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Voorberetden van Tunnelgietbouwproj ecten

Bijlage II :

Bijlagen

Probleemanalyse (1)

In deze bijlage zijn de opzet, uitvoering en resultaten van het eerste gedeelte van de
probleernanalyse opgenornen. Duidelijk zal worden waar in de verschillende fases van het
voorbereidingstraject zich de problernen/ knelpunten voordoen in relatie tot ' het kiezen van de
bouwrnethode' en ' het voorbereiden van een tunnelgietbouwproject · .

TGB

UITVOEREN
TUNNELGIET•
BOUWPROJECT

Probleemanalysl'

Participerend Obse.rveren

KIEZEN
BOUWMETiiOOE

Figuur 11-1: Schematische weergave van de afbaken1ng van de probleemanalyse (TGB = tunnelgietbouw)

11-1

Vr aagstelling

Doelstelling
De doelstelling behorende bij het eerste deel van de probleernanalyse luidt: ·Het achterhalen van
alle problemenl knelpunten in het voorbereidingstraject van tunne/gietbouwprojecten binnen
Trebbe Bouw ' .

Probleemstellingen
Op basis van de gestelde doelstelling zijn de volgende probleemstellingen geformuleerd:
1.

Hoe verloopt het voorbereidingstraject (van schetsontwerp· tlm werkvoorbere;din!Jsfase) binnen
Trebbe Bouw (in theorie)?
2. Wat zijn (indien oanwezig) de problemen/ kne{punten in relatie tot het maken van de
bouwmethodekeuze binnen Trebbe Bouw?
3. Wat zijn (indien aanwezig) de problemenl knelpunten in relatie tot het voorbereiden van een
tunnelgietbouwproject binnen Trebbe Bouw?

Onderzoeksvragen
Voor de beantwoording van de verschillende probleemstellingen zijn onderzoeksvragen opgesteld:
•

Probleemstelling 1: · Hoe verloopt het voorbereidingstraject (van schetsontwerp- tlm
werkvoorbereldingsfase) binnen Trebbe Bouw (in theorie)? '
1a: Welke taken/ werkzaamheden dienen uitgevoerd te warden in het voorbereidingstraject?
1b: Wanneer dienen de taken/ werkzaamheden uitgevoerd te warden?
1c: Hoe dienen de taken/ werkzaamheden uitgevoerd te warden?
1d: Wat zijn taken/ verantwoorde/ijkhedenl bevoegdheden van de verschil/ende betrokkenen?

•

Probleemstelling 2: 'Wa,t zijn (indien aanwezlg) de problemen/ knelpunten in re la tie tot het maken
van de bouwmethodekeuze binnen Trebbe Bouw? '
2a: Wie maakt de bouwmethodekeuze?
2b: Wanneer wordt de bouwmethode bepaa/d?
2c: Hoe wordt de bouwmethode bepaald?
2d: Wat zijn (indien aanwezig) problemen/ knelpunten bij het maken van de bouwmethodekeuze?

Ilse van der Vegte
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•

Probleemstelling 3: ·Wat zijn (indien aanweiig) de problemen/ knelpunten in relatie tot het
voorbereiden van een tunnelgietbouwproject binnen Trebbe Bouw?'
Jo:
Jb:
Jc:
Jd:
Je:

2. 2

8ijlagen

Welke voorbereidingsactiviteiten in relatie tot tunnelgietbouwprojecten vinden plaats?
Wanneer vinden de voorbereidingsactiviteiten ploats?
Door wie warden de voorbereidingsoctiviteiten uitgevoerd?
Hoe worden de voorbereidingsactiviteiten uitgevoerd?
Wat zijn (indien aanwezig) de problemenl kne/punten bij het voorbereioen van een
tunnelgietbouwproject binnen Trebbe Bouw?

Opzet en uitvoering van het onderzoek

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en daarmee de probleemstellingen zijn data
verzameld. De onderzoekseenheid waarover in het eerste deel van de probleemanalyse uitspraken
zijn gedaan, betreft het voorbereidingstraject van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw.
Om uitspraken te doen over het voorbereidingstraject zi.jn de medewerkers van Trebbe Bouw
ge·1·nterviewd welke in relatie tot tunnelgietbouwprojecten betrokken zijn (geweest) in de fasen
schetsontwerp t/m werkvoorbereiding. ln overleg met de bedrijfsbegeleider zijn enkele
medewerkers benaderd van 'Zowel de Trebbe vestiging in Zwolle als Enschede. In totaal z.ijn er t.b.v.
het eerste gedeelte van de probleemanaiyse zes gesprekken gehouden waarbij in totaal twee
werkvoorbereiders, een projectontwikkelaar, een projectcoordinator, drie projectleiders en een
coordinator werkvoorbereiding betrokken waren. De .gesprekken zijn zo open mogelijk gehouden om
op een zo breed mogelijk vlak informatie te verkrijgen en te achterhalen water in de verschillende
fa sen van het bouwproces speelt. Direct na afloop van ieder gesprek is de verkregen 1nformatie
samenvattend genoteerd. In bijlage Ill :zijn deze samenvattingen (anoniem) opgenomen.
Naast de interviews is er voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen gebruik gemaakt van
vastgestelde gegevens in het Procedurehandboek van Trebbe Bouw en kennis vanuit participerende
observatie (vier weken meegelopen met de werkvoorbereiding va.n een tunnelgietbouwproject).
De gehanteerde dataverzamelingsmethode(n) en de gebruikte bronnen per onderzoeksvraag zijn
weerge.geven in tabel 11-1 op pagina 5.
In de paragrafen 11-3 t/m 11·5 zijn vervolgens de resultaten van het onderzoek per probleemstelling
opgenomen. Paragraaf 11·6 bevat tot slot de condusie van het eerste gedeelte van de
probleemanalyse.
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Dataverzameling Probleemanalyse (1)
Doelstelling: 'Het achterhalen van a/le problemen/ knelpunten in het voorbereidingstraject van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw'
Type antwoord

Ptobleemslelllngen en onderzoeksvrngen

Dataver2amel111gsnwthode
Llt('r ul11111

l11t(·1v1ew

B1on

Obw1> .i1 I<:

f1<ll10lXlC~ K~,M

PO

Pl

PL

WVb

x

x

x

x

Pro)t'Cl PO

l. Hoe venoopt net vooroere1omg~traJeCt (van so Vm werk:voorbereldlngsfase) omnen 1reu.,.. 1:1ouw (In thf:'Orie).

a Welke taken/ werkzaamheden dierten uitgevoerd te warden in het voorbereidingstraject?

opsomming taken/ werkzaamheden in het
voorbereidingstraject (so l/m werl<voort:>en.>fdlnssrase)

x

x

b Wanneer dienen de taken/ werl<zaamheden uitgevoerd te warden?

toelichting wanneer taken/ werkzaamheden
ultgevoerd dienen te warden

x

x

c Hoe dienen de taken/ werkzaamheden uitgevoerd te warden?

omschrijving hoe de taken/ werkzaamheden
uitgevoerd dienen te warden

- -x

d Wat 2ijn taken/ verantwoordelijkheden / bevoegdheden van de verschillende betrokkenen?

x
X(open)

x

omschrijving taken/ verantwoordelijkheden en

x

bevoegdheden van betrokkeneri
~.

vvat ZlJn (lndien aanwezlg) oe problemen/ Knetpumen DIJ net maKen van

Cle

oouwmetnoaeKeuze bmnen lreooe tlouwf

a Wie maakt de bouwmethodekeuze?

benoeming wie bouwmethode kiest

-

x (open)

x

x

x

x

b Wanneer wordt de bouwmethode bepaald?

toelichting wanneer bouwmethode wordt gekozen

-

x (operl)

x

x

x

x

c Hoe wordt de bouwmethode be.paald?

omschrijvfng hoe de bouwmethode wordt bepaald

X(open)

x

x

x

x

x (open)
,_

x

x

x

x

x

x

x

x

d Wat zijn (htdien aanweng) problemen/ knelpunten bij het maken van de bouwmethodekeuze?

opsommlng problemen/ knelpunten bij het
maken van de bouwmethodekeuze

-

--

IJ. wat ZlJn (lndleri aanwezlg) oe proo1emenf 1rne1punten DIJ net vooroere1oen van een tunne1g1eux>uwpro)ecu

a Welke voorbereldingsactiviteiten in reliltie tot tunnelgietbouwprojecten vinden plaats?

opsomming voorbereidingsactiviteiten in relatie

X (open)

x

tot tunnelgietbouwprojecten
b Wanneer vlnden de voorbereidingsactiviteiten plaats?

toelichting wanneer voorbereidingsactiviteiten

c Door wie warden de voorbereidingsactiviteiten uitgevoerd?

plaatsvinden
omschrijving door wie voorbereidingsactiviteiten

x (open)

omschrijving hoe de voorbereidirigsactiviteiten

e Wilt zijn (indien aanwezig) de probLemen/ knelpunten bij het voorbereiden van een tunnelgfetbouwproject

opsomming problemen/ knelpunten bij het voor-

l(

(open)

x-

X(open)

x

x

x (open).

-

-

x
x

x

x

x

x

x

x

x

.)(

x

x

x

x
x

x

warden uitgevoerd
binnen Trebbe Bouw?

x

x
x

warden uitgevoerd
d Hoe warden de voorbereidlngsactiviteiten uitgevoerd?

x

bereiden van tunne\gietbouwprojecten

PO
PC

" proJedontWikkel~~r
~

projectcoordlnator

PL ~ proJei:tleiden

WVB : werkVoorbereiders
Project PO

~

project Pan iciperend Observer en

(2 weken meegelopen met de uitvoeri ng en 4 weken met de
werl<voorbereidlng Viii\ een tunnelgletbouwproje<:t)
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11-3

Het verloop van het voorberei dingstraject (van schetsontwerp- t/m werkvoorbereidingsfase)
bitinen Trebbe Bou w (in theorte) (beantwoording probteemstelling 1)

Op basis van diverse orienterende gesprekken rnet medewerkers van Trebbe Bouw (zJe bijlage 1111 en
met narne procedures uit het · Handboek .Kwatiteit ' werd duidelijk hoe het voorbereidingstraject
(van schetsontwerp t/m werkvoorbereiding) binnen Trebbe Bouw dient te verlopen.
In het ' Handboek Kwatiteit ' heeft Trebbe Bouw een checklist opgenomen (zie bijlage IV) met taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende betrokken personen gedurende het
voorbereidingstraject van het bouwproces (van schetsontwerp- t/m werkvoorbereidingsfase). Het document is
een checklist voor zowel interne ontwikkeling (hierbij is Trebbe Bouw de opdrachtgever), als externe
ontwikkeling (met een externe opdrachtgever) van eeri project.
In figuur 11 -2 is een fragment opgenomen van de checklist, waarin dutdelij k wordt dat uit de
checklist valt op te maken welke taken/ werkzaamheden uitgevqerd dienen te worden (beantwoording
onderzoeksvraag la), wanneer de taken/ werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden (beantwoording
onderzoeksvraag lb) en wat de taken/ verantwoordelijken/ bevoegdheden van de verschillende
betrokkenen zijn (beantwoording onderzoeksvraag ld). In de checklist is voor de desbetreffende taken
aangegeven wie het initiatief (I) neemt, wie de opsteller (O) is, wie verantwoordelijk (V) blijft en
welke personen (de plicht hebben om) advies (te) geven <Al·
Daarbij moet worden vermeld dat bij, interne ontwikkeling van een project de projectontwikkelaar
gedurende het voorbereidingstraject verantwoordelijk is voor het verloop fn de schetsontwerpfase,
de voorlopige ontw'erpfase1 de definitleve ontwerpfase en de verkoopfase. De projectcoordinator is
de verantwoordelijke gedurende de besteksfase 1 waarna de verantwoordelijkheid wordt
overgedragen aan de projectleider. ledere fase dient door de verantwoordelijken afgerond te
worden met een fase-verslag, dat ter goedkeuring aan de directie van Trebbe Bouw wordt
voorgelegd .
Wanneer er sprake is van een externe opdrachtgever dan rust de verantwoordelijkheid van de
uitwerktng en de bewaking van de planning van het ontwikkelingstraject geheel in handen van de
projectcoordi nator. Deze dient, afhankelijk van het moment van betrokkenheid, de fases vast te
stellen door vermelding in het bouwteamverslag.

~~~~be_a_ntw~oo_r_di_ns_o_n_de_~_o_ek_svra
~a-g_1a~~~--' ~l~~-be_a_nr_w_oo_ro_in_g_o_n_de_~_o_eksv
~ra_a_g_ld~~~

1 Verstrekken opdractit aan architect

DIR

RM

2 Vervaardfgen en beoordelen van PVE met bijlagen

RM

PO

DIR
RM
PO

3 Vervaardigen schetsontwerp en rnareriaalstaat

RM

ARCH

4 Beoordeling schetsontwerp

PO

PO

PO

5 Vervaardlgen srfchtingskostenopzet (kengetallen)

RM

PO

RM

6 Bijsturen schetsontwerp en sticbtingskostenopzet

RM

ARCH

PO

7 Vervaardlgeri rase·vers\ag startonrwlkkeling

RM

PO

RM

8 Va~tstellen fase-versla!l' start ontwikkeling x

RM

PO

DIR

RM

RMe regiomanager, ARCH= architect, PO= projectontwikl<elaar, DIR= directie

Figuur 11 ·2: Fragment uit 'Checklist ontwikkelingstraject (intern/extern)',
de gehele lijst bijlage IV)

bron ~ Handboek Kwa/iteit, Trebbe Bouw

(zie voor

Uit de checklist valt niet op te maken hoe de taken/ werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden
(on.derzoeksvraag 1c). Voor het kunnen beantwoorden van deze onderzoeksvraag 2ijn open interviews
gehouden met de diverse betrokkenen,
Per fase van het voorbereidingstraject is op basis van de interviews een korte toelichting
opgenomen , waarin duidelijk wordt hoe de verschillende taken/ werkzaamheden uitgevoerd dienen
te worden.
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Schetsontwerp-fase
Wanneer een project int ern wordt ontwikkeld dan stelt een projectontwikkelaar van Trebbe Bouw
vast voor welke doelgroep er gebouwd gaat warden, welke eisen de gemeente stelt aan het
desbetreffende gebied, hoeveel woningen er gebouwd gaan warden en in welke prijsklasse. OmdClt
Trebbe Bouw geen eigen ontwerpers in dienst heeft schakelt de projectontwikkelaar na het
vaststellen van deze gegevens een stedenbouwkundige en een architect in. De te vragen adviseurs
warden hfervoor geselecteerd door de adjunct-directeur.
De drie partijen maken in onderling overleg een schetsontwerp voor het desbetreffende plangebied.
Op het moment dat er een ontwerp op tafel ligt waar de projectontwikkelaar tevreden over is,
wordt deze voorgelegd aan de adjunct-directeur. Wanneer oak die tevreden is wordt een eerste
stichtingskostenopzet gemaakt door de projectontwikkelaar aan de hand van kengetallen. De
stichtingskostenopzet bevat alle kosten die moeten warden gemaakt voor het kunnen verkopen van
een woning/plan. Naast de bouwkosten moet het aankopen van de grand, architect- en
constructeurhonorarium, notariskosten, aansluitkosten etc. meegenomen warden. Na het
vaststetlen van de verschillende gegevens, waaronder oak de verkoopprijzen voor de verschillende
woningtypes, kan gezien warden of er (voldoende) winstmarge op het project zit. Het is goed mogelijk
dat de uitkomst niet naar tevredenheid is en het schetsontwerp na het maken van deze eerste
stichtingskostenraming
nag
bijgestuurd
wordt. Wanneer de projectontwikkelaar en
de adjunct-directeur tevreden zijn over het
ontwerp
en
de
daarbij
opgestelde
wordt
de
stichtingskostenopzet
schetsontwerpfase afgerond
met
een
faseverslag.
Figuur 11-3: Voorbeeld van een schetsontwerp, bron: brochure Homerun, GoedeStede en Trebbe Bouw

Voorlopig ontwerp fase
Wanneer de schetsontwerpfase is afgerond wordt het voorlopig ontwerp vervaardigd. De
hoofdvormen van de gebouwen warden uitgewerkt, waarbjj de arthitectonische, constructieve,
grondmechanische en installatietechnische ontwerpen op elkaar warden afgestemd . De indeling van
de verschillende ruimtes warden nu getekend en aanzichten, doorsneden en situatietekeningen
warden gemaakt. Ondertussen wordt in overleg tussen de projectontwikkelaar en de
projectcoordinator bekeken wat op basis van de tot dan toe bestaande gegevens de ideale
bouwmethode voor het project zou kunnen zijn. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de
vorm , de opbouw en het repeterende karakter van het ontwerp.
Op het moment dat de projectontwikkelaar tevreden is over het architectonische en constructieve
ontwerp wordt het inventarisatieboek ingevuld. Het invullen is een samenspel van alle blj het
project betrokken partijen. Het boek is ontstaan om tijdens de ontwikkelingen van een project alle
technische afspraken vast te kunnen leggen. Het kan warden gezien als een werkboek dat als
voorloper geldt voor het bestek. In de lijst zijn diverse onderdelen vet gedrukt. Daarmee warden
onderdelen aangegeven die genoemd zijn in het ' Nationaa( Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw '
(net gaat hierbij om alle va.ste maatregelen).

Het inventarisatieboek bevat drie kolommen {VO, oo en bestek). Voor de desbetreffende fasen kunnen
de gemaakte beslissingen ingevuld warden. In de VO-fase is het aantal te maken beslissingen tot het
minimum beperkt.
Als het inventarisatieboek is beoordeeld door de projectontwikkelaar warden alle gegevens
overgedragen aan de afdeling calculatie. Deze maakt op basis van de tekeningen en het
inventarisatieboek een eerste elementenraming. De projectontwikkelaar stelt (indien nodig) samen
met de calculator en de projectcoordinator enkele bezuinigingen voor en stelt vervolgens een
nieuwe stichtingskostenopzet op . Ondertussen wordt het ontwerp door een externe adviseur
getoetst aan het Bouwbesluit 1 en wordt er een veiligheids- en gezondheidsplan voor het voorlopige
1
.IJ1 he1 l3ouwlle~ l uit staan de minimum 1echnische bouwvoorschnf1en die geldert voor nlle bouwwerken. Deze voof').chriften hebben
betrekldng op veiligheid, gezondheid. bruikbaarhcid, energie;winigheid en miJieuvriendelijkheid, Hel i~ een ci:nlraal document vao de
bouwregclgevi ng. Bouw- en Wonlngtoezicht van de gcmeeme is vcrplichl een bouwvergunning le verlenen als de aanvrager in bestek en
tekeningen voldoet aan de 1oe1sbare eisen van het Bouwbesluit, bro11: w1 ..w.h11isbo11we.11.1njo

Ilse van der Vegte

8

Voorberetden van Tunnelgietbouwprojecten

Bijlagen

ontwerp opgesteld 2 . Hierbij warden de uit te voeren risicovolle taken ge·inventariseerd en
maatregelen geformuleerd om deze risico ' s te beheersen.
Definitief ontwerp fase
In deze fase wordt het voorlopig ontwerp door de architect, de constructeur, de
projectontwikkelaar en de projectcoordinator nader gedetailleerd. Er warden beslissingen genomen
over de definitieve plattegronden, gevels, wanden, vloerdikten, invloeden van techniek en
voorschriften. De nieuwe gegevens warden ingevuld in het inventarisatieboek waarna de calculatieafdeling
opnieuw
een
elementenraming
maakt.
Wederom
warden
indien
nodig
bezuinigingsvoorstellen gemaakt en stelt de ontwikkelaar de stichtingskostenopzet bij. Het
definitieve ontwerp wordt getoetst aan het bouwbesluit en het VftG-plan wordt indien nodig
bijgesteld of verder uitgebreid. De directie beoordeeld het faseverslag welke door de
projectontwikkelaar wordt opgesteld en bij goedkeuring vindt er een overdracht plaats van de
verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar naar de projectcoordinator.
Besteksfase
In deze fase van het bouwproces warden de definitieve tekeningen uitgewerkt in bestekstekeningen
(architectonisch en constructief) . De juiste maatvoering, hoogtematen, peilen etc. warden vastgelegd,
evenals de administratieve voorwaarden en de technische beschrijving van het bestek.
Het bestek wordt vervaardigd door de architect en getoetst aan het bouwbesluit . Op het moment
dat de bestekset gereed is wordt deze overgedragen aan de calculator, die een inschrijfbegroting
opstelt. Daarnaast wordt het definitieve VftG-plan van de ontwerpfase gemaakt, wordt in deze fase
het plan aangemeld bij stichting Woningborg 3 en wordt een bouw- en eventuele sloopaanvraag
ingediend bij de gemeente.
Na vaststellen van het faseverslag door de directie warden de projectgegevens overgedragen aan
het uitvoeringsteam ; projectleider, werkvoorbereider(s) en uitvoerder(s).
Verkoopfase
De verantwoordelijkheid in de verkoopfase ligt bij de projectontwikkelaar. In deze fase warden
verkooptekeningen en splitsingstekeningen 4 gemaakt. Een notaris stelt een leveringsakte,
erfdienstbaarheden en een splitsingsakte op. Na het vervaardigen van een technische omschrijving
wordt een verkoopbrochure gemaakt. De projectcoordinator stelt een keuzelijst voor meer- en
minderwerk op, waarna de projectontwikkelaar een koop-/aannemingsovereenkomst opstelt. Deze
wordt beoordeeld door de woningbouwstichting . Wanneer ook dit fase-verslag is goedgekeurd door
de directie kunnen de verkoopstukken naar de makelaar.
Werktekeni ngenfase
Op het moment dat de bouwvergunning (en eventuele sloopvergunning) is afgegeven door de gemeente
word en in overleg met de werkvoorbereider, de architect, de constructeur en de projectleider
werktekeningen vervaardigd. De werkvoorbereider stelt aan de hand van de definitieve
inschrijfbegroting,
de
calculatieplanning
en
de
contractstukken
vast
welke
voorbereidingsactiviteiten genomen moeten warden en wi e, wat, wanneer verzorgd. Voor de
startvergadering van de werkvoorbereiding is in het Procedurehandboek van Trebbe Bouw een
agenda opgenomen waarin een aantal zaken die behoren bij de werkvoorbereiding warden
genoemd. Denk aan controlewerk, het maken van een uitvoeringsplanning , het verwerken van meeren minderwerk op tekeningen, het maken van een terreinplan en het vaststellen van benodigd
materieel. Verder ontwerpt de werkvoorbereider hulpconstructies en stelt hij I zij het definitieve
VftG-plan voor de uitvoeringsfase samen. Nadat de 'start bouw' is gemeld bij de 1-SZW dienst (de
arbeidsinspectie) kan de uitvoering beginnen.

2

Ter ondersteuning van het veiligheidsbeheersysteem is het procedurehandboe k YCA van Trebbe Bouw opgesteld . In het handboek worden
de filosofie en de procedures va n het bedrijf ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu (YGM ) verwoord .
3
'De producLen en d iensten van Woningborg bieden bo uwondernemin gen de moge lijkheid hun ri sico' s sterk Le beperken.
Bouwondernemingen di enen zi ch immers zo veel moge lijk Le concentreren op hun kernactiviteiten, het bouwen van kwaliLeit swoninge n.
DaarnaasLwil de koper van een ni euwbouwwoning een waarborg daL, a ls onverhoopt toch een gebrek optreed t, dit adequaat zal worden
hersteld. Via Wo ningborg kan de bo uwonderneming daartoe een waarborgceni ficaat aan de koper verstrekken ' , bron: www.woningborg.nl
4
Een splitsingsteken ing geeft de grenzen aan tussen de ruimten voor pri ve en gemeensc happelijk beziL bron: www. marehofnl
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Problemen/ knelpunten bij het maken van de bouwmethodekeuze
(beantwoording probleemstelling 2)

Tijdens het onderzoek naar het verloop van het voorbereidingstraject (van schetsontwerp- ttm
werkvoorbereidingsfase) binnen Trebbe Bouw is gebleken dat er in het 'Handboek Kwaliteit' van het
bedrijf geen specifieke informatie is opgenomen met betrekking tot het maken van de
bouwmethodekeuze. Op basis van gesprekken met medewerkers van Trebbe Bouw en met name de
projectcoordinator (zie bijlage Ill) is duidelijk geworden wie, wanneer en hoe de bouwmethode voor
een willekeurig project kiest.

vooRBEREIDEN

__

-I~ u_ir_vo_eR_E_N_~

Figuur 4: Schematische weergave van de afbakening van probleemstelling 2

Betrokkenen bij het maken van de bouwmethodekeuze (beantwoording onderzoeksvraag 2a)
De projectcoordinator bepaalt in overleg met de projectontwikkelaar de meest geschikte
bouwmethode.
Moment waarop de bouwmethode wordt bepaald (beantwoording onderzoeksvraag 2bl
Het keuzeproces voor het bepalen van de meest geschikte bouwmethode doorloopt binnen Trebbe
Bouw diverse stadia . Het eerste keuzemoment met betrekking tot de toe te passen bouwmethode
vindt bij interne ontwikkeling plaats in de voorlopige ontwerpfase (bij externe ontwikkeling is het
vaststellen van de bouwmethode afhankelijk van het moment van betrokkenheid van de aannemer) . Als blijkt dat de
stichtingskostenopzet op basis van de gekozen bouwmethode naar tevredenheid is, is de
bouwmethodekeuze in principe definitief. Het is echter goed mogelijk dat de bouwmethode
gedurende het voorbereidingstraject nog wordt gewijzigd, omdat er bezuinigd moet warden en/of
een andere bouwmethode technisch of procesmatig beter uitvoerbaar lijkt te zijn.
Wijze waarop de bouwmethode wordt bepaald (beantwoording onderzoeksvraag 2c)
Zoals gezegd bevat het 'Handboek Kwaliteit' van het bedrijf geen specifieke informatie met
betrekking tot het maken van de bouwmethodekeuze. Ook andere hulpmiddelen zijn niet voor
handen, de keuze rust daarmee op de kennis en ervaring van de projectcoordinator.
Op basis van het schetsontwerp wordt het ontwerp onderverdeeld naar cascotypen en bepaalt de
projectcoordinator in overleg met de projectontwikkelaar de (voorlopig) meest geschikte
bouwmethode(n). Aan de hand van de (voorlopige) keuze wordt een elementenraming gemaakt door
de afdeling calculatie en stelt de projectcoordinator op basis van de gekozen bouwmethode de
Algemene BouwplaatsKosten (ABK) vast. Vervolgens wordt er voor de tweede keer een
stichtingskostenopzet gemaakt en warden (indien nodig) bezuinigingsvoorstellen doorgevoerd , wat kan
betekenen dat de gekozen bouwmethode (deels) wordt gewijzigd.
Bij het maken van de bouwmethodekeuze wordt gezocht naar de optimale, waarbij Trebbe Bouw,
volgens eigen zeggen (zie bijlage Ill), geen specifieke voor- of afkeur heeft voor een bepaald systeem
(met uitzondering van montagebouw met houtskeletbouwelementen en assemblagebouw). Dit blijkt ook uit de
analyse naar binnen Trebbe Bouw Oost & Noord B.V. toegepaste bouwmethoden bij
woningbouwprojecten (vanaf aanvang bouw 2003) (zie paragraaf 2.3 in het verslag) . Uit de analyse blijkt dat
diverse bouwmethoden zijn toegepast.
Zoals gezegd is het doel telkens het vinden van de optimale (goedkoopste/ snelste) bouwmethode voor
het project. Er zijn vier kostenaspecten die hierbij een rol spelen: materiaalkosten, arbeidskosten,
vaste kosten voor materieel en variabele materieelkosten . Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat
de keuze voor een bepaalde methode niet volgens vaste stappen wordt gemaakt en volgens
betrokkenen ook niet is te maken. Er spelen verschillende aspecten een rol met onderlinge
samenhang. Een beslissing op het ene vlak heeft gevolgen voor een andere en vice versa. Zo zou de
uitvoering van een project in kalkzandsteen goedkoper kunnen zijn indien gietbouw vanwege de
variatie in de plattegronden niet of moeilijk uitvoerbaar is. Ook kunnen getunnelde woningen
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duurder warden, omdat de stabiliteit niet uit de gevel kan warden gehaald (bjjvoorbeeld b1j toepass1ng
van houten binnenspouwbladen i .p.v. gemetselde), wanden moeten daardoor gewapend warden. Dael van de
projectcoordinator is de optimale te vinden tussen de verschillende project- en proceskenmerken,
zodat het totaal van arbefdskosten, materiaalkosten en materieelkosten zo laag mogelijk is.
Problemen/ knelgunten bij het maken van de bouwmethodekeuze /beantwoording onder20eksvraag 2d)
Zoals hiervoor omschreven, is de keuze voor een bepaalde bouwmethode (!lus oo.k voor tunnelgletbouw)
momenteel niet gestoeld op concrete beslissingscriteria. Dit wil niet direct zeggen dat de
projectcoordinator de verkeerde bouwmethode(n) kiest, echter uit de gesprekken bleek dat de
bouwmethode gedurende het voorbereidingstraject nog regelmatig (deets) wordt gewijzigd (soms zelfs
nog in de werkvoorbereidingsfase). Dit draagt niet bij aan het verkrijgen van een hoge mate van
effectiviteit en efficientie gedurende het bouwproces (een van de pijlers waarop de mosofie van Trebbe Bouw
ten aan zien van de kwaliteitszorg rust, zie paragraaf 2.2 in het verslag). Als reden voor het niet volgen van
concrete beslissingscriteria wordt met name de grate mate van diversiteit tussen bouwprojecten
(ieder proj ect is ;;inders) en de complexe sarnenhang tussen de diverse beslissingscriteria genoemd. Een
voordeel op het ene vlak kan weer nadelig zijn voor een andere1 dit is projectafhankelijk.
De keuze wordt in de huidige sftuatie dan ook voor het overgrote deel op basis van kennis en
ervaring van de projectcoordinator gemaakt. Er wordt ge'keken naar de gebo.uwvormen, het
repetitie-effect1 de grootte van het project etc., echter de projectcoordinator bepaalt welke
aspecten/ beslissingscriteria voor het desbetreffende project meer en minder belangrijk zijn.
Daarbij spelen de wensen I voorkeuren van een projectontwikkelaar ook nog een rol. Ook al zal
bijvoorbeeld toepassing van tunnelbekisting goedkoper zijn dan toepassing van kalkzandsteen, dan
nog kan het zijn dat de projectontwikkelaar liever kiest voor toepassing van kalkzandsteen. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer hij denkt ankerloze woningen veel beter in de markt te kunnen
zetten, dan woningen met massieve wanden.
Wanneer de projectontwikkelaar de kopers erg vrij wil laten in het maken van beslissingen dan is hij
meesta( ook geen voorstander voor toepassing van tunnelgietbouw. ' Tunhelgietbouw kon
interessont zijn bij seriematige woningbouw, moor de mate van flexibiliteit is beperkt ' , zo wordt
gezegd. Bij prnjecten waar de koper veel inspraak krijgt (denk bijvoorbeeld aan het project 'Homerun ' 5)
wordt tunnelgietbouw dan ook vaak al in een heel vroeg stadium uitgesloten in verband met de
beperkte flexibiliteit .
Uit de gesprekken bleek dat verschillende binnen Trebbe Bouw toegepaste bouwsystemen vrijwel
nooit allemaal met elkaar worden vergeleken. Dit gebeurt vaak pas · grondig · bij
budgetoverschrijding en dan nog wordt vaak niet iedere bouwmethode meegenomen in de
overweging.
Doordat de keuze veelal op de kennis en ervaring van de projectcoordinator rust, is bij het
uitvoeringsteam (projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder) soms twijfel over de geschiktheid van de
gekozen bouwmethode.

l Homerun is een project van GoedeStede en Trebbe Buuw waarbij de 1oekom~tige bewoners inspraak he.bbe.n vanaf he1be.gin. Meer

informalie over dil project 1~ 1e vinden op: www)10111e m1ialrne rt·.11/.
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Problemen/ knelpunten bij het voor ber eiden van een tunnelgietbouwproject
(beantwoording probleemstelling 3)

Op basis van de eerder genoemde orienterende gesprekken met zowel projectleiders,
werkvoorbereiders, een projectontwikkelaar en een projectcodrdinator (zie bijlage Ill) is duidelijk
geworden welke voorbereidingsactiviteiten in relatie tot tunnelgietbouwprojecten plaatsvinden,
wanneer, hoe en door wie deze worderr uitgevoerd en wat daarbij de problemen/ knelpunten zfjn.
Daarnaast heeft ook de opgedane kennis tijden het project Participerend Observeren een
belangrijke rol gespeeld bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

l<IEZJ:N
BOUWMETHODE

TGB

UITVOERE'N

TUNNELGIET·
BOUWPROJECT

Fjguur 11-5: Schematische weergave van de afbakening van probleernstelling 3

Voorbereidlngsactfviteiten van een tunnelgietbouwproject (beantwoording onderzoeksvraag 3al
Wanneer gekozen is voor toepassing van tunnelgietbouw, moet hiermee bij het uitwerken van de
tekeningen rekening worden gehouden. Zo geeft een van de geinterviewden als voorbeeld dat de
bouwmethodekeuze van belang is bij het bepaten van de wanddiktes: ·Betonnen woningscheidende
wonden dienen een dikte te hebben van 250 mm, dit ;n tegenstelling tot bijvoorbeeld
kalkzandsteenwanden met een dikte von 300 mm ·. Ook bij het vastleggen van de technische
omschrijvingen en het opstellen van de keuzelijst voor meer- en minderwerk moet rekening worden
gehouden met de gekozen bouwmethode. Zo kunnen er beperkingen warden gesteld aan de
keuzemogelijkheden i.v.m. de hiervoor benodigde programmatie op de tunnelkist.
Daarnaast stelt de projectcoordinator voor het kunnen vaststellen van de ABK
tunnelgietbouwprojecten een kistinzet en stortschema samen (veelal in overleg met
bekistingsleverancier), waarop ook de voorlopige uitvoeringsplanning wordt gebaseerd.

bij
een

Tot slot wordt het plan gedurende de werkvoorbereidingsfase geheel technisch en procesmatig
uitgewerkt. Uit de open interviews met onder andere werkvoorbereiders en projectleiders kwamen
een aantal specifieke werkzaamheden/ te maken beslissingen naar voren, die behoren bij de
werkvoorbereiding van een tunnelgietbouwproject. Een van de gei'nterviewden gaf daarbij aan ooit
te 'Zijn begonnen met het opstellen van een checklist voor de werkvoorbereiding behorende bij een
tunnelgietbouwcasco (zie bijlage V). Op basis van deze checklist en gegevens vanuit de interviews -zijn
ook de waarnemingen tijdens het project Participerend Observeren gebruikt bij het beantwoorden
van de onderzoeksvraag.
De
v.astgestelde
werkzaamheden/
te
maken
dataverzamelingsmethoden zijn hieronder opgesomd:
•
•
•

•
•
•

beslissingen

uit

de

verschillende

Het maken van een tunneldraaiboek voor de tunnelploeg;
Het (digitaal) (aten intekenen van de prograrnmatie t .b.v. W- en E- installaties door de
insta Ila teurs;
Het controleren van de overeenkomst tussen tunnelkisttekening en sparingsmallen met de
tunnelvorrn tekeni ng;
Het laten maken van wapeningstekeningen met wand· en vloeraanduidingen door de
wapeningleverancier, waarbij duidelijk in de routingstekening moet worden aangegeven
welke wapeningswanduitslag waar komt;
Het (eventueel) optimaliseren van de kistinzet en het stortschema gemaakt door de
projectcodrdinator;
Het vaststellen van de positie en capaciteit van de kraan in verband met de afstemming met
de kistinzet en de routing;
Het laten controleren van wapeningstekeningen en installatietekeningen door de
constructeur;
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Het bepalen van de aansluiting van topwanden, binnenspouwbladen 1 stabiliteitswanden,
prefab balkonplaten e.d. op het ihwg betonnen casco;
Het vaststellen van mee te nemen sleufleidingen, schroefhulzen t.b.v. bijvoorbeeld een
houtskeletbouwgevel, stekkenbakken, ankerrails etc.;
Het inventariseren en verhelpen van mogelijke verstoringen (bijvoorbeerd kolommen die in het
uitrijdgebied van de runnetkisten staan);
Beslissen of er stalen of eigen gemaakte houten sparingsmallen worden toegepast ;
Het vaststellen van eisen aan de betonmortel;
Het overwegen om dubbele afbouwptoegen in te zetten, om zo niet alleen de ruwbouwtijd
maar ook de gehele bouwtijd te verkorten;
Het bestellen van verwarmingsapparatuur;
Het bestellen van overig materiaal en materieel (kruisblokken, betonkonussen, etc.);
Het controleren van de werktekeningen, waarbij rekening moet worden gehouden met het
voorkomen van omloopgeluid en maatafwijkingen, als ook met de toog van de bekisting (cte
toog van een ·weekendklst · zal altijd groter zijn dan de toog van een 'weekkfst · );
Het vaststellen van MOUS-punten;
Het overwegen om Ytong panelen en kalkzandsteenblokken v66r het plaatsen van de
tunnelkisten al op de vloer van de. desbetreffende beuk te plaatsen (bij hoogbouw).

Momenten waarop de voorbereidingsactiviteiten plaatsvinden (beantwoording onderzoeksvraag 3b)
Nadat in de voorlopige ontwerpfase gekozen is voor tunnelgietbouw, moet men vanaf de definitieve
ontwerpfase rekening houden met de gekozen bouwmethode. Zoals in paragraaf 11·3 staat
omschreven wordt het voorlopige ontwerp in de defin1tieve ontwerpfase nader gedetailleerd. Er
worden beslissingen genomen over definitieve plattegronden, gevels, wanden, vloerdikten,
invloeden van techniek en voorschriften. Deze gegevens worden vervolgens in de besteksfase verder
uitgewerkt en vastgelegd . Het vaststellen van meer- en minderwerklijsten gebeurt in de
verkoopfase en het technisch en procesmatig uitwerken van het plan vindt zoals ook genoemd blj de
beantwoording van onderzoeksvraag 3a grotendee\s plaats in de werkvoorbereidingsfase.
Betrokkenen bij het voorbereiden van tunnelgietbouwprof ecten {beantwoording onderzoeksvr-aag 3c )
Er zijn verschillende personen betrokken bij het voorbereiden van een tunnelgietbouwproject. Het
betreft: archi tect, constructeur, installatieadvjseur 1 projectontwikkelaar, projectcoordinator ,
pro] ectle\der.,
uitvoerder1
bekistingsleverancier,
kopersbegeleider,
werkvoorbereider,
wapeningsleverancier, installatiebureaus, betonleveranciers en leveranciers van prefab elementen.
Omschrijvlng hoe de voorbereidingsactiviteiten uitgevoerd worden lbeantwoording 011derzoeksvraag 3dl
In het procedurehandboek van Trebbe 6ouw is geen specifieke informatie opgenomen met
betrekking tot het voorbereiden van een tunnelgietbouwproject. Wel is een werkvoorbereider ooit
begonnen met het opstellen van een checklist (zie bijlage V), maar deze wordt vrijwel nooit gebruikt.
Het uitvoeren van de verschillende taken/ te maken beslissingen gebeurt dan ook veelal op basis
van kenhis en ervari ng van de betrokkenen. Daarbij speelt de kennis van de bekistingsleverancier
ook een grote rot.
Problemen/ knelpunten bij het voorbereiden van een tunnelgietbouwproject (beantwoording
onderzoeksvraag 3e)
Zoals ook al als probleern bij het maken van de bouwmethodekeuze naar voren kwam (t:ie paragraaf II·
4) zou tunnelgietbouw niet flexibel zijn. Ook de kopersbegeleider van Trebbe Bouw gaf tijdens het
project 'Participerend Observeren ' al aan daarom niet blij te zijn met tunnelgietbouwprojecten. Er
worden vaak beperkingen gesteld aan de mogeli jkheden voor de kopers en bovendien moeten alle
gegevens al in een vroeg stadium bekend zijn, omdat de tunnelkisten worden voorgeprogramrneerd.
Al het leidingwerk1 dus ook t ,b. v . kopersopties, wordt direct meeingestort. Tijdens de ruwbouw
gaten bijboren i n de tunnelkist is niet wenselijk vanwege het moeilijke boren in de dikke huidplaat
en de strakke uitvoeringsplanning. In een vroeg stadium zijn echter vaak nog niet alle woningen/
appartementen verkocht, wat het voor de kopersbegeleider moeilijker maakt om in een later
stadium nog een woning naar wens te verkopen.
Naast het omgaan met de schijnbaar beperkte flexibili teit, bestaat het vermoeden dat de
werkvoorbereiding van tunnelgietbouwproj ecten binnen Trebbe Bouw niet optimaal verloopt. Het
belang van de inzet van ervaren werkvoorbereiders wordt door de verschtllende ge'lnterviewden
telkens weer aangehaald. 'Ats ... niet op het project zou zitten konden er wet eens veel meer
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problemen zijn opgetreden, had men de dagcyclus waarschijnlijk niet altijd gehaald. ' Kennis en
ervaring van het uitvoeringstearn (projectleider, werkvoorbe reider 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. De eerder genoemde
aanwezige checklist is. slechts summier uitgewerkt, wordt vrijwel niet gebruikt en ook niet iedereen
weet van het bestaan ervan.

11-6

Conclusie Probleemanalyse (1)

De doelstelling van de probleemanalyse was het achterhalen van alle problemen/ knelpunten in de
voorbereidingsfase van tunnelgietbouwprojecten . Uit het onderzoek is gebleken dat:
•
•

De bouwmethodekeuze (in · t algemeen) niet gestoeld is op concrete beslissingscriteria;
Tunnelgietbouw nadelig wordt gezien als het gaat om flexibiliteit en het meenemen van
kope rsopties;
Vermoedelijk de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten binnen Trebbe Bouw niet
optimaal verloopt.
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B1Jlage11

Open interviews met medewerkers van Trebbe Bouw (1)

Ten behoeve van het eerste deel van de probleemqnalyse zijn open interviews gehouden met
diverse medewerkers van Trebbe Bouw, waarvan de sarnenvattingen in deze bijlage (anoniem) zijn
opgenornen.

:VOORB.EREJOEN.V,ANTIJNNELGIETIJOUW.PRJECTEN
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-

-

"

werkvoorbereider
20-nov-07

Aan het begin van het gesprek wordt gezegd dat het wellicht een goed jdee is orn contact te
zoeken met stichting Gtetbouw. Enkele medewerkers hebben ooit een cursus gevolgd bij deze
stichting m.b.t. tunnelbekisting. De cursus werd gegeven door een oud medewerker van
Kono.sch .
Een tweede werkvoorbereider tovert een videoband tevoorschijn van VOBN met de titel
· Gietbouw, als het om professionaliteit goat, tunnelgietbouw '.
Er werd ook een Handboek Tunnelbekisting Type WOO van Kono.sch Europa BV te voorschijn
gehaald, waarin stap voor stap door de werkbeschrijving van tunnelbekisting wordt geleid (na het
doorlezen bleken de gemaakte SADT·schema ' s in het masterproject · Participerend Observeren · .goed te kloppen).

Verder is de werkvoorbereider ooit begonnen met het opzetten van een checklist voor de
werkvoorbereiding waaronder ook enkele aandachtspunten voor het bouwen van een casco in
tunnelgietbouw is opgenomen. De genoemde aandachtspunten zijn het maken van een
tunneldraaiboek, de tunnelkisttekeningen (door de leverancier) en de wapeningstekeningen
tunnelbouw (zie bijlage VJ.
Het derde document dat ter inzage werd meegegeven betrof een opdrachtbevestiging van
Konosch voor het project 81 woningen Almere Buiten . De bouwsnelheid per dag bedroeg daar 3
4 tunnels (Woningtype H: 2 tunnels), met een totaal aantal Storts van 79. In de bevestiging staat
dat de tunnelbekfsting uitgevoerd met uitrijrail en gemonteerde uitrijlier ca 130 kg/m2 weegt
(ca 120 kg/m1 indien uitgevoerd zonder uitrijrail). Dit is exclusief hijsgereedschap (450 kg per set). Het
maximaal te hijsen tunnelgewicht (i.v.m. de constructie van de tunnelbekist1ng) is 16 ton.

a

In de opdrachtbevestiging staat dat de aannemer rekening dient te houden met een minimale
hoogte van 9 meter tussen het tunneldek en de kraanhaak. Topwanden werden uitgevoerd in
prefab. De tussenwand tussen twee woningen type H werd ujtgevoerd als spouw van 60 mm.
Konosch heeft hiervoor een spouwwand opgenomen. Voor het in breedte aatipassen van de
omloopsteiger heeft Konosch schuifbordessen opgenomen. De tunnelbekisting werd Llitgevoerd
met sluislieren. Hierdoor kon de ruwbouwploeg tijdens de cyclus de tunnels aanpassen in de
breedte. De (evertijd bedroeg 10 tot 12 weken na ontvangst van definitieve gegevens, en
ontvangst van de opdracht, mits vrij en beschi·kbaar. In de opdrachtbevestiging werd niet
opgenomen het teveren en monteren van programmatie en bevestigingsmiddelen t.b. v. elektra,
e.d.,
stortnaadvoorzieningen zoals
mechanische ventilatie,
schroefhutzen,
ankers
stekkenbakken, strekmetaal 1 verwarmingsapparatuur fnclusief brandstof1 gastankwagen,
draaiboek, isolatie eindwanden, afstortwanden en sprongwanden .
Het vierde document bevatte een offerte van de verwarmingsapparatuur.
Het vijfde document catalogus 2001 /2002 van Mavotr.ans ·Producten voor bouw en akoestiek '.
Met
daarin
diverse
bet onkoppelsystemen,
dekkings-en
wapeningsafstandhouders,
bekistingstoebehoren etc .
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Gnprek • verVots
De werkvoorbereider vertelde dat je bij de start van een project (uitgaande van laagbouw) in eerste
instantie vaak uitgaat van het afbouwtempo. Stel je wilt 5 woningen per week opleveren, dan
ga je ult van 6/7 woningen tunne(en in een week. Stel dat er 2,5/3 tunnels nodig zijn per
woning dan komt dit neer op het storten van 15 tunnels per week. Wanneer tunnelen
interessant is kan de werkvoorbereider niet zeggen, die beslissingen Worden in het voortraject
gemaakt.
Als werkvoorbereider maak je beslissingen samen rnet de projectleider en een
bekistingsleverancier. Er moet besloten worden of je stalen sparingsbekistingen laat maken of
deze zelf op het werk of in de eigen werkplaats laat maken {wanneer de bekisting bij voorbeeld maar 1x
nodig is). De uitrijzijde is ook belangrijk, is er voldoende ruimte (tapse tunnels kunnen maar aan 1 kant de
beuk uit), zo nee dan zal de tunnel opgesplitst moeten Worden bij uitrijden. De routing moet
vastgelegd worden en doorgespeeld warden naar electriciens en installateurs, zodat ook zij hun
programinatie daarop aan kunnen passen.
De werkvoorbereider heeft alleen te maken gehad met laagbouwprojecten, in die gevallen
begint de routing vrijwel altijd bij een dilatatie, waarbtj je probeert zo min mogeli jk
ei ndwanden te gebruiken. De beuk mag 1 dag na ontkisten pas weer belast worden met een
nieuwe tunnel er bovenop. Bij rijtjeswoningen hoeven enkel de eindwanden gewapend te
worden, beton kan goed dn.Jk opnemen en dat is het enige dat de tussenliggende wanden
hoeven te doen. De vloervelden moeten wel allemaal gewapend warden. Be\angrijk is het dat
de werkvoorbereider denkt aan het meenemen van sleufleidingen in de wand door het opzetten
van een stalen sparing~voorziening. Verder moet men denken aan het meenemen van
schroefhulzen, bijvoorbeeld voor het vastzetten van een houtskeletbouwgevel. Bij de
detaillering moet je rekening houden met het voorkomen van omloopgeluid en
maatafwijkingen.
Ook moet je beseffen dat de toog van een gestorte vloer bij toepassing van een ' weekendkist '
altijd groter -zal zijn, dan bij een , weekkist ' , omdat deze eerder ontkist wordt en daardoor
verder door zal zakken. Toppen warden vaak uitgevoerd in pr:efab, omdat hier geen vloer meer
tneegestort hoeft te warden . Wel moet je altijd de dikte van de top kleiner nemen dan de dikte
van de onderliggende wand, dit omdat stellen zwaar is en de elementen nooit 100% op elkaar
zullen aansluiten. Je kunt beter iets toevoegen, dan weghalen. Ervaring is erg belangrijk.
De werkvoorbereider is goed te spreken over tunnelgietbouw, je hebt strak werk, tunnels ztjn
erg maatvast, je kunt heel makkelijk uitkragingen rea liseren en ook voor spar ingen in de wand
of de vloer zijn gemakkeli}k stalen voorzieningen of extra wapen!ng mee te nemen.
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projectontwikkelaar
20-nov-07

Vraag is wanneer en wie de beslissing maakt om een casco op te bouwen met behulp van
tunnelbekisting. De projectontwikkelaar vertelt de verdeling van verantwoordelijkheid in de
verschillende fasen van het bowwproject, zoals ook omschreven in het ·Handboek kwaUteit ·:

so
VO
DO
Bestek
Verkoop
Uitvoering

PO

PC

x
x
x

x

x
X PL (de projectcoordinator draagt het werk na de bestekfase over aan de projectleider
va-n het werk)

De projectontwikkelaar van Trebbe Bouw is alleen in beeld wanneer het project intern wordt
ontwikkeld. In het geval van interne ontwikkeling stelt de projectontwikkelaar vast voor welke
doelgroep er gebouwd gaat warden, hoeveel woningen er komen en welke randvoorwaarden er
vaouit de gemeente gesteld zijn aan het desbetreffende gebied .(bijvoorbee!d geen hoogbouw).
Omdat Trebbe Bouw geen efgen tekenaars heeft, schakelt de projectontwikkelaar vervolgens
een stedebouwkundige en een architect in. Deze maken samen een schetsontwerp. De
projectontwikkelaar neemt het initiatief en bepaalt dus uiteindelijk of het ontwerp goed is.
In de schetsontwerpfase bepaalt de projectontwikkelaar vervolgens in samenwerking met de
projectcoordinator welke bouwmethode er toegepast wordt. De projectcoordinator legt
verschillende bouwmethodes naast elkaar en bepaalt de ABK (algemene bouwplaatskosten).
Tunnelbekisting kan interessant zijn bij seriematige bouw, maar flexibilitei t is minder aanwezig.
Wanneer de projectontwikkelaar de kopers erg vrij wil laten in het maken van beslissingen dan
is hij waarschijnlijk niet zo enthousiast over toepassing van tunnelbekisting. Ook al zal
toepassing van tunnelbekisting goedkoper zijn dan bijvoorbeeld kalkzandsteen, dan nog kan het
zijn dat de projectontwikkelaar zal kiezen voor kalkzandsteen. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer de projectontwikkelaar denkt dat hi j ankerloze woningen veel beter in de markt kan
zetten dan woningen met massieve wanden voor een prijsverschil dat groter is dan de extra te
maken kosten.
De projectontwikkelaar vertelt dat de bedrijfscultuur ook belangrijk is. Hij heeft 9 jaar bij
Wilma gewerkt en was erg te spreken over de materieeldienst daar. Wilma paste graag
gietbouw toe. Het had eigen tunnels, maar volgens de projectontwikkelaar is het hebben van
eigen tunnels economisch gezien niet interess~nt. De beste tunnels waren vaak op ~ndere
bouwen en zo werd er toch nog vaak van derden tunnels gehuurd. Wanneer je bij Wilma
aankwam met een ontwerptekening dan kreeg je uitgebreid antwoord met inzet van tunnels,
routing, inzet per stortdag etc. Trebbe Bouw zou daar nog wat van kunnen leren zegt hij .
Trebbe bouwt graag met kalkzandsteen.
Het traject van schetsontwerpfase t/m verkoopfase duurt ongeveer een jaar, maar kan ook 5
tot 10 jaar duren.
Wanneer er sprake is van een externe ontwikkelaar, dan kan Trebbe in verschillende fases
worden betrokken. Voordeel van eigen ontw.ikkeling is dat de ontwikkelaar direct weet wat de
bouwkosten zullen zijn . Is dit niet het geval dan kan het zijn dat de ontwikkelaar op het
moment van verkoop een hoger bedrag moet vragen (doordat dan pas de bouwkosten bekend ztj n) dan
dat er in de markt voor een bepaa lde woning gegeven wit worden. Dat is ook de reden dat veel
projectontwikkelaars graag in bouwteams willen werken.
Ilse van der Vegte
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projectcoordi nator
21 ·nov-07

De keuze voor een geschikte bouwmethode wordt in eerste instantie gemaakt op basis van de
vorm, het repetitie-effect etc. Wanneer een project geschikt lljkt te zijn voor gietbouw dan
wordt vaak een afweging gemaakt tussen tunnelgietbouw of wanden-breedplaat. Ats voorbeeld
hebben we samen het project de Watergraaf besproken wat de bouw van 28 app<i.rtementen in
Dronten inhield.
In eerste instantie was er voor dit project gekozen voor toepassing van in het werk gestorte
wanden met breedplaatvloeren. Deze keuz:e was gemaakt op basis van de vorm en indeling van
het gebouw. Na het berekenen van de bouwkosten bleek dat deze uitvoering veel te duur werd.
M.en zocht naar bezuinigingsvoorstellen waarbij toepassing van tunnelbekisting interessant leek
mede door de kortere bouwtijd en daarmee een besparing op de variabele, tijdgebonden
kosten. Van beide uitvoeringsmethoden is vervolgens een planning gemaakt. Dit gebeurt aan de
hand van kennis, kengetallen en op basis van cijfers uit voorgaande projecten. Aan de hand van
de planning wordt vervolgens een detailbegroting gemaakt en een ABK (kosten die niet in het bestek
zijn opgenomen, de indirecte kosten) opgesteld.
Kijkend naar de omgeving en de tunnelinzet kan de locatie van de kraan warden bepaald. Bij
het project de Watergraaf moest de kraan bij toepassing van tunnelbekisting door ruimtegebrek
(bij te kleine afstand tussen het gebouw en de kraan kunnen de tunnels niet uitgereden warden) aan de kopse kant
van het gebouw staan. Tussen de voorkant van het gebouw en de kraan moest ook nog eens 8
meter zit ten vanwege de kraan ' f undering ' . Er wordt bepaald hoe zwaar de verschillende
elementen (tunnels, prefab, wandbekisting, breedplaten) zijn en op basis van die gegevens wordt een
kraan gekozen. De kraankosten bij toepassing van tunnelbekisting waren in dit geval veel
duurder dan bij toepassing van wanden-breedplaat. Ook de uitrijsteigers werden door de aparte
vorrn van het gebouw erg duur blj toepassing van tunnelbekisting. Redenen waarom men
uiteindelijk toch weer is teruggevallen op toepassing van wanden-breedplaat. Uiteindelijk is er
in de werktekeningenfase nog weer besloten om te bouwen met prefab betonnen wanden.
De projectcoi:irdinator ziet in principe weinig moeilijkheden bij de voorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten, als hij moeilijkheden heeft gaat hij naar een specialist van
bijvoorbeeld Konosch (beki~tingsleverancier).
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twee projectleiders
26-nov-07

Tijdens het gesprek zijn twee project'leiders aanwezig die elkaars antwoorden aanvullen.
Daarbij werden verschillende artikelen met betrekking tot tunnelbekisting tevoorschijn gehaald.
Een van de projectlefders vertelt dat er op 11 , 12 en 13 december betonvakdagen worden
gehouden in Gorinchem , waar Konosch oak een eigen stand heeft. Wellicht is het leuk om hier
heen te gaan.
Voord(lt een project in de uitvoering komt moet eigenlijk alles al bekend zijn. Zowel kistinzet,
routing als aansluitdetails . In de uitvoering wordt alles nogmaals bekeken , maar belangrijke
beslissingen warden niet meer genomen.
Wanneer toepassing van tunnelbekisting interessant is kan hij niet zeggen. De beslissing wordt
gemaakt in het voortraject. Eigenlijk vind hij het vreemd dat bij toepasslng van wandbekisting
met breedplaatvloeren niet hetzelfde tempo gehaald kan warden.
De kistinzet wordt volgens beide heren niet bepaaid aao de h<md van het afbouwtempo. Tunnels
gaan altijd sneller dan de afbouw.
Personeel kan een probleem vormen. Een van de projectleiders had ooit een project waarbij
een onderaannemer de tunnelploeg zou leveren. Uiteindelijk is er flinke vertraging opgelopen,
omdat de tunnelploeg niet kwam op de afgesproken datum. Lijmers voor kalkzandst eenwanden
zijn veel gemakkelijker te verkrijgen . Het werken in een tunnelploeg is zwaar, er moet gewerkt
warden fn weer en wind.
Een gastank in een binnenstedelijk gebied kan ook een probleem vormen. Propaangas mag vaak
niet. De minimale afstand tussen de tank en de dichtstbijzijnde bewoonde bebouwing bedraagt
50 meter (wordt gezegd met enige twijfel). In dergelijke gevallen wordt vaak gekozen voor toepassing
van aardgas.
Een van artikelen die tevoorschij n werden gehaald heeft als tit el ' Gaan we pompen of kubelen ·
(GietbouwNieuws Woningbouw nummer 1/2007) . Een van de projectleiders vertelt dat bU
tunnelgietbouwprojecten vrijwel altijd met een kubel gestort wordt, immers de kraan staat er
toch. Wei wordt er in de beginfase nag wel eens gekozen voor het inzetten van een betonpomp.
In het begin is er nog geen sprake van repetitie-effect. De werkzaamheden zijn niet op tijd af
en de kraan is daarbij nag nodig. Wel moet er in die gevaUen alvast begonnen warden met
storten om de dagproductie te kunnen halen. In die gevallen wordt wel eens tijdelijk een
betonpomp ingezet. Wel zegt de projectleider dat je dit niet te snel moet doen. Een ploeg kan
er aan gewend raken en wil dan rnisschien niet meer anders.
Volgens de projectleiders is er bij toepassing van tunnelbekisting vrijwet geen sprake van een
beperkte flexibiliteit. De andere bouwmethodes hebben net zo goed beperkingen .
De projectleider is verantwoordelijk voor de kosten, dus zal zelf met diverse leveranciers in
gesprek gaan. lo kan de projectleider kiezen of hij tunnels van Konosch of Hendri ks gaat
gebruiken. De constructeur bepaal t de ontkistingssterkte.
Over het algemeen zien de projectleiders in de werkvoorbereiding niet echt problemen. Als het
goed is, is alles al van te voren bedacht, -zo zeggen ze.
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De coordinator werkvoorbereiding werkt sinds kott bij Trebbe Bouw op het kantoor in Enschede.
De besHsslng voor toepassing van tunnelbekisting wordt gemaakt in de schetsontwerpfase. De
keuze is bepalend voor de uitwerking van de tekeningen In de volgende lases. Zo zijn de wanden
bij toepassing van tunnelbekisting 250 mm dik en bij bijvoorbeeld kalkzandsteen 300 mm.
Toepassing van tunnelbekisting is interessant vanaf 50 won1ngen, dus zeg maar 100 storts. In zijn
tljd bij Heijmans is de coordinator werkvoorbereiding betrokken geweest bij het wenswonen
project in Groningen en Hoogeveen. De tunnels werden z6 geprogrammeerd dat ze voor elke
woning ingezet konden worden. De diverse gaten voor installaties van alle woningen werden
meegenomen. Hier kon uiteindelijk een bouwtempo van 5 tunnels per dag behaald worden, rnaar
dit betekende wel hele lange dagen . De coordinator werkvoorbereidfng vertelde dat er vaak
gestort wordt met een werktunnel.
Een van de projecten die aangehaald werd is de HTS woontoren 1n Enschede. De plattegrond van
deze toren leende zich goed voor het zogenaamde 'molenwleken'. Dit houdt in dat de tunnelkist
op dag 1 werd gesteld, geprograrnmeerd en gestort. De volgende dag werd er ontkist en werd de
tunnelkist een kwartslag gedraaid en tegen de kopse kant van de eerder gestorte beuk geplaatst.
lo sloot de kist op de vierde stortdag weer aan op de eerste beuk.

Bij toepassing van tunnelbekisling wordt de ruwbouwtijd drastisch verkort, maar dit zegt nog niets
over de totale bouwtijd, want de afbouwtijd blijft even lang. Voordeel van tunnelbekisting is dat de
lijdgebonden kosten drastisch verlaagd worden. Wei is het le overwegen om dubbele
afbouwploegen in le zetten, om zo ook de bouwtijd te verkorten.
Het tunnelboek wordt gemaakt door de beklstingsleverancier.
Het moeilijke in de werkvoorbereiding is het feit dat alle gegevens al in een vroeg stadium bekend
en vastgelegd moeten worden.
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projectleider en werkvoorbereider
28-nov-07

De keuze voor toepassing van gietbouw/tunnelbekisting wordt binnen Trebbe Bouw vaak
geba5eerd op basis van kennis en ervaring.
Wanneer wordt gesproken over .gietbouw dan wordt vaak de afweging gemaakt tussen
wandbekisting met breedplaat, kalkzandsteen met breedplaat of toepassing van
tunnelbekistlng. Daarbi j kan constructief gezien kalkzandsteen alleen toegepast worden bij
gebouwen tot 4 bouwlagen. Als gekeken wordt naar wanden-breedplaat of tunnetbekisting dan
is wanden-breedptaat eigenlijk alleen interessanter ats er afwijkende beukmaten zijn/ de vorm
tunnelbekisting niet toelaat.
Kalkzandsteen is interessanter bij een kleiher aantal woningen. Daarbij moet bedacht Worden
dat kalkzandsteen andere (kwaUteits·) eigenschappen heeft. Voordeel is dat er makkelijker een
spouwwand gernaakt kan worden (de later gesproken tunnelploeg was echter geed te spreken over .toepassing
van spouwwandbekisting. Bij een project in Almere ging deze toepassing geed, je meet alleen 2orgen dat het spouwmes
geed schoon is. Bovendien meet het beton goed verdeeld worden (i.v.m. de optredende druk). Er werd dan ook gebruik
_gemaakt van een opzetstuk die naar beide spouwwanden schuin arLiep. Het was wel vervelend om de
spouwwandbellistlng telkens te verslepen). lk zou de Hoofd Werkvoorbereiding moet en vragen naar het
verschil jn eigenschappen tussen kalkzandsteen en beton (met name geluid). Er zal niemand binnen
Trebbe zijn die kan zeggen waar het omslagpunt ligt voor het aantal woni ngen dat gestort moet
worden en welke randvoorwaarden daar bij horen . Een van de projectco6rdinatoren weet veel
over de prijsverschillen en Calduran zou benaderd kunnen worden voor huidige
kalkzandsteenprijzen. Wellicht is het ook goed om prefab betonwanden (Heembeton) in het
onderzoek naar de bouwmethodekeuze te betrekken.
Flapper geeft aan dat tunnelgietbouw interessant is bij ongeveer 50 woningen.
Bij laagbouw wordt als standaard uitgegaan van 4 tunnels met toepassing van twee eindwanden.
Afhankelijk van het ontwerp wordt er eventueel een derde eindwand toegepast. Bijvoorbeetd in
het geval van 7 naast elkaar liggende woningen: eerst worden er 4 tunnels gestort waarbij twee
eindwanden nodig zijn, de volgende dag warden er naast het gestorte casco 3 tunnels gezet
waarbij 1 eindwand nodig is. De vierde tunnel kan dan met 2 elndwanden ergens anders worden
gestort.
Vaak een dilatatie om de 8

a10 woningen.

Bezettingsgraad is bij de inzet van 5 tunnels lager dan bij de inzet van 4 tunnels.
Bij een schilvloer moeten ook de kosten voor onderstempeten meegenomen worden in de
bouwmethodekeuze.
De inzet en de routing worden in het voortraject door de bekistingsteverancier bekeken. De
contouren zijn vastgesteld. In de werkvoorbereiding wordt er echter nogmaals naar gekeken en
wordt alles · gefinetuned ' .
Voor het bepalen van de inzet en routing is het belangrijk de plaats van de kraan vast te stellen.
Bij laagbouw staat deze vaak in de achtertuin, zodat vrachtwagens over de bouwweg kunnen. Er
wordt dan meestal een rupskraan ingezet.
De werkvoorbereider moet het tunnelboek maken, hiervoor is behoefte aan een checklist o. i.d .
Hendriks of Konosch maakt wel een tunnelboek maar deze moet door de werkvoorbereider goed
bekeken worden en alle extra dingen moeten worden toegevoegd.
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Bi j tunnelgietbouw wordt gemaatvoerd, vanaf voorkant tunnel of vanaf de tunnelnaden zoals bij
het project Dinkelpark in Groningen het geval was.
De wapeningstekeningen van de constructeur moeten doorgespeeld worden naar de installateur
~ bij ter plaatse veel wapening kan niet veel installatiewerk komen (er moet ook nog beton kunnen
zitten). De installatietekeningen worden dan ook gecontroleerd door de constructeur.
De contactdozen bij gespiegelde woningen worden nog wel eens tegenover elkaar gezet -7
eigenlijk is dit niet gewenst ivm het beton dat er tussen moet.
Er moet in de werkvoorbereiding gedacht worden aan stekkenbakken, stortnaden bij tegenelkaar-staande tunnels, detaillering met de gevel en stelkozijnen (sponningen), het instorten van
prefab elementen. Metseldragers moet men boren, ankerrails zitten narnelijk nooit exact op de
goede plek. Ook moeten kopwanden en randkisten worden gecontroleerd ter plaatse van
verschillende wanddiktes.
Daarnaast moet er gedacht Worden aan al het benodigde materieel. Allereerst de kraan:
benodigde sterkte en benodigde hoogte boven het gebouw (in verband met blol\(met haak) en
compensatiecilinder). Ook aan het benodigde gereedschap moet gedacht worden, vaak wordt deze
door de ploeg zelf of de uitvoerder geregeld, denk aan sleutels, lange trilnaalden, kimbtokken
en (later in te U}men) ' konussen · etc.
In blok 5 van het project in Almere zaten veel ' grappen en grollen ' -7 een andere
werkvoorbereider vragen naar tekeningen . Waren splitlevelwoningen met onder andere
toepassing van spouwwandbekisting.
Denk aan het meenemen van waterleidingsparingen.
Stabili teitswanden tn de beuk worden soms door vloersparingen heen op de juiste plek gezet en
dan volgestort (holle betonwanden). Toppen warden eigenlfjk altijd gemaakt met prefab
topwanden .
Ook de aanwezigheid van een eigen tunnelploeg is bepalend. De projectleider heeft een vriend
bij een ander bouwbedrijf. Oaar bouwen ze nooit met tunnels omdat ze geen ervaren mensen
ter beschikking hebben.
Er zijn veel aandachtspunten; de checklist zou je zo moeten kunnen afvinken.
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1iREBBE
BOUW

Voorbee/d checklist voorb ereidingsp/anning en
bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Datum
: 00..(J0..()000
Gewijzfgde datum :
Werknummer
~
Opdrach1ge11er
(ARCH)
A~hitecl
Constructeur
(CONST)
: (ADV)
Civlele advlseur
Geluids adviseur : (ADV)
lnstallatie adviseur : (ADV)
Bouwbesluil advise : (ADV)
Makelaar
: (MAK)
Notaris
: (NOT)
(RECL)
Reclameburo
Aannemer
:
Aannemer sloopWe : (SL)
Stlchting Woningbc : (WB)
Proiectontwikl<.elaa1 : (PO)
Projeclcoordrnator (PC)
Regiofl)anager
~ (RM)
Bedrijfsleider
(BL)
ProjecUeider
(PL)
Werkvoorbereider : (WVB}
Uitvoerder
: (U)
Directie TBON
: (DIR)
(CALC)
Calculalie TBON
(I)
lniliatier
(0)
Ops teller
Verantwoordelijk . (V)
(A)
Ad\iies (olicht)
x
: In exteme bouwteams lases vaststellen
door vermeldfng in bouW1eamverslag.
Omschrl/vlno

I

0

v

DIR
RM
RM
PO
RM
RM
RM
RM

RM
PO
ARCH
PO
PO
ARCH
PO
PO

DIR
RM
PO
PO
RM
PO

PO
PO
PO
PO
PO'
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
RM

ARCH
PO
CONST
PO
CONST
ARCH
PO
ARCH
PC
CALC
CALC
PO
ADV
ARCH
PO
PO

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
BL
CALC
PO
PO
PO
PO
RM
DIR

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
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PO
PO __

ARCH
PO
CONST
PO
CONST
ARCH
PO
ARCH
PO
C.ALC
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PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
RM
CALC

A

Schelsontwero·fase
1 V•tatreld<Oll oodraclU aan 3lchftoc:t

2

Ver.101Wio.l!ll en be00Rll!t8t\ va11 PYE mel Otilaoen
J Vi!Vaaniillt!n.scne1oon1W9<1> co maleriaatAlaac

4
5
8
?
8

BeoOnltllro $Ch8150<11Wero
VetVaanfoaen .Ut:ltlnOsl!.oslenoozel fk~e<allenl
Bllst.nn $Cl1"""""""" on """'""'•i<Olleooozet
Vetva'!MTGn~ rase- \lersl~ stanoncwi~etiM

Vnll'ttlltn fast•'vtrsbo ttanontwlk,keUno X

RM

RM

DIR

0

HI Voortoota ontwem·fase
I 1 Vev•:urlloon VOC!lo....._.._ en matOll8"'5laa1

12 Beootdallno

vcoplc""""m'"'""

13 V8Y•aniiotn C011$11UCtitve VO<>rlo~

I< Beoonlellno consttucllev• voo~onln.,,,._,,,
15 A""""W!ll consuuc1iev1VOD<loolo·o,,_o
16 Vet\/aardiilen lnven111t1satle!laek
11 BOOQ!dolll10 lnventn.,ieboek
1B ~-- ••n voono""'..........., / lnvenlom.Ueboell
19 OVt(dtacht nn calculaU1 i.b.v. ramfna

20 IOoS1eJlt n oltmenttnnmJna
21 Ev-bezUlnlol,.,ovoomell""
22
23
2•
2.s

Vet11aan!i<len """"'~""'"""°"".,
Bouwt>ulU.11oei.. v0Df1opig.-n>
Velliohorid en oezonc!llek11nlan vOOflo""'..,_a.
Vervaardlgen f3se ven:l:3'.Q voortopi~-ontwert1

26 Va.ststellon fH.t •Vtrsl.ao voo1toalo-on\'Worp X
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PC
PC

-

PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
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28 Deflnltlef ontwero-fase
29

vevaar!!!!JM oenn;uel-oniwerp en IN\Ot!aal.taat

3()

Beootlle41ng ·defin"1el..,.,twem

Ji VervaartJlcen constructieve oeRnltieJ-ontw'ero
l2 SeoorotttinQ cons~Jeve definlOet-onrwero
3J Aanpassen amstructieve CfeO nftief-on.~r;r
34
35
35
37

Vervaarolaen inv!'N3risaUeboek
6eoo1oelloo lnve-ruar1S-aUet>oek
Aancusen dafintief--o"'ttu6ml J lrwenta'-&allebOtx
Overdrachl aan c.a1eut.atl1 t.b.v. ramlno

36 Opstel._n oitrMntenramlog

PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
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tunneldraaiboek

•
•
•
•

het tunneldraaiboek is de vormtekening voor het storten van de tunnel
maatvoer onderkant verdiepingsvloer t.o.v. Peil, wanden maatvoeren t.o.v. voorkant tunnel
teken de bouwkundige sparingen in en maatvoer deze t.o.v. voorkant tunnel
geeft alle in te storten voorzieningen aan, bijvoorbeeld stekken, schroefhulzen, stekkenbakken,
sleufsparingen in de wand t.b.v. waterleiding in de wand

•
•
•
•

vermeld bij de bouwkundige sparingen de sparingsmallen I eindschotten van de tunnelleverancier
geef in de vormtekening oak aan waar de kim van de bovenliggende tunnel begint en stopt
bij schuine wanden de referentiepunten, en hoekverdraaiing in detail aangeven
de verschillende casco-vormtekeningen vermelden op een Casco-overzicht welke de bouwrouting
volgt, eventueel per blok de casco's bundelen

•
•
tunnelkist tekeningen ( door leverancier tunnel )

•
•
•

laat de programatie t.b.v. W- en E- installaties door de installateurs (digitaal-} intekenen
controleer of de tunnelkist-tekening en sparingmallen overeenkomen met de tunnel-vormtekening
het is te overwegen om alle woningtype 's op alle tunnelkisten te programeren zodat het niet
uitmaakt welke kist waar komt te staan, er hoeft dan niet een tunnelrouting te worden bepaald
in dit laatste geval kan de uitvoerder a.d .h. van de vordering van het werk de stortschema's maken

•
•

lever voor de stortschema's blanco casco-overzichten per blok aan

wapeningstekeningen tunnelbouw

•
•
•

bij tunnelgietbouw warden alle vloeren gewapend maar oak de eindwanden t.b.v. stabilteit
de constructeur geeft de benodigde wapening aan, hierop is weinig controle mogelijk
wapeningstekeningen met wand- en vloeraanduiding door wapeningleverancier laten maken
laat hierbij duidelijk in de routingstekening aangeven welke wapeningswanduitslag waar komt.

•
•
•
•
•
•
•

\

/ '
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Bijlagen

Bijlage VI: Open interviews met medewerkers van Trebbe Bouw (2)
Ten behoeve van het tweede deel van de probleenianalyse zijn interviews gehouden met zowel
werkvoorbereiders ats een projectleider van Trebbe Bouw. Voorafgaande aan deze interviews is een
vragenlijst opgesteld. De ingevulde vragenlijsten zijn in deze bijlage (anoniem) opgenomen.
~ERl<J~-9~~E~_ElDn~f) ~l'fE~~rg.:aptl'lfP~~S~~-

-=-:-= ---____:-= ~~- vr:af~r:i19~t 1:-. =- ~
1

.

-
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'iA/9,emene gegevens
vraag 1

Wat is uw functie binnen Trebbe Bouw?
werkvoorbereider

vraag 2

Hoe vaak bent u betrokken geweest bij de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten?
2-5 keer

vraag

3

vraag 4

Wat ziet u als de grote voordelen van tunnelgietbouw?

Hoe ervaart u de werkvoorbereiding van tunnelgletbouwprojecten t.o.v. de andere binnen
Trebbe Bouw toegepaste bovwrnethoden.

- moellijkheidsgraad werkvoorberefding tunnelgietbouw:

8

• moeilijkheidsgraad werkvoorbereiding prefab betonnen casco (heembeton):
- moeilijkheiclsgraad werkvoorbereiding wa ndbekisting - breedp'laat:

vraag

5

· moeilijkheidsgraad werkvoorbereiding kalkzandsteen - breedplaat~

6

· moeilijkheldsgraad werl\voorbereiding kalkzandsteen - kana.a lpla.at:

7

Wat zijn volgens u de moeilijkheden/ knelpunten behorende bij de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten?
De mo~ilijkheid zHten hem met name in de bewerkelijkheid van de tunnelkisten. Alles meet goe.d op etkaar
aanstu1ten; randkisten, kopsc.)'lotten etc, Je moet 3d·denken en veet moet in een vroeg stadium bekend
t.ijn.

vraag

6

Er zijn binnen de Trebbe vestiging in Zwolle maar 5 werkvoorbereiders die ervarin.g hebben
met tunnelgietbouwprojecten, waarom is dat denkt u?
Er zi jn veel projecten in Almere getLJnneld (Red, Yellow &. Blue) de betrokken personen gingen van

projec~

naar project. Zo is er veel kennis bij een kleine groep blij ven hangen (proje<:tleider en uitvoerder). Wet
zijn er verschillende werkvoorbereiders m~e bezig geweest, maar die werken niet allernaal rneer bij Trebbe

vraag

7

Ziet u dit als probleem/ knelpunt/ beperking 1voor de toekomst)?
Je zult noolt alle lopende projecten In tunnelgietbouw uitvoeren, dus wat dat betreft is het niet erg dat
niet elke werkvoorbere ider/ uitvoerder I projectleicfer ervaring heeft met tunnelbekistjng. Wel wdrdt
l<1ter in het interview gezegd dat If?' veel jonge werkvoorbereiders zijn binnen de Trebbe vestiging in
Zwo\le. Vrijwel allemaat met een HBO· achtergrond, wat betekent dat ze pas met 25·26 jaar aan het werk
zijn gegaan. Daar tegenover staat een groep 55+1 die vroegtijdig (t 20 jaar) aan het werk zijn gegaan en
daardoor veet ervaring hebben, ' Oeze groep gaari we straKs erg mjssen · 1 zo werct gezegd,
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vraag 8

Bljlagen

Heeft u ooit een cursus/ training gevolgd met betrekking tot tunnelgietbouw?
Nee, alleen de BOB·opteid fng. Daarin werd met name lngegaan op planningen en organisatle5truc:turen.
Ook tljdens de opleidlng is er geen/ weinig aandacht besteed aan tunnelgietbouw. Er werd over het
algemeen vrijwe~ nlet ingegaan op voor - en nadelen van. bouwmethoden tijdens de opteiding. Ook het fei t
dater maar in zeer beperkte mate wordt ingega.an op planningen, kosten wordt j ammer gevonden.
Er werd erg veel aandacht besteed aan rnechanlca en constructie, terwij l dit volgens de
werkvoorberelder minder be\a ngrljk 1s.

Starten v an de werlwoorbereidiog

vraag 9

Bent u over het algemeen tevreden over de gegevens/ informatie afkomstig van de
projectcoordinator/ caloulator?
Ja, over het atgerneen tevreden. 5oms 'k rijg je echter maar een paar uitgewerkte details van de architect
en meet je veel ze.\f ulttekenen. Dit moet altemaal weer ter controle en zo gaat daar veel tijd in zit ten.
Het aantal details van de architect heeft te maken met inkoop/ tijd dat een architect/ constructeur
krijgt voor de uitwerking van het plan.
Ook de kennis vanvi t de eigen projectontwikket1ng wordt steeds minder, men kijkt alleen naar m2 prij.ien

en niet/ nauwe\liks naar de ultvoefbaarheid van het plan,
Toch meet je eerst in formatie hebben voordat je kunt beginnen, dus over het algemeen tevreden.

vraag 10 Heeft u zich wel eens afgevraagd of tunnelgietbouw wel de meest geschikte bouwmethode is
voor het project of heeft u de bouwmethode wet eens gewijzigd?
.Ja, wel getwij feld , maar niet gewiJz.igd. E.r wordl in de eerdere fases vaak aUeen gekeken naar de mZ
prijzen . Er is wei nig kennis v<1n de da<1dwerkelijke uitvoering. Vandaar ook dat er wet regetma tig kleinere
dingen zijn gewijzigd, als uit.bouwen, dakkapellen etc. Echter het omgooien van de gehele bouwmethode is
nooit gebeurd.

Plannlngenl schema ·s

vraag 11 Vindt u het lastig om planningen te maken voor de uitvoering van tunnelgietbouwprojecten?
Als je de trucjes kent

ts het niet meer moellijk. Vaak begin je b)j een ditatat te en Je kunt de vo\gende dag

geen kist plaatsen op een juist gestorte beuk. Deze ' trucjes "staan echter nergens.

vraag 12 Maakt u gebruik van de tijdens calculatie gehanteerde planning?
"leer minim, De planning vanuit de calculatie bevat veelal alleen start van de uitvoering, opleverdatum,

en verdeling in grondwerk, ruwbouw, gevel-dakfase en a(bouwfase. Et wordt vrijwel altiid een geheet
eigen planning opgesteld.

vraag 13 Bent u tevreden over de standaard planningen op Trebbe Net
Oeze worden vrijwel niet gebruikt. Wei zijn ze handig ter ondersteuning, om even te kijken ..

vr.aag 14 Neemt u daarbij ook het meenemen van afbouwonderdelen (Ylong/ kzs} direct mee?
Nee, (de wvb heeft alleen woningbouwprojecten voorbereidt) deze worden vrijwel attijd later in de
desbetreffende beuk geptaatst met behulp van een verrelker.

Terreinplan

vraag 1S Zijn er moeilijkheden blj het maken van het terreinplan voor een tunnelgietbouwproject?
Het maken van een terreinplan is niet altijd eenvoudig. Ats voorbeeld Y/Ordl een project in Assen genoemd,
waarbij aan de ene zij de bestrating, waarover de tunnels niet uitgetrokken mogen worden en aan de
andere zijde bebouwlng en boinen. Er moest toen worden besloten om de tunnel s in moten uit de beu'ken
te halen.
Voor het bepaleri van de Kraanpositite

Ilse van der Vegte
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Werktekeningen
vraag 16 Bent u over het algemeen tevreden over de kennis/ tekeningen van ontwerpende partijen?
De teken ingen zijn veelal meer op de architectuur/ het ontwerp gericht. Het is erg afhankelijk van de
ingekochte t ijd in IJoeverre het plan techn isch uitgewerkt wordt door de ontwerpende partijen . Sams
moet veel zelf warden uHgetekend, wat weer ter controle naar de ontwerpende partijen moet warden
gestuurd en daardoor veel tijd in beslag neemt.

Engineering
vraag 17 Bent u over het algemeen tevreden over de kennis/ oplossingen van onderaannerners
(a.a. bekistingsleverancier en installateur)
Het licht er sterk aan w ie je trefL Sams krijg je oak schoolvertaters, waarbij' je als wvb aan meet geven
hoe of wat

vraag 18 Is het moeilijk om de kistinzet en het stortschema te bepalen?
Ja , dit blijft moeilijk. Je moet veel tegelijk meenernen. Als je tiet trucje kent is het iet s makkelijker. De
~teun

variuit de bekist1ngsleverancierwissel t. De wvb heeft ook ervaring met mensen die net van school

kwamen en die hij nog moest gaan vertellen hoe het zat.

vraag 19 Is het moeilijk om de juiste afstemming tussen de verschillende engineerings.onderdelen te
verkrijgen?
Ja, je moet Jd· denken.

Bet on
vraag 20 Is het lastig om de gewenste eisen aan de betonmortel vast te stellen?
Nee, de construc:teur ste\ t de eisen aan de druksterkte vast. De uitvoerder controleert deze dmv
drukproeven t ijdens de uitvoering.

vraag 21 Heeft u in relatie tot tunnelgietbouw w el eens koude gietbouw overwogen?
Nee, dat is duurder, je zou het kunnen overwegen in binnenstedetijk gebied.

Maatvoerina
vraag 22 Denkt u vroegtijdig na over de maatvoering? (MOUS·punten)
J<i, tijdens het controleren van de tekeningen wordt gekel<en of de maatvoeringspunten "Zijn rneegenornen,

Kopersopties
vraag 23 Ziet u het meenemen van kopersopties als beperking van tunnelgietbouw?
Nee, op zich is t unnelgietbouw niet minder klantvriendel ijk. De kopersopties moeten vroegtijdig bekend
zij n en daar zit soms nog wet eens een spa nningsveld. Soms warden er van te voren drie opties vastgesteld,
welke op de tunnel worden geprogrammeerd. Tunnelbekist1ng is wat dat betrert we\ minder flexibel. Je
kunt niet aan a\le wensen van kopers voldoen .

Bent u bekend met mogelijkheden als het KISS·systeem, het toepassen van magneten voor
het vastzetten van sparingen
Nee, niet rnee bekend. Hij weet niet wat de sterkte van de magneten 2ijn en mogelijke problemen

Ilse van der Vegte
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Mak.en werkinstructies
vraag

24 Vind u het lastig om het tunneldraaiboek te maken?
Nee, dan hoer je alleen nog niaar aan te geven wat bedacht/ afgesproken is. Eigenlijk is hel maken van

het tunneldraaiboek het makkelijkste van de hele werkvoorbereiding.

Uitvoering
vraag

25 Wordt de dagproductie meestal gehaald (m.u.v. onwerkbaar weer)?
Ja, over het algemeen wel

vraag 26 Bent

u tevreden over de werkprestatie/ afstemming tussen de verschillende partijen? Wordt

in de werkvoorbereiding aandacht besteed aan de ploegen op en rond de tunnel?
Er wordt In de werkvoorbere1ding niet ingegaan op de dagproductie/ afstemming tussen de ploegen op
en rond de tunnel. De uitvoerder stuurt dit aan , die kan i:ien of iets sneller I anders moet etc. Je weet van

te voren niet hoe de instaHateur/ wapeningsvlechter werkt.
vraag

27 Moeten er we l eens problemen tijdens de uitvoering worden opgelost? Wat en waardoor?
Ja, dit komt uiteraard wel eens voor. Soms warden trapgatsparingen gespiegetd, o( het verkeerde btad
in het tunneldraaiboek door de tunnetptoeg bekeken. Het komt ook voor dater aanwljzingen in het
tunneldraaiboek zijn vergeten

vraag 28 Zijn er wel eens problemen met betrekking tot de kraanpositie of -capaciteit?
vraag 29 lijn e r wet eens problemen met het verkrijgen van de gewenst e veiligheid?
Hier wordt in de werkvoorbereiding vrijwel geen aandacht aa.n besteed, dit komt echter wel steeds meer.
Zijn er wel eens problemen met het meenemen van afbouwonderdelen?
Vaak warden deze pas tater geplaatst met een verreiker. Te vroeg plaatsen op de pasgestorte vloer
brengt grote puntlasten met zich mee, wat de vtoer dan hoogst waarschijnljjk nog niet op kan nernen.

Evaluatie
vraag 30 Worden de aandachtspunten/ opgetrede problemen en oplossingen naderhand ook vastgelegd?
vastgelegd? Is er sprake van kennisborging?
Eigenlljk zou men na iedere fase een evaluatie moeten houden. Oit gebeurt echter alleen na afloop van het
werk. Vaak is iedereen dan al weer bezfg met het volgende project en z1jn de probtemen/ aandachtpsunten
alweer vergeten . Wet warden er tijdens het teamoverleg aandachtspunten vastgesteld. Oit gaat ook naar
de KAM· coordinator en naar de hoofd werkvoorbereiding. 4x per jaar is er een wvb·overleg waar in dat wat
voor iedereen van belang is wordt doorgegeven. Daarnaast is er ook 1x per jaar een nkoopoverleg,
waarin onderaannerners warden beoordeeld. Degene die op een twarte lijst komen te staan moet je
eigenlijk niet meer benaderen ronder toestemming van hogeraJ.
Daarriaast is er een handboek soldaat waarin enkele checklists zijn opgenomen. Hiervan is slechts een
exemplaar en de aanwezige checklists warden ook nooit gebrulkt.
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rAtgemene gegeven.s
I

vraag 1

Wat is uw functie binnen Trebbe Bouw?
beide werkvoorbereider

vraag 2

Hoe vaak bent u betrokken geweest bij de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten?
Bij HBG (later de BAM) werd vrijwel alleen maar getunneld. Voor beide is het tiet eerste
tunnelgietbouwproject binnen Trebbe Bouw.

vraag 3

Wat ziet u als de grate voordelen van tunnelgiet bouw?
Je kunt alles direct meenemen.

vraag 4

Hoe ervaart u de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten t.o.v. de andere binnen
Trebbe Bouw toegepaste bouwrnethoden.
Tunnelgietbouwprojecten zijn niet moeilijk voor te bereiden. Je kunt a\les direct mee in storten. Al s het
rout gaat moet je zorgen dat je direct de volgende dag gaat boren. Het beton is dan nog niet geheel
verhard. Ook in contracten met installateurs moet je afspreken dat de kabels binnen 24 uur worden
getrokken. Mocht er iets mis zijn dan zijn de problemen nog redelijk makkelijk op te lossen.

vraag 5

Wat zijn volgens u de moeilijkheden/ knelpunten behorende bij d,e werkvoorbereiding van
tunnel.gietbouwprojecten?
De moeilijkheden op het desbetreffende werk tvoor beide is het het eerste tunnelgietbouwproject binnen
Trebbe Bouw) had voorname\ij k te maken met een te kleine bezetting. Hierdoor was er niet voldoende tijd
om details goed te bekijken en alternatieven te onderzoeken.
Jonge wvb-ers hebben sturing nodig. en daar was geen tijd voor.

vraag 6

Er zijn binnen de Trebbe vestiging in Zwolle maar 5 werkvoorbereiders die ervari ng hebben
met tunnelgletbouwprojecten, waarom is dat denkt u?

vraag 7

Ziet u dit als probleem/ knelpunt/ beperking (voor de toekomst)?

vraag 8

Heeft u ooit een cursus/ training gevolgd met betrekking tot tunnelgietbouw en/ of is hier
in uw opleidi ng aandacht aan besteed?

Starten van de werlcvoorbereiding

vraag 9

Bent u over het algemeen tevreden over de gegevens/ infofmatie afkomstig van de
projectcoordinator I calculator?
Architect niet nagedacht in detaillering over toog in de tunnel.
Bij vorige Y(erkgever wassprake van een projectvoorbereiding. De knelpunten werden voor het overgr'Ot¢
deel al bepaald , dit gebeurt niet. Trebbe heeft geen porjectcoordinator.
bij vorige werkgever was er een prestatie voor de start van de werkvoorbereiding met stand van zaken.
Als in fo niet voldoende was uitgedacht ging men weer terug in een hokje net zolang totdat de info
voldoende werd gevonden door uitvoeringsteam
bfj iets groter bedrijf zaken beter geregeld
Mi sschien bezuiniging dat PC niet alles uitzoekt

je moet het systeem ken()en
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vraag 10 Heeft u zich wel eens afgevraagd of tunnelgietbouw wel de meest geschikte bouwmethode is
voor het project of heeft u de bouwmethode wel eens gewijzigd?
bouwrnethodekeu;ze is goed
Planning~nl

schema · s

vraag 11 Vindt u het moeilijk om planningen te maken voor de uitvoering van tunnelgietbouwprojecten?
Wat vindt u moeilijk?
voorgaande fase, planning pc Klopt goed

vraag 12 Maakt u gebruik van de tijdens calculatie gehanteerde planning?
ja, enl<el nog wer1<voorberei dingsschema van maken

vraag 13 Maakt u gebruik van de standaard planningen op Trebbe Net
niet gebruikt

vraag 14 Neemt u daarbij oak het meenemen van afbOL1wonderdelen (Ytong/ kzs) direct mee?
j a, toren wel

Ter:re;npla,n
vraag 15 Zijn er moeilijkheden bij het maken van het terreinplan voor een tunnelgietbouwproject?
je moet bekend zij n met beperki ngen, kraan aan twee zijden van 5linger

Werkteke11ingen
vraag 16 Bent u over het algemeen tevreden over de kennis en tekeningen van de architect
architect niet goed naar det ail gekeken, wordt -ze niet verweten , hebben geen praktljk kennis

is t aak wvb rnaar geen ti jd genad orn all es goed te onderzoeken

En9;neering
vraag 17 Bent u over het algemeen tevreden over de kennis/ oplossingen van onderaannemers?
ervaring met KONOSCH goed

vraag 18 Is het moeilijk om de kistinzet en het stortschema te bepalen?
kistinzet en ('Outing al bepaald in eerdere fases
vraag

19 Is het moeilijk om de juiste afstemming tussen de verschillende engineerings-onderdelen te
verkrijgell?
nee, op zich niet moeiliJk

Beton
vraag 20 Is het lastig om de gewenste eisen van de betonmortel vast te stellen?
vraag 21 Heeft u in relatie tot tunnelgietbouw wel eens koude gietbouw overwogen?
n1et mee bekend

Maatvoerinj
vraag 22 Denkt u vroegtijdig na over de maatvoering? (MOUS·punten)
.Muos-punten direct meenemen

Ilse van der Vegte

31

Voorberelden van Tunnelgletbouwprojecten

Bijlagen

Kopersopties
vraag 23 Ziet u het meenemen van kopersopties als beperking van tunnelgietbouw?
kopersoptles meenemen is geen probleem. Deze moeten wle vroeg bekend z:ijn. Bjj het project zat t goed,
maar kan knelpunt zitten lusse11 verkooptraject

Mal<en werkinstructies

u het lastig om

vraag 24 Y fnd

het tunneldraaiboek te maken?

nee

Uitvoering
vraag 25 Wordt de dagproductie meestal gehaald (rn.u.v. onwerkbaar weer)?
ja, maar niet altijd, doordat niet overal over na was gedacht door tijdgebrek .. Veel werkin uitvoering
vraag

26 Bent u tevreden over d e werkprestatie/ a fstemming tussen de verschillende partijen? Wordt
i n de werkvoorbereiding aandacht besteed aan de ploegen op en rond de tunnel?
vind

u dat dit beter zou moeten?

ja, tevreden
v raag 27 Moeten er wel eens problemen tijdens d e uitvoering worden opgelost? Wat en waardoor?
In te storten ankers, nauwkeurigheid
stalen consoles
kraan slinger (tunnel was te zwaar)
bordessen/ prerab schoren, kan de bordessen niet plaatsen
vraag 28 Zijn er wel eens problemen met betrekking tot de kraanpo sitie of -capaciteit
ja, te lichte kraan ingekoct)t, waardoor de tunnels in 3e delen ipv 2 moesten worden getrokken
vraag 29 Zijn er wel eens problemen met het verkrijgen van

de gewenste

veiligheid?

hel waarborgen van de veiligheid is makkelij~ bij tunnelgietbouw

Evaluatie
vraag 30 Word en de aandachtspUnten/ opgetrede problemen en oplossingen naderhand ook vastgelegd?
kennisborging?
kennis wordt niet gedeeld.
kennisborging niet aanwezig. WvB niet bij evaluatie betrokken, men heeft aangedrongen op een evaluatle
inclusier werkvoorbereiding
vaak aan het eind van het project evaluatie, frustraties/ knelpunten zijn dan vaak alweer weggeebt.
mocht je evalueren dan is nog de vraag of er wel iets met de informatie/ kennis wordt gedaan.

Bij vorige werkgever werden de checklists door een persson bekeerd. ledereen kon n1euwe punten
aanoragen, wekle door de coordinator werden verwerkt en ell<e verstigi'ng kon de checklists bekijken.
checklistst zijn ook voor ervaren werkvoorbereiders. handig
er wordt binnen Trebbe Bouw te weinig aandacht besteed aan aansturing/ maken van tiu\pmiddel voor wvb
gebrek aan hulpmiddelen geld voor alle rnethoden
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ltlgemene gegevens
vraag 1

Wat is uw functfe binnen Trebbe Bouw?
projectleider

vraag 2

Hoe vaak bent u betrokken geweest bij de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten?
vaak

vraag 3

Wat ziet u als de grote voordelen van tunnelgietbouw?
tUnnelgietbouw is een heel mooi systeem.
men wil steeds meer lndustrieel Bouwen, tunnelgietbouw is dat min of meer
Tunnelgietbouw is niet moeilijk

vraag 4

Hoe ervaart u de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten t.o. v. de andere binnen
Trebbe Bou w toegepaste bouwmethoden?

vraag 5

Wat zijn volgens

u de moeilijkheden/

knelpunten behorende bij de werkvoorbereiding van

tunnelgietbou wprojecten?
Onervaren werkvoorbereiders nemen details van architect/ constructeur ' klakke\oos ' over. Hien:itten
vaak echter nog veel haken en ogen ;ian. Ze tel<enen dlng·en die niet kunnen/ niet zo getekend moeten
worderi. Vroeger ~eidde de arc'11tect de bouwl?? En koppelde probtemen terug naar de tekenkamer maar
dat is 11iet meer, en zat ook niet weer kornen. In die zin hebben de ontwerpende partijen nog een groter
probleem dan het bouwbeddjf. Nieuwkomers In het bouwbedrl)I kunnen nog relatief makkelijk kennis en
praktijk ervaring opdoen, door het bijwonen van teamoverleggen en door te kijken op een bouwproject.
Bij architecten en coostructeurs is die praktische kennis steeds minder aanwezig.

vraag

7

Ziet u dit als probleem/ knelpunt/ beperking <voor de toekomst)?
Ja binnen 5· 10 jaar kan dit wet eens een probleem vormen. Er wordt steeds minder getunneld omdat er
steeds minder grote woningbouwcomplexen worden gebouwd, war betekent dat de metuwe wvbE:rs
weining In a<inraking komen met dergelijke projecten.
Trebbe heeft veel kennls in huis maar deze is slechts bij een kleine groep aanwez1g.
Vr-oeger had Trebbe Bouw .ze(fS eigen tunnelkisten, maar dOOrte Weinig continu'iteit 2.ijn deze verdwenen ,
net als atle andere bekisting _ I-let kopen zelf is niet het duurste , wel het reviseren van de beklstingen.

vraag

8

Heeft u ooit een cursus/ training gevolgd met betrekki11g tot tunnelgietbouw?
nee 1 niet specifiek in relatle tot tunnelgietbouw

Stgrten~ VOf!

vraag 9

cje werkvoorbereiding

Bent u over het a lgemeen tevreden over de gegevens/ informatie afkomstig van de
projectcoordinator I calculator?
Hetzou wensellj~ z1 jn dat er eerder in het bouwproces gebruik wordt gema<ikt van <le kennis die er
binnen het bedrlj( is. Men heeft het over pro(esslonaliserlng en dat -zou een belangrijke verbetering zijn.
Er zijn vrifwel bij elke start wel dingen orngegooid, doordat niet of te weinig naar de
uitvoerihgstechnische aspecten zijn gekeken.
Als voorbeeld wordl Yellow aangehaald waar garages in eerste instantle bedacht waren in kzs- breedplaat.
Hier is in de werkvoorbereiding nog een extr<i tunnel voor gehuurd , omdat dfl uitvoeringstechnisch veel
beter paste en makkelijk terug verdiend zou worden.
De tunnetploeg gaat im"lers geen kzst metselen. Er meot dan een speciale stelploeg en rnetselaarS llomeri

voor enkete garages,
Ook zijuitbouwen zijn ipv kzs wanden orngeschakeld n<iar prefab. De wnnelploeg is bekend met prefab
(denk aar\ het meenemen van pref at> topwariden) en kan dit daardoor makk.elijk. meenemen;
uitvoeringstechnisch veel idealer
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vraag 10 Heeft u z.ich wet eens afgevraagd of tunnelgietbouw wet de meest geschikte bouwmethode is
voor het p roject

nee, wel dingen

of heeft u de bouwmethode

wel

eens gewijzigd?

gewijz.igd, maar nooit het liele systeem omgegooid

T rebbe bouw heeft twee eigen tunnelploegen, kun je ook tunnelploegen inhuren.....
Trebbe bouwt altijd met eigen tunnelploegen, .gelukkig wel, je weet waar je aan toe bent. Konosch wil
bijvoorbeeld ook wet a\les ult lianden nemen, niet alleen het tekenwerk, maar ook het verzorgen van de
tunnelploeg, het maken van constructie tekening.en, tot aan uitvoerder toe .. . Dit is echter niet gewenst.
Men kijkt in dat gev<1l alleen naar het betonnen casco en vergeet ·de aansluit!ng met gevel en dak etc.

Werktekeningen
vraag 16 Bent u over het algemeen tevreden over de kennis en tekeningen van de architect en
constructeur?
Nee, ze tekenen vaak dlngen dfe niet kunnen of die <1nders getekend hadden moeten worden. Zo geeft hij
een voorbeeld waarbij de architect verschillende kozijnen hetzetrde merk had gegeven1 en een ander
voorbeeld waarbij de constructeur een kolom inhet uitrijgebied van, de tunnelkisten had geplaatst

Engineering
vraag

17

Bent u ov er het algemeen tevreden over de k ennis/ oplossingen van onderaannemers
(o.a. bekistingsleverancier en installateur)?
ja, deze krijgt ook steeds meer kennis omdat steeds complexere werken gebouwd moeten worden

vraag

18 Is het moeilijk

om de kistinzet en het stortscherna te bepalen?

Ook weer ervaringsgetal..uitgaan van 4 tunnels per dag
vraag 19 Is het rnoeilijk om de juiste afstemming tussen de verschillende engineeri ngs-onderdelen te
verkrfjgen?
op tijd rond de tafel en inzien waar de moeilijKheden optreden, kennis van het systeem en ervaring

Kopersopties
vraag 23 Ziet u h et meenernen van kopersoptie.s als beperking van tunnelgietbouw?
Nee, het meenemen van kopersopties is eigenlijk niet anders als bij andere bouwmethoden, ze moeten
alleen twee weken eerder bekertd zijn, maar dat is dan ook alles.. Wei is er een klein spanningsveld tussen
de werkvoorbereiding en het verkooptraject, rnaar eigenlijk zou dat niet nodig zijn.
tunnelgietbouw is flexibel ·» heel veel kan; in de ciiepte kan alles, in de breedte ook indien vaste maten
warden gehanteerd (hydraulisch te openen)

Uitvoering
vraag 25 Wordt de dagp roducti e meestal gehaald (m.u.v. onwerkbaar weer)?
ja
vraag 26 Bent u tevreden over de werkprestatie/ afstemming tussen de verschillende partijen? Wordt
in de werkvoorbereiding aandacht besteed aan de ploegen op

en

rond de tunnel?

Hier ligt een belangrijke taak voor de uitvoerder. De verschillende partijen (tunnelploeg, instatlateurs,
wapeningsvlechters) moeten een team vormen en elkaar helpen als dat nodig is. Doordat iedereen zfch
bewust is van de kosten wordt er hard gewerkt.
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vraag 27 Moeten er wel eens problemen tijdens de uitvoering worden opgelost? Wat en waardoor?
Vrijwel nieL Doordat men zich ervan bewust is dat wijzigingen problematisch zijn wordt alles gedurende

de voorbereidingen goed bekeken/ uitgezocht. Daarbij zfjn bijvoorbeeld het meenemen van waterleidings·
steuven en instortvoorzieningen b.elangrijke aandachtspunten.
-

Evatuatie

vraag 30 Worden de aandachtspunten/ opgetrede problemen en oplossingen naderhand ook
vastgelegd? ts er sprake van kennisborging?
Er warden evaluaties gehouden, maar vaak gebeurd dit het ltefst op minder dan 5 A4 · tjes. Eri.ljn geen
personen beschikbaar die aaridachtspunten per bouwsyssteem kvrinen 1,.1itwerken. Daarbij is de
projectl eider geeri directe voorstander van checklists. Hij is bang dat men dan • stopt' met denken.

lo zegt hij ook geen groat voorstander te zijn van standaarddetails.
-
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Algemene gegevens
vraag 1

J

.

Wat 1s uw functie bfnnen Trebbe Bouw?
beide werkvoorbereider

vraag 2

Hoe vaak bent u bet rokken geweest bij de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten?
Seide i:ijn samen

vraag 3

een kee r bij een tunnelgietbouwproject betrokken geweest

Wat ziet u als de grote voordelen van tunnelgietbouw?
snel bouwproces

vraag 4

Hoe ervaart u de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten t.o.v. de andere binnen
Trebbe Bouw toegepaste bouwmethoden?
tiet is anders, niet direct moeilijl<er

vraag 5

Wat zijn volgens u de moeilijkheden/ knelpunten behorende bij de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten?
Er is bij het uitgevoerde tunnelgietbouwproject heel veel tijd en energie in het maken van het tunnel·

.

draaiboek gestoken. Alles moet uitgetekend worden , voor iedere beuk apart. Je kunt niet makkelijk
· kopieren en spiegel en · , want iedere beuk was net i ets anders. Er waren in het draaiboek nog wel
enkele f ou tjes door het kopleren. Het grootste probleem was da t het ' wiel, opnieuw moest worden
uitgevoriden. Er is geen lijst aanwezig waarop staat hoe en water in het tunneldraaiboek moet staari.
Het tunneldraaiboek van een vorig we.rk is bekeken, rnaar ieder werk is weer anders.... Seide "1'erkvoorbereiders hebben zelr een lijst opgestel d waar perbeuk naar gekeken moest worden.
Oaamaast moert elk kopsctJot en elke sparing worden gecontroleer en

is er veel t\jd in de lay·o\Jt van het

tunneldraaiboek gestoken, Er wor dt gezegd dat het maken van het tunneldraaiboek beter uitbesteed Kan
worden. Je blijft dan wel afspraken maken over opgave van sparingen etc, maar het scheelt erg veel tijd;
controleren van tekenwerk is makkelijker dan zel f alles uitwerken.

vraag 6

Er zijn binnen de Trebbe vestiging in Zwolle slechts enkele werkvoorbereiders die ervaring
hebben met tunnelgietbouwprojecten, waarorn is dat denkt u?
Voor ervaren werkvoorbereide rs is het voorbereiden van tunnelgietbouwprojecten eenvoudiger, die
we ten wat de aandachtspunten zijn.

vraag 7

Ziet u dit als probleem/ l<nelpunt/ beperking

(voor de toekomst)?

Onervaren werknemers hebben te wein ig kennis om de voorbereiding goed te laten verlopen. Zo werd er
in het project pas heel la at bedacht dat de oplegging van de breedplaatvloer in de · tunnelwand · niet kon
i.v.m. de aanwezige/ benodigde kruisblokken.

vraag 8

Heeft u ooit een cursus/ training gevolgd met betrekking tot tunnelgietbouw en/ of is hier
in uw opleidi ng aandacht aanbesteed?
Nee, befde zijn nooit eerder met tunnelgietbouw in aanrakfng gekomen
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Starten van de werkvoorbereiding
vraag 9

Bent u over het algemeen tevreden over de gegevens/ informatie afkomstig van de
projectcobrdinator I calculator?
Trebbe Bouw zou nog veel kunnen verbeteren mbt gegevens/ informatie vanuit de voorgaande fases van
het bouwproces. Niets ten nadele van de projectcoordinatoren, zo wordt nadrukkelijk gezegd, er is
binnen Trebbe Bouw gewoonweg geen capaci teit voor. · Planvoorbereiding · zit binnen Trebbe Bouw nog
echt in de opstartfase .

vraag 10 Heeft u zich wel eens afgevraagd of tunnelgietbouw wel de meest geschikte bouwmethode is
voor het project of heeft u de bouwmethode wel eens gewijzigd?
Bouwmethodekeuze voor het project was over het algemeen goed, wel is er twijfel bij de geschiktheid van
het bouwsysteem bij twee bouwblokken (met wigvormige woningplatt egrond en splitlevel ).
De werkvoorbereiders twijfelen aan de wijze waarop de bouwmethode tot stand komt . Je kunt deze
in de werkvoorbereiding echter niet meer gaan wijzigen. Al het tekenwerk zou dan opnieuw moeten
worden ingekocht. Toch hebben ze er wel ervaring mee dat de projectleider de methode nog omgooide.

Werktekeningen
vraag 16 Bent u over het algemeen tevreden over de kennis en tekeningen van de architect en
constructeur?
nee, de kennis van de ontwerpende partijen gaat achteruit. T I m de besteksfase gaat het goed, het
ontwerp uittekenen dat kunnen ze, maar het ontbreekt ze aan technische kennis. Het zou beter zijn om
de werktekeningen te laten maken bij een technisch tekenbureau. Bovendien is de mat e van uitwerking
door de architect/ constructeur afhankelijk van wat de opdrachtgever inkoopt. Echter aan het belang
van de uitwerking wordt door de projectcoordinatoren wel steeds beter aandacht besteed.
Daarnaast is er vaak geen overleg tussen de architect en de constructeur. · Beide vegen hun eigen
straatj e schoon ·, zo wordt gezegd en de aannemer mag het uitzoeken. Er zi tten dan ook vaak
afwijkingen tussen beide ontwerpen.

Engineering
vraag 19 Is het moeilijk om de juiste afstemming tussen de verschillende engineerings-onderdelen te
verkrijgen?
ja (zie ook beantwoording vraag 5) door weinig kennis en ervaring is het lastig om knelpunten / verbeterpunten te signaleren .

IJ<opersopties
vraag 23 Ziet u het meenemen van kopersopties als beperking van tunnelgietbouw?
Er is een klein meningsverschil tussen beide werkvoorbereiders. De een ziet het meenemen van kopersopties als knelpunt van tunnelgietbouwprojecten en de ander niet. Tunnelbekisting is minder flexibel , je
moet 6 maanden voor de eerste stort al weten waar de kraan in de badkamer zit. Echter bij een
Heembeton casco, breedplaten en kanaalplaten moeten dergelijke gegevens ook vroegtijdig bekend zijn .
Knelpunt is (geldt voor alle bouwmethoden ) dat de woningen vaak nog niet allemaal verkocht zijn en kopers
niet inzien waarom de plaats van een kraantje al bekend moet zijn. Dergelijke zaken zij n wel minder een
probleem bij toepassing van kalkzandsteen. Daarnaast moet en ook afbouwopties soms tijdig bekend zijn,
eerder dan dat in de planningen staat aangegeven. Het is van belang om de keuzelijsten (onderverdeeld in
A cascogebonde opties, B ruwbouopties en C Afbouwopties) grondig te bekijken.
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Maken· werkfr1structies
vraag 24 Vind u het lastig om het tunneldraaiboek te maken?
.la, dit wordt als groot' probleem gezien. Er is niet bekend water in het draaiboek moet staan en er
gaat ontzettend veel tijd en energie in zltten. Op een gegevn moment ben jeer zo tang mee bezig dat je

dingen over llel hoofd zie t, waardoor routen in het tunneldraaiboek optreden. Daarblj is het moeilijk om
3d te denken. Je bent zowel met bovenliggende als naastgelegen beuken bezig (zi e ook beantwoordihg
van vraag 5)

Uitvoering
vraag 27 Moeten er wel eens problemen tijdens de uitvoering worden opgelost? Wat en waardoor?

Ja. er zijn wel dingen misgegaan, doordat ze ver keerd in het tunn eldraaibOeK stonden. Als je maar direct
voordat het beton verhard is, wijzigingen aanbrengt. Het meenemen van waterleidingsleuveo
bijvoorbeeld in de kim, je moet 3d·deoken.
-

~va/uatie

-

vraag 30 Worden de aandachtspunten/ opgetrede problemen en oplossingen naderhand ook
vastgelegd? Is er sprake van kennisborging?
Binnen Trebbe Bouw is het houden van evaluaties een ' ondergeschoven k·indje · . Beide hebben nag geen
evaluaties meegemaakt. En dan nog is het de vraag of er lets met de evaluaties wordt gedaan. De
nood:zaa.k van een handboek voor de werkvoorbereiding of de aanwezigheid ll!!n checklists wordt binnen
Trebbe Bouw niet echt ingezien.
Ervaren werkvoorbereiders willen geen checklists, ze denken alles wel te weten en zijn bang voor extra
verplichtgestelde werkzaamheden t. b. v de i~o-certifkering.
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Al_~emene gegevens

vraag 1

Wat is uw functie binnen Trebbe Bouw?
werkvoorbereider

vraag 2

Hoe vaak bent u betrokken geweest bij de werkvoorbereiding var1 tunnelgietbouwprojecteti?
meerder keren, laatst project was in 1992/ 1994, 310 wonlngen In Almere

vraag 3

Wat ztet u als de grote voordelen van tunnelgietbouw?
tunnelgietbouw is "het mooiste water is· . Je hebt een schone bouw. Bij kalkzandsteen heb je veel meer
afval, pallets die blijven liggen eic. Bovendien moet ]e alles al vroegtijd)g vastleggen, net als bl} prefab
elementen. Bij kallQ:andsteen zou. dat ooli. moeten, maar dan wordt vaak door de PL geiegd dat ' t nog wel
kan/ geen haast heeft...Doordat bii tunnelgietbouw alles vroegtijdig wordt vastgelegd, krijg je rust in de
werkvoorbereiding. Bij de vraag of het vroegtijdig vastleggen niet juist ·t moeilijke is van
tunnelg!etbouw, wordt niet instemmend geantwoord ... Bij kalkzandsteen is net zo goed een spanningsveld
met het verkooptraject...alles moet bij tunnelgietbouw net iets eerder bekend zijn, io ' n vier wekeo voor
de eerste sort, het liefst zelfs 6 weken.

vraag 4

Hoe ervaart u de werkvoorbereiding van tunnelgietbouwprojecten t .o. v. de andere binnen
Trebbe Bouw toegepaste bouwmethoden?
iie beantwOQrding vraag 3

vraag 5

Wat Zijn volgens u de moeilijkheden/ knelpunten behorende bij de werkvoorbereiding van
tunnel gietbouwprojecten?
zle beantwoording vraag 3

vraag 6

Er zijn binnen de Trebbe vestiging in Zwolle slechts enkele werkvoorbereiders die ervaring
hebben met tunnelgietbouwprojecten, waarom is dat denkt u?

vraag 7

Ziet u dit als probleem/ knelpunt/ beperking (voor de toekomst)?
De grote groep jonge/ onervaren werkvoorbereiders wordt nfet als probleem gezien. Je moet ze mee lat1m
\open/ parallel een proje<::t laten voorbereiden en dan ktjken waar de verschillen zitten.

vraag 8

Heeft u ooit een cursu~./ training gevolgd met betrekking tot tunnelgietbouw en/ of is hier
in uw opleiding aandacht aanbesteed?
nee

Starten van de werkvoorbereiding

vraag 9

Bent u over het algemeen tevreden over de gegevensl "informatie afkomstig van de
projectcoordinatorI calculator?
ja, tevreden over gegevens afl\omstig van de projectcoordinator. Er zit wet verschit tussen de project·
coordinatoren. De een kijkt meer naar de kosten, de ander ldjkt meer naarde uitvoering.

vraag 10 Heeft u zich wel eens afgevraagd of t unnelgietbouw wel de meest geschikte bouwmethode is
voor het project of heeft u de bouwmethode wet eens gewijzigd?
Bouwmethodekeuze is over het algemeen goed.
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lWerkte#<enfngen
vraag 16 Beht u over het algemeeh tevreden over de kenhis
constructeur?

I

en tekeningen van de architect en

De kwaliteit van gegevens van de architect en de col'lStructeur loopt terug. Dit heeft te maken met het
budget. Er worden steeds minder gegevens gevraagd van de architect. Deze weet bovendien niet waar de
tekeningen voor nodig zijn, steeds meer wordt door de aannemer uitgewerkt.
Bovendien zi jn de werktekeningen vaak pas taat in de werkvoorbereiding definitief en is er geen
afstemming tussen de architect en de constructeur (o.a. verschil in maatvoering)

Steeds complexere gebouwen moeten worden gemaakt. Dit komt met name door het tel<enen op de PC.
Vroeger deed 1 werkvoorbereider de voorbereiding van een project met 200 wonfngen. En tekende deze

zelf de boorprogrammatie (loodgieterswerk)

Trebbe zal steeds meer toegaan naar een eigen tekenkamer

Engineering
vraag 17 Bent u over het algemeen tevreden over de kennis/ oplossingen van onderaannemers
(o.a. bekistingsleverancier en installateur)?
vroeger werden er door de wapeningsvlechters zelf tekeningen gemaakt, tegenwoordig door de hoofd·
constructeur

vraag 18 Is het moeilijk om de kistinzet en het stortschema te bepalen?
Met name de eerste keer is he.t opstellen~an een stortschema tastig. Het i s een van de eerste dingen die
je moet vaststellen, net als de meterkasttekenfng.
Bi) het bepalen van de routing meet jeer voor zorgen dat je niet twee keer over dezelfde straat gaat,
dus de woningen aan beide zijden van de straat min of meer tege\ijk optrekt, althans lndien mogetijk. Ats
11oorbeeld waar d1t niet kon wordt een project in Zeewolde aangehaatd. Hier moest de riolering. onder de
straat worden aangebracht, waardoor er in de achtertumen twee keer een bouwweg moest worden
aangetegd

vraag 19 Is het rnoeilijk om de juiste afstemming tussen de verschillehde eng1neerings· onderdelen te
verkrijgen?
Als ersprake is van balkonplaten, dan moeten ook die op tijd worden ingekocht. Als voorbeeld wordt het
project ' vraagteken' in Groningen aangehaal<J waar balkons/ bordessen later werden .geplaatst, dooroat

ze n·i et tijdig waren 1ngel<ocht. Dit had tot gevotg dat er aHemaal stukken ' afgehakt •moesten worden...
Ze werden eerst naar boven gehesen, ingemeten1 weer naar beneden gebracht, op maat gemaakt en
geplaatst

Ook meet er gedacht worden aan een extra· set uitrijprofielen bij toepassing van r ibcasettevloer t.b.v
de begane grond, zodat je de tunnelkist direct op de plek van de volgende te storten beuk kunt 2etten
dit weet je ult ervaring

Beton
vraag 21 Heeft u in relatie tot tunnelgietbouw wel eens koude gietbouw overwogen?
nee
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Bijlagen

I

/(opersopties
vraag 23 Ziet u het rneenernen van kopersopties als beperkfng van tuhnelgietbouw?
Nee, kopersopties vormen geen beperklng,

ze moeten alleen vroegtij dig vastliggen.

Maken werk;ostructies
vraag 24 Vind u het last ig om het tunneldraaiboek te maken?
Nee, dit is makkelijk

u;tvoering
vraag 25 Wordt de dagprodudie meestal gehaald (m.u.v. onwerkbaar weer)?
ja

vraag 26 Bent u tevreden over de werkprestatie/ afstemming tussen de verschillende partijen? Wordt
in de werkvoorbereiding aandacht besteed aan de ploegen op en rand de tunnel?
j a over het atgemeen tevreden over de prestaties, belangrijke taak voor· ujtvoerder

vraag 27 Moeten er wet eens problemen tijdens de uitvoering worden opgelost? Wat en w<1ardoor?
In Almere werden kabels ni et meer direct na hetstorten getrokken i.v. m. koperdiefstal

Denk ook aan het meenemen van de betonkonussen door de tunnetploeg. De uitvoerder moet control eren
of deze allernaal zijn gepl aatst. De t\Jnnelptoeg zegt 'Ze allernilal te hebben gehad, maar dit hoeft niet zo te
zijn. Daar waar ze niet zij n geplaatst worden ze een beetje dichtgesmeerd door de afbouwer en heb je
een getuidslek

Evalua t ;e
vraag 30 Worden de aandachtspunten/ opgetrede problemen en opl ossingen naderhand ook
vastgelegd? Is er sprake van kennisborging?
Er wa rden geen echte evaluaties meer gehouden. Vroeger was men hier heel fanatiek in en Y'erd er na
!edere fase van het bouwproces een eva\uatie gehouden. Tegenwoordig wordt er na afl.oop van het
project 1 A4 • tje g_
eschreven t.b.v . de ISO·certificering, rnaar hier wordt verder niets mee gedaan.

Er is ook geen kennisborging, wel is hier ooit mee begonnen (nandboek soldaat)
Een checklist iou handig zijn a.ls hulprniddel met name ook voor de jonge/ onervaren werkvoorbereiders.
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Bijlage VII:

Bijlagen

Werkvoorbereidingsproces binnen Trebbe Bouw (in theorie)

Om te kunnen achterhalen wat 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 verloopt.
Om het proces te beschrijven en overzichtetijk in beeld te brengen is gebruik gemaakt van de SADTmethodiek6. In de schema's is te zien welke activiteiten serieel en welke parallel lopen. Oak zijn
telkens de betrokken personen, de benodigde documenten/ inforrnatie en de te gebruiken
hulpmiddelen weergegeven (zie figuur Yll·1J .
BESTURING

Bouwproces

ltNOER ____.

ProcesomschriJving

UITVOER

ENERGIE

Figuur Vl1·1 : Opbouw SADT·schema's

Allereerst warden in dit hoofdstuk de 7 hoofdprocessen behorend bij 'de werkvoorbereiding van een
bouwproject' beschreven, gevolgd door een beschrijving van de deel- en subdeelprocessen. Daarbij
is steeds aangegeven waar de handeling zich in het gehele proces bevindt (zie figuur Vll·Z).

f---::====:__,,...,-----!

~

.r·"·

__

_, ,...·-

l~---~

,,~

"".;,J9WtSf: Clt.U#AlfO,JtJptl I& _.....
. . ~.,,..,....,PJ>if a,~~n

..

Ultvo+t1 n.t;1p• an.n1.n1 ~·n1n
•PO i.O.n AM "1fo~dt•n•n

v•r·

Figuur Vl1·2: Aangegeven wordt met blauw ctat deelproces 2.2
'Uitvoeringsplonning moken en verspreiden oon betrokkenen' wordt behandeld
welke hoort bij hoofdproces 2 'Uitvoerinssplonning + a/geleide schema's
moken'.

6

SADT (Struc1ured Analysis and Design Technique) is een techniek wnarmee processen gemakkelijk en overzichtelijk kunnen worden
weergegeven.
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Vll-1

Bijlagen

Werkvoorbereiding van een bouwproject - 7 Hoofdprocessen

De werkvoorbereiding begint met een overdracht van cakulatie/ projectcoordinator naar het
uitvoeringsteam en een startvergadering waarin de te nemen voorbereidingsactiviteiten worden
vastgesteld. Na de startvergadering wordt begonnen met het opstellen van de uitvoeringsplanning,
afgeleide schema ' s en het terreinplan. Ook kan worden gestart met het omzetten van de
inschrijfbegroting naar een werkbegroting. Zodra het werkvoorbereidingsschema gemaakt is, wordt
begonnen met het onderzoe'ken van uitvoeringsalternatieven en het vaststellen van het benodigde
materieet. Wanneer gezocht wordt naar een andere bouwrouting is het terreinplan een essentieel
document {den!\ aan mogelfjke beperl\ingen voor het uittrekken van de tunnelkisten met behulp van de kraan). Wanneer
er betere uitvoeringsalternatieven worden gevonden, worden deze indien nodig verwerkt in de
tekeningen, het terreinplan e.n de planningen. Zodra voor een specifiek onderdeel is vastgesteld hoe
en door wie (eigen personeel of onderaannemers) het wordt gemaakt, worden eventueel nieuwe offertes
aangevraagd en vergeleken. De werkbegroting dient voor de inkoop t.b.v. de eerste activiteit
opgesteld te zijn , gegevens uit Later verkregen offertes worden gedurende de werkvoorbereiding
verwerkt in de begroting. Nadat de opdrachten zijn bevestigd, worden de desbetreffende
tekeningen door de onderaannemers/ leveranciers uitgewerkt en vervolgens gecontroleerd door de
werkvoorbereider. Daarnaast worden in overleg met de uitvoerder afspraken gemaakt over de
leveringen. Wanneer er tijdens het overleg met onderaannemers/leveranciers nieuwe
aandachtspunten of betere uftvoeringsalternatieven op tafel komen vindt er een terugkoppeling in
het proces plaats en worden de wijzigingen eventueel verwerkt in de tekeningen, de planningen en
het terreinplan.
Voor de uitvoering worden verwerkingsvoorschriften doorgegeven aan de uitvoerder en maakt de
werkvoorbereider eventueel werki nstructies/ 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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Vll-2

Bljlagen

Hoof dproces 1 - Starten van de werkvoorbere ;ding

Nadat het verslag behorende bij de besteksfase is goedgekeurd door de directie en de bouw- (en
vergunning is afgegeven, vindt de overdracht van het project plaats van de afdeling
calculatie en de projectcoordinator naar het uitvoeringsteam (projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder en
inkoper). Nadat de overdrachtsvergadering heeft plaatsgevonden verdiepen de projectleider en de
werkvoorbereider(s) zich verder in de verstrekte stukken. Vervolgens warden de benodigde
voorbereidingsactiviteit en vastgesteld tijdens de startvergadering. Ten behoeve van deze
vergadering is er in het procedurehandboek van Trebbe Bouw een document opgenornen: procedure
5611: 'agenda startvergadering werkvoorbereiding ' .
eventuele ~loop-)

Deelproces 1. 1 - Overdragen van het pr oject door de afdeling calculatie en de projecccoordinator
aan het u;fvoeringsteam

Nadat er financiele overeensternming is met de {interne of externe) opdrachtgever (dus bij opdracht van het
stelt de calculator en/ of de projectcoordinator op basis van · procedure 4211 ' uit het
procedurehandboek een agenda op ten behoeve van de overdrachtsvergadering. Tevens nodigt hij
de betrokken personen uit (adjunct-dtrecteur, projectleider, hoofd werkvoorbereiding, werkvoorbereider(s},
uitvoerder (indien bekend), inkoper (ind.ien bekend) en de projectontwikkelaar (bij eigen ontwikkeling)). Vervolgens
worden alle stukken door de calculator(en) en de projectcoordinator overgedragen aan het
uitvoeringsteam (daarblj dienen alle stukken te 2ijn gedateerd). De stukken waar het hier om gaat:
werk)

bestekset en. eventuele nota · s
inschrijfbegroting en bezuinigingsvoorstellen
tekeningenschema. (indien al aanwe2ig)
gelufdsr<1pporten, sonderlngen, grondwaterstanaen etc.
(correspondentie met opdrachtgever/ overleg met bouwteam)
VftG plan ontwerpfase
voor calculatie gehanteerde planning
gekozen bouwmethode
offertes
overige calculatlestukken

De stukken worden door de projectleider en de werkvoorberei der(s) beoordeeld. Vragen en
opmerkingen worden teruggekoppeld naar de afdeling calculatie en de projectcoordinator. Tijdens
de overdrachtsvergadering worden de gestelde vragen beantwoord. Daarnaast worden de kritische
punten tijdens de overdrachtsvergadering door de calculator( en) en projectcoordinator vastgesteld
en toegelicht.
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SADT-schema Hoofdproces 1 - Starten van de werkvoorbereiding

I~

.... ......

procedure 561
procedure 5611 : 'agenda start·
vergadering werkvoorberefdfng·
procedure 421 : ·overdracht catculatle/
(fnanciele overeenste111mlng/ opdrachtbevestiglng
bestekset en eventuele nota ·s
inschrijfbegrotfng en bezulnigingsvoorstellen
tekenlngenschema
getuldsrapporten· sonderingen · grondwaterstanden etc.
(correspondentie met opdrachtgever/ overieg met bouwteam)
V&.G ·plan ontwerpfase
voor cakulatie gehanteerde planning
gekozen bouwmethode
orfertes
overige calcul!ltiestukl\en

PC clan hel uitvoerlngsteam ·
procedUre 4211: 'agenda overdrachts·
vergaderfng van calcutaue
naar ultvoeringsteam·

+
ref " '
Nadat het project is overgedragen aan
het uil voeringsleam warden de te
nemen voorbereidingsacliviteiten
vastgesteld.

le

nemen voorbereidingsactfviteiten vaslgesteld

calculator
projectleider
adJUncl directeur
hoofd werkvoorberelding
wer~oorbereider(s)

.•

uitvoerder (indien bekend)
i nkoper (indien bekend)
projectcoordinator
projectontwikkelaar (bij eigen ontwlkkellng)

procedure 421 : ' Overdracht catculatle/
PC aan het u1tvoeringsteam •
procedure 4211: 'agenda overdrachts·
vergadering van calcutatie
naar ult voeringsteam·

nnanciele overeenstemming/ opdrachtbevestigmg
bestekset en evenluele nota ' s
inschrUfbegroting en be;z.uinigingsvoorstellen
•'
tekeningenschema
OVerctnaen van 11et pro}~I dootcalc/
geluidsrapporten· sonderlngen· grondwaterstanden etc.
Mn het..ult.voeri~tilln
1. 1 project overgedragen a~n
correspondentfe met opdrachtgever/ overleg met bouwteam
het uitvoerlngsteam
Het project wordt door de cakulalie /
V&.G ·plan ontwerpfase --+ projectcoiird(nator via procedure 421
voor calculatie gehanteerde planning
overged1 agen aan het uitvoerings-team
gek02en bouwmethode
(pl, wvb, Uft..,.,,d!!f. tnkoper).

.

procedure 561
procedure 5611 : ·a,genda start-

+

•

PC

orrerte~

overige calcu\at iestukken

f

calculator
projectleider
adjunct directeur
hoofd werkvoorberefding
werkvoorbereider(s)
uftvoerder (lndien bekend)
lnkoper (indfen bekend)
project coordinator
projectontWikkelaar (bij e1gen ontwikkelfng)
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vergadering werkvoorbereiding·
Sta~n Vil' de Wel°((VOOfberelallfl/
houcUn ~te tetimoYMfl

I

geluill.srapporten, sonderingen, ·grondwaterstanden etc.
(correspondentle opdrachtgever/ overleg bouwteam)
bestekset en eventuete riola · s
inschrijfbegrol ing
beiuinigingsvoorstellen
V&G·ptan ontwerpfase
voor calculatie ge!lariteerde planning
ge~.ozen bouwmethode
ortertes
overfge calculaliestukken

.

.--

l.l
Tijdens de startvergadering warden le
nemen voorbereidingsactiviteiten
besproken en vastgesteld wie, wat ga~l
verzorgen.

~

te nemen
voorbereidings·
aclivitejten
vastgesleld

T
werkvoorbereider(s)
projectleider
uitvoerder(s) (lndfen bekend)
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SADT-schema: Deelproces 1. 1 - Overdragen van het project door cal culatiel projectcoordinator aan het uitvoeringsteam
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l>olllrro I~ >111•rtn'UJ

procedure ~211 : 'agenda overd'r achts·
Finandif\e. ov<>reen!temming / opdrachtbevestl11d
besteksel en eventuete not• · s
lnS<hr\jlbegrotlng en bezuinigingsvoorsteUej'!
tekeningenS<hm1a
geluidsrapporten, son<leringen, grondwaters\anden etc.
(correspondentie met opdrachtg..ver/ overteg In hel bouwteam)
VEi.G·plan ontwerpfase
voorcalculatie gehanteer(le planning
gekozen boowmelh<>de
offertes overige_ catrulatieitUkKen

van calculalie

verqaderin~

naar uitvoer1ngsteam•
documentenlij st

!.
Overcbpn van het pn>Je.ct cloClr 1:4k:/

pc aan bet uft~riasw111

1

Hel project word! d6orde-cakulatle/ projectco<irdfnator via proce<lu~
ovel'!!edragen aan hel
vltvoeringsteam (pl, wvb, .\litvoerder, in~opet)o

.-.21

--

-

project oVer~edr.gen .an hel uitvoeringsteam

i
calculator

--

--

--

------ ----

projecll.• idcr
adjunct direcleur
werl1voo1t>ereider(•)
uitvoerder (indien bekend)

lnkoper (indien bekend)
projec:tcocirdlnator
projectontwikkelaar (bij ejgen ontwikkelif1!!)

-proce<lure 4211 : ' agenda over·
drachlsv•rg•dering van c•lcu\atle
mur ultvoetio_tstearn ·

-,.,,,-.,...,,.,--.,...-=..._-..,._
""'!!_____
OJ»te1ten -.el'.laa en ultnod!Jen
betrokkenen t ,b.v. de overdrecht

t.b.v. de
overdracht agenda
opse:rtel<I en
betrokkenen
uftgenodlgd

1. t

~n de hand va" proce?dufe ..s211 wordt een agenda
opdracht b..vestiid - - ten behoeve vo.n de ~verdracht opgesteld, Ookworden betrokken"n uitgenodfgd.

flnandele overeenstemmins/

benodlgde
documententijst

+

Ve<sltt'k!<en IJe.tfOdlgde slukkertMn

Jiet utt~rtnsste~
De benodigde stukken worden door de calaJlator
en de PC verzarneld en verstrekl aan het

ult\'Oeringsteam. Alie stukken dienen te 2ijn
g<!date erd .
c~lculalor(en) en/of

st.ukk~n

verstrekt aan
hei
uitvoerlr\iS·
tf!am

Beoordetlns van de swliken door
het uttvoerll'lssteam
De stukken worden door het uitvoerinsst.e-arn
beoordeeld en eventuete opmerklnien worden

\eruggckoPfl"ld aan de afdelin!J c1tcu\atie/PC.

proj ectcoOrdjnator

agenda ove(dl'llchtsvergadering

Offlctee ollerdraaen van
aa" flet ultvoerfngsteam

he~ project

projectcoordin~tor

projectlelder

werlcvoorbere ider(s]

w" rkvoorbereider(s)

projectleldtr

1 .~

vragen worden door de pro1ectcoOrdinator en
calcul-.'tor(e n) l>Nntwoord ·e n .kritische onderdelen
worden door de ca lculatfe/PC vaitgelegd en
toegelld!L

()e

calculator(en)
besteiuel en •""ntuete nota 's
lnschriJfb"l!roling en bez11inigingsvoorstellen
,,.kenlngenSChema
ieluids.rapPorten, sond~rlnien , j:rondwatentanden etc.
(correspondenti• met opd<achlgever/ overteg In het bouwteam)
V&G ·plan ontwerpfase
voor calculatle gehanteerd,. p~nning
geko;z•n bouwmethode
offerte•
overige cilcula.tie-stukke"

, ,3

benodigde
stukken door
ultvoeringsteam
beoordeetd

ultvoe.rder(s)

e>lculator

lnk<>per

projectleider

projt>et overgedragen a~n het
uitvoeringsteam

adjunct directeur
hoofd

werl<Voor~re(ding

projeciontwlkkelaar (blj eigen ontwikkeling)
werl<Voort>ereider(s)
ultvoerder(s) (indien bekend)
fnkoper (fndlen bekend)
proje<:tcoardinator
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Vll-3

Bijlagen

Hoofdproces 2 - Uitvoeringsplanning en afgeleide schema , s ma ken

Het ma ken van de llitvoeringsplanning en afgeleide schema ' s is naast het definltief maken van de
werkbegroting en het opstellen van een terreinplan een van de eerste taken van de
werkvoorbereider. Om de planningen te maken wordt allereerst de door de projectcoordinator
vastgestelde en gehanteerde bouwrouting, bouwvolgorde en bouwtempo geanalyseerd. Vervolgens
wordt op basis van de begroting , manurentabellen, tekeningen e.d. een uitvoeringsplanning
opgesteld. Aan de hand van deze planning worden ook de afgeleide schema ' s gemaakt. (Het
personeelsschema en het betalingsschema vallen eigenlijk buften de werkvoorbereiding. Omdat ze wel gerelateerd zijn aan
de plannif'\g worden ze toch weergegeven).

Personeelsschema
Op basis van de uitvoeringsplanning, manurentabelleri en ploegsamenstellingen wordt het
personeelsschema door de projectleider en de uitvoerder opgesteld.
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 personee/ gemotiveerd te houden
(want dael is dat er elke dag gestort wordt). worden soms hogere beloningen uitgereikt, waar dan
tegenover stoat dat schafttijden mogelijk warden aangepost en er soms /ange dagen warden
gemookt. Ook communicatie vormt door de aanwezigheid van vee/ per sonen een kwetsbaor
aspect. ' (bron: college ' Materiee/gebrulk in de Bouw ' ).
Ook Reinier van der Laan, bekistingsadviseur bij 'Hendriks stalen Bekistingstechniek' benadrukte het
belang van een deskundige ploeg. 'Het werk is in principe niet moeilijk, moor men moet wet
blifven nadenken. Ze zouden vondoog al moeten weten wot ze morgen moeten doen'. Als voorbeel.d
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 Oost ft Noord B.V. heeft de beschikking over eigen tunnelploegen met

vakkundige, ervaren en gemotiveerde rnensen.
Het aanbrengen van wapening en installatiewerk wordt vrijwel altijd uitbesteed.
Betalingsschema
Op basis van de planning en de begrbting wordt door de projectleider afschatbare termijnen
opgesteld.

Oeelproces 2.2 - Uitvoeringsplanning moken

Op basis van de in voorgaande f ases gehanteerde bouwrouting, bouwvolgorde en bouwtempo en aan
de hand van de begroting, manurentabellen, tekeningen e.d. stelt de werkvoorbereider een concept
LJitvoeringsplanning op. Deze wordt besproken met de projectleider en de uitvoerder en eventuele
opmerkingen warden vervolgens verwerkt. De laatste en definitieve versie wordt door de
projectleider geparafeerd en vervolgens verspreid aan betrokkenen.
Binnen Trebbe Bouw is er ooit een onderzoek gedaan naar interval- en doorlooptijden van
verschillende binnen Trebbe Bouw gerealiseerde projecten. In tabel Vll -1 zijn de gemiddelde
interval- en doorlooptijden van de in het onderzoek betrokken projecten weergegeven.
bouwmethode

onderbouw

,_

bovenbouw

i!!YelSl

afOouw

opleverpr

casco

tot.aal
tnteivallen

doorloopUJd
won/week

prefab casco

19,0

10.0

15,5

35,0

6,5

86,0

7,0

tunnelgietbouw
wandkist+breedplaat

35,2

16,4

38,8

52,2

5,4

148,0

35,0

20,0

40.J

56,5

5,0

157,0

8.7
7,0

35,7

28,0

26,7

62 ,0

5,0

157,0

7, 1

25,7

2.5,7

22,0

57,0

5,0

136,0

6,7

k.z. steen ~ breedplaat
k.z. steen +" kanaatplaat

..

Tabel Vll·1: Overzicht gemiddelde interval· en doorloopt11den van diverse bmnen Trebbe Bouw gerealiseerde projecten,
bron: Trebbe Bouw
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Er van uitgaa,nde dat het afbouwtempo gebaseerd is op het ruwbouwtempo kan er redelljkerwijs
vanuit worden gegaan dat de doorlooptijden per fa,se (onderbouw, bovenbouwcasco, gevels[uiting, afbouw en
oplevering) nagenoeg gelijk zijn. Grafisch weergegeven ziet dat er bijvoorbeeld voor een
tunnelgietbouwproject met 74 woningen als volgt uit:
o™6uw

bouwUjd

Figuur Vll-3: Grafische weergave interval· en doorlooptijden voor een project met 74 woningen Uitgevoerd in tunnelgietbouw

Deelproces 2.3 - Werkvoorbereidingsschema maken
De standaard voor het opstellen van een werkvoorbereidingsschema wordt op basis van het bestek
en de tekeningen aangevuld met extra a.ctiviteiten. 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/ onderaannerner. De
bekistingsleveranciers hanteren voor tunnelbekisting gemiddeld genomen de volgende planning:
Ptannlngschema tunnelbek1stin.g
10

Figuur Vfl-4: Planningsschema toeleveranders van tunnelbekisting, bron: Konosch Nederland B. V.

Ilse van der Vegte

49

Voorberelden wan Tunnelgletbouwprolecten

SADT-schema : Hoofdproces 2 - Uitvoeringsplanning + afgeleide schema 's maken

te nemen voorbereldingsactiViteiten vastgesteld
lijdens calculatie gehanteerde bouwrouting
door PC geko2en bouwmelhode
lnschrljfbegroting en ABK
bezuiniging;voorstellen
bestekset en eventuele nota ' s
gehanteerde bekistingsinzet
manurentabellen
c:_alculatieplanning offertes
gegevens o.a/ teveranclers
werkbegroting

~
Ultvot'1np

De routing wordt vastgesteld en een
uitvoeringsplanning, werkvoorberei·
ding.sschema en lever1ngsschema worden
gem;iakl.

uit YOOrgaan.de'
f-..se>)

te nemen voorbereidingsa,tiviteiten vastgesteld
tijdens calculatle gehanteerde bouwrouting
cloor PC gekozen bouwmethode
inschrij(begroting en ABK bezuinigingsvoorstellen
bestekset en el/entuele nota •s
gehanteerde bekistingslnzet

'•,

geanalyseerd
in welke
volgorde en in
well< tempo
te bouwen
(""!II""'~"'

Gel!ltltee'('de bouynout1na. bou"V'lolaorde
ell bQUWtempo tntlY:M'etr
2.1
De gehanteerde bouwrouting t;>n het
bouwtempo uit de voorgaande fases
achterhalen.

uitvoeringsplanning • ;ifgelefde schema· s opgestetd

-. ...........

werkvoorbereider(s)
projectleider
(hoofd)uitvoerder(s)

,'

---

procedure 562: • opstellen
uitvoerlngsplanning'
standaard uitvoerlngsplanning
standaard werkvoorbereidinssschema
s\andaard werkvoorbereidfll8$Plannfng

·--

Ultyoerlnpplannlfll n\aken en 'fefsprel~ un betrokkiMen

~

-

werkvoorberefder(s)
pFojectleider
(hoofd) uitvoerder(s)
inschrijfbegrot ing • ABK
manurentabellel'I
calculat feplanning
bestekset en eventuele nota ' s

i

standaard, werkvoorbereidingsplanning
staodaard werkvoorbereidingsschema

uitvoerfngsptanning opgesteld, geparafeerd en
~.1 verstrekt aan betrokkenen

tekeningen e .d. stelt de WVB een
uit voeringsplanning op, welke vervolgens
ter goedkeuring aan de PL en uitvoerder
wordt voorgelegd.
werkvoorbereider(s)
projeclleider
Choofd) uitvoerder(s)

....

·-.

L_ O.b.v. de begroting, manurentabellen,

i

·-- ...............

standaard uitvoeringsplanning
procedure 562: •Opstellen
uilvoelingsp(annlng

+

1

-----

+

W~tOl~fll!IN

1------.

--

l!llken

--

14!Ven' 1nk~mtJ
u
Op basis van de u it voerlngSp(anrrlng en
controle· en producCie/levertijd kan
een werkvoorbereldingsschema worden
bestek____,, samengestetd.
tekeningen
f
offertes
werkvoorbereider(s)
gegevens o.a/ leveranciers
projectleider
(it

r----. werkvoorbere!dfngsschema opgesteld
[eventueel Intl -.U.ele p\Mnf~!U

'--------....---------'

r

standaard personeefsschema

+

1 - - - - - - r - - - - - - - - + 1 O.b.v. de uitvoeringsplanningstelt de ~
projeclleider samen met de uitvoerder

personeelsschema OPSesteld

een personeelsschema op.

T

('1oofd) uitvoerder(s)
projectleider

(

stand~rd

•

betalingsschema

....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.•• Op basis van de planning en de
i - betalingssehema opgesteld
begroting Worden door de projectlefder
afschatbare termijnen gemaakt.
werkbegroting ---.
projec1leider

Ilse van der Vegte

50

Voorberefden van Tunnelgletbouwprolecten

SADT-schema: Deelproces 2.2 - Uitvoeringsplanning maken en verspreiden aan betrokkenen

.[ 1. , _ =:-:--~~ -

1-------·

~----. 11

.I

=[_

Uftv04rlnpp!&nnil'll maken en v•r·
spr•fci.n un t..trok~.nen

2.2

-L- -·
·1
•~JGJJ1'.or"'9dl"'l•1th•M•
mJ'-•"

_J

I

standaard uitvoeringsplanning
procedure 562: · Opstellen
uitvoeringsplanning •
bouwvolgorde en ·tempo vastgesteld
inschrijfbegroting en ABK
manurentabellen
calculatieplanning _.,.
bestekset en eventuele nota · s

.
,•

.-

J

+

UttvOft'fnpplanntna maken en verJ,prefden 81n betrokkenen

2.~

O.b.v. de begroting, manurentabellen ,
tekeningen e.d. stelt de WVB een
uitvoeringsplanning op, welke vervolge.ns
ter goedkeuring aan de PL en uitv. wordt
voorgelegd.

t

'

ultvoeringsplanning gemaakt
en verspreid aan betrokkenen

.

werkvoorbereider (s J
projecHeider
(hoofd) uitvoerder(s)

.-

standaard uitvoeringsplanning

J

;. I

·.

-.

concept

t-O-ps-(e""u""en-co
-no_;e_p_t_u...ltv
- 0«
-..ln_1_5_
- _ _ _ uitvoeringsplanning
"'p_la_n_n_ln_.a..__ _ _ _ _ _ _ _ _i_,z._1 opgesteld
bouwvolgorde en · tempo vastgesteld- Nadat de routing ·en het bouwtempo is
inschrijfbegroting en ABK
a>tgesteld, stelt de WVB o.b.v de be·
manurentabellen
groting, manurentabellen, tekeningen
e.d. een uitvoenngsplanning op.
calculatieplanning
bestekset en eventuele nota • s
werkvoor'bereider(s)

definiteve
"'Bes_prek_.,.~--..,..
1~-vo-e-r;t""'np-p""'la-n-n""llll_tl\_et._

De planning wordt met de
projectleider en de uitvoerder
besproken. De laatste versie wordt
door de proj ectleider geparafeerd.

wer'kvoor'bereider (s)
projectleider
(hOofd) uitvoerder(s)
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planning

t-P_L_"_Uf_t
° _'li_oe_r:_der
________1;_2.-t opgesteld

proj ectleider

~ventuele

__,, uitvoerings•,

Verspretden van de planning aan
bettokkenen

2.2.-J
De planning wordt verspreid aan
betrokkenen en vervolgens bewaakt in
het teamoverleg.

uitvoeringsp~anning gemaakt
en verspreid aan betrokkenen

werkvoorbereider(s)

opmerkingen verwerken
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SADT-schema: Deelproces 2. 3 - Werkvoorbereidingsschema maken

LI

.

L~-···

m.....,

W•r kv00tberetdtnass~Mma

t•n~w,;.o.,,...014-l•t'
'----------~---%

J
-

.stAnd_aard tNe~OOfbtrte1dlngs.scflema
st.andaard we1kvoo1berefdlngsp(1nntg

~
ultVOCflngsptanok11$
be<le~ en lel<enff!i<n
of(ef(n

teit'Vtns oil

teYen.nc~ l'S

(Mllen'

Op buk vao ~ u(tVMrlngsplaMhlS en
~r\ttote· en product.te/levertlJd h.n een
we-rkvoort>ereklfnguchemil wordtn

"'"""J..\eld.
........ .-· · · · '------~-------<
....

_-· --·. __, _.•.. ---?•••·

_.. -~-·--··. - - -~ --- - · -

WttkVOofbereiderts)

projtc\lel<l<r
!.Und.aard -werkvoorbt1eldlnpKhtma

Opgt"Jt.eld werkvoorberefdings.schema.
je'Vent~l lncL Wt.ll!t~ ptannln_g)

.....__ ........ _.,

·-.

.. ·..... . ..
~

--------

pre' iKtlvlttll.
v.ut~tt•d

n...
---loll~
~
....... ,..,..W'IJll>.c11Yf!
....... ~-LI
gotdv.ekc-t.irde' Yll'-'oet1ng;splanning~ A. d.,n.v. het beStek en tektn{ngen wordl
btstt>k en tektol~n

uandaard wtrkvoort>eretdtnguchtm1

-L

,,,.,.,..,,..,,---..,,.,..,,...,,..,.,,,...--,,...,,-.---. cfltml nodfg

met

~xtu aclM t~ ltttn .

.b.v.

«- uttvoetin9{J)(annlr)ll wordt per

ltCli\fi~e-fl

w•rl<voorbe1tlder!s)

st an~urd werhoorberekltng~Khema

Is

h e! st-afldnrd wef'kvoorbcreldlngsschema
A&n!t"~d

wannef!1' het
producll de

itA.nda.a,rd weM<voocbereldlnpchema

....._.. __ _

YA.ll!Hlctd w.annttr de- Ultvoer op Oe

bouw ~t•rllht~ P.fodvtl nodlt lS 1,1oorverde<e
verwerklnt fb!}-. ~l1J1t;tt1 OM!" r~v....d """1.ffl W0(6f,rl

Per act M le It d lenl Ot benodt~de
ptoductk'• en leven.ljden te ""'°r~n
'¥as t~~ t'-!'4 d. Hlervoor ztJn !e~vem nodl9,

.... ~~f'i~tn•

Pn>Je<:t!cfGer

van o ..t. e-n ~ver.-llClers.

ultvoeringspta.nnln!
~kvOorberetder( s )

l)flertri

·· ....

tU.nda.ard we rkVoofbe.rekSin.gsscllemi'

~
Por J<lMteft WO<dt lodlen nodl! ...,
C.Of'ltrol.tlljd ln~ptand, s\and&.ard ol
J.Jn~past l,b ..... 6e ol>dr~htsever.

.standurd

Standurd wordl eon priJ•bePAllnpUJd
v•n l weke-n ietlinte-erd. 81J
jHrcof\lnlClf!l'I UHl ~let 1 we-ek 'W)Or .

sese~s olldtrn.tmefTJc:rt./ le"°ef"MIC.lers (belleo)

................ . _

Wt:tkiJoorberetd~d'lt'm.a

~
Wm-.oflllnpoc- ,,...."

werl<voor'

I 1>e1ekll1>1•·

-- ..--...·--........~.
st~aard we0.."YOor~'celdln!Pp4•nnlng

IJ,4 Khf!of'TI.4

'"o_p_b-.,-,-,-"•_n_de_v.u_l'°-,,-.-(de-'°-~-_.--'"-'-l OPto<"ld

Ewnlll,fft -dell

* hoJ>fdzafltn ,,_

'<An et'll we-rkvoarbere-~lngnd~ma

- o p ..n

wordt>n optcSteld.

Afh>nkelljk van de werl<voort;><rolder
wor~n ~ hootdu.-.en ult het
werl<Yoorberek:Ungs · \.chem~ ver'WM<t op
e-en •vtsuele •planr\lng,.

werkvoorbe-retde-r(s)

we'1<voorbefelder(s)
proJectlelder

·-

pllMI... U .1
o~steld

wt rkvoor'bere\dfng$$Chen}a
("""otueet Ind. vfsu.le ptaonlngl

we1kYoofbereider(sl
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Vll-4

B{jlagen

Hoofdproces 4 - Werkbegroting definitief maken en uitdraaien urenbewakingstijsten

De inschrijfbegroting wordt door de werkvoorbereider gecompleteerd door het toevoegen van de
ABK en de verletkosten. Vervolgens wordt de begroting gecontroleerd op de aanneemsom. Door of
in overleg met de projectleider wordt vervolgens vast-gesteld wie1 wat: (welke kostensoort) verzorgt en
uftvoert. 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 (zie paragraaf Vli.5) 1 waama 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
nacalculatie wordt er tijdens de werkvoorbereiding met bewakingscodes gewerkt. Dit
tegenstelli'ng tot de voorgaande fases waarin gewerkt wordt met calculatiecodes.
werkvoorbereider voegt de bewakingscodes toe aan de begroting (rn iddels het: calculatieprogramma)
control.eert vervolgens of dit goed is gegaan.

de
in
De
en

Vervolgens worden telregels toegevoegd en wordt een onderverdeling gemaakt ten behoeve van de
urenbewaking. Er wordt een onderverdeling gemaakt in voor de uitvoerder 'logische · en
bewaakbare onderdelen.
lede.re 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 oo'k de basis voor de rest van de
kostenbewaking, de administratie, de prognose enz .
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Hoofdproces 4 - Werkbegroting maken en uitdraaien urenbewakingslijsten

~

-

r

-·_...

.···-··-·-]•

..,,...,....

~ -

........ ~ ..Jtt.f!JO

.......,...,..~,

...-.........

~I
. . . . ~.II
~

I

..

~I {-~L
I

op2et urenbewaklngsUjsl
overzkht bewakingscodes

le nemen voorberefdingsactiviteilen

+

va,stgesleld
C1!lCtJlal!ebegro1ing

etl Ult·

ABK

aanneemsom beschlkbaarheid van eigen personeel
ortertes

Door het toevoegen van bewakingscodes

en telregels • onderverdeling lbv uren·
bewal<ing wordt de werkbegroling
gernaakt.

-··
werkvoorbereider(s)
werkenadminlstrateur
projectleider
(hoofd)uftvoerder (t.b.v, advies telregets)

.. -

...

-··

werl<begroting gemaakl en
urenbewakfngstijsten llitgedtaaid

··-··-.

.-·

vas\gesteld
welke
.........
r:&ear:--ot=1n
"".1-c. -~':"""'en
-------, begroling
activileflcn
9111
•,, gecompleteerd
worden
gecompleteerde
1----------------1
,......,...,...,,,.--.--~-~...,.,..,.,,,_..-.-. ultbesteed
begrollng
overzrchtHJst met bewakirlgscodes
Algemene bouwplaatskoslen en
VaiU~llen ""''· w~t v•nbf'ltl ult.vocrt
Olan onder·
verletkosten worden toegewegd aan de
(w•llce kostensoorten)
~.
geconlroleerd en
tetregels
1>4!!lfol!ng. Vef\'olgens wordt deze
"c""on
"""'"tt""o"'l.....,
ifen
,,,,_.-toev
..,.,.~~
.,.,,..-·------.. bewakfngscodes
op2et urenbewakingslljst
toeg~vo<!gd en
Door of I. o.m. de Pl wordt vastgestelcl
gecontroleerd op de aanneemsom.
bewakl~
4, J toegevoegd
~
onderverdellng
wie, wat venorgt/ uitwert (elt<n .,..,..nof
1-De-gec-o"'m-pl-e-tee-r-de-beg
- ro-t-in_g_w_or
_d_t___
"'T<""~--.,-.,.te""n.,.,.......,.
ls_+_o_!\de...-l'Wf
-...,..,,,..
,"1
-.., tbv
.,.,.,••,..,.,,.,,,, De besll~fng wordt

.• •
te nemen voorbereidlngsactlvlleiten
vastges1eld
cal~ulatfebe~rotlog

ABK
aanneemsom

(hoofd) werkvoorbereider(s)
werkenadminfstrateur

I

beschikbaarhefd van efgen personeel
offertes

t

gemaakt o.b.v de beschikbaarheid van
eigen personeel en aawezige offertes.
projectletder
werkvoorbere1der(s)

I

gecompleteerde begroting

gecontroleerd en de binnen Trebbe
Bouw ge~anleerde bewaklngscodes
worde.n toevoegd.
Wefkvoorbereider(s)
werkenadministrateur

f,I>.~ utenbewaklnJ
~
T.b.v. de urenbewaking worden tel·regels
toegevoegd en wordt een onder-verdellng
gernaakt in voor de ultv. · 1ogl5c~e · en
bewaakbare onderdelen.
werl<voorbereldcr(s)
werkenadmini$tratevr
(hoofd) uitvoerder

lmporteren In werlcbearotlngl ultclraalen
uren~.alli!ISIUsten

4.

De stand wordt wekellJks door de Uitv,
doorgegeven aan de WVS, die de gegevens
verwei1<t in de computer. Oaama Voigt een
uitdraai voor direclie, PL, ultv, en
admlnistrateur oa voor het bljsruren.

wer'Jlbegroling gemaakt en
urenbewaktogsUjst en uitgedraaid

werkvoorberetder(s)
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Vll-5

Bijlagen

Hoofdproces 6 - lnkopen van producten/ diensten , maken feveringsschema en
uitwerken+ controleren tekeningen

Bij te weinig of geen goede offertes vanuit de calculatie warden nieuwe offertes aangevraagd. De
offertes worden vergeleken op compleetheid en prijs . Eventueel wardt bij anvolledigheid
aanvullende prijzen opgevraagd. In 2e i nstantie wordt eventueel nog gekeken naar
referentieprojecten. Na afferte-ver.gelijk warden de opdrachten bevestigd aan onderaannemers en
leveranciers. De voortopige tekeningen warden uitgewerkt door de gekozen onderaannemers/
leveranciers. Vervolgens warden deze door de werkvoorbereider gecontroleerd en warden
sparingsvoorzieningen ingetekend. Eventueel controleren oak andere partijen mee (architect,
constructeur, opdrachtgever, installateur). Verbeteringen warden doorgegeven aan de desbetreffende partij
en verder verwerkt. De hoofdaannemer (eventueel een opz.ichter van de opdrachtgever) bepaalt wanneer de
tekeningen definitief zijn.
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Hoofdproces 6 - lnkopen van producten/ diensten en uitwerken en controleren t ekenfngen
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Deelproces 6 .4 - Leveringsschema maken
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Bijlage VIII: Analyse van vier binnen Trebbe Bouw gerealiseerde
tunnelgietbouwprojecten
Om mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten i.r.t. de werkvoorbereiding van
tunnelgietbouwprojecten vast te kunnen stellen zijn vier binnen Trebbe Bouw Oost & Noord B. V.
gerealiseerde tunnelgietbouwprojecten geanalyseerd. Het gaat om twee woongebouwen en twee
projecten met geschakelde woningen. De projecten welke afzonderlijk worden behandeld:
1.
2.
3.
4.

Enschede, 168 huur- en koopappartementen/ woningen Boulevard
A/mere, 95 huur- en koopwoningen Striphe/denbuurt Yellow
Almere, 137 huur· en koopwoningen Stripheldenbuurt Blue
Zwolle, 31 appartementen woontoren Bellevue

--
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Enschede, 168 huur- en koopappartementen/ won;ngen Boulevard

Figuur 1. 1 t/m 1. 3: lmpressietekeningen Woningbouwproject Boulevard in Enschede, bron: www.trebbenet.nl

1. 1

Algemene gegevens

Start bouw
Einde bouw
Prijsvorming
Woningtype
Aantal bouwtagen
Opdrachtgever(s)
Architect

1. 2

oktober 2005
2007
eigen ontwikkeling
161 appartementen en 6 geschakelde woningen

29
Boulevard vof
KOW Den Haag

Plantoelichting

Boulevard is een nieuwbouwplan met zeven stadswoningen en 161 appartementen in vijf
monumentale woongebouwen. Het plan ging uit van een uniek woonconcept waarin aspirant
bewoners konden meedenken over bijvoorbeeld de grootte en de indeling van de woning en over de
voorzieningen in het plan.
Boulevard v .o. f. is de initiatiefnemer van het plan welke wordt gevormd
door Woningcorporatie Domijn, Te Pas Bouw, Dura Vermeer en Trebbe
Bouw.
De analyse richt zich op woontoren ' Alpha' (1 van de 5 woongebouwen) , welke
met een hoogte van 101,4 meter, de hoogste woontoren van Enschede is.
Het gebouw bevat 28 verdiepingen en heeft een omtrek van ongeveer 22
x 22 meter. De grootte van de appartementen varieert van ruim 90 m2
tot ongeveer 190 m2 • De appartementen hebben een royale woonkamer,
een grate badkamer en een separaat toilet. Daarnaast bestond de keuze
uit twee of drie slaapkamers en ook een extra gastendouche behoorde
tot de mogelijkheden. Aile appartementen hebben vloerverwarming en
vloerkoeling en bijna allemaal licht zonwerend glas.
Figuur 1,4: Woontoren Alpha, bron: www.boulevardwonen.nl

1. 3

Situatie

Het project Boulevard is aan twee zijden begrensd door drukke verkeerswegen, aan een zijde door
kantoorgebouwen en aan een zijde door achtertuintjes van woningen. Daardoor was er tijdens de
bouw weinig ruimte voor transport en opslag. Volgens hoofduitvoerder Bram Dieke van Dura
Vermeer Bouw Hengelo BV viel het gebruik van prefab betonnen elementen hierdoor al af. ''We
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hebben geen ruimte voor opslag. Prefab elementen moeten dus just-in-time warden aangeleverd in
het centrum van Enschede. Oat is al het eerste probleem, Verder kun je met prefab niet a/le
construct;eve problemen in deze toren oplossen, zoals de open hoeken ten behoeve van de serres.
Tot slot is het voor de kopers aantrekkelijk om nag in een /aat stadium beslissingen te kunnen
nemen ten aanzien van plattegrondlindeling" (bron: G/etbouwnieuws (2007) nr. r. ·Hoogbouw op een
postzegel ").

Door de krappe bouwplaats is het hele logistieke proces bij de Alpha toren naar boven gebracht.
Zelfs de keet ging mee omhoog (zie figuur 1.6). Hiermee is de kans op verstoring van het bouwproces
en het aantal hijsacties geminimaliseerd. Alleen de warmtekap voor het afdekken van het net
gestorte tunneldek, kon men boven niet kwijt en werd daarom ' s ochtends naar beneden gebracht.
De betonmortel werd met de kubel naar boven gebracht. De wanden van de kern bestaan namelijk
voor een deel uit houtskeletbouw-elementen. En daar kun je geen pompinstallatie aan verankeren,
dat was een nadeel. Maar men kon daardoor wel ongehinderde de schacht afbouwen, dat was weer
een voordeel.
omho~c
Om I• "°o~mtn d>t het

ll("l ldlmt -

bovwpe1sonet~ blj ie:dtrc 1uur.e

htle.m.ul nurbentdtn mart
kllml <r een ;.lt•ftb<t m<t
omhoog, Ot keet Is g•pl»t.sl
op etn sped.ul. italen fume.
Oit ftlr'M" WOfdt ten p:ut

verdl<plngen l•ger In d• g<'Yet.
openlngen geh.Jngen en shunt
••n d< ond<rtijd< met bokk•n
.Jfop d-t gtv~J. Etn ,;frnpfl f'IU)r

W<I do<ltrtff<nd systttm. •

Figuur 1. 5: Situatie met in blauw de bebouwing
van project Boulevard,
bran: www.bou/evardwonen.nl

1.4

Ffguur 1.6: Keten klimt mee omhoog, bran: Gietbouw·
nieuws (2007) nr. 11 ' Hoogbouw op een postzegel '

Kistinzet

Behoudens de zeven stadswoningen werden de draagconstructies van alle woonblokken vanaf het
kelderdek met tunnelkisten gestort. De ' Alptha · toren vormde een apa rte bouwstroom, waarvoor
slechts een tunnelkist werd ingezet. Voor het st.orten van de bouwdelen Delta, Beta en Ypsillon
werden daarnaast twee stalen tunnelkisten ingezet. De tunnelkist ten behoeve van bouwdeel Alpha
was 2,53 meter hoog, 6,35 meter breed en 15,60 meter lang.

1.5

Routing

Met de tunnelkist werd er molenwiekend een verdieping per week gestort. Dit houdt in dat de
tunnelkist op dag 1 werd gesteld, geprogrammeerd en gestort. De volgende dag werd er ontkist en
werd de tunnelkist een kwartslag gedraaid en tegen de kopse kant van de gestorte beuk geplaatst.
Op de vierde stortdag sloot de kist weer aan tegen de eerste beuk en resteerde er in het midden
een vierkante schacht. Omdat op de vierde stortdag de tunnelkist aansloot op de eerste beuk, kon
de sluitkist van de tunnel ter plaatse van de reeds gestorte beuk niet worden geplaatst. Deze
sluitkist werd daartoe gedeeld in twee stukken . Een deel van de tunnelwand werd vervolgens vanuit
de reeds gestorte beuk bekist met een speciale schrankkist. De andere helft werd gesloten met een
van de twee gedeelde sluitkisten.
De vijfde dag werd benut om de schacht in te rkhten en afsluitend de laatste beuk en de vloer in de
schacht te storten. De schachtafbouw liep twee verdiepingen achter en omvatte het afbouwen van
twee liften, het trappenhuis en de verkeersruimte.
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Figuur 1. 7: Het · molenwieken · van de tunnelkisten bij het project Boulevard, bron: Gietbouwnieuws (2007) nr. 1,
· Hoogbouw op een postzegel ·

1.6

Veilighei d/ steigers
Belangrijk aandachtspunt betreffende de veiligheid bij het project
Boulevard betrof het meenemen van steigers in de liftschacht van
woontoren Alpha (zie figuur 1.8). Ten behoeve van het programmeren van de
tunnelkisten werden omloopsteigers aangebracht. Onder deze steigers
hing een verdieping lager ook nog een hangsteiger. Deze zorgde ervoor
dat men een verdieping lager oak veilig de gevelopeningen kon voorzien
van leuningwerk.

Figuur 1.8: Omloopsteigers inclusief hangsteigers in de liftschacht bij woontoren Alpha,
bron: www.boulevardwonen.nl

Ook kwamen er tijdens de uitvoering windsnelheden tot 110 km/h voor, wat toepassing van
windbreekgaas noodzakelijk maakte (zie figuren 1.9 en 1.10) .

Figuren 1. 9 en 1.10: Windsnelheden tot 110 km/h kwamen voor
de
uitvoering
van
proj ect
Boulevard,
bron:
tijdens
www.boulevardwonen .nl
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St ortonder breking

De vloer rondom het trappenhuis en de liftschachten is
dichtgelegd met breedplaatelementen. Ten behoeve van een
goede aansluiting werden er stekkenbakken rondom in de
schacht meeingestort.
Het inhijsen van de breedplaatelementen en de trappen moest
worden afgestemd op de L-vormige hangsteiger die in de
schacht hing om de tunnelkist te kunnen programmeren (zie
figuur 1.11) . Nadat er een beuk was gestort draaide de
hangsteiger een kwartslag en kon er weer een deel van de
onderliggende schacht worden afgebouwd.
Figuur 1.11: De trappen in de kern van bouwdeel Alpha warden op de plek gehesen, bran: www.boulevardwonen.nl

Het aanbrengen van de wapening kostte binnen het project
erg veel arbeid. In figuur 1.12 is te zien dat de wapening van
bouwdeel Ap(ha verankerd wordt en dat er een grote
hoeveelheid wapening bij elkaar zit. Deze dichtheid
bemoeilijkte het storten en verdichten van de betonmortel.

Figuur 1. 12: De wapening van bouwdeel Aplha wordt veranl<erd, bran:
www.boulevardwonen.nl

1.8

Horizont ale en verticale sprongen

Een punt van aandacht vormden de sprongen en geledingen in de gevel. Zo steekt uit elk van de vier
gevels een ' erker· die over bijna de gehele hoogte van het gebouw doorloopt. Vanaf de 14e
verdieping springt de gevel tot zo ' n 3,50 meter uit de hoeken 300 mm terug. Hierdoor versterkt de
geleding in de gevel zich. Vanaf de 22e verdieping komen er ook uitsparingen in de hoeken en op de
25e verdieping eindigt de erker.
Na de 13e en 21e verdieping werden de tunnel· en de schrankkist daarom 300 mm versmald. Oat
kostte telkens twee werkdagen. De sluitkist van de tunnel was voorzien van een bordes om de
uitstekende vloerdelen gelijk mee te kunnen storten.
Ter plaatse van de open hoeken in het gebouw staan twee stalen kolommen . Die werden bij het
opbouwen van het casco gesteld tegen de stelkist van de tunnel en met de wanden meegestort.
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Almere , 95 huur- en koopwoningen Stripheldenbuurt Yellow

Figuur 2.1: lmpressietekening · Yellow · Stripheldenbuurt Almere, bran: www.trebbenet .nl

2. 1

Algemene gegevens

Start bouw
Einde bouw
Prijsvorming
Woning type
Aantal bouwlagen
Opdrachtgever(s)
Architect

2.2

februari 2006
oktober 2007
eigen ontwikkeling
geschakelde woningen (64 eensgezinskoopwoningen en 17 huurwoningen)
koopappartementen
appartementen 4, overige bebouwing afwisselend 2 en 3 bouwlagen
Ymere Almere en Trebbe Bouw
Roy Gelders Amsterdam

+

14

Plantoelichting

Na Red is het tweede gerealiseerde deelplan in de Stripheldenbuurt in Almere-Buiten (Oost),
' Yellow ' . De woonbuurt Yellow is een schiereiland met rondom water in een speelse
stedenbouwkundige opzet. De buu rt heeft met name door de gebogen bouwblokken een geheel
eigen uitstraling. Alle woningen zijn georienteerd op het water, of op een centraal gelegen green
binnenplein. De architectuur is eigentijds. Net als bij Red is ook hier het woningaanbod zeer
gevarieerd. Er zijn in totaal 95 woningen gerealiseerd, waarvan 64 eengezinskoopwoningen, 14
koopappartementen en 17 huurwoningen. Het motto van het project was: 'veel woninginhoud in
alle categorieen ' . De bewoners hebben veel individuele keuzemogelijkheden gekregen.
De toekomstige bewoners van de villa's aan het water bepaalden zelfs hun eigen woninggrootte en
woningindeling in een persoonlijk gesprek met de architect van het plan .
Het project is opgebouwd uit 6 blokken (zie figuur 2.3). Daarbij
bedraagt blok 6 een appartementenblok welke is uitgevoerd met
wandbekisting en breedplaatelementen. Dit blok wordt daarom
verder buiten beschouwing gelaten.
Figuur 2.2: Appartementenblok (onderdeel van het project Yellow)
opgebouwd ui t · wanden-breedplaa t ·, bron: Trebbe Bouw
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Orange
Lemon
Honey
Corn

Sand

Desert
Ivory

Gold
Creme

BLOK 6

Figuur 2.3: lndeling project Yellow, bron: www.redyellawblue.nl

Type A & A1: Orange

(13 tussenwoningen en 2 eindwoningen) &

Type B: Lemon

{8 tussenwaningen)

Figuur 2.4 en 2.5:
lmpressietekeningen type Orange
en Lemon, bran:
www. redyel/awblue. n/

Type Orange heeft drie volledige woonlagen. Het bijzondere van deze woning is flexibiliteit. De
keuzemogelijkheid voor verschillende trapposities in de woning leidde tot ongekend veel
indelingsmogelijkheden. Wanneer de woonkamer op de eerste verdieping werd gesitueerd, ontstond
er op de begane grond ruimte voor een leefkeuken. De woning had als basis 3 slaapkamers, maar
was ook in te delen met 4 of 5 slaapkamers.
De ' Lemon ' woning bestaat uit twee-en-een-halve woonlaag. Er kon warden gekozen voor een
hangend balkon boven het water op de begane grond of een dakterras op de tweede verdieping. De
mogelijkheid bestond om in de voortuin een berging te plaatsen.
Type C: Honey

(6 tussenwoningen)

& Type D & D1

(met garage):

Corn

(5 tussenwoningen en 2 eindwoningen)

Figuur 2.6 en 2. 7:
lmpressietekeningen type Honey en
Corn, bran: www.redyellawblue.nl

Type Honey heeft twee woonlagen. De woonkamer is op de begane grond uitgevoerd in ·splitlevel' . De woonkamer ligt lager, waardoor een extra hoge ruimte ontstaat. De mogelijkheid bestond
om een dakopbouw toe te voegen. Ook de ·Corn' woning is uitgevoerd in ·split-level ', waarmee
een grote vrije hoogte in de woonkamer werd gecreeerd. De hoekwoningen bevatten een grote
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berging en een extra eetkamer. Verder hebben deze hoekwoningen een ruime kavel met zijtuin . Er
kon worden gekozen voor een uitbouw op de eerste verdieping, waardoor de woning nog ruimer
werd (bijvoorbeeld voor een 6e slaapkamer).
Type E: Sand (10 tussenwoningen)
Dit type omvat betaalbare starterswoningen . Ze bevatten een houten
berging in de achtertuin en zijn voorzien van een bergzolder. De
woning kan aan de achterzijde worden uitgebreid. Een toilet op de
eerste verdieping was optioneel net als de uitbreiding van de badkamer
waarmee de mogelijkheid werd gecreeerd een ligbad te plaatsen.
Figuur 2.8: lmpressietekening type Sand, bron: www.redyellowblue.nl

Type F1: Desert (2 eindwoningen)
Deze woningen liggen aan het groene binnenhof van Yellow. De
mogelijkheid bestond om de woning aan de achterzijde te vergroten
met 1,2 meter. Ook een zijuitbouw behoorde bij dit type tot de
mogelijkheden. In de achtertuin is een houten berging aanwezig.
Figuur 2.9: lmpressietekening type Desert, bron: www.redyellowblue.nl

Type G: Ivory (2 eindwoningen)
Deze ruime drie-laagse woning heeft als basis een erker aan de zijkant
van de woning. Verder biedt de woning tal van mogelijkheden om uit
te breiden. Zo behoorde een achteruitbouw van 1,2 meter tot de
mogelijkheden. Ook bestond de mogelijkheid om te kiezen voor een
zijuitbouw met een grote woonkamer of een zijui tbouw met garage en
extra woonkamer. In de achtertuin is een houten berging aanwezig.
Figuur 2.10: lmpressietekening type Ivory, bron: www.redyellowb(ue.nl

Type H: Gold

(14 watervilla ' s)

Figuur 2.11 en 2.12: lmpressietekeningen type Gold, bron: www.redyellowblue.nl

Bij dit type woning gold het motto: ' Uw eigen woning, uw eigen architect ' . Het betreft hier 14
twee-onder-een-kap woningen met bijna 700 m3 aan flexibillteit. De bewoners waren vrij de grootte
en indeling van de woningen zelf te bepalen.

2.3

Situatie

De stripheldenbuurt is een hele nieuwe buurt, waardoor de situatie weinig beperkingen met zich
meebracht.

2.4

Kistinzet

Blok 1
Voor blok 1 werden 4 tapse voltunnels ingezet, merk Konosch type 2000 flow roll (A tlm D). De
tunnels waren aanpasbaar in de breedte . In smalte toestand hadden ze aan de brede zijde een maat
van 4. 900 mm en aan de smalte zijde een maat van 4.180 mm . In brede toestand hadden de tunnels
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aan de brede zijde een maat van 5.534 mm en aan de smalle zijde een maat van 4. 734 mm. De
hijslengte was 10.800 mm en het maximale hijsgewicht 15,4 ton. De gewenste en gehanteerde toog
bij deze beukrnaat was 12 mm en de verdraaiing van de dommekrachten 4,8 • .
Blok 2 en 3
lnzet van de vier tunnelkisten (A llm D) welke ook zijn toegepast bij blok 1. De tapse tunnels werden
voor dit blok recht gemaakt. Door de passtukken aan te passen konden de tunnels zowel met een
breedte van 4.850 mm. als met een breedte vcm 5.150 mm worden ingezet.
Blok 4
De vier tunnels (A ttrn D) werden verbreed door het inleggen van passtukken tot een breedte van
5.450 mm .
Blok 5
Ten behoeve van blok 5 werden enkel de bij de vorige blokken toegepaste kisten A en B ingezet.
Deze hadden een lengte van 12.000 mm en een hoogte van 2.530 mm. Daarnaast werd een kleinere
tC\pse tunnel E ingezet t.b.v. de garages. Deze hC\d ook een lengte van 12.000 mm, aan de brede
zijde een maat van 3.883 mm en aan de sma.lle zijde een maat van 2. 750 mm. Het maximale
hijsgewicht van deze tunnel bedroeg 15,4 ton. De gewenste en gehanteerde toog bij deze breedte
was 5 mm. De dommekrachten werden t.b.v. de sluislieren 5,4 • gedraaid. De stelbalken waren
verstelbaar in de lengte.
Er werden afwisselend rechte en tapse vol tunnels (A en B) toegepast.
De eindwanden hadden een hoogte van 2.530 mm met opzetstukken van 200 en 250 mm. De
afstortw<1nd hC\d ook een hoogte. van 2. 530 mm en opzetstukken van 170 en 220 mm.
Daarnaast werd er voor dit blok een mechanische spouwwand ingezet waarbij ten behoeve van de
opslag een speciale houder werd geleverd.
~
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Ffguur2.12: Mechanische spouwwandbekisting,
bron: tekeningen Konosch, t .b.v. het project Yellow

Figuur 2.13: Spouwwandhouder, bron: tekeningen
Konosch t.b.v. het project Yellow

De randkisten op de begane grond en de tweede verdieping waren overeenkomstig. Voor de eerste
verdiepingen werden afwijkende randkisten ingezet ivm de vloerdikte van 250 mm.
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Kimbekisting
1 set kimbekisting UNP 240 lgt 6000 mm voor de begane grond
1 set begane grond kim UNP 240 met spouwmes l=6000
1 set verhoogde kimbekisting h=800 l=7200
1 set kimkist met mechanisch spouwmes h=800 l=7200

Figuur 2.14: Kimbekisting met mechanisch spouwmes, bron: Trebbe Bouw

2.5

Routing

Tussen de verschillende bouwblokken werd telkens 1 dag uitgetrokken voor het ombouwen en
transporteren van de tunnel naar het volgende btok (zie figuur 2.15).

Figuur 2. 15: Bouwrouting van het project · Yellow ·, bron: tekeningen Konosch t. b.v. het projec t ' Yellow '

Blok 1
Er werden vier tunnels gestort per dag. Doordat het blok 31 geschakelde woningen bevat zijn er
twee ditataties opgenomen. Het bouwproces werd daardoor opgesplitst in drte fasen. Allereerst
werd begonnen met fase 1 (rechts van de 1c dilatatie) . Men stortte eerst alle beuken op de begane grond,
vervolgens ging men verder met de eerste en daarna met de tweede verdieping. Het casco van fase
twee en drie van dit blok zfjn op dezelfde wijze opgebouwd.
Blok 2 en 3
Er werden per dag vier beuken gestort. Daarbij maakte men eerst de gehele begane grond,
vervolgens de eerste verdieping en daarna moest er nog een beuk op de tweede ver.dieping gestort
worden met de tunnelbekisting. Voor blok 3 geldt hetzelfde (alleen gespiegetd).
Blok 4
Het blok bevat 15 geschakelde woningen wat betekent dat er een dilatatie toegepast werd. De
routing begon t er plaatse van deze dilatatie. Wederom werd eerst de gehele begane grond laag Links
van de dilatatie gemaakt, vervolgens de eerste en daarna de tweede verdieping. Wanneer Links van
de dilatatie het casco gereed was begon men rechts van de dilatatie.
Blok 5
De woningen zijn in de routing losgekoppeld van de garages. Voor de woningen gold de inzet van
twee tunnels. Allereerst werd de gehele begane grond gemaakt. Daarbij was er 1 tunnel voor de
garages, deze werd ook elke dag gestort. Vervolgens eerst 5x2 beuken op de eerste verdieping
waarna 8 beuken op de tweede verdieping, dan 2x2 beuken op de eerste verdieping en tot slot de 3
laatste beuken op de tweede verdieping.
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Figuur 2.16.: Stortschema behorende bij het project ·Yellow ' , bron: tekeningen Konosch t.b.v. het project Yellow

2.6

Yeiligheidsvoorzieningen/ steigers

Voor het project zijn 3 kopgevelsteigers en 18 omloopsteigers, voorzien
van schuifbordessen, ingezet. De beveiliging werd omklapbaar i.v.m.
het kunnen uitrijden van de tunnelkisten (zie figuur 2.1 7) .
Daarnaast werden er t en behoeve van blok, 4 nog drie werksteigers met
een breedte van 5.650 mrn ingezet en ten behoeve van blok 5 twee
omloopsteigers met een breedte van 2.800 mm en twee met een
breedte van 4.090 mm.
Figuur 2.17: Omklapbare beVeillging, bron: tekeningen Konosch t.b.v. het project Yellow

2. 7

Dilatatie

Er moesten enkele dilataties warden opgenomen in het casco van de
verschillende bouwblokken. Zoals ook in de routingstekeningen is te zien,
vormt de dilatatie telkens het begin of einde van het stortschema. Voor
het maken van de dilataties werd eerst een wand gestort. Daar tegenaan
werd enkele dagen later isolatie geplaatst en de tweede wand gestort.

Figuur 1 . 18: Foto van een dilatatie bij het project Yellow, bron: Trebbe Bouw
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2. 8

Spouwwand

Het casco van blok 5 is opgebouwd uit spouwwanden. Ten behoeve van het verwijderen van de
konussen uit deze wanden waren speciale konusuitslagijzers nodig. De Werking is te zien in figuur

2.19.
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Sltwt1•

Silu• Ht );\ • ¥'tf"W\f('et-m kg(\d\

... 1

ll! - •er.. ftM'"' 'liOI\"''

9~1~ 2'65

'Jd I· 9•t • l6.S

Figuur 2.19: Werking specia.le konusuitslagijzers t.b. v. spouwwanden, bron: tekeningen Konosch t.b.v. het project ' Yellow ·

Ten behoeve van de stabHiteit werden er op de kop van de wanden, ter hoogte van de vloer,
koppelstrippen met vulplaat aangebracht, welke in het werk werden geboord (zie figuren 2.20 en 2.21).
Het aanbrengen diende voor het uitrijden van de tunnel en na het verwijderen van de spouwkist te
gebeuren. Daar waar horizontale sprongen in het casco zaten moesten er andere koppelstrippen
worden aangebracht (merk BJ zoals te zien in de figuren 2.22 en 2.23. Ook deze koppelstrippen
werden in het werk geboord v66r het uitrijden van de tunnels.
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Figuur 2. 20. Foto koppelstrip bij het project Yellow
Bron: Trebbe Bouw
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Figuur 2.21: Koppelstrip t.p.v. spouwwand, bron:
tekeningen Konosch t.b.v. het project Yellow
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Figuur 2.22: Aanbrengen koppelstrip t.p.v. een spouwwand In combinatie
Met een horizontale sprong, bron: tunnelboek Yellow

Figuur 2.23: Horizontale sprongen in
in combinatie met gespouwde wanden,
bron: Trebbe Bouw

Omdat sprake was van ' splitlevel ' moesten er speciale afdichtingsprofielen (1 mm plaatl voor het
afdichten van de onder- en voorzijde van het mechanische spouwmes warden gemaakt. Er werden 7
stuks met een lengte van 550 mm en 21 stuks met een lengte van 2. 106 mm gebruikt (zie figuur 2.24).
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Figuur 2.24: Afdichtingsprofielen t.b.v spouwwanden in combinatie met splitlevel , bron: tekeningen Konosch t.b.v. het
project Yellow.

2. 9

Stortonderbrekingen

Blok 4
Ten behoeve van uitbouwen aan beide kopgevels van blok 41 welke zijn
gemaakt
met
breedplaatelementen,
werden
stekkenbakken
meeingestort (zie figuur 2.25).
Figuur 2.25: Toepassing stekkenbakken bij aansluiting casco met breedplaatvloer,
bron: Trebbe Bouw

2. 10

Gevel· en dakvoorzieni ngen

Blok 1
Ten behoeve van de hangende balkons (zie figuur 2.26) werden er op de vloerrand van de 1e verdieping
2xZ stekankers M20 meeingestort. De maatvoering van de stekankers vond plaats op het tunneldek.

Figuur 2. 26: Hangende balkons,
bron : Trebbe Bouw

Figuur 2.27: Houten geveldelen, bron:
www, redyellowblue. nl

Figuur 2.28: Sprongen in de
vloerrand t.b.v. geveldozen,
bron: Trebbe Bouw

ze

Ten behoeve van de uitstekende houten geveldelen (zie flguur 2.27) werd er in de rand van zowel de
verdiepingsvloer als het dak een verspringing van 150 mm meegenomen. Daarvoor werden er
vuldozen op kopschot en randkist meegenomen {zie figuur 2.28).
Blok Zen 3
Er werden prefab betonnen toppen toegepast. Per top werden, verdeeld over de onderliggende
wand (8.500 mm), vier stekken meegenomen. In sommige wanden (ter plaatse van lager gelegen toppen)
werden drie stekken toegepast en een liggend kopschot (zie figuren 2.29 en 2.30).

Figuren 2.29 en 2.30: Prefab toppen, bron: Trebbe Bouw en tekeningen Konosch
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Ten behoeve van een stalen kotom in de wand achter de kopgevel van blok 3 werd een kopplaat in
de vloer opgenomen. In dezelfde beuk moest ook een schuine hoek in de wand op de begane grond
en de eerste verdiepingsvloer warden gemaakt. Dit ten behoeve van de schuine uitbouw, zoals te
zien in figuur 2.31 . De schuine hoek moest in het werk warden uitgetimmerd (zie figuur 2.32) .

26SD:

- ..
Figuur 2.31: Schuine hoek, kopwand blok 3, bron
Trebbe Bouw
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Figuur 2.32: Schuine hoek in het werk uit te timmeren, bron:
tunnelboek Yellow, Trebbe Bouw

Blok 4
Ook voor dit blok werd een verspringing in de vloerrand gemaakt tbv de geveldozen (zie figuur 2.33) .

....

o;
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.•
Figuur 2.33: Verspringing in de vloerrand t .b.v. houten geveldozen, bron: tunnelboek Yellow, Trebbe Bouw

2. 11

Spar ingen

Ten behoeve van blok 5 werd door Trebbe Bouw zelf enkele houten
sparingen gemaakt, een t.b.v. een lichtkoepel 1180 x 1180 mm en een
ten behoeve van een schoorsteenkanaal 200 x 200 mm.
Grote sparingen in de wand en de vloer werden eerst onderstempeld,
v66r het ontkisten (zie figuur 2.34) .
Figuur 2.34: Onderstempelen van de vloer t.p.v. sparfngen, bron: Trebbe Bouw
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2..12

Horizontale en verticale sprongen

Ter plaatse van splitlevel werden er drie draglineplaten op elkaar
gelegd, waarover de tunnelkist uitgereden kon warden (zie figuur 2.25).

Figuur 2.25: Oraglfneplaten t.b.v. het uitrijden van de tunnelkist t.p.v. splitlevel,
bron: Trebbe Bouw

Bij blok 4 kon de randkist voor het maken van de verspringing in de gevel tussen naast gelegen
beuken (zie figuur 2.26) niet warden vastgemaakt op het tunneldek. Dit probleem is opgelost door de
randkist (RBK6A) vast te zetten aan het kopschot (KS1) en aan element · dsb 1' dat wel aan de
t unnelwand kon warden vastgezet (zie figuur 2.27).
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Figuren 2.26 en 2.27: het vastzetten van randbekisting ter plaatse van verspringing in
de gevel, bron: tunnelboek Yellow, Treb.be Bouw
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Bet onsamenst elling

Bij blok 5 werd voor alle vloervelden beton B35 gebruikt.

2. 14

lnstallaties

Ten behoeve van wastafels werden er dubbele of enkele sleufsparingen (700x 30 mm) in de wand
meegenomen (zie figuur 2.33). Daarbij moest er op warden gelet dat de sparingen ook in de kimmen
werden meeg,enomen , welke met de onderliggende wand werden gestort. Ook ten behoeve van een
ligbad moesten leidingen worden gespaard in de kimmen.

2. 15

Afbouwvoor zieningen
Bij blok 5 werden er ter plaatse van trapgatsparingen gaten 0 18 mm
meegenornen voor de bevestiging van doorsteekankers voor het
vastzetten van de trappen .

Figuur 2.28: Vastzetten van de trap in de betonnen vloer, bron: Trebbe Bouw

2. 16

Tunne lboe k

Het tunnelboek is gemaakt per blok. Yoor blok 1 zij n er drie tunnelboeken gemaakt voor de
verschillende fases (tussen de dilataties). Yoor blok 5 is een extra tunnelboek gemaakt voor het maken
van de kimmen.
leder tunnelboek begint met een overzicht met stortdagen en een overzicht met welk cascotype
waar komt. Yervolgens is per cascotype een vormtekening opgenomen, waarin zowel maatvoering,
kopschotten, randkisten , detai llering etc. zijn meegenomen.
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Almere, 137 huur- en koopwoningen Stripheldenbuurt Blue

Figuur 3. 1: lmpressietekening project · Blue · Stripheldenbuurt Almere, bron: www.redyellowblue.nl

3.1

Algemene gegevens

Start bouw
Einde bouw

2006
2008

Prijsvorming

eigen ontwikkeling
geschakelde woningen (96 koopwoningen
huurwoningen)
2 en 3
Ymere Almere en Trebbe Bouw
LKSVDD Hengelo

Woning type
Aantal bouwlagen
Opdrachtgever(s)
Architect

3.2

(waarvan 24 duplexwoningen)

en 37

Plantoelichting

·Blue · is een nieuwbouwproject met 134 huur- en koopwoningen . Het plan maakt deel uit van een
plan met 377 woningen in de Stripheldenbuurt in Almere-Buiten (Oost) met grote keuzevrijheid voor
de toekomstige bewoners. Er komen woningen voor starters en woningen in het duurdere segment.
Blue is, na Red en Yellow, het derde deelplan.
Het plan is opgedeeld in 13 blokken zoals aangeven in figuur 3.2.
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Figuur 3.2: Blokindeling bij het project Blue, bron: brochure Blue

De verschillende woningen zijn weer onder te verdelen in vier types: R, S, Ten U.
Type R1 : Azure en R2: Turquoise

(15 waterwoningen)

Figuur 3.3 en 3.4: impressietekeningen type R woning, bron: www.redyellowblue.nl

De type R woningen liggen aan de westzijde van het schiereiland, met de achtertuin grenzend aan
het water. Het bijzondere aan deze woningen is de royale woningbreedte van circa 7,5 meter en de
'split-level'-woonkamer op de begane grand. De woonkamer ligt lager, waardoor een extra hoge
ruimte ontstaat. Door de gebogen vorm van het woonblok ontstaat een licht wigvormige
woningplattegrond, waardoor de achtergevel iets breder is dan de voorgevel. De mogelijkheid
bestond/bestaat om de woning nog verder te vergroten door te kiezen voor een dakopbouw of een
erkeruitbouw aan de achtergevel. In de voortuin is tegen de woning een berging geplaatst met
ervoor een opstelplaats voor de auto. Optioneel is een carport rnogelijk . Bij zowel het type Azure
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(blok 3) als het type Turquoise (blok 2) hadden de toekomstige bewoners de mogelijkheid om op basis
van keuzelijsten de woning vrij in te delen.

Type S1: Ocean (2 polderwoningen aan hetwater) & S2: Sky ( 3 waterwoningen)

Figuur 3.S en 3.6: lfnks: type Ocean, figuur rechts type Sky, bran: www.redye//owbtue.nl

Type Ocean is een op het zuiden georienteerde hoekwoning met drie woonlagen en standaard een
dakterras. Type 51a heeft een zijtuin die grenst aan een openbare groenstrook, type S1c heeft een
hangend balkon boven het water. Evenals bij de type R woning bestaat de mogelijkheid om de
woning vrij in te delen.
Type Sky is afgeleid van type Turquoise en heeft eveneens drie woonlagen. De woning is minder
breed, maar geniet van dezelfde kenmerken als type Turquoise. Type Sky heeft twee basis·
modellen: type S2a en type S2b . Het verschil is de positie van de tweede verdieping. Type S2a heeft
de tweede verdieping aan de voorzijde van de woning, met aan de achterzijde de mogelijkheid voor
een dakterras. Bij type S2b is dit omgekeerd. Hierdoor ontstaat een zeer wisselend gevelbeeld. Dit
beeld wordt versterkt door de aanwezige erkeruitbouwen op de tweede verdieping bij type S2a
(voorzijde) en 52b (achterzijde). In de voortuin is tegen de woning een berging geplaatst met ervoor een
opstelplaats voor de auto. Optioneel is ook hier een carport mogelijk.

Type T1 a, T1 b en T1c: Marine (11 hoekwoningen), Type T3a en T3b: Indigo
T 4a, T 4b en T4c: Purple (5 hoekwoningen)

(36 tussenwoningen)

& Type

Figuren 3. 7 en 3.8: lmpressietekeningen types Marine, Indigo en Purple, bran~ www.recfyettowbtue.nl

Type Indigo is een fraai vormgegeven woning met kap en bestaat uit twee basismodellen type T3a
en T3b. Het verschil is de keuze van de trapvorm . Hierdoor ont staat met name op de eerste
verdieping een geheel andere indeling. Het unieke is dat de beide types uitwisselbaar zijn. Waar
type T3a op de situatie is aangegeven, was ook een Db mogelijk en omgekeerd 1 zonder meerprijs.
De woningen zijn voorzien van grote overstekken aan de voor- en achterzijde, wit gekeimd
metselwerk op de eerste verdieping en een speciaal voor dit plan ontworpen voordeurluifel die ook
boven het keukenraam zit en die aan de voordeurzijde vertic;;ial naar beneden loopt tot op het
maaiveld. In de achtertuinen bevindt zich een houten berging. Afhankelijk van de kavel zijn enkele
woningen voorzien van een opstelplaats voor de auto in de achtertuin naast de buitenberging. Daar
is optioneel een carport mogelijk.
Type Marine is een eindwoning die is afgeleid van type Indigo en heeft eveneens twee woonlagen
met een kap. Type Mar1ne is 30 cm breder dan Indigo. Woningtype T1 a en T1 b zijn in het groene
middengebied gelegen met een berging. Naast een buitenberging in de achtertuin heeft dit type
eveneens een opstelplaats voor de auto, waar optioneel een carport mogelijk is. De woningen zijn
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voorzien van grote overstekken aan de voor- en achterzijde en aan de kopgevel. Verder is op de
eerste verdieping wit gekeimd metselwerk aangebracht. Ook deze woning heeft een voor dit plan
ontWorpen voordeurluifel die gelijk is aan de luifel van type Indigo.
Type Purple is alti jd gesitueerd aan de rechterz1jde van de toegangsstraat van Blue. De kopgevel
vormt samen met de aanwezige gemetselde tuinmuur een duidelijke afscheiding naar het openbare
binnengebied. Door de wigvormige plattegrond en kavel ontstaat voor elke woning een bijzondere
uitwerking,. Zo hebben T4a en T4c een bredere voorgevel en smallere achtergevel (en achtertuin) en
heeft T4b een smallere voorgevel en een brede achtergevel (en achtertuin). Type Purple heeft een
berging in de achtertuin en een opstelplaats voor de auto (behalve bouwnurnmer 380). Optioneel is een
carport mogelijk. De woningen zijn voorzien van grote overstekken aan de voor· en achterzijde, wit
gekeimd metselwerk op de eerste verdieping en een voor dit plan ontworpen voordeurluifel die
gelijk is aan de luifel van type Indigo.

Type U1 en U2: Violet

(24 waterwoningen)

Type Violet bestaat uit 24 koopwoningen, in twee woongebouwen, die als het ware oprijzen uit het
water aan de noordzijde van de wijk Blue. De maisonnette bestaat uit twee woningtypen waarvan
type U1 gelegen is op de begane grond en een volledig
woonprogr amma heeft over een breedte van ruim tien meter.
Type U2 is een bovenwoning en heeft een eigen toegangsdeur
op de begane grond. Het woonprogramma is verdeeld over de
eerste en tweede verdieping. Aan de waterzijde zijn Franse
balkondeuren toegepast. De buitenbergingen zijn in beide
woongebouwen geclusterd en hebben een centrale ingang.
Figuur 3. 9: lmpressietekening type Viole t, bro n: www.redyellowbtue.nl

3.3

Situatie
Het water zoals afgebeeld in de
impressietekeningen was tijdens de
nog
niet
aanwezig.
De
bouw
stripheldenbuurt is een hele nieuwe
buurt, waardoor de situatie weinig
beperkingen met zich meebracht. In
figuur 3.10 is rechts het project
'Red'en links het project ' Yellow te
zien. Op de voorgrond wordt ' Blue ·
gerealiseerd.
Figuur 3.10: Situatie Stripheldenbuurt Almere,
bron: Trebbe Bouw

3.4

Kistinzet

Omdat het project bestaat uit zowel ronde als rechte vormen wordt er onderscheid gemaakt in de
blokken 1 en 4 t/m 13 en de blokken 2 en 3 (zie figuur 3.2).
Blokken 1 en 4 t/m 13
Voor de blokken 1 en 4 t/m 13 zijn vier voltunnels (A, B,C en D) ingezet van het merk Konosch type
2000 flow roll. De tunnels zijn in de breedte aanpasbaar met paspanelen van 600, 900 en 300 mm .
Het uitschuiven van de tunnel kan met behulp van een handmatig te bedienen sluislier. De lengte
van de tunnels bedraagt 10.800 mm met een rnaxirnale breedte van 5.150 mm. Het toogadvies van
Konosch bij deze afmeting bedraagt 10 mm. Het rnaximale hijsgewicht voor deze tunnels kwam neer
op 15, 3 ton. De stelruimte van de tunnels bedroeg 190 mm.
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Voor de blokken 1 en 4 t/m 13 worden 2 eindwanden
hoogte van 2.530 mm en opzetstukken van 180 mm
verdiepingsvloer met een dikte van 280 mm). Er is een
mm heeft, een hoogte van 2.530 mm en een opzetstuk

ingezet met een lengte van 10.800 mm, een
voor de blokken 7 en 8 (woningscheidende
afstortwand welke ook een lengte van 10.800
van 150 mm bij de blokken 7 en 8.

Aandachtspunten die Konosch noemt in zijn tekeningen m.b.t. eind- en afstortwanden:
- ' Bij tijdelijk opslag en parkeren op de bouwplaats moeten eindwanden
zonder parkeerspanten of stormkettingen liggend warden gep/aatst met
p/aatzijde
naar boven.
Eindwanden
met
parkeerspanten
of
stormkettingen kunnen staand op de betonv/oer warden verankerd met
stormkettingen aan ingestorte voorzieningen . '
- Ter plaatse van afstortsponning wapening door laten /open (zie figuur
3.11 ).

Figuur 3.11 : Gewenste situatie t.p.v. afstortsponning,
bran: tekeningen Konosch t.b.v het project Blue

SITUA TIE TPV AF STORT SPONNING

Voor het maken van de kimmen op zowel de begane grond als de verdiepingsvloeren worden 4 UNP240 profielen ingezet met een lengte van 10.800 mm.
Blokken 2 en 3
Voor de blokken 2 en 3 worden tapse voltunnels ingezet. Met als gevolg dat ze slechts aan een zijde
uit te rijden zijn . Voor deze tunnels wordt wederom gebruik gemaakt van het merk Konosch type
2000 flow roll. De tunnels hebben een maximale hijslengte van 6.000 mm en daarmee een maximaal
hijsgewicht van 9,7 ton. Er zijn twee brede (Ken L) en twee smalle tunnels (Men N) ingezet. Beide
soorten hebben een lengte van 12.000 mm. De tunnels K en L hebben aan de smalle zijde een
breedte van 6. 905 mm en aan de brede zijde een breedte van 7.256 mm. Het toogadvies voor deze
tunnels bedroeg 21 mm. De verdraaiing van de dommekracht aan de rechterzijde bedraagt 1,7°. De
tunnels Men N hebben aan de smalle zijde een breedte van 5.414 mm en aan de brede zijde een
breedte van 5.692 mm. Het toogadvies hier is 13 mm en de verdraaiing van de dommekracht aan de
rechterzijde bedraagt 1,3°.
Voor de blokken 2 en 3 worden 2 eindwanden ingezet met
een lengte van 12.000 mm; aan de eindwanden die gebruikt
worden bij blok 1 en 4 t/m 13 wordt een passtuk van 1.200
mm toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de afstortwand.

5~14

I

Voor het maken van de kimmen zijn er 2 UNP 240 profielen
ingezet met een lengte van 6.000 mm. Daarnaast waren er
voor blok 2 en 3 op de begane grond 2 verhoogde kimmen
nodig met een hoogte van 800 mm in verband met de
splitlevelwoonkamer. Deze kimmen hadden een lengte van
7.200 mm . Voor de verdiepingsvloeren worden hier UNP 240 profielen ingezet met een lengte van 10.800 mm.

KH12000

'f

~

In verband met de vele varianten van unieke vloeren op de
brede en smalle tunnels, zijn de unieke vloerlijnen
aangegeven in combinatie met retour randbekistingen.
lndien een naast liggende vloer of luifel doorsteekt kan
hierbij een retour randbekisting gebruikt worden. Met een
retour randkist wordt bedoeld een randbekisting welke in
de lengterichting van de tunnel staat (zie figuur 3.12) .
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Figuur 3.12 : Retour randkisten , bron: tekeningen Konosch t .b.v het project Blue
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Routing

De tunnels A,B,C en D voor de blokken 1 en 4 t/m 13 zijn qua afmeting identiek. Er worden dan ook
4 beuken per dag gestort (zie figuur 3.13) . lndien er sprake is van een dilatatie (blok 3, 11, 12 en 13) wordt
daar begonnen. Is er geen sprake van een dilatatie dan begint men uiterst links of uiterst rechts van
het bouwblok. De blokken 9 t/m 13 bevatten aan de westzijde telkens een taps toelopende woning
(zie ffguur 3.13). Deze worden niet meegenomen met de tunnelcyclus.
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Figuur 3.13: Stortschema bl<>k13, bron: tunnelboek &lue, Trebbe Bouw

Voor de btokken 2 en 3 zijn er twee brede tapse tunnels (Ken L) en twee smalle (Men N) aanwezig.
Doordat de bouwblokken afwisselend brede en smalle beuken bevatten moeten de brede en smalle
tunnels afwisselend worden toegepast. Het bouwtempo hier ligt op het storten van 2 beuken per
dag (z)e figuur 3.14) .
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Figuur 3.14: Stortschema blok 3, bran: turinelboek Blue, Trebbe Bouw

3.6

Veiligheidsvoorzieni ngen/ steigers

Er worden 3 kopgevelsteigers met een tengte van 13.200 mm gebr.uikt. Daarnaast worden er 8
omloopsteigers ingezet met een lengte van 4.460 mm. En 8 2-steuns uitrijsteigers met een lengte
van 5.350 mm. Voor de blokken 2 en 3 worden 4 2-steuns uitrijstefgers met een lengte van 7.040
mm en 4 met een lengte van 7.424 mm ingezet.
Bij het project moet er goed worden gelet op verspringing. Bijvoorbeeld bij de uitbouwen van blok
1. lndien de naastliggende woning geen uitbouw (= optie) heeft, moet de omloopsteiger aan de
-zijkant(en) voorzien worden van leuningwerk, er kan dan niet worden omgelopen.
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Figuur 3.15: Verspringing tussen omloopsteigets, bron: Trebbe Bouw

3.7

DHataties

Bij de bouwblokken met meer dan 10 geschakelde wonfngen wordt een dilatat1e toegepast fn het
midden van het bouwblok. Voor het maken van de dilataties wordt eerst 1 wand gestort. Vervolgens
wordt hier 80 mm isolatie tegenaan geplaatst. Op die manier dient de isolatie met de reeds gestorte
wand als het ware als sluitwand voor de tweede te storten wand. Het maken van de kimmen ter
plaatse van de dilatatie gebeurt op dezelfde manier.

3.8

St ortonderbreki ngen / wapening

Voor stortonderbrekingen tussen naastgelegen beuken die met de tunnelkist worden gemaakt
worden afstortwanden toegepast. Belangrijk daarbij is dat de wapening ter plaatse van de
verdiepingsvloeren doorloopt (zie figuur 3.11 ). Met de afstortwanden wordt een oplegg!ng gecreeerd
van 124 mm .
De stortonderbrekingen bij de blokken 9 t/m 13 ter plaatse van de taps toelopende woning is
minder eenvoudig. De vloeren van de taps toelopende hoekwoningen worden gemaakt met behulp
van breedplaten. Bij de aansluiting met de tapse woningen bij blok 9 en 10 (bouwnr. 380 en 381)
moeten stekkenbakken 012-115 of zwaarder worden aangebracht . Bij de blokken 11 tlm 13 wordt
ter plaatse van de stortafbreking om de 2 meter DEMU ankers 2010 016/M20-150 & 012/M16-400 of
zwaarder mee ingestort en moet de vloerrand ter plaatse van de aanstorting worden opgeruwd.

3. 9

Gevel -en dakvoorz ieningen

De woningen van de blokken 4 t/ m 6 en 9 t/m 13 bevatten prefab betonnen
toppen . Deze worden op stekeinden 016 geplaatst welke om de 2 meter in
de onderliggende wanden zijn ingestort. De stekeinden worden in het
midden van de wand geplaatst tot 600 mm i" vloerpef(. 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 (zie figuren 3.16 en 3.17).

1 0

Ten behoeve van de geveldragers worden er inkassingen in de vloerrand
gemaakt (zie tiguren 3.18 en 3.19). Bij de blokken 1, 2, J , en 7 is deze inkassing
310x240x18 mm en bij de overige blokken 400x220X18 mm.

Figuren 3.16 en 3. 17: Prefab toppen t ,p. v. eindwand en woning$Che1dende wand, bron:
tunnelboek Blue, Trebbe Bouw
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Figuren 3.18 en 3.19: lnkassingen in de
vloerrand t.b.v. stalen geveldragers, bron:
Trebbe Bouw

Ten behoeve van de houten bergruimte/carport en het vastzetten van de houten gevel worden er in
de verdiepingsvloer en in de wanden schroefhulzen M12 meeingestort.

'

iI LI ..........., "'jll

Figuur 3.20: Fragment uit het tunnelboek van Blue met detaillering betreffende mee in te storten schroefhulzen, bron:
Trebbe Bouw

Ten behoeve van enkele hangende balkons worden er in de eerste verdiepingsvloer DEMU ankers
mee ingestort

Figuren 3.21 en 3.22: Hangende balkons, bron: Trebbe
Bouw

Voor een zijuitbouw gemaakt met breedplaten bij blok 6 wordt een dubbele rij DEMU 2010
012/M16x400 mee ingestort.
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Sparingen

In het ontwerp zijn enkele grote wandsparingen opgenomen (2.186 mm
Ter plaatse van deze sparingen moet de bovengelegen vloer
eerst worden onderstempeld voordat er ontkist kan worden. Het
onderstempelen hoeft niet bij kleinere wandsparingen (1.065 mm
breed),

breed).
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Figuur 3. 23: Onderstempeling vloer t.p.v. wandsparing, bron: Trebbe Bouw

3. 11

Horizontalen en verticale sprongen

Bij de blokken 2 en 3 worden enkele erkers gemaakt zoals weergegeven in figuur 3.24. De vloer ter
plaatse van de onderkant van deze uitbouwen wordt verjongd. Dit gebeurt door 8 cm dik PS-isolatie
op het tunneldek te leggen en daaroverheen de betonvloer van de uitbouw te storten. Voor de
verjonging van de vloer aan de bovenrand wordt een gezette plaat met behulp van konussen op het
tunneldek vastgezet zoals weergegeven in figuur 3.25.

konu s d: 160 mm.

Figuur 3.24 (links): Erkers ter plaatse van blok 2 en 3 bij het project Blue, bron: Trebbe
80t1W

Figuur 3.25 (boven): Gezette plaat t.b.v. vloerverjonging, bron: tekeningen Konosch
t.b.v. het project Blue

De blokken 2 en 3 hebben ook een woonkamer met splitlevel. Er wordt een verhoogde kim met een
hoogte van 800 mm toegepast. Voor het uitrijden van de tunnels was het noodzakelijk om ter
plaatse van de dieper gelegen begane grondvloer 3 op elkaar liggende draglineplaten te plaatsen (zie
riguren 3.26 tlm 3.3.28).

Figuren 3.26 t/m 3.28: Toepassfng van splitlevel in tunnelgietbouw bij het project Blue, bron: Trebbe Bouw

3. 12

lnstallaties

In de dakvloer worden sleuven van 30 mm diep meegenomen ten behoeve van doucheleidingen.
Soms wordt in deze vloer een sparing met een doorsnede van 150 mm meegenomen ten behoeve
van een wasdroger optie.
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Ook leidingsleuven in de wand hebben een diepte van 30 mm . Daarbij moet niet vergeten warden
dat de sleuven ook i n de kimmen wordt meegenomen welke met de onderliggende beuk wordt
meegestort (z.ie figuur 3.29).

..._...

9.1 2

• Figuur 3.29: Het maken van leidingsleuven in de kim, bron: Trebbe Bouw

Tunnelboek

Het tunnelboek dat per blok door de werkvoorbereiders van Trebbe Bouw is gemaakt bevat telkens
de volgende iriformatie:

•

•

l~~e

Aanzicht van het bouwblok met daarin de plaats van eventuele dilataties, het stortschema,
de toe te passen tunnelkist en elnd- en afbreekwanden. Onder het vooraanzicht van het
casco staat onder iedere beuk het bouwnummer. Daarnaast zi jn ook de stramienmaten
ingetekend;
Plattegrond van het bouwblok met uitrijrichting en steigers;
Aanzicht van het bouwblok met daarin per beuk aangegeven het casconurnmer en merk
toppen;
Tunnetuitslagen per casco-type, waarin strarnienlijnen, afrnetingen, sparingen +
bekistingnr ' s, kimmen, type randkisten, mee te nemen inkassingen en demu-ankers/
schroefhulzen, opmerkingen
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Zwolle, Winkelcentrum Zwolle Zuid - woonto ren Bellevue

Figuur 4.1 en 4.2: lmpressietekeningen project Winkelcentrum Zwolle Zuid, bron: www.trebbenet.nl

4.1

Algemene gegevens

januari 2007
mei 2009
bouwteam
blok 1: 31 appartement en, 54 starterswoningen, blok 3: 16
seniorenwoningen, blok 6: 32 appartementen
440
13
45 meter
Provast en T&H
RPHS Architecten

Start bouw
Einde bouw
Prijsvorming
Woningtype
Werkbare dagen
Aantal bouwlagen
Hoogte
Opdrachtgever(s)
Architect

4.2

Plantoelichting

Het project beslaat de grote uitbreiding/ renovatie van het reeds bestaande
winkelcentrurn in Zwolle Zuid. Het nieuwe centrum zal een bruto
vloeroppervlak van ca. 17.000 m2 hebben. Aan het winkelcentrurn warden 133
stuks nieuwe woningen (63 appartementen, 54 starterswoningen en 16 seniorenwoningen)
toegevoegd.
Het winkelcentrum is op te delen in een zestal blokken. De analyse richt zich
op blok 1. Dit blok is veruit het grootste bouwblok. Op de begane grond van dit
blok bevinden zich winkels en op de 1e en 2e verdieping een parkeerlaag. Boven
de parkeerlaag wordt momenteel een woontoren ·Bellevue· (31 appartementen)
gerealiseerd.
Figuur 4. 3: Woontoren Bellevue, bron: www.bellevuewonen.nl

4. 3

Plattegronden

De toren krijgt vi jf verschillende appartementtypen welke warden aangeduid met de letters A t/m E
(zie figuu r 4.4). De apparternenten A, B en C kornen op niveau 3 tot en met 12 te liggen. Op het
bovenste niveau komen de t wee penthouses Den E.
De basisplattegrond van appartementtype A heeft twee slaapkamers. Voor dit type is ook een
alternatieve plattegrond mogelijk waarbij de opstelplaats van de keuken verplaatst wordt en er een
derde slaapkamer ontstaat .
De appartementen B en E krijgen twee slaapkamers en de typen C en D drie.
Appart ementen A en D krijgen een bergruimte in het appartement . De appartementen C krijgen
naast een bergruimte in het appartement zelf, ook een bergruimte op hetzelfde niveau aan de
overzijde van de lifthal (naast appartement A).
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De appartementen B en E krijgen een aparte bergruimte op niveau 2. Op dit niveau komt voor elk
appartement een eigen parkeerplaats. Op de begane grond is exclusief voor de bewoners van
' Bellevue ' een gezamenlijke fietsenberging voorzien . Verder liggen alle balkons op het zuidwesten.

Niveau 3 en 4

r

Niveau 5

Niveau 6 t/m 9

.

..

I

-

N1veau 10 en 11

I

A
11

Niveau 12

Niveau 13

Figuur 4.4: Overzicht diverse appartementen woontoren Bellevue, bron : brochure Bramer woningmakelaars

4.4

Kistinzet en routing

Het gebouw wordt vanaf de 3e verdieping opgetrokken met behulp van tunnelbekisting. Door de
complexiteit van woontoren Bellevue is gekozen voor een vijfdaagse cyclus per verdieping. De
complexiteit wordt veroorzaakt door de vele wapening, de grote hoeveelheid aan installatiewerk en
het plaatsen van diverse balkons. Er werd tweeenhalve kist van het bedrijf 'Hendriks Stalen
Bekistingstechniek ' ingezet. Twee met een lengte van 9,6 meter en een met een lengte van 4,8
meter. In figuur 4.4 is in grote lijnen, de vijfdaagse cyclus weergegeven, waarbij 2 dagen zijn
ingepland voor de tweede stort welke vrijdags plaatsvond. Zo ontstond er een langere
uithardingstijd (ivm het tussenliggende weekend) wat gunstig was voor de meeingestorte balkonplaten.
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Figuur 4.4: Stortcyclus project Bellevue, bron: tunnelboek Bellevue, Trebbe Bouw

De 13e verdieping bevat 2 penthouses. In figuur 4.3 is te zien dat de indeling van de plattegrond hier
anders is dan de onderliggende verdiepingen. In eerste instantie zou het casco van deze verdieping
opgebouwd worden met wandbekisting en breedplaatvloeren. Maar omdat de tunnels toch al op het
werk aanwezig waren is gezocht naar een manier om deze ook voor de 13e verdieping als
(wand)bekisting in te zetten .

4.5

Prefab balkonplaten en geveldragers

De mee in te storten balkons vormden zowel in de werkvoorbereiding
als in de uitvoering een zorgenkindje. Het was van te voren niet of
nauwelijks te voorspellen hoe de balkons zich ten opzichte van de te
storten vloer zouden verhouden. De vloer wordt namelijk met een
Lichte toog gestort, omdat deze bij het ontkisten nog niet zijn
eindsterkte heeft bereikt en nog nazakt. Hoeveel dit exact is hangt af
van betonsamenstelling, rijpheid bij ontkisten etcetera. Het balkon is
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
balkons, welke met isokorfen zijn verbonden aan de vloerwapening.
Besloten is uiteindelijk om pas t e ontkisten 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 beton van hoge kwaliteit voor de vloeren worden gemaakt.

Figuur 4. 5: Ondersternpeld balkon

Een belangrijk aspect dat meewoog bij de keuze voor een hoge betonkwaliteit was het niet kunnen
onderstempelen van de balkons. Eerst moest de tunnel uitgereden worden. Vervolgens kwamen de
insteeksteigers in de beuk, maar omdat de balkons 45 mm boven het tunneldek liggen, konden ze
ook niet rusten op deze steigers. Gekozen is daarom voor een hoge betonkwaliteit van de vloer.
Voor de zekerheid werden de balkons na het plaatsen van de insteeksteiger ook nog onderstempeld.
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4.6

Sparingen

Bij het project Bellevue bestonden de bekistingsonderdelen voor het
creeren van de raamsparingen uit een stuk (zie figuur 4.6), wat met zich
meebracht dat de elementen erg zwaar waren. Omdat de sparingen aan de
binnenkant net iets minder breed zijn dan aan de buitenkant, moesten de
bekistingelementen naar binnen toe (en dus niet met behulp van een kraan)
worden verwijderd . Arbo·technisch gezien was dit niet ideaal.

Figuur 4.6: Bekisting voor het creeren van
raarnsparingen wandwapen jng

Ook nadelig waren de grote sparingen voor het trappenhuis en
de liftschacht. Deze grote sparingen zorgden voor een
zwakkere vloer zeker wanneer ontkist wordt voordat de vloer
zijn eindsterkte heeft behaald. Om dit op te vangen werd er
een stalen balk in de vloer opgenomen. Ook werd er v66r het
ontkisten een stalen balk over de vloer gelegd welke
verwijderd kon worden zodra er ontkist was en stempels ender
de vloer geplaatst waren (zi e figuur 4.7 en 4.8).
Figuur 4. 7: Stalen balk voor het opvangen van de
grote sparingen in de vtoer

'l

•1
I

C kist

1 Stalen balk in de vloer opnemen
2 Toepassen frame onder prefab (45 mm hoger)

3 Kolom opnemen in tunnel v66r sluiten kist
Stalen kolom voetplaat ondergieten met pagel

4 Mousse-punten pvc buis 0 75 mm aanbrengen
5 Losse koplaat kolom s1ellen op 290 mm boven
tunneldek
voor bet ontkisteQ
6 Stalen balk boven de vloer opnemen
Stalen balk vastzetten

7 Tunnel laten zakken en uitrijden
8 Vloer doorstempelen
9 Stalen balk verwijderen
oode•stO!'J1Pelln.g
geldt voof ~li e vercleplnge11

10 C-klsten laten staan op spanning

Figuur 4.8: Volgorde van handelingen voor het opvangen van de grote sparingen in de vloer, bron: Tunne/boek Bellevue

Op stortdag 3 moest er een sparing in de vloer worden opgenomen waar de isokorf van het balkon
dat meegestort werd op stortdag 4 geplaatst kon worden (zie figuren 4.9 en 4.10).
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45mm
hog er

balkonplaat

3so I 4so
sparing ivm later te plaatsen
isokorf van balkons
Figuur 4. 9: Opnemen sparing op stortdag 3
bron: Tunne/boek Bellevue

Figuur 4.10: Sparing ten behoeve van isokorf

Op stortdag 2 en 3 moet men aan het uiteinde van iedere te storten kim een stuk tempex opnemen
waardoor een vrije ruimte ontstaat voor het plaatsen van de eindwanden van de volgende
verdieping (zie figuur 4. 11 en figuur 4.12).

vrije ruimte ivm. de eindwand
van de volgende verdieping
dit bij alle aansluitin en
tempex

0
I/)

50

t_{

L

~m
tunneldek _ __ _ _____.·--·~--

Figuur 4. 11: Opnemen tempex in kim op stortdag 2 en 3
bron:Ttunnelboek Bellevue

Figuur 4. 12: Plaatsen tempex tussen
kimblokken

Een ander probleem vormde het plaatsen van de stelkozijnen. Er was vergeten om een sponning
mee te nemen in de onderkant van de vloerrand. Omdat de ruwbouw nooit 100% exact is, moet er
altijd 2 cm stelruimte warden meegenomen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van stelkozijnen .
Hetzelfde geld voor de aansluiting van het casco met bijvoorbeeld houtskeletbouwwanden.

4. 7

Stortonderbreking/ wapening

Tussen de eerste en de laatste start werd haringgraatstaal toegepast om de stort af te breken.
Een ander belangrijk probleem dat tijdens het uitvoeringsproces van Bellevue aan de orde kwam is
van constructieve aard. Zoals in paragraaf 4.4 staat beschreven wordt op de derde dag van de
cyclus een beuk gestort en op de vierde dag de twee laatste beuken (zie f iguur 4.13). Het probleem zit
hem in het afbreken van de vloer tussen beide stortdagen.
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Flguur 4.13: Overzicht situatie rond probleem vloeroplegging

Zoals in figuur 4.13 is te zien rust de vloer van stortdag 4 op verdieping 3 en 4 aan de zuidoostzijde
enkel op een korte wand en een kolorn en op de hoger gelegen verdiepingen enkel op 3 kolommen.
De constructieve aansluiting van dit vloervlak met de wanden en vloeren aan de zuidwest- en
noordwestzijde van de beuk zijn dan ook erg belangrijk. Nu vormde de aansluiting aan de
noordwestzijde geen probleem. De vloer viel hier samen met de wand en het achtergelegen
vloervlak in een start. De wapening kon hier dus onvermoeid doorlopen. Aan de zuidwest zijde zat
het probleem, omdat hier de stort werd afgebroken. Voor het storten van wand A werd op de derde
stortdag van de cyclus gebruik gemaakt van een zogenaamde bakwand. Een bakwand is een
eindwand (ook wet afbreekwand genoemd) met op Vloerhoogte een verdikking. Op deze manier werd in dit
geval een oplegging gecreeerd van 3 cm voor de naastgelegen, later te storten vloer (zie figuur 4.14 en
4.15) .

•
Figuur 4.14 en 4.15: Vloeroplegging van 3 cm gecreeerd met
behulp van een bakwand. Zoals te
zien loopt de onderwapening niet
door.

"

I
Oplegging van 3 cm

•

I

•

Het probleem is dat met deze methode de onderwapening niet door kon lopen, wat voornamelijk
voor het desbetreffende hoekappartement belangrijk was vanwege de minimale ondersteuning aan
de zuidoostzijde. De oplegging van 3 cm is minimaal en werd vaak nog verkleind door afbrokkelen
van de rand of toepassing van PUR-schuim (Welke niet exact te doseren is) ter plaatse van de oplegging.
Het gevolg was dat er stekkenbakken moesten worden aangebracht. Bij reeds gestorte vloervelden
waar de stekkenbakken niet waren aangebracht moesten er alsnog stekankers worden ingeboord.
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Figuur 4.16 t/m 4.17 Toepassing stekkenbakken voor doorlopen onderwapening

Een ander nadeel van het afbreken van de stort was dat de bovenwapening vaak krom moest
worden gebogen, omdat anders de eindwand niet goed op de plek kon worden gezet (zie figuur 4.15).
Met name wanneer er kimmen dwars op de te storten wand staan , met een kleine sparing voor de
eindwand. De kromgebogen wapening krijg je nooit meer helemaal recht, wat betekent dat er
minder goed trekkrachten kunnen warden opgenomen.
Omdat het tunnelproces een eendaagse cyclus kent, moest er oak bij Bellevue veel tegelijkertijd of
van te voren gebeuren. Zo werden de installaties op de sluitwanden geplaatst, zodat na het
aanbrengen van de wandwapeoing de wand direct gesloten kon warden en het storten wat dat
betreft direct kon beginnen. Nadeel was echter dat v66r het sluiten
van de wand, de wapening van die wand altijd iets achterover hing. De
afstandhouders werken namelijk pas als de sluitwand is geplaatst. Dit
had tot gevolg dat de installatiedozen die op de eindwand zaten,
tijdens het plaatsen van de wand gemakkelijk met de wandwapening in
aanraking konden komen en daardoor soms losraakten of scheef
kwamen t e zitten. In die gevallen moest de doos later opnieuw in de
wand warden geplaatst, zodat de elektriciteitskabels goed
doorgetrokken en de contactdozen goed aangebracht konden warden.
Het vlechten van veel wapening was erg tijdrovend. Bovendien
betekende veel wapening in de wand dat de trilnaald hier moeilijk
tussen kon komen. Een ander nadeel van veel wandwapening was het
moeilijk kunnen voorvlechten van die wanden. Zoals in figuur 4.18 is te
zien bestaat dan de kans dat de wapening omvalt.

4.8

Figuur 4.18: Omgevallen
wandwapening

Veiligheidsvoorzieningen

Tijdens het plaatsen en uitrijden van de tunnel moesten de veiligheidsvoorzieningen ter plaatse
vaak (tijdelijk) worden afgebroken (zie figuur 4.19).
Gevaarlijker was het 6p de tunnel wanneer de tunnel werd uitgereden of net op de juiste plek
stond. De tunnel is na plaatsen glad door de bekistingsolie en bevat nog geen
veiligheidsvoorzieningen random. De veiligheidshekken zaten 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 konden warden. In de tussentijd was het wel
noodzakelijk voor het behalen van de cyclus dat er mensen op de tunnel aan het werk waren (zie
figuur 4.20).
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Tijdens het uitrijden stond er iemand op de tunnel om deze in te spuiten, de hijsogen aan te haken
en de compensatiecilinder te bedienen. Ook hier was dus sprake van een glad oppervlak zonder
veiligheidsvoorzieningen random. Bovendien hangt de tunnel in de kraan, wat betekent dat het
tunneldek soms schokkende bewegingen maakte (zie figuur 4.21).

Figuur 4.19: Verwijderde
veiliQheidsvoorzlenin~en

Figuur 4.20: Werken op het tunneldek
zonder randbeveiliging

Figuur 4. 21 : Werken op het tunneldek
tijdens uitrijden

Ook het plaatsen van de insteeksteigers was 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 de insteeksteigers mee omhoog
welke eigenlijk direct na het uithalen van de tunnel 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 de situaties waarin de desbetreffende gestorte beuk
in een zijwand een deursparing heeft zitten en wet aan de zijde waar de nieuwe beuk gestort
wordt. Er stond dus een tunnelwand voor de sparing en omdat er geen steiger mee omhoog werd
genomen, kon de insteeksteiger niet direct na het uithalen van de tunnel worden geplaatst.

4. 9

Maatvoering

Ten behoeve van de maatvoering werden er MOUS-punten toegepast. Hiervoor werden PVC-buizen
op het tunneldek vastgezet, zodat de gewenste sparingen in de verdiepingsvloeren werd verkregen.

4. 10

Meenemen afbouwmateriaal
Zonder de consequenties er van te overzien werden de Ytongseparatiepanelen in eerste instantie in het midden van de beuk gezet.
Daarbij mochten de pakketten niet worden gestapeld, omdat dan de
mechanische stelwagen (zle figuur 4.22) niet gebruikt kon worden.

bij plaatsing van Ytong-

De Ytong-paketten namen daardoor een groot deel van het vloeroppervlak
van de beuk in beslag, wat een probleem vormde bij het ontkisten. In
tegenstelling tot het ontkistingssysteem van Konosch (welke aan beide zijkanten
zit), zit het ontkistingssysteem bij de tunnels van Hendriks Staten
Bekistingstechniek in het midden van de tunnelkist. Om de kracht die nodig is
voor het openen van de tunnels te verminderen werden steigerbuizen
gebruikt voor het verlengen van de hefarm (desondanks blijft veel mankracht n0 dig).
Het ontkisten van de tunnel in situatie 1, waarbij de panelen in het midden
van de beuk staan (zie figuur 4.23) was dan ook bijna niet te doen. Besloten is
om de Ytong-panelen alleen nog aan de linkerkant van de beuk te plaatsen
(zie figuur4.24).
Figuur 4.23 : Situatie 1: Ytong panelen in het midden van de beuk
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Zoals gezegd mogen de pakketten niet gestapeld worden, wat ruimtegebrek
betekende. Met een palletvork moesten de pakketen daarom vlak voor het
plaatsen van de tunnel nog weer worden verplaatst (zie figuur 4.24). Ze konden
namelijk pas tegen de achterwand worden gezet op het moment dat de
sluitwand van die wand was verwijderd. Ook voor het plaatsen van de
insteeksteigers kunnen de Ytong-pakketten een knelpunt vormen (zie figuur 4.25).
In eerste instantie werd ook gedacht om de kalkzandsteenblokken voor het
storten van de beuk binnen te zetten, maar zoals op de foto's is te zien, was
hier geen ruimte voor.
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Figuur 4.24: situatie 2: Ytong panelen links in de beuk

Figuur 4.24: Plaatsing Ytong in de beuk
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Figuur 4.25: Ytong pakketten nadelig voor plaatsen insteeksteigers
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