voor
woongebouwen (appartementen) dienen de woningscheidende wanden in het kader van
'Duurzaam Bouwen' 280 mm dik te zijn. Eindwanden moeten in beide gevallen minimaal
150 mm dik zijn getekend;
Voor de vloeren dient wederom onderscheid te worden gemaakt tussen appartementen en
rijwoningen. Bij appartementen zijn de vloeren in tegenstelling tot rijwoningen vrijwel
altijd woningscheidend. Om te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit dienen deze bij een
massieve dekvloer van 50 mm, 300 mm dik te zijn. Bij toepassing van een verend opgelegde
vloer kunnen de vloeren dunner worden uitgevoerd. Ruimtescheidende vloeren (rijwoningen)
voldoen vaak (afhankelijk van de overspanning) met een dikte van 210 mm .
Breedplaten mogen/ kunnen niet opgelegd zijn in een tunnelgietbouwwand i.v.m. de te
plaatsen betonnen kruisblokken;
Afmeting tussen prefab en balkon, prefab niet onder de vloer;
Prefab gevelbanden mogen bij horizontale sprongen aan de uitrijzijde van de beuk niet
boven de vloer uitsteken;
Bij later te plaatsen inpandige balkonplaten heeft het aanbrengen van hoeklijnen op de
vloer/ wand te voorkeur i.v.m. het kunnen plaatsen van waterkerende folie onder kozijnen.
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5.6.2

Trebbe Bouw

Werktekeningen van de constructeur (beantwoording onderzoeksvraag 2b)

In deze paragraaf een overzicht met eisen voor de werktekeningen van de constructeur bij
tunnelgietbouwprojecten:

•

Er dient overeenstemming te zijn met de architectonische werktekeningen;
Er moet worden nagegaan of er waar nodig extra wapening is aangebracht om de
doorbuiging van de vloer, welke per beuk kan verschillen, te beperken (bijvoorbeeld ter plaatse
van prefab gevelbanden);

•

Er moet worden nagegaan of en hoe de stabiliteit gedurende het uitvoeringsproces wordt
gewaarborgd, denk bijvoorbeeld aan grote sparingen en toepassing van ankerloze
spouwmuren;
Er mogen/ kunnen geen kolommen in het uitrijgebied van de tunnelkisten staan (soms zijn deze
kolommen wel noodzakelijk en wellicht later aan te brengen);

•
•

5. 7

Er moet worden gecontroleerd of er rekening is gehouden met stortafbrekingen voor het
bepalen van de benodigde wapening in de vloer;
Bij balkonplaten die na het lossen van de tunnelkisten worden geplaatst, moet worden
vastgesteld of er extra wapening is/ moet worden aangebracht i.v.m. het steunen van de
tunnelkisten van de volgende laag op deze platen.

Tunneldraaiboek (beantwoording probleemstelling 3)

Het tunneldraaiboek bevat de vormtekeningen voor het vervaardigen van het i.h.w.g. betonnen
casco en vormt daarmee de werkinstructies voor de tunnelploeg. Op basis van enkele binnen Trebbe
Bouw gemaakte tunnelboeken, kennis vanuit het project ·Participerend Observeren· (waarin samen
met de werkvoorbereider het tunneldraaiboek is vervaardigd) en gegevens vanuit de gevoerde gesprekken met
werkvoorbereiders en projectleiders (inclu&ief de verkregen checklist) is duidelijk geworden wat de
opbouw van het tunneldraaiboek dient te zijn en welke informatie hierin opgenomen moet worden.

5.7. 1

Opbouw (beantwoording onderzoeksvraag 3a)

Voor het maken van het tunneldraaiboek moet er voor ieder cascotype een vormtekening worden
gemaakt. De verschillende casco-vormtekeningen moeten worden vermeld op een casco-overzicht
welke de bouwrouting volgt. Op het casco-overzicht worden ook (indien van toepassing) de prefab
betonnen toppen aangegeven inclusief merk. Wanneer er sprake is van meerdere bouwblokken
worden de casco-tekeningen veelal per bouwblok gebundeld.
Er zijn twee mogelijkheden om de vormtekeningen te maken. Allereerst kunnen deze geheel zelf
door de werkvoorbereider worden uitgetekend, maar ook het vervaardigen van het draaiboek op
basis van de digitale tekeningen van de bekistingsleverancier is een mogelijkheid.
De vormtekeningen worden getekend als uitslag waarin in het midden de bovenkant van de
betonnenvloer staat afgebeeld en daarnaast aan beide zijden de wanduitslagen. lli de
vormtekeningen moet ook worden aangegeven waar de kim ten behoeve van de bovenliggende
verdieping begint en stopt (daarbij moet worden gedacht aan deursparingen in de bovenliggende beuk!) .
Na het uitwerken van de tekeningen dient het draaiboek voor de uitvoering minimaal in 3-voud
geplastificeerd te worden. Het plastificeren maakt het draaiboek bestand tegen weersinvloeden en
de bekistingsolie.

5.7.2

Op te nemen informatie (beantwoording onderzoeksvraag 3b)

Belangrijk is het dat enkel de voor de uitvoering noodzakelijke informatie in de tekeningen wordt
weergegeven. Met name bij het gebruik van de digitale tekeningen van de bekistingsleverancier is
het zaak zoveel mogelijk ·overbodige· lijnen en informatie te verwijderen.
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In de tekeningen worden voor het vervaardigen van de desbetreffende beuk de in te zetten types
tunnel-, kim-, eind- en afbreekwandbekisting vermeld volgens de gehanteerde codering van de
bekistingsleverancier. Hetzelfde geldt voor de randkisten en kopschotten.
Daarnaast is de maatvoering in de tekeningen ook een belangrijk aspect. De onderkant van de
verdiepingsvloeren dienen gemaatvoerd te worden t.o.v. het peil. Voor de maatvoering van alle in
te storten en mee te nemen voorzieningen wordt over het algemeen consequent gemeten vanaf de
voorkant van het tunneldek. Echter bij taps toelopende beuken is het moeilijk om vanuit de wanden
te maatvoeren. In dergelijke gevallen wordt gemaatvoerd vanuit de lijnen in de huidplaat van de
tunnelbekisting, welke worden verkregen door de koppeling van de verschillende segmenten/
tunnelmoten (zie paragraaf 3.2). Daarnaast moeten bij schuine wanden de referentiepunten en
hoekverdraaiingen in detail worden aangegeven.
Ook de elementen t.b.v. bouwkundige sparingen (ramen , trapgaten etc.) worden ingetekend volgens de
door de bekistingsleverancier gehanteerde codering en gemaatvoerd vanuit de voorkant van het
tunneldek (of de koppelnaden van de tunnelsegmenten bij taps toelopende woningen) . Daarbij horen ook eventuele
sparingsvoorzieningen
t.b.v.
het
later
kunnen
plaatsen/storten
van
onderliggende
stabil i te i tswanden.
Daarnaast dienen in de vormtekeningen alle in te storten voorzieningen aangegeven te worden,
daarbij moet worden gedacht aan :
•

Stekkenbakken en stekankers bij stortafbrekingen en aansluitingen van het tunnelcasco
met prefab topwanden , breedplaatvloeren, stabiliteitswanden etc. (bij de stekankers t.b.v.
de prefab toppen moet aangegeven worden dat de prefab toppen smaller zijn dan de onderliggende
woningscheidende wand) ;

•
•

Schroefhulzen t.b. v de bevestiging van prefab gevelelementen;
Sleufsparingen t.b .v. waterleidingen (in zowel de wanden, vloeren, als ook de kimmen);
Hulzen in de betonnen vloer voor het later kunnen plaatsen van de hekken t.b.v. de
rand beveiliging;
MOUS-punten voor het opladen van de hoofdmeetpunten (bij hoogbouw) inclusief
maatvoering t.o.v. de voorkant van het tunneldek;
In het werk te boren en aan te brengen ankerrails (inclu sief merk) t .b.v. de bevestiging
van geveldragers;
Mee te nemen hoekstaal/ dernu-ankers (inclusief merk) t.b.v. later te plaatsen/ aan te
hangen prefab balkonplaten;
Mee te nemen sparingen (met tempex) t.b.v. eventueel later te plaatsen isokorfen (aan
balkonplaten);

Eventueel mee te nemen sparingen in kimmen (met tempex) t.b.v . het kunnen plaatsen
van 'dwarsopstaande ' eindwanden (daarbij moet worden gedacht aan het later afdichten van deze
sparingen, ivm storten bovengelegen wand!);

In het werk te boren koppelankers bij gespouwde bouwmuren (ter hoogte van de vloerrand op
zowel de voor· en achterzijde van de kop van de wand);
Eventueel te plaatsen polystyreenschuim (bijvoorbeeld bij verjonging van de vloer of de wand);
Mee te nemen stalen kolommen (inclusief merk).
Alle in te storten voorzieningen moeten aangegeven worden inclusief merk/ nummer en worden
gemaatvoerd vanuit de voorkant van de tunnel.
Tot slot nog enkele zaken welke voor het tunnelgietbouwproces vermeld moeten/kunnen worden in
het tunneldraaiboek:
•
•

Vermeld bij stalen kolommen het ondersabelen met gietmortelf pagel;
Eventueel aangeven dat schroefdraad welke aan de kolommen zit t.b. v het plaatsen/
stellen van bovengelegen kolommen afgetaped moet worden vóór het storten van de
vloer;
Het plaatsen van stempels (indien van toepassing) . Daarbij moet worden aangegeven welke
gedeelten , wanneer en hoe onderstempeld moeten worden, dan wel opgevangen
moeten worden met een stalen balk (uitkragende vloerdelen, grote sparingen);
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•

Misschien verstandig om bij toepassing van een spouwmes aan te geven dat deze aan
beide zijden gelijktijdig gestort dienen te worden en het spouwmes goed ingespoten
dient te worden met bekistingsolie;
Geef in geval van verschillende betonkwaliteit voor wanden en vloeren aan welke
betonkwaliteit waar gestort moet worden.

Randvoorwaarden en eisen voor het hulpmiddel

5.8

Trebbe Bouw

(beantwoording probleemstelling 4)

Doel van het afstudeerproject is 'het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het
uitvoeringsteam bij het voorbereiden van een tunnelgietbouwproject '.
In dit hoofdstuk zal duidelijk worden wat de wensen van de medewerkers van Trebbe Bouw zijn
aangaande het hulpmiddel en hoe het programma van eisen eruit ziet.

5.8. 1

Wensen van medewerkers van Trebbe Bouw (beantwoording onderzoeksvraag 6a) (zie bijlage VI)

Tijdens de diverse gesprekken met medewerkers van Trebbe Bouw werd duidelijk dat zowel ervaren
als minder ervaren medewerkers behoefte hebben aan een hulpmiddel voor het voorbereiden van
tunnelgietbouwprojecten. Echter werd ook duidelijk dat er (algemeen gezien) niet door iedereen
draagvlak wordt gegeven aan een hulpmiddel. De angst bestaat dat men dan 'stopt' met denken en
enkel datgene doet wat in het hulpmiddel genoemd staat. Daarnaast bestaat de vrees dat het
hulpmiddel extra taken/ verplichtgestelde werkzaamheden met zich meebrengt om te voldoen aan
de ISO-certificering.
Om te voldoen aan de wensen van medewerkers van Trebbe Bouw zou het hulpmiddel:

>
>
>

5.8.2

voor zowel ervaren als minder ervaren medewerkers geschikt moeten zijn;
geen extra verplichtgestelde taken/ werkzaamheden bevatten t .b.v. de ISO-certificering;
een begeleidend hulpmiddel moeten zijn, waarbij het belang van eigen inbreng van de
medewerkers duidelijk moet blijven.

Programma van eisen (beantwoording onderzoeksvraag 6b)

Op basis van de probleemanalyse en de afbakening van het onderzoek is duidelijk geworden dat het
hulpmiddel voor het verbeteren van de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten binnen
Trebbe Bouw betrekking zal moeten hebben op het controleren en beoordelen van de
werktekeningen, het technisch en procesmatig uitwerken van het plan in deze fase en het maken
van een tunneldraaiboek
Voor de verschillende aspecten dienen (deel)hulpmiddelen ontwikkeld te worden. Per deel is
aangegeven voor wie het hulpmiddel bestemd zal zijn, wat de inkomende gegevens zullen/moeten
zijn, wat de uitgaande gegevens (na gebruik van het hulpmiddel) zullen/moeten zijn en hoe het
hulpmiddel eruit zou moeten zien

Controleren en beoordelen van de werktekeningen
Doelgroep:
werkvoorbereiders
Inkomende gegevens: werktekeningen van architect en constructeur
Uitgaande gegevens: werktekeningen welke een goede basis vormen voor de verdere
uitwerking van de engineerings-onderdelen
Het hulpmiddel:
een checklist voor het controleren en beoordelen van de
werktekeningen (van architect en constructeur) behorende bij
tunnelgietbouwprojecten
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Technisch en procesmatig
Doelgroep:
Inkomende gegevens:
Uitgaande gegevens:
Het hulpmiddel:

•

5.9

Trebbe Bouw

uitwerken van het plan gedurende de werkvoorbereidingsfase
het uitvoeringsteam (zowel ervaren als minder ervaren participanten)
besteks-I werktekeningen en tekeningen van onderaannemers
een op technisch en procesmatig gebied optimaal uitgewerkt plan
een handboek voor het technisch en procesmatig uitwerken van het
plan gedurende de werkvoorbereidingsfase

Het maken van het tunneldraaiboek
Doelgroep :
werkvoorbereiders
Inkomende gegevens: een technisch en procesmatig uitgewerkt plan
Uitgaande gegevens: een volledig uitgewerkt tunneldraaiboek
Het hulpmiddel:
een handleiding/ stappenplan voor het maken van het
tunneldraaiboek

Conclusie van het onderzoek t.b.v. het verbeteren van de huidige situatie

De onderzoeksvragen zijn volledig beantwoord en vormen daarmee een goede basis voor het
ontwikkelen van het hulpmiddel. Op basis van de analyse naar vier binnen Trebbe Bouw
gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten , informatie van het Gietbouwcentrum, verkregen informatie
tijdens het vak ' Materieelgebruik in de Bouw ' , opgedane kennis tijdens het project ' Participerend
Observeren ' en interviews met onder meer werkvoorbereiders en projectleiders van het bedrijf zijn
betrouwbare en geldige antwoorden verkregen. Omdat ieder project anders is, is het goed mogelijk
dat de beantwoording van de onderzoeksvragen niet geheel compleet is. Er zijn wellicht andere
uitvoeringsmogelijkheden/ aandachtspunten die in dit verslag niet genoemd zijn . Zoals eerder
aangegeven is Trebbe Bouw momenteel bezig met het verbeteren van de procedure aangaande
projectevaluaties. Door het belang van kennisbarging binnen het bedrijf duidelijk te maken en met
behulp van de nieuwe procedure te verbeteren, zullen ook de mogelijk niet genoemde aspecten
later eenvoudig in het hulpmiddel op te nemen zijn.
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Trebbe Bouw

Ontwikkelen van het hulpmiddel

In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke eisen en randvoorwaarden er aan het hulpmiddel zijn
gesteld, in welke vorm het hulpmiddel is gegoten, wat vervolgens de gehanteerde aanpak is
geweest bij het opstellen ervan en hoe deze te gebruiken is.

6.1

Randvoorwaarden, vorm en eisen van het hulpmiddel

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dient ·het hulpmiddel voor het begeleiden van het
uitvoeringsteam bij het voorbereiden van een tunnelgietbouwproject · in te gaan op het
controleren en beoordelen van de werktekeningen, het technisch en procesmatig uitwerken van het
plan en het opstellen van een tunneldraaiboek (de werkinstructie t.b.v. de uitvoering).
Echter, om bovengenoemde taken naar behoren uit te kunnen voeren is het zaak gedurende de
gehele werkvoorbereiding systematisch te werken. Zo is het, voor het verkrijgen van de gewenste
afstemming tussen de verschillende engineerings-onderdelen (bekisting, installaties, wapening, prefab
elementen en betonmortel), bijvoorbeeld noodzakelijk dat de voorlopige tekeningen van de verschillende
onderaannemers/ leveranciers gelijktijdig aanwezig zijn en naast/ over elkaar gelegd kunnen
worden. Hiermee moet bij het opstellen van het werkvoorbereidingsschema al rekening worden
gehouden. Zo hebben de verschillende werkzaamheden/ handelingen in de werkvoorbereidingsfase
allen een onderlinge samenhang (zie ook figuur 4.10 'Stroomschema Werkvoorbereiding van
Tunnelgietbouwprojecten · ). Er is dan ook besloten om een hulpmiddel te ontwikkelen waarin het
uitvoeringsteam vanaf ·start werkvoorbereiding· tot ·start uitvoering betonnen casco· wordt
begeleid bij de in deze periode uit te voeren taken/ werkzaamheden (zie figuur 6.1). Zo zal een
effectief en efficiënt verloop van het werkvoorbereidingsproces worden verkregen, waarin ook het
controleren/ beoordelen van de werktekeningen, het technisch en procesmatig uitwerken van het
plan en het opstellen van het tunneldraaiboek (de drie belangrijkste verbeterpunten in de
werkvoorbereidingsfase van tunnelgietbouwprojecten binnen het bedrijf) naar behoren uitgevoerd kunnen/ zullen
worden.

initiatieffase

ontwerp- en
ontwikkelingsfase

prijs· en contract·
vormingsf ase

werkvoorbereidingsfase

financiële
overeenstemming/
opdrachtbevestiging + keuze
tunnelgietbouw

uitvoeringsfase

oplevering, garantie
en nazorgfase

start
uitvoering
betonnen
casco

Figuur 6.1: De periode waarop het hulpmiddel voor het begeleiden van het uitvoeringsteam bij het voorbereiden van een
tunnelgietbouwproject betrekking zal hebben.

Voor de ·vorm· van het hulpmiddel is gekozen voor het opstellen van een handboek, waarin
duidelijk moet worden wat, wanneer, door wie en hoe gedurende de werkvoorbereidingsfase van
tunnelgietbouwprojecten dient te gebeuren. Er is gekozen voor het opstellen van een handboek,
omdat dit past binnen de structuur van hulpmiddelen binnen het bedrijf (zo zijn er de handboeken
kwaliteit, VCA, materieel, standaarddetails etc.).

Een groot voordeel van een handboek (indien deze goed wordt opgezet) is het gemakkelijk kunnen
wijzigen en toevoegen van (nieuwe) gegevens/ aandachtspunten/ uitvoeringsmogelijkheden etc.
In overleg met het bedrijf is besloten om van het handboek ook een digitale versie aan te leveren,
welke overzichtelijk gegroepeerd op trebbe-net gezet kan/ zal worden. Door het digitaal
aanleveren van het handboek en deze vervolgens op het interne netwerk te zetten, worden de
gegevens in één klap voor alle medewerkers van Trebbe Bouw beschikbaar (zowel aanwezig op kantoor als
in de keet op een bouwplaats) .
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Nadat besloten is een handboek te ontwikkelen zijn in overleg met de begeleiders en op basis van
de wensen van medewerkers van Trebbe Bouw (zie paragraaf 5.8.1) een aantal randvoorwaarden en
eisen vastgesteld waarmee met het ontwikkelen van het handboek rekening is gehouden:
Het handboek dient:
zowel geschikt te zijn voor ervaren als onervaren medewerkers van Trebbe Bouw
(projectleiders , werkvoorbereiders , uitvoerders) ;

•
•
•
•

6.2

zowel geschikt te zijn voor hoog- als laagbouwprojecten (woningbouw);
duidelijk te maken wat, wanneer, door wie en hoe moet gebeuren;
overzichtelijk gegroepeerd op trebbe-net gezet te kunnen worden;
zwart-wit kopieën/ printjes mogelijk te maken;
eenvoudig aangevuld te kunnen worden met mogelijk nieuwe gegevens/ aandachtspunten
etc .;
compact te zijn;
geen extra verplichtgestelde taken/ werkzaamheden te bevatten t.b.v. de ISO-certificering;
een begeleidend hulpmiddel te zijn, waarbij het belang van eigen inbreng van de
medewerkers duidelijk moet blijven.

Gevolgde aanpak bij het ontwerpen van het handboek

Voor het ontwikkelen van het handboek is in eerste instantie gebruik gemaakt van het eerder
opgestelde
stroomschema ,
waarin
is
vastgesteld
hoe
de
werkvoorbereiding
van
tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw dient te verlopen (zie paragraaf 4.2.4).
Om er voor te zorgen dat er gedurende de werkvoorbereidingsfase systematisch wordt gewerkt is op
basis van dit schema een stappenplan opgesteld. Er is bewust gekozen voor het hanteren van het
begrip ' stappen ' in plaats van het begrip ' procedures', om zo duidelijk onderscheidt te maken
tussen de informatie in het (ontwikkelde) ' Handboek Werkvoorbereiding - Tunne/gietbouw ' en de
verplichtgestelde procedures opgenomen in het ' Handboek Kwaliteit ' van het bedrijf. De
medewerkers van Trebbe Bouw gaven immers aan (zie paragraaf 5.8.1) dat ze niet zitten te wachten op
extra verplichtgestelde taken/ werkzaamheden voor de werkvoorbereiding. Door het begrip
'stappenplan' te hanteren, wordt de invoering/ aanwezigheid van het hulpmiddel binnen het
bedrijf wellicht eerder geaccepteerd en is de drempel om het te gaan gebruiken wellicht lager.
In figuur 6.3 is te zien hoe op basis van het eerder opgestelde stroomschema tot het stappenplan is
gekomen. Zoals aangeven zijn enkele nauw verbonden/ overeenkomende taken/ werkzaamheden
uit het stroomschema gegroepeerd tot één stap, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in 18 stappen.
Net als in het stroomschema is het kleurgebruik voor de aanduiding van de verschillende
'taaktypes ' in het stappenplan gehandhaafd. Per stap is met behulp van kleur (zoals weergegeven in
figuur 6.2) aangegeven welk ' type' handeling het betreft.

c:=:J starten van de werkvoorbereiding

planningen/ schema ' s opstellen

c:=:J tekeningen controleren/ beoordelen

c:=:J terreinplan opstellen

~

c:=:J werkinstructies maken

technisch en procesmatig uitwerken
van het plan

c:=:J inkopen/ uitbesteden van producten/
diensten

Figuur 6.2: Kleurgebruik in
het handboek waarmee
aangeduid wordt van welk
type handeling sprake is .

Het verdwijnen van de kleuren uit het handboek (bijvoorbeeld door het maken van zwart·wit kopieën/ printjes)
doet echter geen grote afbreuk aan de inhoud van de verschillende documenten. Alle verwijzingen
zijn namelijk ook tekstueel weergegeven, enkel is in dergelijke gevallen niet meer in één oogopslag
te zien welk type handeling het betreft.
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fln.ndlile ov.rHnrt•mfl'llnst

opdracht van het w«tt
kwr.•l~\1001"

tunn•ltlribouw

llse van der Vegte

Trebbe Bouw

Stappenplan

0

~

Starten van de werkvoorbereiding

Stap 2

Uitvoeringsplanning maken

Stap 3

Inventariseren mogelijke verstoringen en onderzoeken uitvoeringsalternatieven

Stap 4

Bijstellen uitvoeringsplanning en afgeleide schema's maken

0

Stap 5

Eventueel extra offertes aanvragen en ' reserveren ' tunnelploeg

D

Stap 6

Controleren/ beoordelen werktekeningen ontwerpende partijen

D

Stap 7

Uitbesteding/ opdrachten verstrekken aan onderaannemers/ leveranciers

D

Stap 8

Kistinzet (incl. toebehoren + beveiliging) en stortschema vastleggen

D

Stap 9

Terreinplan maken

D

Stap 10

Leveringsschema ' s opstellen

D

Stap 11

Controleren/ beoordelen voorlopige tekeningen o.a. I leveranciers

Stap 12

Afstemming/ optimalisatie tussen verschillende engineerings-onderdelen

Stap 13

Maken keuze warme/ koude gietbouw + vaststellen eisen betonmortel

D

Stap 14

Afspraken maken m.b.t. levering betonmortel

[]

Stap 15

MOUS-punten vaststellen (bij hoogbouw)

0

Stap 16

Controleren/ beoordelen definitieve tekeningen o.a./ leveranciers

D

Stap 17

Overig materiaal/ materieel (incl. kraan) inkopen/ bestellen

D

Stap 18

Werkinstructies maken

D

+

kopersopties

Legenda kleurgebruik

c::::::J starten van de werkvoorbereiding

planningen/ schema ' s opstellen

c::::::J tekeningen controleren/ beoordelen

c::::::J terreinplan opstellen

t:::I:::J technisch en procesmatig uitwerken

c::::::J werkinstructies maken

van het plan

c::::::J inkopen/ uitbesteden van producten/
diensten

c::::::J taken/ werkzaamheden van
onderaannemers/ leveranciers/ trebbepersoneel buiten het uitvoeringsteam
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De 18 stappen zijn op basis van opgedane kennis tijdens het afstudeerproject onderverdeeld in
substappen, om met name de onervaren participanten van het uitvoeringsteam te begeleiden in het
efficiënt, effectief en naar behoren (kunnen) afronden van de taken/ werkzaamheden behorende bij
de (hoofd)stap. De verschillende substappen zijn gecodeerd door aan het nummer van de hoofdstap
een vervolgletter toe te voegen (met de code 1c wordt bijvoorbeeld de derde substap behorend bij stap 1
aangeduid).
Vervolgens zijn alle in het ·Handboek Kwaliteit· opgenomen procedures geïnventariseerd en is per
substap (indien van toepassing) de te hanteren procedure (inclusief bijbehorende codering) toegeschreven.
Daarnaast zijn alle met betrekking tot de werkvoorbereiding aanwezige standaarddocumenten
binnen Trebbe Bouw (te vinden op · trebbe-net ·; het interne netwerk binnen het bedrijf) toegeschreven aan de
substappen waarop ze betrekking hebben (zo is er bijvoorbeeld een standaard tekeningenschema die gehanteerd
dient te worden bij het opstellen van het schema voor een willekeurig project).
Nadat (zoals hiervoor omschreven) de basis van het stappenplan was gelegd, kon per substap worden
vastgesteld of een extra toelichting/ voorbeeld gewenst/ noodzakelijk was om het gewenste
effectieve en efficiënte verloop van de werkvoorbereiding te verkrijgen. Daarbij was in een eerder
stadium (zie paragraaf 5.8.2) al besloten dat het hulpmiddel in ieder geval een checklist moet bevatten
voor het controleren/ beoordelen van de werktekeningen, een handboek voor het technisch en
procesmatig uitwerken van het project en een handleiding/ stappenplan voor het maken van het
tunneldraaiboek.
De resultaten uit het onderzoek t.b.v. het verbeteren van de huidige situatie (zie hoofdstuk 5) vormden
een goede basis voor het opstellen van deze (deel)hulpmiddelen. Omdat gekozen is voor het
hanteren van een stappenplan en het technisch en procesmatig uitwerken van het project verdeeld
is over meerdere stappen (zie figuur 6.3), zijn de onderzoeksresultaten op dit gebied omgezet naar een
toelichting per stap (i.p.v. het ontwikkelen van een handboek voor het technisch en procesmatig uitwerken van het
plan, zoals in eerste instantie de bedoeling was).
Omdat het onderzoek hoofdzakelijk is gericht op bovengenoemde handelingen (aangezien dit in de
huidige situatie de verbeterpunten vormen in het werkvoorbereidingsproces) is voor de gewenste toelichtingen/
voorbeelden behorende bij de overige (sub)stappen in sommige gevallen nog extra onderzoek
verricht, bijvoorbeeld naar levertijden en prijsbepalingstijden van de verschillende engineeringsonderdelen (bekisting, installaties, wapening, prefab elementen en betonmortel). Voor het vaststellen van
dergelijke gegevens zijn met name de uitwerkingen van diverse tunnelgietbouwprojecten (te vinden
op trebbenet) gebruikt.
Nadat was vastgesteld wat, wanneer, door wie en hoe in de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten dient te gebeuren, is de verzamelde informatie per stap schematisch
gegroepeerd. Voor de schematisch weergave is gebruik gemaakt van stroomschema· s op basis van
een binnen Trebbe Bouw gehanteerde structuur (o.a. in het ' Handboek Kwaliteit ' ). De medewerkers zijn
hiermee vertrouwd en zullen direct weten wat er met de verschillende symbolen (zie figuur 6.4) wordt
bedoeld.
In het stroomschema zijn (in tegenstelling tot de binnen Trebbe Bouw gehanteerde structuur) de 'directe linken'
naar toelichtingen/ voorbeelden met een grijstint aangeduid (zie figuur 6.4). Deze bevatten
belangrijke informatie en vallen zo extra op.

(

)

I

I

Start! einde 'Stap X'

Input! output

Document
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Actie
Directe Link naar vorige/
volgende stap
Directe Link naar document
(toelichting/ voorbeeld)
behorende bij de substap

Figuur 6.4:
Gehanteerde
symbolen in
het
stappenplan
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De verschillende stappen hebben allen een eigen tabblad met bijbehorende kleuraanduiding
(verwijzing naar type handeling, zie figuur 6.2) en vermelding van de uit te voeren taak.
Achter het tabblad is per stap het stroomschema inclusief bijbehorende toelichtingen en
voorbeelden opgenomen (indien van toepassing) . De toelichtingen en voorbeelden zijn aangeduid met
X.1 en verder, waarbij X het cijfer van de (hoofd)stap bevat.
Om verwarring te voorkomen is eenduidigheid in het handboek een belangrijk punt, zo heeft de
verwijzing naar de toelichting exact dezelfde omschrijving gekregen als de toelichting zelf.
Ook dient gemakkelijk informatie toegevoegd/ gewijzigd te kunnen worden (zie paragraaf 6.1), vandaar
ook dat het handboek geen paginanummers bevat (immers bij wijzigingen zouden alle pagina · s opnieuw
hernummerd moeten worden) . Wel is per pagina (rechtsonder) het bladzijdenummer binnen het document
weergegeven (bijvoorbeeld 1/3) . Dit om er voor te zorgen dat alle bladen behorende bij een bepaalde
stap/ toelichting worden bekeken .
Het aanpassen van informatie in het losbladige systeem is dus eenvoudig. Wel is daarbij vermelding
van het versienummer op het document (linksonder) van belang, zodat men kan zien of ze over de
nieuwste versie beschikken. Een overzicht van de laatste versies per document is opgenomen in de
inhoudsopgave van het handboek.

6.3

Gebruik van het handboek

Doel van het afstudeerproject was ·Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van
het uitvoeringsteam bij het voorbereiden van een tunnelgietbouwproject ·. Zoals in paragraaf 6.2
staat beschreven is een handboek ontwikkeld waarin op basis van een stappenplan duidelijk wordt,
wat, wanneer, door wie en hoe gedurende de werkvoorbereiding van een tunnelgietbouwproject
dient te gebeuren. Een van de eisen die aan het handboek is gesteld is het (kunnen) opnemen van een
digitale versie op trebbe-net. In deze paragraaf zal allereerst duidelijk worden waar en hoe het
handboek op trebbe-net is terug te vinden , waarna duidelijk zal worden hoe het handboek (zowel de
papieren als de digitale versie) te gebruiken is.

6.3 . 1 Digitale versie van het handboek
Om er voor te zorgen dat alle participanten van het uitvoeringsteam (zowel op kantoor als op een
willekeurige bouwplaats) gemakkelijk over de in het handboek opgenomen informatie kunnen beschikken
is , in overleg met het bedrijf, besloten een digitale versie van het handboek op het interne netwerk
van het bedrijf te plaatsen. In de figuren 6.5 tlm 6.10 is weergegeven waar en hoe het handboek op
trebbe-net is terug te vinden.
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Figuur 6.8: In de map ' Standaarddocumenten wvb '
is de map · Handboek tunnelgietbouw · opgenomen .
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13 ' Moken keuze warme, I<Dude Qletbouw +vaststellen eisen betonmortel'
14 · Afspraken maken m.b .t. levering betonmorter
15 ' MOUS·punten vaststellen '

16 'Controleren) beoordelen definitieve tekeningen o.a ., leveranciers '

17 'Overig materiaal en materieel bestellen '
18 'Werkinstructies maken '
Tur•nelbeklstlr•g & tunnelgietbouwproces

Figuur 6.9 : In de map ' Handboek tunnelgietbouw Is per stap een afzonderlijke map
opgenomen.

~ Stap 2 ·uitvoeringsplanning maken ·
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....
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iJ ToelichtinQ 2 .! ·Opstellen uitvoeringsplanning •
[) Voorbeeld 2.2 tm 2.4 'Uitvoeringsplanningen •

~ Deze map verplaatsen

IQ Deze map kopieren
•

Deze map op het web pubiceren

~ Oe bestanden 11 deze map per
e-mail verzenden

)( Deze map verwijderen

Andere locaties

Mijn netwerkJocaties

Figuur 6.10: In de afzonderlijke mappen zijn het stroomschema, de eventuele toelichtingen
en voorbeelden opgenomen, met elk een eigen symbool.

Het was gewenst het gehanteerde kleurgebruik voor de aanduiding van de verschillende
'type ' handelingen (zie figuur 6.2) ook door te voeren in de kleur van de documentmappen van de
verschillende stappen (zie figuur 6.9), Dit bleek helaas niet mogelijk. Echter, zoals ook in paragraaf
6.2 is aangegeven doet het ontbreken van de kleur voor aanduiding van de 'type' handeling geen
noemenswaardige afbreuk aan de inhoud van de documenten.
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6.3.2

Trebbe Bouw

Gebruik van het handboek

Een belangrijk document voor het doorlopen van het stappenplan is het 'Takenoverzicht' welke op
trebbe-net in de map ' Handboek tunnelgietbouw' is terug te vinden (zie figuur 6.9) en in de
papierenversie van het handboek achter het tabblad 'Gebruiksaanwijzing ' (zie figuur 6.11 voor een
gedeeltelijke weergave van dit document).

Werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten
TAKENOVERZICHT (te kopiëren of uit te printen vanaf trebbe-net)

Projectnaam:......................................................... .
Werknummer: ....................................................... .

Vaststellen benodigde voorbereidingsactiviteiten tijdens
startvergadering

c:J

n.v.t.
~ verwijzing naar procedure (handboek kwaliteit)/ standaard

documenten of toelichting (achter bijbehorend tabblad)

Figuur 6.11: Gedeeltelijke weergave van het
takenoverzicht behorende bij de
werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten.

In het takenoverzicht zijn alle te nemen stappen inclusief substappen benoemd. Achter iedere
substap staat in de eerste kolom (indien van toepassing) de code van de te hanteren procedure (vanuit het
'Handboek Kwaliteit') en/ of het te hanteren standaarddocument (te vinden op trebbe-net). In de tweede
kolom is voor iedere substap aangegeven of er een toelichting/ voorbeeld in het handboek
opgenomen is. De toelichtingen en voorbeelden hebben allen een eigen documentnummer waarin
het eerste cijfer verwijst naar de bijbehorende stap. De verschillende toelichtingen en voorbeelden
zijn achter bijbehorend tabblad (of bijbehorende map op trebbe-net) terug te vinden.
Zoals in de voorgaande paragraaf is vermeld bevat ieder document (links onderin) een versienummer.
Bij het gebruiken van de verschillende documenten kan in de inhoudsopgave worden gezien of men
over de nieuwste versie beschikt. Bij het hanteren van de gegevens op trebbe-net mag men er van
uitgaan dat nieuwe gegevens direct zijn verwerkt in de hier te vinden documenten (wel is het daarbij
zaak dat één persoon wordt aangewezen voor het beheren van de documenten).
Wanneer de substap is afgerond dient deze in het takenoverzicht afgevinkt te worden. Ten behoeve
van het afvinken dient een kopie gemaakt te worden van het document in het handboek, of dient
het takenoverzicht vanaf de w-schijf geprint te worden. Het afvinken van de verschillende
substappen moet er voor zorgen dat er geen belangrijke stappen gedurende het
werkvoorbereidingsproces worden overgeslagen. Daarbij dient eerst stap 1 afgerond te zijn, voor
met stap 2 begonnen kan/ mag worden. Dit biedt een hoge mate van zekerheid dat de gewenste
informatie op tijd wordt verkregen, een juiste afstemming ontstaat tussen de verschillende
engineerings-onderdelen en alle voor de tunnelploeg benodigde informatie in het tunneldraaiboek
wordt opgenomen . Het afvinken ' indien afgerond' wil ook zeggen dat kennis is genomen van de
genoemde procedures, toelichtingen en voorbeelden .
Wanneer buiten het doorlopen van het stappenplan specifieke informatie wordt gezocht over een
bepaald onderwerp in relatie tot de werkvoorbereiding van een tunnelgietbouwproject, kan in
eerste instantie gebruik worden gemaakt van de tabbladen. Zo hebben alle blauwe tabbladen
bijvoorbeeld betrekking op inkoopactiviteiten en alle oranje op het technisch en procesmatig
uitwerken van het plan (zie ook figuur 6.2) . lets nauwkeuriger zijn de op de tabbladen opgenomen
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tekstuele aanduidingen van de uit te voeren taak/ taken behorende bij de stap. Zo is di rect te zien
achter welke tabblad iets te vinden is over bijvoorbeeld het vaststellen van de plaats van MOUSpunten .
Wanneer nog specifiekere informatie wordt gezocht biedt de digitale versie van het handboek een
heel groot voordeel. Wanneer men bijvoorbeeld op zoek is naar informatie m.b .t dilataties, dan kan
de computer eenvoudig alle documenten uit het handboek doorlopen en aangeven waar het woord
'dilatatie' voorkomt (zie figuren 6.12 en 6.13 ).

Geef de gewenste

zoekcriteria op
stap 2 'Uitvoeringsplanning maken '
stap 3 'Inventariseren mogelijke verstoringen

~ Albeeltlngen, """""' ei
Wleobestonden
~ DoaJnerten

(l el<stver~

spreadsheets ett.)

Jl'

+ onderzoeken uitvoeringsaft ernatieven •

stap 4 ' Bijstellen uitvoeringsplanning en afgeleide schema's opstellen ·
stap 5 ' Eventueel extra offertes aanvragen en ' reserveren ' tunnelploeg '
stap 6 ·Controleren, beoordelen werl<tekeningen ontwerpende partijen + kopersopties '

stap 7 ' Uitbesteding, opdrachten bevestigen aan

onderaannemers en leveranciers ·

Stap 8 •Kistinzet en stortschema vastleggen ·

~ Ale bestanden en I!I!JDOOfl
~ Printers, c~ ei
personen

W Irformoöe in ~ en
ondetstOU"oirlQ

-11,

Laatste wljztoino7

·-~~ .

v",

stap 10 'Leveringsschema · s opsteien ·
stap 11 ·Controleren, beoordelen voorlopige tekeningen a. a. en leveranciers '
Stap 12 'Afstemming 1 optimalis~t ie tussen de verschinende engineeringsonderdelen •
[:) stap 13 'Maken keuze warme, koude gietbouw+ vaststellen eisen betonmortel '

stap 14 ·Afspraken maken m.b.t. levering betonmortel ·

g

Stap l5 'MOUS-punten vastst ellen ·

~ Uw voorb!u-en _ .....,

Zoeken il:

~ dboek tunnelg ietbouw

Mogeijk wh ...
~op net Intemot

Oe voleöge ei gedeeleii<e
bestondsnoom:

Stap 16 ' Controleren, beoordelen definitieve tekeningen o.a., leveranciers'

Geav.-.ceerde opties

I

Vorioe

i[

Zoeken

I

Figuren 6.12 en 6.13: Zoekmachine te gebruiken voor het vinden van specifieke informatie in het handboek

6.4

Toetsing en implementatie van het handboek

De ultieme toetsing van het ontwikkelde hulpmiddel heeft nog niet plaatsgevonden (kunnen. vinden).
Hiervoor zou het handboek bij de start van de werkvoorbereiding van een aantal
tunnelgietbouwprojecten overgedragen moeten worden aan het uitvoeringsteam, waarna gedurende
het werkvoorbereidingsproces moet worden vastgesteld of het team baat heeft bij het hulpmiddel,
of er informatie gemist wordt en of de opbouw van het handboek duidelijk is .
Van een dergelijke toetsing is dus (nog) geen sprake geweest . Wel is het handboek voorgelegd aan de
Hoofd Werkvoorbereiding van de Trebbe Bouw vestiging in Zwolle en aan een TU/e begeleider (tevens
freelan ce trainer bij het Gietbouwcentrum en eigenaar van Buro OP+ ; hoofdzakelijk gericht op het geven van strategische
adviezen op het gebied van management en organisatie) . Beide hebben veel kennis van zaken als het gaat om

bedrijfsstructuren, het verloop van de werkvoorbereiding , als ook om tunnelbekisting. De reactie
van beide personen zijn in deze paragraaf opgenomen . Uit de reactie van de Hoofd
Werkvoorbereiding valt op te maken dat het ·Handboek Werkvoorbereiding Tunnelgietbouw' bij
twee binnenkort startende tunnelgietbouwprojecten getoetst zal worden en daaraan voorafgaand
(als aftrap) op de eerst volgende 'Afdelingsoverleg Werkvoorbereiding' gepresenteerd/ toegelicht zal
worden.
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Hoofd Werkvoorbereiding
In de beoordeling van het afstudeerwerk schreef de Hoofd
afstudeerbegeleiden het volgende m.b.t. het ontwikkelde handboek:

Trebbe Bouw

Werkvoorbereiding

(tevens

'Het ontwikkelde stappenplan met systematische opbouw en uitgebreide uitleg werkt vooral voor
de minder ervaren werkvoorbereiders (maar ook projectleiders en uitvoerders) verhelderend.
Ik denk dat de minder ervaren werkvoorbereiders het complete stappenplan gaan gebruiken en de
ervaren 'rotten · alleen enkele onderdelen gaan gebruiken als naslagwerk. Dit kan vanwege de
opbouw van dit document ook goed.
De meeste wvb 'ers gaan denk ik de checklists e.d. digitaal kopiëren naar hun werk en daar
bijhouden. Voor het (digitale) beheer wordt 1 persoon aangesteld (ik denk I/se i.c.m. mij).
Bij de twee binnenkort startende tunnelprojecten (woningen Dronten (start januari 2009) en appartementen
waarvan ik er een ga bemannen met een ervaren en een ga bemannen met
een minder ervaren werkvoorbereider, kan ik mooi kijken hoe dit handboek ervaren wordt in de
praktijk en hopelijk (d.m.v. evaluaties! toevoegingen) tot leven komt. Bij het grootste werk (Almere) heb
ik momenteel ook I/se tijdens de ruwbouw ingepland als ondersteuning! aankomend
werkvoorbereider.
Almere (start maart 2009)),

Als aftrap mag I/se het handboek bij het volgende afde/ingsoverleg werkvoorbereiding gaan
presenteren/ toelichten . '

TU/e begeleider
Ook tijdens het doorlopen van het handboek met de TU/ e begeleider (tevens freelance trainer van het
Gietbouwcentrum en eigenaar van Buro OP+; hoofdzakelijk gericht op het geven van strategische adviezen op het gebied van
management en organisatie) werd het ontwikkelde handboek als bruikbaar hulpmiddel beoordeeld. Wel

werd tijdens het doorlopen van het stappenplan duidelijk dat de keuze voor toepassing van warme of koude gietbouw eerder in het stappenplan aan de orde dient te komen. De keuze heeft gevolgen
voor het wel of niet meenemen van gaskachels in de tunnelkisten, wat al meegenomen moet
worden bij de inkoop van de bekisting. De keuze voor toepassing van warme - of koude gietbouw (in
zou voor het optimaal laten verlopen van het
het handboek vallend onder stap 13)
werkvoorbereidingsproces dan ook eigenlijk onder stap 3 ·Inventariseren mogelijke verstoringen en
onderzoeken uitvoeringsa/temotieven ' moeten vallen.
Daarnaast werd (terecht) aangegeven dat er in het stappenplan bij het maken van de verschillende
beslissingen onvoldoende aandacht wordt besteed aan de terugkoppeling met het vastgestelde
budget. Een belangrijk aspect aangezien uiteindelijk alles draait om het verkrijgen van een
rendabele uitvoering van het project.
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7.

Trebbe Bouw

Evaluatie, (beleids)aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek

In dit hoofdstuk wordt terugkeken op het afstudeerproject, worden (beleids)aanbevelingen gegeven
voor het bedrijf en worden er suggesties aangedragen voor eventueel verder onderzoek.

7.1

Evaluatie

Voor het evalueren van het afstudeerproject is onderscheid gemaakt in het verkregen eindproduct
en het doorlopen proces.

7. 1. 1

Productevaluatie

Na een uitgebreide probleemanalyse naar het verloop van het voorbereidingstraject van
tunnelgietbouwprojecten binnen het bedrijf Trebbe Bouw kon onder andere worden geconcludeerd
dat de werkvoorbereiding van dergelijke projecten in de huidige situatie niet optimaal verloopt. Om
de huidige situatie te verbeteren is onderzoek verricht, waarin op basis van een analyse naar vier
binnen Trebbe Bouw gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten , informatie van het Gietbouwcentrum,
verkregen informatie tijdens het vak ' Materieelgebruik in de Bouw' , opgedane kennis tijdens het
project 'Participerend Observeren ' en interviews met onder meer werkvoorbereiders en
projectleiders van het bedrijf, betrouwbare en geldige antwoorden zijn verkregen op de gestelde
probleemstellingen.
De verkregen onderzoeksresultaten vormden daarmee een goede basis voor het ontwikkelen van het
hulpmiddel. Om het uitvoeringsteam te begeleiden bij het voorbereiden van een
tunnelgietbouwproject is een stappenplan opgezet waarmee gedurende de werkvoorbereiding
duidelijk wordt wat, wanneer, door wie en hoe uitgevoerd dient te worden. Het volgen van het
stappenplan zalleiden tot een effectief en efficiënt verloop van het werkvoorbereidingsproces.
Een daadwerkelijke toetsing van het ontwikkelde hulpmiddel heeft nog niet plaatsgevonden (kunnen
Hiervoor zou het handboek bij de start van de werkvoorbereiding van een aantal
tunnelgietbouwprojecten overgedragen moeten worden aan het uitvoeringsteam, waarna gedurende
het werkvoorbereidingsproces moet worden vastgesteld of het team baat heeft bij het hulpmiddel,
of er informatie gemist wordt en of de opbouw van het handboek duidelijk is. Wel geeft de Hoofd
Werkvoorbereiding van de Trebbe Bouw vestiging in Zwolle aan: 'Het ontwikkelde stappenplan met
systematische opbouw en uitgebreide uitleg, werkt vooral voor de minder ervaren
werkvoorbereiders (maar ook projectleiders en uitvoerders) verhelderend. Ik denk dat de minder ervaren
werkvoorbereiders het complete stappenplan gaan gebruiken en de ervaren 'rotten' alleen enkele
onderdelen gaan gebruiken als naslagwerk. Dit kan vanwege de opbouw van het document ook
goed. ·
vinden).

Ook over het mogelijk ontbreken van informatie is nagedacht. Omdat ieder project anders is, is het
goed mogelijk dat de in het handboek opgenomen informatie niet voor ieder project representatief
is . Er zijn wellicht andere uitvoeringsmogelijkheden/ aandachtspunten die in dit handboek niet
genoemd zijn. Echter, door hier bij het ontwikkelen van het handboek bewust rekening mee te
houden, kan nieuwe informatie gemakkelijk in het losbladige systeem worden opgenomen, zonder
dat het gehele handboek aangepast moet worden (zie ook paragraaf 6.2 ' Gevolgde aanpak bij het ontwerpen
van het handboek').

Uiteindelijk is een bruikbaar hulpmiddel achtergelaten voor het bedrijf, waarmee de gewenste
doelstelling voor het afstudeerproject is behaald.

7. 1.2

Persoonlijke procesevaluatie

Het afstudeerproces is niet geheel zonder obstakels verlopen . Uit het masterproject 'Participerend
Observeren' (het eerste gedeelte van het afstudeertraject) zijn destijds geen concrete problemen/
knelpunten voortgekomen . Het project was met name gericht op de uitvoeringsfase van
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tunnelgietbouwprojecten, waarbij aangegeven werd dat de problemen/ knelpunten in relatie tot
deze bouwmethode zich in de voorbereidingsfase van het bouwproces zouden bevinden. Met dit
gegeven is begonnen aan het afstudeerproject. Omdat er, zo bleek achteraf, geen goed plan van
aanpak is geschreven, was in eerste instantie niet voldoende onderzocht wat specifiek de
problemen/ knelpunten in het voorbereidingstraject zijn. Medewerkers van Trebbe Bouw gaven aan
voor dergelijke projecten behoefte te hebben aan een hulpmiddel voor de werkvoorbereiding. Op
basis daarvan is in eerste instantie alle mogelijke informatie verzameld die in relatie tot
tunnelgietbouwprojecten in het hulpmiddel aan bod zouden moeten komen. Later gaven de
begeleiders aan, terecht, dat niet het bedrijf aan moet geven waar behoefte aan is, maar dat ik
zelf, als onderzoeker, moet achterhalen of het ontwikkelen van een dergelijk hulpmiddel
daadwerkelijk zou kunnen leiden tot het verbeteren van het verloop van het voorbereidingstraject
van tunnelgietbouwprojecten binnen het bedrijf. Het viel niet mee om na het vaststellen en
achterhalen van een grote hoeveelheid gegevens weer helemaal 'blanco' onderzoek te verrichten
naar aanwezige problemen/ knelpunten in het proces.
Daarnaast was gedurende de onderzoeksfase lange tijd het doel om ook een hulpmiddel te
ontwikkelen ten behoeve van de bouwmethodekeuze. Hier is echter vanaf gestapt, omdat het
ontwikkelen van twee bruikbare hulpmiddelen te veel tijd in beslag zou gaan nemen en er
bovendien al veel geschreven is over het kiezen van de meest geschikte bouwmethode. Voor de
vorderingen gedurende de onderzoeksfase was het wellicht beter geweest wanneer er van begin af
aan een duidelijke keuze was gemaakt voor één van de twee onderwerpen. Ik heb echter geen spijt
van de tijd die ik in het onderzoek ten behoeve van de bouwmethodekeuze heb gestoken. Met name
door het maken van een kostprijsvergelijking tussen verschillende binnen Trebbe Bouw toegepaste
bouwmethoden heb ik veel geleerd.
Het ontwikkelen van het hulpmiddel verliep in tegenstelling tot de onderzoeksfase redelijk
voorspoedig. Wel hebben de begeleiders een belangrijke bijdrage geleverd in het verkrijgen van een
eenduidig, compact en logisch opgebouwd hulpmiddel.
Daarnaast heeft het afstuderen binnen het bedrijf er toe geleid dat ik nu een veel beter beeld heb
van wat er (algemeen gezien) binnen een bouwbedrijf door wie en wanneer moet gebeuren. Ook het
bijwonen van afdelingsoverleggen voor de werkvoorbereiding, het bezoeken van de Betonvakdagen
in Gorinchem en het geven van presentaties over tunnelgietbouw voor uitvoerders en projectleiders
van Trebbe Bouw, als ook voor studenten van zowel het Deltion College als het Windesheim College
in Zwolle, zijn belangrijke leermomenten geweest.

7.2

(Beleids)aanbevelingen

In de conclusie van de probleemanalyse (zie paragraaf 4.2.6) is aangegeven dat veel gevonden
problemen niet alleen voor de voorbereiding van tunnelgietbouwprojecten gelden, maar in een
breder kader moeten/ kunnen worden gezien. Voor een effectief en efficiënt verloop van het
voorbereidingstraject van een bouwproject zou het gewenst zijn ·dat er voor de
werkvoorbereidingsfase al uitgebreider naar de technische en procesmatige uitwerking van een plan
wordt gekeken. Door verschillende geïnterviewden wordt aangegeven dat het invoeren van een
planvoorbereidingsfase (vóór de werkvoorbereidingsfase) of het eerder betrekken van ervaren
werkvoorbereiders/ projectleiders bij de voorbereidingen mogelijke oplossingen zijn. Daarnaast is
het verbeteren van evaluaties en kennisbarging een heel belangrijk punt.
In het Handboek Kwaliteit van Trebbe Bouw staat dat 'een continue toetsing en bewaking van het
kwaliteitssysteem zullen leiden tot aanvulling en verbetering'. Hetzelfde principe zou binnen
Trebbe Bouw moeten gelden voor het voorbereiden en uitvoeren van een bouwproject, in de huidige
situatie wordt hier te weinig aandacht aan besteed. Zoals ook al eerder in het verslag naar voren
kwam is Trebbe Bouw momenteel bezig is met het verbeteren van de procedure aangaande het
houden van projectevaluaties. Daarbij is het grondig evalueren van zowel het verloop van de
voorbereidings- als van de uitvoeringsfase gewenst. Nog belangrijker is het vastleggen van
opgetreden problemen, verbeterpunten en nieuwe toepassingen in een centraal document, zodat de
werkzaamheden bij volgende bouwprojecten efficiënter en effectiever zullen verlopen.
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7. 3

Trebbe Bouw

Suggesties voor verder onderzoek

Gedurende de probleemanalyse zijn in relatie tot het voorbereiden van tunnelgietbouwprojecten
binnen Trebbe Bouw een aantal verbeterpunten geconstateerd die in het vervolg van het
afstudeertraject buiten beschouwing zijn gelaten (zie hoofdstuk 4 ·Probleemanalyse· en paragraaf 5.1
' Doelstelling en afbakening van het onderzoek ' ). Twee aspecten die buiten beschouwing zijn gelaten maar
wel belangrijke verbeterpunten vormen binnen het bedrijf, zijn ·het kiezen van de meest geschikte
bouwmethode volgens concrete beslissingscriteria · en ·het opheffen van het spanningsveld tussen
de bouwvoorbereiding en het verkooptraject ·. Zoals eerder in het verslag aangegeven , is er met
betrekking tot beide onderwerpen al veel geschreven. Verder (literatuur)onderzoek zal dan ook
waarschijnlijk betrekkelijk eenvoudig tot verbeteringen kunnen leiden. Wel moet daarbij beseft
worden dat bij het maken van de bouwmethodekeuze lang niet alles bekend is (kosten ook niet) en dat
de koper het liefst tot aan de oplevering nog wijzigingen door wil kunnen voeren.
Daarnaast is geconcludeerd dat er weinig bouw- en uitvoeringstechnische kennis is bij de
ontwerpende partijen (architecten en constructeurs), dat schoolverlaters vaak weinig tot geen
praktijkervaring hebben en dat er in de doorlopen opleidingen vaak weinig aandacht wordt besteed
aan voor- en nadelen van bouwmethoden . Onderzocht zou kunnen worden hoe het
onderwijssysteem verbeterd zou kunnen worden als het gaat om kennis van mogelijkheden en
technologische oplossingen.
Een ander aspect dat afgebakend is in het onderzoek betreft het feit dat tunnelgietbouw steeds
minder vaak wordt toegepast, wat de onbekendheid met mogelijkheden en technologische
oplossingen bij een grote groep werkvoorbereiders niet ten goede komt . Tunnelgietbouw wordt
steeds minder vaak toegepast, omdat het aantal grote woningbouwprojecten in Nederland afneemt
en tunnelbekisting met name interessant is bij seriematige woningbouw. Er zou verder onderzoek
verricht kunnen worden naar het rendabel maken van tunnelgietbouw bij kleinere bouwprojecten.
Tot slot is een diepgaander onderzoek gewenst naar toepassing van warme- en koude gietbouw.
Tijdens het onderzoek ter verbetering van de huidige situatie zijn op basis van literatuuronderzoek
enkele voor- en nadelen van beide toepassingen genoemd , echter is niet vastgelegd wanneer
gekozen zou moeten worden voor koude gietbouw en wanneer voor warme. Het verder kwalificeren
van de voor- en nadelen is dan ook gewenst; hoeveel duurder is bijvoorbeeld de betonmortel bij
koude gietbouw, hoeveel wordt er bij deze toepassing bespaard op gas kosten, hoeveel extra tijd
gaat er bij toepassing van koude gietbouw zitten in het nalopen van de bekistingsnaden, hoeveel
tijd wordt er gewonnen door het niet meer hoeven aan te sluiten van gasslangen en wat is het
verschil in het verloop van de sterkteontwikkeling bij beide toepassingen?
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Bronnen lijst
Geschreven bronnen
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2.
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4.
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Afbeeldingen en informatie over het bedrijf Trebbe Bouw en de door dit bedrijf
gerealiseerde en in uitvoering zijnde projecten;
www .trebbenet.nl & www.trebbe.nl.
Informatie betreffende NEN-EN-150 9001-2000; www2.nen.nl.
Afbeelding van het tunnelgietbouwproces; www.hbobouwkunde.nl.
Informatie en afbeeldingen met betrekking tot de bouwmethode tunnelgietbouw;
www. wikipedia. nl.
Informatie en afbeeldingen van de projecten ' Red', 'Yellow' en 'Blue';
www. redyellowblue. nl.
Diverse afbeeldingen en informatie met betrekking tot (tunnel)gietbouw;
www. gietbouwcentrum. nl.
Afbeelding Tube-Loek steiger; www.thiel.nl.
Toelichting dilataties; www.perfectbouw.nl.
Afbeeldingen van het maken van een gespouwde kim; www.dehoven .web -log.nl.
Afbeelding isokorf; www.schock.nl.
Informatie over het verankeringssysteem HELI; www. normteq.nl.
Afbeelding stekanker; www.demu.nl.
Toelichting gevelband; www.architectenweb.nl.
Afbeelding en toelichting holle wand; www.alvon.nl.
Afbeelding warry-bok; www.bouma.nl.
Afbeelding stekkenbak; www.hakron.nl.
Afbeeldingen en informatie over het project Boulevard; www.boulevardwonen.nl.
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