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Bijlage 1. Aanleiding afstudeeronderwerp
1.1. Tunnelgietbouwproces
"Gietbouw is de methode waarbij op de bouwplaats, fabrieksmatig vervaardigde betonspecie wordt
gestort in houten, aluminium of stalen bekistingen" (Hofkes, 2005). Tunnelbekisting is een type
stalen bekisting welke toegepast wordt binnen de gietbouwcyclus. Hofkes beschrijft dat
tunnelbekisting een combinatie van vloer- en wandbekisting is in de vorm van een tunnel. Door het
aan elkaar vaststorten van vloeren en wanden ontstaat een zogenaamde monoHete constructie.
Ook Stubeco (1991) beschrijft dat tunnelgietbouw een bouwmethode is waarbij een aantal wanden
tegelijkertijd met de daarop liggende vloeren worden bekist en gestort, verhard en ontkist. Dit vindt
plaats in een complete cyclus van 24 uur. Stubeco geeft aan dat een uitgekiende en strakke
organisatie een strikte voorwaarde is om het vereiste productietempo te kunnen handhaven.
In figuur 1.1 is schematisch een tunnelbekisting weergegeven.
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Figuur 1.1: Schematische weergave tunMibekisting (Hojkes, 2005)

Binnen één project kunnen tot vier tunnelbekistingen toegepast worden die, wel of niet, naast elkaar
ingezet worden. Op deze wijze worden vier betonnen beuken per cyclus (24 uur) opgeleverd.
Schematisch staat een proces van drie tunnels met een sluitwand weergegeven in figuur 1.2. De drie
tunnelbekistingen worden in dit schema tegen een bestaande betonnen beuk aangezet en afgesloten
aan de linker zijde met een sluitwand. Met een tunnelbekisting kan men op deze wijze de dragende
ruwbouwwanden en vloeren realiseren. Een voorbeeld van dit ruwbouwproces bij acht
rijtjeswoningen is afgebeeld in afbeelding 1.3·
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Figuur 1.2: Schematische weergave proces met drie tunnelbekistingen (Hendriks, 2oo6)

Afbeelding 1.]: Ruwboullfose van 8 woningen uitgevoerd met tunnelbekisting (Project Evergreen, Amsterdam maart 2oo6)
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1.2. SADT schema's tunnelproces
Masterproject 4 wordt uitgevoerd binnen een gastbedrijf, zoals beschreven in de inleiding van het
eindrapport. Dit project was tweeledig opgebouwd. Aan de ene zijde brengt men, door participerend
te observeren, een proces in kaart en aan de andere zijde worden knelpunten aangegeven. De keuze
en beschrijving van één probleemgebied resulteert in een afstudeerplan.
Binnen deze bijlage wordt niet het gehele proces van de tunnelbekisting beschreven, maar zullen
enkel de verschillende SADT schema's weergegeven worden die het proces inzichtelijk maken.
SADT staat voor Structured Analysis and Design Technique welke gebruikt wordt om een proces
schematisch en gestructureerd weer te geven.
De verschillende afdelingen en onderdelen, die gedurende het participerend observeren doorlopen
zijn, zijn hieronder weergegeven:
r) M&E, afdeling Materieeladvies en Engineering (werkvoorbereiding);
2) Afdeling Gietbouwbekisting Woningbouw (revisie en samenstellen kistdelen);
3) Transporteren, samenstellen kist en programmatie installaties op de bouwplaats;
4) Maken van de hoofddraagconstructie;
5) Werkvoorbereiding installateur.
Voor de onderdelen 2 tjm 5 is het proces beschreven aan de hand van tunnelbekisting. Proces van de
businessunit Materieeladvies en Engineering (r) is echter aan de hand van een wandbekistingsproces
beschreven.
In figuur r.4 is het SADT-schema van de vijf verschillende afdelingen weergegeven. In de
daaropvolgende figuren (r.s tot en met r.9) staan de afzonderlijke afdelingen verder uitgewerkt en
opgesplitst.
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1.3. Gevonden knelpunten Masterproject 4
In deze bijlage staan de knelpunten vermeld die geconstateerd zijn gedurende Masterproject 4·
Hierbij is alleen gekeken naar de elektrische installatievoorzieningen binnen het
tunnelgietbouwproces. Men kan twee typen knelpunten onderscheiden, namelijk de knelpunten per
afdeling van het tunnelgietbouwproces en de knelpunten per installatieproduct Hieronder worden
de knelpunten per afdeling gegeven en daaropvolgend is een overzicht weergegeven van de
bevindingen per installatieproduct.

1.

Afdeling Materieeladvies en Engineering
o Weinig tot geen overleg tussen afdeling M&E en installatiebedrijven.
o De programmaboektekeningen tunnelproces worden door afdeling M&E drie weken voor
eerste stort aan installatiebedrijven geleverd terwijl deze benodigd zijn voor het eigen
werkvoorbereidingstraject.
o Programmatie modulair gatenpatroon niet aangepast nadat tunnels verhoogd zijn volgens
nieuw bouwbesluit

2.

Afdeling Gietbouwbekisting Woningbouw
o In de afdeling G BW vindt programmatie van het toebehoor tunnel plaats, geen
programmatie installatievoorzieningen.
o Bij revisie W&R tunnels worden programmatiegaten elektraleidingen niet in alle gevallen
gereviseerd.
o Modulair patroon elektravoorzieningen wordt niet door afdeling G BW geprogrammeerd.

3· Onderdeel transport, samenstellen kist en programmatie installateurs op bouwplaats
o Installateurs brengen programmatie op het werk aan, onder invloed van weersfactoren.
o Aangebrachte programmatie zadels, met twee pennen, regelmatig niet maatnauwkeurig.
o Tijdens programmatie installatievoorzieningen blijkt overleg tussen verschillende
installateurs gering te zijn.
o Tot aan de uitvoering hebben, in veel gevallen, kopers van een woning inspraak in de
invulling van installatievoorzieningen.
4· Onderdeel vervaardigen hoofddraagconstructie
o Veel boringen in de tunnelwand benodigd voor elektrische installatievoorzieningen.
o Veel bevestigingsvoorzieningen per elektrische wandinstallatie vereist.
o Door grote hoeveelheid positiemogelijkheden van elektriciteitsvoorzieningen in een
tunnelwand is het bepalen van de juiste boringen tijdrovend en noodzakelijk.
o Installateurs hebben nooit ander type bevestigingsmethode toegepast of getest.
o Het tunnelproces kan grote toename aan installatievoorzieningen, binnen de dagcyclus, niet
meenemen volgens huidige bevestigings- en plaatsingsmethode.
o Aanbrengen installatievoorzieningen binnen tunnelgietbouw kritiek proces
o Kegels ten behoeve van elektriciteitleidingen worden kapot getrokken tijdens uitrijden
tunnel.
5· Werkvoorbereiding installateurs
o Werkvoorbereiding installateurs dient in een periode van twee weken uitgevoerd te worden.
o Meerwerk voor installateurs neemt aanzienlijk toe, moeilijk op te vangen binnen huidig
voorbereidingstraject (eisen opdrachtgever nemen toe).
o Relatief weinig contact tussen installateurs onderling (elektra, sanitair en mechanische
ventilatie) vanwege kort tijdsbestek werkvoorbereiding, in aanloop naar Iste stortdag.
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Overzicht knelpunten Installatieproducten
Programmatle·
saten benodigd

ITvpe voorziening
A. Elektra

A.I. Centraaklozen tunneldek
IA.a. Kegels tunneldek
A.J· Elektriciteitsleiding op tunneldek

I

IA+ Aansluitbocht leidin.gstuk t.b.v. aansluiting op_ ~el
A.s. Wandcontactdoos

I. Mechanische
Wtttllatle

C. Sanitair

Ja
Ja
Nee

Penverbinding
Schroefverbinding aan tunneldek
Vlechtdraad aan ondernet

Nee
Nee
Ja

Nee
Ja

Passend in kegel (centrische aansl.)
Penverbinding

Nee
Ja
I

IA.6. Leiding vanaf contactdoos in tunnelwand

Ja

A.7. Stijgleiding in tunnelwand

Ja

Ja

Zadels aan bekisting ,(penverbinding) . Passend in
contactdoos (centrische aansl.)
Zadels aan bekisting (penverbinding)

A.8. Voon:ieninsen aansluiten op stijgleiding

Ja

Zadels aan belcisting (penverbinding)

Ja

A.9 . Verdeelblok leiding tunneldek
A.1o. ltoobnelder met leidingen

Ja

Schroefverbinding aan tunneldek

Ja
Ja

8 .1. Ventilatiekanalen op tunneldek

Nee

Vlechtdraad aan ondernet

Ja

8.:1. Doorvoer y:entiJatiekanaal naar beneden- en bovenverd.

Ja

Krukverbindina aan tunneldek

Ja

C.l. Afvoerleidingen op tunneldek
C.a. Doorvoer afvoerleidingen naar bovenkant ruwe vloer

Nee
Ja*

~-3· Doorvoer afvoerleidingen naar benedenverd.
~ .... Waterleidinsen op tunnelwand
~- 5 · Waterleidingen op tunneldek

Ja
Ja
Nee
Ja*

Vlechtdraad aan ondernet
Varilrend per werk (of krukverbinding aan
tunneldek of m.b.v. vlechtdraad aan ondernet)
Krukverbinding aan tunneldek
Krukverbinding aan binnenzijde tunnelwand
Vlechtdraad aan ondernet
Vari!rend per werk (of niets, of m.b.v. vlechtdraad
aanondemet)

~.6 .

O.AI1e-meen

I

~::!~:~~::erd

Bevestlglngstype

Voorgebogen waterleiding naar bovenkant ruwe vloer

0 .1. Voorzieningen meerwerk (niet voorgeprogr;unmeerd)

Ja

Zelfborende parken (schroefverbinding)

O.a. Sparinprnallen

Ja

Krukverbinding aan tunneldek

* Gebruik nn zelfborende parker (schroef) in tunneldek welke positie van voomeningen aangeeft

Ja

Opmerking knelpunt

· Oven:icht gaat Yerloren door
hoeveelheid leidin~~m
Brede wandcontactdoos niet goed
bestand leRen triRingen trilnaald
· Dubbele programmatie zadels vereist
· 5 Zadels per leiding vereist
· Afwijkende positie bovenzijde leiding
· Kunnen breken tijdens plaatsen lcim
· Aansluiting stijgleiding op
voorzieninRen sluitlcist
· Moeilijk Ie lossen uit uitgehard beton
· EJCtra leidingen benodigd

I•

· Aanbrengen na activiteit plaatsen
leidingen elektra
· 75mm drukzone aan Ie houden
• Arbeid wegknippen onderwapeninl!

Nee
Nee

I

I

Ja
Nee
Nee
Nee

· Arbeid wegknippen onderwa~g

Ja

· Crelren van nieuwe prosrammatiegaten voor ~nmalig gebruik
·Arbeid wegknippen onderwapening
- Evt. eJCtra voorziening t.b."· uitrijden
tunnel aan~

Ja
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Bijlage 2. Resultaten eerste onderzoek
2.1. Resultaten vooronderzoek

Binnen het vooronderzoek van de eerste onderzoeksfase zijn onderstaande onderwerpen in kaart
gebracht:
1.

2.

3·
4·
5·
6.
7·

Uitgangspunten ontwerpfase
Hoeveelheid programmatiegaten huidige methode
Randvoorwaarden elektriàens
Kosten huidige methode
Bevestigingsmetboden en materialen die in het verleden toegepast zijn
Alternatieve bevestigingsmetboden en materialen
Alternatieve methoden toepassing elektrische installatievoorzieningen binnen
woningbouw

2.1.1. Uitgangspunten ontwerpfase

Beves~ngs~ethoden

Penverbinding
• Wandcontactdoos 2 pennen (4,8 mm)
• Zadels I pen (4,8 mm)
• Penverbinding alleen toepassen bij montage aan bekistingsplaat
Wandcontactdoos
Aanbrengen 300 mm boven onderkant tunnelwand (--> 350 mm boven afgewerkte
vloer)
Zadels
•
•
•
•

Bij wandcontactdoos op 300 mm boven onderkant tunnelwand 5 zadels toepassen
Zadels met I pen van 5 mm
Bij stijgleiding over totale hoogte tunnelwand ook 5 zadels toepassen
Zadels ISO, 635, 1120, I42o en 2030 mm boven wandcontactdoos plaatsen. Bovenste
zadel 300 mrn onder bovenkant tunnelwand.

Aansluiting voorzieningen
• Conische verbinding wandcontactdoos en leiding

TU e
Materialen

Leidingen
• PVC buis, gladde uitvoering
• Elektrabuis in tunnelwand 3/4 (019 mm)
• Elektrabuis op tunneldek s/8 (m6 mm)
Zadels
•

PVC

Wandcontactdozen
• PVC
Type beton
• Gestort wordt middels het warme gietbouwproces.

Proces

•
•

Uitgangspunt is het proces beschreven in verslag Masterproject 4 (zie bijlage 1.2)
Uitgangspunt is de bundel Installatievoorzieningen tunnelgietbouw (zie bijlage 1.3)

•

"Positie wordt bepaald met behulp van een meetlint ten opzichte van een nullijn, naden kist,
vloerkopschotten, e.d. bepaald door werkvoorbereiding installateur" (Oosterom, 2oo6)
Binnen proces is kim aanwezig. De tunnel heeft in hoogterichting 8 cm ontkistingsruimte.
Aanslag van tunnel dient minimaal 3 cm te zijn. De kim dient derhalve minimaal n cm hoog
te zijn ten opzichte van bovenkant ruwe vloer.

•

2.1.2. Hoeveelheid programmatiegaten huidige methode

•

Gemiddelde Berger bv.:
26,3 boringen per m' tunnelzijde
(3 projecten met in totaal7 tunnels)

•

Gemiddelde W&R:
31,5 boringen perm' tunnelzijde
(basis modulair patroon)

De hoeveelheid programmatiegaten is gegeven per m' tunnel. Voor de hoeveelheid
programmatiegaten perm' tunnel dient het aantal programmatiegaten vermenigvuldigd te worden
met twee.
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2.1.3. Randvoorwaarden elektriciens

Randvoorwaarden Elektrisch installateur
•
•
•

Eenvoudig aan te brengen door elektriciens gedurende uitvoering
Wandcontactdoos op juiste positie
Aansluiting tussen wandcontactdozen en meterkast

Maatnauwkeurigheid
Zie figuur 2.1 voor x-, yen z-richting binnen een betonnen wand.
Wandcontactdozen:
Keuken en badkamer
± 5 cm in xy-vlak
o cm in z-vlak
0° hoekverdraaiing
~----~--~~~~

Figuur

2.1:

Overzicht richtingen

Vertrekken woning
binnen betonnen wand.
± 5 cm in y-richting (gelijke hoogte per vertrek)
± 20 cm in x-richting (wandcontactdoos in hoek vertrek plaatsen)
o cm in z-vlak
0° hoekverdraaiing
Meerwerk (verplaatsen elektrische voorziening)
± 2 cm in xy-richting
o cm in z-vlak
0° hoekverdraaiing
Elektrische leidingen:
Bovenzijde leiding richting tunneldek geen eisen (aansluiting naar verdeelblok moet
mogelijk blijven)
Stijgleiding:

2

cm in xy-richting (t.b.v. aansluiting naar voorziening bovenliggende wand)

Leidingen te plaatsen binnen wand. Positie in z-richting niet van
belang. Vanuit de NENroro wordt geen minimale dekking van
elektrische installatieleidingen gesteld. Zie figuur 2.2.

Figuur 2.2: Locatie leidingen vrij te
bepalen binnen wand, zolang
voldoende dekking wordt behouden.
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2.1.4. Kosten huidige methode

De kosten worden berekend op basis van arbeid, materiaal en materieel. Kostenkengetallen dienen
overlegd te worden met de calculator van BAM Materieel.
In de (eerste) doelstelling staat beschreven dat de kosten voor een (nieuwe) methode gelijk of lager
moeten zijn dan de huidige methode. Kosten van zowel de huidige als een (nieuwe) methode dienen
dus bekend te zijn om de (nieuwe) methode te toetsen aan de doelstelling.
Het betreft hier een vergelijking van kosten. De kosten van de huidige methode zullen derhalve in
kaart worden gebracht zodra de (nieuwe) methode bekend is. Op die manier kunnen kosten
doelgericht bepaald worden.

2.1.5. Bevestigingsmethoden en materialen die in het verleden toegepast zijn

Materialen:
• Assenstaal: starre metalen verbinding tussen twee wandcontactdozen om op een
tegenovergesteld bekistingsoppervlak een contactdoos te positioneren
Bevestigingsmethoden:
• Wandcontactdoos op sluittunnel: Wandcontactdoos en assenstaal als verloren voorziening
meenemen om wandcontactdoos op sluittunnel te positioneren en fixeren
•

Wandcontactdoos op kim: Wandcontactdoos bevestigen aan hulpconstructie op kim

•

Wandcontactdoos op wandkist Wandcontactdoos met behulp van een stalen pen bevestigen
aan bovenzijde wandkist Hierdoor geen zadels benodigd ter bevestiging van
elektriciteitsleiding (Hendriks, 1977)

2.1.6. Alternatieve bevestigingsmethoden en materialen

Materialen:
•

Vultflex Draka: Een innovatieve soepele installatiekabel voor vaste aanleg. Blijft strak over
langere lengtes. 35 tot 400 mm 2 (Vultflex Draka, 2006).

•

Vultaflex mb gearmeerde installatiekabel Draka: Voedingskabel geschikt voor alle
toepassingen aangegeven in NEN 1010. Geschikt waar eisen worden gesteld aan
mechanische bescherming kabel (Drakakabel, 2005).

•

Bos Telefoonjsignaal grondkabel: Kabel die geschikt is voor gebruik in grond (Bos, 2006).

•

Alkus plaat Meva: Een vol kunststof bekistingsplaat, zonder houten kern en volledig
recyclebaar (Meva, 2006).

Bijlagen Afst ude n apport
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Bevestigingsmethoden:
• Magneten: Magneetsystemen waarmee elektridteitsdozen aan een stalen oppervlak bevestigd
worden. Bestaand systeem aangeboden door Van der Blij handelsonderneming (Van der Blij,
2006).
•

Plakken op staal: Met behulp van dubbelzijdig tape een voorziening bevestigen aan het
bekistingsoppervlak. Geschikte kwaliteit van de firma Steratape is: ST-4252. Dit betreft een
permanente tape op een polyester drager welke zeer goede eigenschappen heeft en breed
inzetbaar is. Deze tape kan een kracht weerstaan van 400 NJm 1 bij een 20 min. test en
550 Njm 1 bij een 24 uurs test (Steratape Ltd, 2oo6 en Walters, 2oo6). De tape is 7omm
breed.

•

Lijmen op staal: Met behulp van een lijmverbinding een voorziening bevestigen aan het
bekistingsoppervlak. Jowat Industriële lijmen biedt mogelijkheden (Elfers, 2oo6)

•

Klemmen: Met behulp van een klemverbinding een voorziening bevestigen tegen het
bekistingsoppervlak.

•

Zuigverbinding (vacuüm): Met behulp van een zuignapverbinding een voorziening
bevestigen aan het bekistingsoppervlak. Verschillende ontwikkelingen zijn op de markt:
o Handvacuümzuiger: Een glaszuiger is een hulpmiddel om glas en beglaasde
kozijnen gemakkelijker handmatig te tillen en te plaatsen met behulp van een
handvat aan een (pomp)zuiger (Powr-Grip, 2oo6 en WOS-systeem, 2oo6).
o Vacuümzuignappen die continu vacuüm gezogen worden: Zuignapverbinding
die door middel van een slang verbonden is met een vacuümzuiginstallatie
(Schmalz, 2005 en Piab, 2oo6).

•

Klittenband: Met behulp van een klittenbandverbinding een voorziening bevestigen tegen het
bekistingsoppervlak.

2.1.7. Alternatieve methoden binnen elektrische installatiebranche

•

Powerline communicatie: communicatie via het lichtnet. Bij deze vorm van communicatie
wordt het 230 V-energiedistributienet (EON), zoals dat in lsso 77 is geïntroduceerd, benut
voor signaaloverdracht Het EON wordt daarmee tegelijkertijd een iet- en besturingsnet
(IBN). Domotica via het stopcontact (Dijk, 2oo6).

•

GIS systeem: Het Geberit Installatiesysteem GIS is een voor sanitaire ruimten ontwikkeld
droogbouwsysteem (Geberit, 2006).

•

Elux systeem: HetELUX systeem neemt standaard een grote hoeveelheid voorzieningen mee
binnen de ruwbouw. Hierdoor worden standaard veel loze leidingen meegenomen en kan
een gebruiker kiezen op welke locatie hij welke voorziening wil hebben (Oosterom, 2006).

•

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

•

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

Klik&klaar concept: Het Klik&Klaar-installatieconcept gaat uit van draadloos schakelen, holle
wanden en stekkerend installeren (Berg, 2oo6).

•

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

•

Easyclick systeem: Bij Easyclick wordt de moderne technieken van Enocean gebruikt. Hierbij
is een vingerdruk voldoende om een elektrisch signaal op te wekken, zelfs zonder
energiebron. Deze energie wekt een storingsvrij radiosignaal op met de frequentie 868 MHz.
Dit signaal kan verschillende elektrische verbruikers activeren, zoals verlichting, jaloezieën
en rolluiken. Hiervoor moeten de verbruikers slechts aangesloten worden op een Easyclick
ontvanger, die zowel als inbouwmodule, tussenstekker, plafond- en als DIN-rail module
geleverd worden (Peha, 2oo6).

•

Flex Light: Toepassing van een printplaat, geplakt tegen een wand. Deze voedt een LED
verlichting (Group, 2005).
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2.1.8. Criterium flexibiliteit voor elektrische installatievoorzieningen

Binnen het vooronderzoek is naast alternatieve materialen, bevestigingsmethoden en ontwikkelingen
ook gekeken naar de wensen van de consument. De vraag is aan welke eisen de elektrische
installatievoorzieningen binnen de toekomst moeten voldoen.
Uit onderzoek is gebleken dat één van deze eisen de flexibiliteit binnen de woningbouw is. Enkele
uitspraken met betrekking tot flexibele indeling van woningen zijn hieronder weergegeven:
"Bouwen in Nederland gaat in de toekomst steeds meer naar het IFD principe" (van Houten,
2006)

"Industrieel, flexibel en demontabel (IFD-) bouwen sluit aan bij maatschappelijke trends zoals
meer variërende en dynamische eisen aan gebouwen ... " (KPMG, 2001)
"Een woning is levensloopbestendig als de technische installatie is aan te passen aan de zich
wijzigende levensloopomstandigheden en de daarbij behorende wensen en behoeften van
bewoners. Ook kan de installatie eenvoudig gewijzigd of uitgebreid worden volgens de laatste
stand der techniek" (ISSO, 2004).
"... de woning moet tijdens het gebruik flexibel zijn. Een slaapkamer moet te veranderen zijn in
een studeerkamer, en een zolder in een slaapkamer.... Tot slot moeten woningen zijn
afgestemd op de toepassing van dornotiea-applicaties ... "(Gietbouw, 2002).
"Om consumentgericht te bouwen, moet je industrieel bouwen. Alles moet aanpasbaar zijn ... "
(Hoppenbrouwers, 2006)
"De moderne woonconsument wordt mondiger. Kopers en huurders van nieuwe woningen
willen meer invloed op de indeling van de woning en vragen flexibiliteit in het gebruik van de
verschillende vertrekken .... Woningen moeten levensloopbestendig zijn. Tijdens de levensloop
veranderen de omstandigheden en daarmee ook de eisen die aan de woning gesteld worden."
(Smart Homes, 2003)
Geconstateerd kan worden dat woningen levensloopbestendig ingericht dienen te worden om aan de
wensen van de bewoners te voldoen. Met andere woorden: elektrische installatievoorzieningen
dienen aangepast te kunnen worden aan de wijzigende wensen en behoeften van bewoners.

Om installatievoorzieningen levensloopbestendig in te richten, dienen:
elektrische installatievoorzieningen flexibel te zijn ten opzichte van de wijzigende wensen en
behoeften van bewoners.;
elektrische installatievoorzieningen flexibel te zijn ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen,
zoals de toevoeging van domotica-applicaties.

Bovenstaande twee eisen worden gesteld aan een levensloopbestendige woning. In hoeverre voldoen
huidige elektrische installatievoorzieningen hieraan? Hieronder is beschreven in hoeverre huidige
elektrische installatievoorzieningen Industrieel, Flexibel en Demontabel zijn. Er is voor een
vergelijking met het IFD principe gekozen omdat deze aansluit aan de dynamische eisen van een
woning en Nederland in de toekomst steeds meer gaat bouwen volgens het IFD principe (IFD,
2006).
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In hoeverre zijn de huidige elektrische installatievoorzieningen Industrieel, Flexibel en Demontabel?
Naar eigen inzicht is geconstateerd dat:
Industrieel: Alle elektrische installatievoorzieningen, toegepast binnen de tunnelgietbouw,
worden in grote getale industrieel vervaardigd. De huidige methodiek voldoet,
op het gebied van industriële toepassing, aan het IFD principe.
Flexibel:
Binnen het tunnelgietbouwproces worden leidingen en inbouwdozen
ingegoten in de betonnen constructie. Binnen de ingestorte leidingen en
inbouwdozen zijn voorzieningen flexibel aan te brengen. Wanneer echter
inbouwdozen van positie dienen te wijzigen (wens nieuwe gebruiker woning)
beschikt de huidige methodiek niet over een flexibele oplossing. De huidige
methodiek voldoet, op het gebied van flexibele toepassing, niet aan het IFD
principe.
Demontabel: Leidingen en inbouwdozen worden in de betonnen constructie ingegoten. Deze
voorzieningen zijn nagenoeg niet demontabel. De huidige methodiek voldoet,
op het gebied van demontabele toepassing, niet aan het IFD principe.
Hieruit volgt dat de huidige methodiek van elektrische installatievoorzieningen binnen het
tunnelgietbouwproces noch flexibel noch demontabel is. De huidige elektrische
installatievoorzieningen voldoen dus niet aan het IFD principe en zijn niet levensloopbestendig
ingericht.
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2.2. Plan van Aanpak lste gedeelte ontwerpfase

Alternatieve methoden in kaart brengen
Om voor het Iste gedeelte van de ontwerpfase verschillende alternatieve methoden in kaart te kunnen
brengen, zijn gegevens uit het vooronderzoek benodigd, beschreven in de vorige bijlage 2.1.
Onderstaande tabel geeft weer welke onderdelen uit het vooronderzoek gebruikt worden binnen de
ontwerpfase.
Gegevens benodigd voor ontwerpfase

Icoon

I PVE I
DJ

Programma van Eisen
Huidige methoden en materialen
Methoden en materialen uit het verleden

[IJ

Alternatieve methoden en materialen

[IJ

Gedachtespinsels

[TI

Het proces waarmee de alternatieve methoden in kaart zijn gebracht, is gestructureerd verlopen. Dit
proces is geschematiseerd en heeft als doel om op een zo vrij mogelijke manier alternatieve
methoden te genereren, waarbij programmatiegaten worden verminderd. Binnen figuur 2.3, 2.4, 2.5
en 2.6 is een schematisch overzicht gegeven van deze structuur.
De resultaten van het eerste gedeelte ontwerpfase staan beschreven in hoofdstuk I van het
eindrapport en weergegeven in de volgende bijlage 2.3.

In onderstaande vier schema's is het
ontwerpproces weergegeven dat doorlopen is
voor het 'in kaart brengen van alternatieve
methoden'.
Gestart wordt met het bepalen van methoden
om het aantal programmatiegaten van leidingen
te verminderen in een tunnelwand. Zie hiervoor
figuur 2.3-

A

Methoden aantal
programmatiegaten
leidingen verminderen

Figuur 2.3: Proces aantal programmatiegaten leidingen verminderen
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Opvolgend worden methoden in kaart gebracht
waarbij het aantal programmatiegaten voor
bevestigingvoorzieningen wordt verminderd.
Zie figuur 2.4.

B

Methoden aantal
programmatiegaten
bevestigingsvoorz.
verminderen
Figuur 2+ Proces aantal programmatiegaten bevestigingsvoorzieningen
verminderen

Nadat methoden zijn ontwikkeld voor het
verminderen van programmatiegaten voor
leidingen en bevestigingsvoorzieningen worden
binnen deze fase geheel alternatieve methoden
in kaart gebracht. Iedere denkbare mogelijkheid
waarbij programmatiegaten worden verminderd,
wordt meegenomen. Zie figuur 2.5.

c

Alternatieve methoden
programmatiegaten
verminderen

Figuur 2.5: Proces alternatieve methoden programmatiegaten verminderen

Ter afsluiting van het eerste gedeelte van de
ontwerpfase wordt gekeken of een combinatie
van de drie voorafgaande onderdelen een
alternatieve
methode
oplevert
waarbij
programmatiegaten vermindert worden.
Zie figuur 2.6.

ABC

Figuur 2.6: Methoden A, B en C met elkaar combineren.
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2.3. Resultaten

lste

gedeelte ontwerpfase met waardering

In deze bijlage zijn alle alternatieve methoden uit het I 51e gedeelte van de ontwerpfase weergegeven.
De indeling van de ontwerpconcepten is opgesteld aan de hand van de structuur waarbinnen
ontworpen is. De gemeenschappelijke deler van alle ontwerpconcepten is de doelstelling van het
afstuderen. Namelijk verminderen van de hoeveel programmatiegaten van elektrische
installatievoorzieningen.
De ontwerpconcepten zijn gerangschikt aan de hand van onderstaande ontwerpgroepen:
A
B
C
ABC

Methoden waarbij het aantal programmatiegaten voor leidingen en wandcontactdozen
vermindert;
Methoden waarbij het aantal programmatiegaten van bevestigingsmethoden vermindert;
Alternatieve methoden waarbij het aantal programmatiegaten vermindert;
Combinatie van conceptontwerpen A, Ben C zodat alternatieve ontwerpconcepten worden
gegenereerd waarbij het aantal programmatiegaten vermindert.

Per ontwerpconcept is een korte beschrijving en een schematische afbeelding bijgevoegd. Per
afbeelding wordt aan de linkerzijde de huidige methode uitgebeeld en aan de rechterzijde het
ontwerpconcept, zoals weergegeven in figuur 2.7. In het renvooi, figuur 2.8, staan de toegepaste
tekens beschreven.
Huidige methode

CJ

Wondcontactdoos

.••

x

Programmotieqat

=

M

Conceptontwerp

[lektriciteitsleiding

Printplootleidingen
Afstondhouder
Vlechldrood

rtexibele elektriciteitsdrood

0

Versteviging verbinding

Figuur 2.8: Renvooi afbeeldingen ontwerpconcepten.
Figuur 2.7: Opbouw schematische afbeelding voor ontwerpconcepten.

Per ontwerpvariant is een waardering toegekend. Voor vijf criteria zijn op een schaal van I tfm 5
waarderingen gegeven aan de ontwerpvarianten om daarmee te bepalen of een ontwerpvariant wel of
niet toepasbaar is. De criteria zijn:
A. Praktisch. Doelmatig, bruikbaar en nuttig voor alle personen en processen waar ontwerp van
invloed op is binnen tunnelgietbouwproces.
B. Meenemen meerwerk. Geen extra manuur benodigd bij meenemen meerwerk gedurende
tunnelgietbouwproces (opgegeven door eindgebruiker).
C. Flexibel. Eventueel toekomstige ontwikkelingen implementeerbaar binnen ontwerpvariant,
woning levensloopbestendig voor verschillende gebruikers.
D. Werkvoorbereiding elektricien. Activiteiten voor de werkvoorbereiding van een elektricien
nemen niet toe.
E. Manuur uitvoering. Benodigd aantal manuur gedurende tunnelgietbouwproces voor
elektrische installatievoorzieningen neemt niet toe.
Weegfactor:

I

criterium Niet behaald

2

3

gelijk huidige methode

4

5

criterium Wel behaald
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Per alternatieve methode zijn de wegingen voor de vijf criteria bij elkaar opgeteld. De onderverdeling
is als volgt gemaakt:

s 15 punten 7 Niet toepasbare methode (methode slechter dan of gelijk aan huidige methode)
16 punten 7 Wel toepasbare methode

2:

Een voorbeeld van een we ·n ziet er als vol uit:
A: 5
B: I
C: 3
D: I
E: 5
L: IS
· Deze voorbeeldweging voldoet niet aan het criteria 'toepasbare methode'.
Met behulp van deze methode zijn van de 48 alternatieve methoden, 28 methoden aangewezen als
'niet toepasbaar'. Op de volgende pagina volgen alle 48 alternatieve methoden onderverdeeld in de 4
ontwerpgroepen.

Voor dit onderdeel van de bijlage is een korte inhoudsopgave opgesteld:
A.

Methoden waarbij het aantal programmatiegaten voor leidingen en wandcontactdozen
vermindert .................................................................................................................................... 2 7

B.

Methoden waarbij het aantal programmatiegaten van bevestigingsmetboden vermindert........ 33

C.

Alternatieve methoden waarbij het aantal programmatiegaten vermindert ............................... 43

ABC. Combinatie van conceptontwerpen A, B en C zodat alternatieve ontwerpconcepten
worden gegenereerd waarbij het aantal programmatiegaten vermindert .................................. 48
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A. Methoden waarbij het aantal programmatiegaten voor leidingen en wandcontactdozen vermindert

•

Positiemogelijkheden van wandcontactdozen en zadels samenvoegen.
Positiemogelijkheden welke dicht bij elkaar in de buurt liggen (+/- I5cm uit elkaar), beter
combineren. Dit is een taak voor de werkvoorbereiding van de elektrisch installateur.

CD

CID

CD

CID

Leidingen verminderen door positioneringsmogelijkheden verkleinen.

B: I
D: I
E: 5
Knelpunten:
Benodigde tijd werkvoorbereiding installateur neemt toe. De installateur geeft aan
dat met deze methode weinig programmatiegaten verminderd worden. Het dient wel
een uitgangspunt van de werkvoorbereiding te zijn.

•

Wandcontactdozen aansluiten op specifieke leidingen richting tunneldek.
Bijvoorbeeld iedere meter loopt een elektriciteitsleiding omhoog naar het tunneldek.
Leidingen vanuit wandcontactdozen worden hierop aangesloten. Hiervoor dienen specifieke
aansluitingen ontworpen te worden waarmee één tot meerdere elektraleidingen aangesloten
kunnen worden op de leidingen richting tunneldek.

Leidingen samenvoegen tct één (hulpstukken ontwikkelen voor verschillende aansluitingen).

I A: I

B: I
C: 2
D: I
E: 2
I: 7
Knelpunten:
Verschillende passtukken dienen ontwikkeld te worden;
Drie draden dienen afzonderlijk getrokken te worden door één leiding;
Niet praktisch voor elektricien.
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•

Elimineren van leidingschakelaars.
Hiervoor kan men gebruik maken van bijvoorbeeld Easyclick draadloze schakelaars.
Draadloze schakelaars hebben als groot voordeel dat ze overal binnen een woning geplaatst
kunnen worden. Uitgangspunt dient te zijn dat gebruikers zelf de locatie van de schakelaars
kunnen bepalen en wijzigen.

Schakelaars draadleas uitvoeren.

I A: 5

B: 3
C: 3
D: 5
E: 5
L: 21
Knelpunten:
In centraaldoos dient ontvanger van draadloze schakelaar geplaatst te worden;
Bij gebruik van schakelaars werkzaam op batterijen, dient batterij gemiddeld iedere 2
jaar vervangen te worden.

•

Leidingen, afkomstig van een wandcontactdoos, lopen via een leidingkoker naar het
tunneldek.
Iedere x meter wordt een leidingkoker in de betonnen wand meegestort (wellicht in de vorm
van M.V.-koker) die midden in de betonnen wand is gesitueerd. Leidingen kunnen los door
deze koker heenlopen aangezien de koker bevestigd is aan een tunnelwand. De koker kan
geprefabriceerd worden met daarin een vast aantal leidingen die voorgemonteerd zijn.
Leidingen vanuit de wandcontactdoos worden met een aansluitbocht aangesloten op de
koker. Voor dit principe dienen wandcontactdozen een aansluiting te hebben aan de zijkant
zodat leidingen naar de koker kunnen lopen.

Tunn eldek

Leidingen lopen door geprefabricurde koker naar tunneldek.

B: 3
C: 3
D: 3
E: 3
L: 14
Knelpunten:
Leidingen lopen horizontaal van wandcontactdoos naar koker. Problemen gedurende
stortfase. Groot aandachtspunt is bevestiging van leidingen aan de koker;
Koker is grote voorziening binnen wand. Op gebied van geluidseisen kan dit een
knelpunt vormen;
Leidingen moeten scherpe bochten maken om aansluiting met koker te garanderen.
Draad trekken is knelpunt.

I A: 2
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•

Datadozen elimineren.
Alle datacommunicatie draadloos door de woning heen sturen. Eliminatie van zowel data,
telefoon als TV leidingen in een woning.

Datadozen elimineren door middel van draadloos dataverkeer door woning.
1

•

r:

A: 5
s: 3 c: r D: 5 E: 5
19
Knelpunten:
Niet alle gebruikers wensen draadloos dataverkeer binnen woning;
Geen studies naar gevolgen continue straling binnen woning;
Eigen inbreng eindgebruiker niet mogelijk. Woning enkele ingericht op draadloos
dataverkeer.

Data, telefoon en TV naar databox in wand versturen via de elektriciteitsleiding.
Dit door middel van powerlinecommunicatie. Mogelijkheden bestaan reeds, maar verder
onderzoek naar deze methode is noodzakelijk.

f

f

IX X IX X I

lx xlx xl

IX X IX X I

Dataleidingen verminderen door middel van powerlinecommunicatie.
1

A:

2

s: 2

c: 2

D:

2

E:

2

r: ro

Knelpunten:
Proefproject is stopgezet vanwege problematische verdeling naar woning toe;
Iedere woning binnen bepaald gebied dient aangesloten te worden op
powerlinecommunicatie;
Goed alternatief, maar deze techniek dient doorgevoerd te worden op
gemeenteniveau en niet op niveau bouwbedrijf.
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Loze leidingen elimineren.
Tegenwoordig worden gemiddeld twee loze leidingen per vertrek meegenomen inclusief een
wandcontactdoos. Men kan een methode ontwikkelen waarbij enkel een loze
elektriciteitsdoos meegenomen wordt, zonder leiding. De loze doos is dan aan een doos
gekoppeld die in gebruik is. Men kan de loze doos in gebruik nemen door een extra draad te
trekken door de reeds bestaande leiding. De aansluiting naar de loze doos verloopt dus via de
elektriciteitsdoos en leiding die in gebruik zijn.

Loze leidingen elimineren, wel extra doos meenemen en draad trekken door bestaande leiding.

B: 2
C: 2
D: 5
E: 5
Knelpunten:
Draad trekken door leiding die reeds in gebruik is.
•

Aanvoer van elektra naar één plaats in de wand.
Vanuit een centraal punt in de wand wordt elektriciteit met behulp van een flexibele draad
naar de benodigde locatie gevoerd. De draden lopen over de kim naar de verschillende
locaties van wandcontactdozen. Doordat de draden over de kim lopen zal geen kracht op deze
kabels uitgeoefend worden.

lxJxl x x

x

Elektriciteit wordt op één locatie in de wand aangevoerd en daarna verdeeld door middel van jkxibele draden.

B: 5
C: I
D: 5
E: 5
I:: 21
Knelpunten:
- Wandcontactdozen dienen aangepast te worden;
Vanuit NEN IOIO is voorgeschreven dat vanuit een wandcontactdoos maximaal naar
twee andere wandcontactdozen doorgeschakeld mag worden;
- Toekomstige ontwikkelingen moeilijk implementeerbaar bij toepassing flexibele
draad.

I A: 5
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Principe van leidingen en elektriciteitsdraden geheel verwijderen.
Vanuit de meterkast lopen losse flexibele draden door tot in de wanden. De verstevigde
draden worden niet verder ingepakt en op het tunneldek liggen de draden los op het
ondernet Met behulp van een eenvoudig plug&play systeem kunnen draden ingekort en
verlengd worden. Aan de bovenzijde van de tunnelwand dient de draad bevestigd te worden
zodat deze niet, in zijn geheel, de wand in wordt getrokken gedurende de stortfase.
Afstandhouders kunnen om de draad geklikt worden om een bepaalde betondekking te
garanderen.

I
IJ xl x x
Flexibele draden plaatsen tussen wandrontactdcos en meterkast.

I A: 4

B: 5

C:

I

D: 5

E: 5

I:: 20

Knelpunten:
Wandcontactdozen dienen aangepast te worden in verband met aansluiting draad;
Speciale voorziening op tunneldek aanbrengen om flexibele draad aan te bevestigen;
Speciale flexibele draden ontwikkelen voor zowel data als elektriciteit;
Toekomstige ontwikkelingen moeilijk implementeerbaar bij gebruik flexibele draad.
•

Alle leidingen in een wand lopen richting het tunneldek Op het tunneldek worden de
leidingen naar een centrale locatie boven de meterkast geleid. Leidingen, die in de wanden
van de meterkast zijn gesitueerd, lopen ook via het tunneldek naar de meterkast. Een
alternatief is om de leidingen, in een wand waar de meterkast is gesitueerd, direct naar de
meterkast te laten lopen. Er is hierdoor een besparing van materiaal en programmatiegaten.
Om de leiding te positioneren dienen minimaal twee zadels aangebracht te worden.

Aansluiting tussen wandrontactdcos en meterkast verloopt niet via tunneldek, maar via leiding in wand.

I A: 2

B: 2
C: 3
D: I
E: 2
I:: IO
Knelpunten:
Leidingen lopen horizontaal waardoor problemen gedurende stortfase kunnen
ontstaan;
In meterkast komen op verschillende locaties leidingen binnen;
Werkvoorbereidingstijd elektricien neemt toe. Specifiek extra aandachtspunt.

3I
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Alle leidingen in een wand lopen richting het tunneldek Op het tunneldek worden de
leidingen naar een centrale locatie boven de meterkast geleid. Leidingen, die in de wanden
van de meterkast zijn gesitueerd, lopen ook via het tunneldek naar de meterkast. Een
alternatief is om de leidingen, in een wand waar de meterkast is gesitueerd, direct naar de
meterkast te laten lopen. Er wordt geen gebruik gemaakt van gebruikelijke PVC leidingen,
maar van flexibele elektriciteitsdraden die geen gebruik maken van programmatiegaten. De
draden worden op de kim gelegd.

Aansluiting tussen wandcontactdoos en meterkast verloopt niet via tunneldek, maar via flexibele draad in wand.
1

A:

2

B: 4

c: I

o: I

E: 4

r= I4

Knel punten:
Leidingen komen op twee verschillende locaties binnen in de meterkast;
Werkvoorbereidingstijd elektricien neemt toe. Specifiek extra aandachtspunt;
- Toekomstige ontwikkelingen moeilijk implementeerbaar bij toepassing flexibele
draad.

TU e
B. Methoden waarbij het aantal programmatiegaten van bevestigingsmetboden vermindert
•

Hoeveelheid zadels verminderen
Bijvoorbeeld twee "stevige" zadels. Eén bij de wandcontactdoos en één aan de bovenzijde van
de tunnelwand. Stevige zadels dienen ontwikkeld te worden. Gevolg is waarschijnlijk wel dat
grotere programmatiegaten benodigd zijn.
Uit het proces participerend observeren en vooronderzoek is niet gebleken waarom men vijf
zadels toepast voor een elektriciteitsleiding van 3m en niet drie of vier zadels.

Hoeveelheid zadels verminderen.

I A: 5

B: 3

C: 3

D: 4

E: 5

I:: 20

Knelpunten:
Programmatiegaten zullen groter worden (studie moet dit uitwijzen) .
•

Meerdere leidingen bevestigen aan één rij met programmatiegaten.
Eén leiding wordt op traditionele manier bevestigd aan het bekistingsoppervlak.
Naastliggende leidingen worden middels vlechtdraad bevestigd aan de leiding met zadels.

l
Leidingen bevestigingen met behulp van vlechtdraad aan leiding met zadels.

I A: 2

B: 2
C: 3
D: I
E: 2
I:: 10
Knelpunten:
Werkvoorbereidingstijd elektricien neemt toe. Per stortgang dient werkvoorbereiding
te bekijken of perx-aantalleidingen een rij met programmatiegaten aanwezig is;
Werkzaamheden elektricien gedurende uitvoering neemt toe. Meer handelingen zijn
nodig.
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Leidingen maken gebruik van rij met programmatiegaten binnen modulair patroon.
Wandcontactdozen zijn gesitueerd op iedere gewenste positie. Leidingen lopen over een
voorgeprogrammeerde rij met programmatiegaten naar het tunneldek Wanneer meer
leidingen ingestort dienen te worden, binnen een stortgang, dan het modulair patroon
toelaat, worden de leidingen aan elkaar verbonden met vlechtdraad.
Bij revisie tunnel hoeven alleen programmatiegaten wandcontactdozen meegenomen te
worden.

Leidingen bevestigen aan modulair patroon van gaten. Bij meerdere leiding onderling verbinden met vlechtdraad.
1

A: 4

B: 4

c: 3

o:

5

E: 4

r:

20

Knelpunten:
Modulair gatenpatroon is niet toepasbaar voor wandcontactdozen. Deze dienen apart
geboord te worden.
•

Verbindingen onderling versterken zodat bevestigingsvoorzieningen leidingen niet nodig
zijn.
Wanneer men geen bevestigingsvoorzieningen voor leidingen toepast heeft dit tot gevolg dat
aansluitingen aan boven- en onderzijde verstevigd moeten worden. Waarschijnlijk dient de
leiding ook steviger uitgevoerd te worden. Afstandhouders op de leiding garanderen een
voldoende betondekking. Een goede onderlinge verbinding tussen wandcontactdoos en
leiding én de leidingen onderling dient ontwikkeld te worden.

(

Tunneldek

l

Verbinding tussen leidingen onderling en met wandcontactdoos versterken. Hierdoor geen zadels nodig.
1

r:

2
B: 4
c: 3 o: 4 E: 2
15
Knelpunten:
Zowel verbinding leidingen onderling als verbinding leiding-wandcontactdoos
dienen aangepast te worden;
Bevestiging wandcontactdoos verstevigen aangezien dwarskrachten groter zijn dan
bij huidige methode;
Gedurende stortfase bestaat vergrootte kans op vervorming leidingen (buiging, knik,
e.d.).

A:
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Wandcontactdozen bevestigen met magneten zonder plaatsbepaling.
Door middel van magneten worden programmatiegaten voor fixeren niet meer benodigd.
Doordat geen gebruik wordt gemaakt van plaatsbepaling, kan geen gebruik worden gemaakt
van gedwongen positioneren en dient aandachtig gekeken te worden naar positiebepaling.

Wandcontactdoos bevestigen met behulp van magnut, zonder voorziening gedwongen positioneren.

I A: I

B: 5
C: 3
D: 4
E: 2
L: I4
Knelpunten:
Geen gedwongen positioneren mogelijk (plaatsbepaling is groot knelpunt);
Voorziening in wandcontactdoos meenemen zodat magneet tijdens ontkisten niet
aan stalen bekistingswand blijft hechten;
Kans op diefstal magneten aanneembaar groot;
Hoge dwarskrachten op wandcontactdoos gedurende storten en trillen beton
(positiebehoud wandcontactdoos is groot knelpunt).

•

Wandcontactdozen bevestigen met behulp van zuignapverbinding zonder plaatsbepaling.
Bij een zuignapverbinding dient met het behouden van vacuüm rekening gehouden te
worden, deze dienen verbonden te zijn met een vacuümzuiger. Wanneer geen gebruik kan
wordt gemaakt van gedwongen positioneren, dient aandachtig gekeken te worden naar de
positiebepaling. De vacuümverbinding kan in combinatie met een plakverbinding worden
toegepast.

[X X I

L0 J

Wandcontactdoos bevestigen met behulp van zuignap (vacuüm) en zonder voorziening gedwongen positioneren.

B: 5
C: 3
D: 4
E: I
L: I4
Knelpunten:
Geen gedwongen positioneren mogelijk;
Voorziening meenemen zodat vacuüm gezogen kan worden gedurende stortfase;
Hoge dwarskrachten op wandcontactdoos gedurende storten en trillen beton
(positiebehoud wandcontactdoos is groot knelpunt);
Kwetsbaar systeem, niet praktisch.

I A: I
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Magneetverbinding met plaatsbepaling
Aan de magneet is een uitstulping gemonteerd welke in een inkeping in de tunnelwand valt.
Hierdoor is gedwongen positioneren mogelijk en positiebepaling vormt niet langer een
knelpunt.

IX XI
Wandrontactdoos bevestigen met behulp van magneet en voorziening gedwongen positioneren.

I A: 4

B: 3

C: 3

D: 4

E: 3

l:: 17

Knelpunten:
Voorziening in wandcontactdoos meenemen zodat magneet tijdens ontkisten niet
aan wand tunnel blijft zitten;
Kans op verlies door diefstal groot;
Enkel programmatiegat/uitstulping is noodzakelijk voor opname dwarskrachten.
•

Vacuüm zuigverbinding met plaatsbepaling
Gat in bekistingsplaat van +/- 2mm zorgt voor gedwongen positionering. Wanneer op de
wandcontactdoos of op de zuigverbinding een uitstulping is gemonteerd, is gedwongen
positioneren mogelijk en positiebepaling vormt niet langer een knelpunt. Aandachtspunt is
het garanderen van het vacuüm zodat de krachten gedurende de stortfase opgevangen
kunnen worden.

Wandronmctdoos bevestigen met behulp van z uignap (vacuüm) en voorziening gedwongen positioneren.

I A: I

B: 3

C: 3

D: 4

E:

I

l:: 12

Knelpunten:
Voorziening meenemen zodat vacuüm gezogen kan worden gedurende stortfase;
Kwetsbaar systeem, niet praktisch;
Het uitstulping verhoogd de opname van dwarskrachten voor de vacuümverbinding.
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Sleuf over gehele breedte tunnel.
Een sleuf in de kist zorgt voor positionering in één richting en bevestiging van alle
wandcontactdozen op een bepaalde hoogte. Positiebepaling in de langsrichting dient wel
bepaald te worden. Wandcontactdozen worden in de rails geklemd.
'
t-

~Á

>

'
' i'

'
'

'

IX XI

Wandcontactdoos bevestigen aan sleuf in kist.

I A: 2

B: 4

C: 3

D: 4

E:

2

I:: IS

Knelpunten:
Sleuf dient in bekistingsplaat gesitueerd te zijn;
Bevestiging wandcontactdoos aan sleuf vormt knelpunt;
Na stortfase dient betonvlak extra afgewerkt te worden;
De sleuf loopt vol met beton gedurende stortfase;
Gedwongen positioneren niet mogelijk.
•

Sleuven tunnelwand ter bevestiging van leidingen
Leidingen worden met behulp van een kliksysteem aan de sleuf bevestigd. Positiebepaling
van de leidingen in langsrichting is niet van belang, met uitzondering van de stijgleidingen.
Aandachtspunt is de hoeveelheid van sleuven ter bevestiging en de consequenties van het
betonoppervlak.

Leidingen bevestigen aan sleu~~en in kist.

I A: 2

B: 4

C: 3

D: 4

E:

2

I:: I5

Knelpunten:
Sleuf dient in bekistingsplaat gesitueerd te zijn;
Bevestiging leidingen aan sleuf vormt knelpunt;
De sleufloopt vol met beton gedurende stortfase;
Na stortfase dient betonvlak extra afgewerkt te worden.
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Verstelbare positioneringsvoorzieningen van wandcontactdozen binnen een modulair
patroon.
Binnen een modulair patroon worden de installatievoorzieningen bevestigd aan de
tunnelwand. Verstelbare bevestigingsvoorzieningen voorzien in de juiste positiebepaling.

x---

J

x---Ó

---7<
----7<

Wandcontactdoos -bevestigen aan modulair gatenpatroon met verstelbare bevestigingsvoorziening.

I A: 2

B: 5

C: 3

D: 4

E:

2

:L: I6

Knelpunten:
Gedwongen positioneren niet mogelijk;
Werkzaamheden elektricien gedurende uitvoering neemt toe. Meer handelingen zijn
nodig;
Verstelbare bevestigingsvoorziening dient grote krachten op te kunnen nemen,
hoofdzakelijk momenten.

•

Dunne magneet toepassen
Bij een dunne magneet (max. Icm) zal geen probleem optreden bij trekken tunnel. Extra
voorziening in wandcontactdoos, om magneet bij ontkisten in de wandcontactdoos te
houden, is niet nodig.
Gekeken moet worden naar de krachten die opgenomen kunnen worden en naar wel of niet
toepassen van een voorziening ten behoeve van gedwongen positioneren.

Wandcontactdoos bevestigen met behulp van een dunne magneet, hierdoor geen knelpunt tijdens ontkisten..

I A: I

B: 5

C: 3

D: 4

E:

2

:L: 15

Knelpunten:
Kosten dergelijke magneet hoog;
Gedwongen positioneren niet mogelijk;
Kans op verlies door diefstal groot.

Bijlagen Afstudeerrapport
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Toepassen van een klittenband verbinding.
Systeem ontwerpen waarbij klittenband aan de kist wordt bevestigd. Wandcontactdoos wordt
hieraan bevestigd. Op alle mogelijke positiemogelijkheden wandcontactdoos dient
klittenband aanwezig te zijn. Wanneer een klittenbandstrook niet gebruikt wordt binnen een
bepaalde stortfase, zal men (om verstopping van het klittenband tegen te gaan) een afdekklittenbandlaag moeten aanbrengen. Klittenband is in principe niet gevoelig voor olie.

Wandcontactdoos bevestigen met behulp van een klittenband verbinding.

B: 2
C: 3
D: 4
E: I
:L: II
Knelpunten:
Kans op vervuiling klittenband groot;
Bevestiging klittenband aan bekistingsoppervlak knelpunt;
Grote dwarskrachten op verbinding vormen knelpunt;
Klittenbandstroken, die binnen stortfase niet gebruik worden, veroorzaken verjongen
in betonnen wandoppervlak Afwerking betonoppervlak niet wenselijk.

I A: I

•

Schroefverbinding waar wandcontactdoos aan bevestigd wordt.
De schroefverbinding steekt uit de kist, of kan in de kistwand gedraaid worden. Een
wandcontactdoos wordt dan aan deze schroef cq. boutverbinding bevestigd. Er is hierdoor per
wandcontactdoos één programmatiegat benodigd in plaats van twee. De bout zou eventueel
ook op de kist gelast kunnen worden. De elektriciteitsleiding voorkomt verdraaiing in het
vlak van de bekisting, indien voorzieningen voorhanden zijn.

Wandcontactdoos bevestigen aan schroefoerbinding (enkele). Leiding voorkomt hoekverdraaiing.

B: I
C: 3
D: 3
E: 3
:L: I3
Knelpunten:
Uitstekende bouten ter plaatse positiemogelijkheden. Verwonding vaklieden
gedurende uitvoeringsfase mogelijk;
Sparingen in betonoppervlak dienen afgewerkt te worden.

I A: 3
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Wandcontactdozen bevestigen aan opgespannen voorziening.
Over een bepaalde breedte worden draden opgespannen. Hier kunnen wandcontactdozen
aan bevestigd worden. Knelpunt zijn sparingen in de betonvorm waardoor geen draad
opgespannen kan worden over de gehele breedte van een tunnelwand. Voor het opspannen
van de draad zijn stevige voorzieningen nodig.

)(--------

Wandcontactdoos bevestigen aan opgespannen voorziening (draden).

I A: 4

B: 4
C: 3
D: 2
E: 2
L= IS
Knelpunten:
Grote programmatiegaten nodig ten behoeve van voorziening opspannen draad;
Opgespannen draad opdelen in stukken in verband met sparingsmallen en
deurstijlen.

•

Bevestiging door middel van kleefverbinding.
Kleefmiddel ontwikkelen die de afschuifkrachten kan opnemen waar een wandcontactdoos
aan blootgesteld wordt gedurende de stortfase. Knelpunt is dat lijmverbindingen zeer
gevoelig zijn voor olieresten op het bekistingsoppervlak.

Wandcontactdoos en leiding bevestigen met behulp van kleefmiddel

I A: I

B: 5
C: 3
D: 4
E: I
L: I4
Knelpunten:
Vervuiling bekistingsoppervlak heeft grote invloed op sterkte lijmverbinding;
Garantie positiebehoud wandcontactdozen kan niet gegeven worden;
Specifiek lijmpistool dient aanwezig te zijn om lijm aan te brengen.
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Bevestiging leidingen aan opgespannen voorziening.
Over een bepaalde breedte worden draden opgespannen. Hier kunnen leidingen aan
bevestigd worden. Knelpunt zijn sparingen in de betonvorm waardoor geen draad
opgespannen kan worden over de gehele breedte van een tunnelwand.
)(---------

--------7<

)(---------

--------7<

Leidingen bevestigen aan opgespannen voorziening (draden).

I A: 4

B: 4

C: 3

D:

2

E:

2

I: IS

Knelpunten:
Grote programmatiegaten nodig ten behoeve van voorziening opspannen draad;
Opgespannen draad opdelen in stukken in verband met sparingsmallen en
deurstijlen.
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Bevestiging wandcontactdoos en leiding aan verticaal opgespannen draad.
Een draad wordt opgespannen tussen kim en tunneldek Ter plaatse van het tunneldek kan
de draad aan het ondernet bevestigd worden. Ter plaatse van de kim; of bevestigen aan de
kim of aan de onderzijde van de kist. Dit in het geval van een sluitwand.
Aan deze voorziening kan een wandcontactdoos en leiding bevestigd worden ..
Dwarskrachten dienen opgevangen te kunnen worden.

,
'
7

7 ?17 7Kim /

Wandcontactdoos en leiding bevestigen aan verticaal opgespannen draad.

Bevestigen van wandcontactdoos aan de verticaal opgespannen draad. Verschillende
mogelijkheden zijn:
Klemverbinding door middel van schroef;
Twee haken op de wandcontactdoos die ieder een andere kant op trekken;
Opgespannen draad waarbij afstand tussen draad en bekistingsoppervlak minder is
dan de dikte van de wandcontactdoos. Hierdoor wordt de voorziening tegen de
bekisting aangedrukt;
Schroef door 1 tegen draad waaraan de wandcontactdoos wordt bevestigd. Zie
onderstaande schets.

0
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CD

CD

Bevestigingsmechanisme van wandcontactdoos aan verticaal opgespannen draad

I A: I

B:

I

C: 3

D:

2

E:

I

I :8

Knelpunten:
Er ontstaat meerwerk doordat leidingen eerst opgespannen dienen te worden tussen
kim en tunneldek Daarnaast dient een juiste hoogtepositie bepaald te worden,
samen met een toereikende bevestiging aan de opgespannen kabel
Per positiemogelijkheid van een wandcontactdoos dient draad opgespannen te
worden;
Speciale voorziening ter plaatse van tunneldek om draad op te spannen, indien
bevestiging aan ondernet niet mogelijk is;
Bevestiging aan verticale draad vormt knelpunt in verband met dwarskrachten.
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C. Alternatieve methoden waarbij het aantal programmatiegaten vermindert
•

Voorzieningen tunnelwand prefabriceren en in één geheel aanbrengen/bevestigen
Een aantal voorzieningen, bijvoorbeeld voorzieningen verdeeld over 2 meter, prefabriceren
aan een kunststof frame. Het geprefabriceerde onderdeel wordt in zijn geheel bevestigd aan
de tunnelwand.

x

x

x

x

Elektriciteitsvoorzieningen geprefobriceerd aanbrengen

D: I
B: I
E: 5
Knelpunten:
Werkvoorbereidingstijd elektricien neemt toe. Per stortgang dient bekeken te worden
welke voorzieningen geprefabriceerd worden;
Kraantijd benodigd om voorzieningen in te hijsen;
Extra opslag op bouwplaats noodzakelijk;
Meerwerk, opgegeven vanuit eindgebruiker, dient in vroegtijdig stadium bekend te
zijn in verband met productieproces.

•

Gebruik maken van ELUX-systeem.
Meer wandcontactdozen en leidingen mee instorten in een betonnen beuk. Standaard
meerwerk meenemen. In de afbouwfase wordt gekozen welke leidingen en dozen wel of niet
in gebruik worden genomen. De werkvoorbereiding van elektriciens heeft voor de
ruwbouwfase aanzienlijk minder werk. Op de tunnel kan een groot aantal standaardgaten
worden geprogrammeerd welke voor ieder project toegepast kunnen worden.
Werkvoorbereidingstijd installateur neemt hierdoor af aangezien standaard alles
meegenomen wordt. Doordat een groot aantal voorzieningen meegenomen wordt binnen de
gietbouw, verkrijgt men een veelloze voorzieningen. Elektrische voorzieningen zijn daardoor
meer levensloopbestendig binnen een woning, dan volgens de huidige methode.

EL UX systeem

B: 5
C: 4
D: 3
E: I
I:: I4
Knelpunten:
ELUX methode vermindert niet de hoeveelheid programmatiegaten.

I A: I
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Toepassen van KISS systeem.
Het plintsysteem KISS van Hager maakt gebruik van plinten langs wanden. Per vertrek
bevindt zich een verdeelstation van waaruit de voorzieningen in een vertrek worden
aangestuurd. Voordelen systeem zijn geringere werkvoorbereidingstijd elektricien, grote
keuzevrijheid eindgebruiker en geen voorzieningen meer in wanden.

KISS systeem

I A: 5

B: 5
C: 4
D: 5 E: 5
I:: 24
Knelpunten:
Stopcontactdozen vormen grote opbouw op plint;
Voorzieningen in leiding naar verdeling standaard, geen variatie mogelijk;
- Voorzieningen badkamer niet geïntegreerd binnen KISS systeem;
- Afdekkap plint aanpassen in geval van positiewijziging wandcontactdozen.

•

Toepassen van een kabelgoot.
Een kabelgoot standaard meenemen in de ruwbouw, voor alle wanden. Door deze kabelgoot
kunnen dan leidingen lopen ten behoeve van elektriciteit, data, Domotica e.d. Door
toepassing van een standaard afdichtingsplaat kunnen wandcontactdozen, datadozen, e.d.
aangesloten worden op leidingen in de kabelgoot. Per vertrek komen op één locatie alle
benodigde leidingen binnen in een verdeelbox (leidingen naar de verdeelbox zijn in
cementdekvloer geplaatst). Vanuit dit centrale punt lopen de leidingen door de kabelgoot.
Positionering van de kabelgoot kan zowel in de wanden, in de vloer, of in de cementdekvloer.
Onderstaande figuur geeft de optie weer waarin sparingen in de muur zijn aangebracht.
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Toepassen van kabelgoot mee ingestort in wand

I A: 5

B: 3

C: 5

D: 5

E: 5

-

I:: 22

Knelpunten:
Geluidseisen door verjonging betonnen wand;
Positie wandcontactdozen niet vrij te kiezen.
Uitgezocht dient te worden of er een constructiefknelpunt is
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Vacuümsysteem aangelegd door alle leidingen heen.
Vanuit zuignapfabrikanten wordt aanbevolen om een zuignap continu vacuüm te trekken
door middel van een vacuümzuiger. Wanneer alle elektriciteitsleidingen standaard vacuüm
getrokken worden, zullen alle zuignappen, die hierop zijn aangesloten, ook vacuüm gezogen
worden. Alle elektriciteitsvoorzieningen per tunnel zijn dus aan elkaar gekoppeld en vormen
een gesloten systeem. Knelpunt is de extra tijd die benodigd is om het vacuümsysteem op te
zetten.

t
VacUlJll zuiger

Alle installaties vacuüm trekken zodat zuignappen in wandcontactdozen hechten

I A:

I

B: 5

C: 3

D: 4

E:

I

I:: 14

Knelpunten:
Leidingen kunnen pas vacuüm getrokken wanneer een luchtdicht systeem
voorhanden is;
Kwetsbaar systeem;
Positiebepaling dient afgestemd te worden op dit systeem.
Gedurende uitvoering neemt benodigd aantal manuur toe.
•

Verdeelbox met flexibele draad door de wanden.
Op een centrale locatie binnen een beuk wordt een verdeelbox geplaatst waarop benodigde
leidingen vanuit de meterkast uitkomen (door de cementdekvloer). Vanuit de box lopen
flexibele elektriciteitsdraden, over de kim, naar de verschillende wandcontactdozen. Een box
is geplaatst aan één zijde van de tunnel. Om wandcontactdozen aan de andere zijde van de
tunnel te bereiken dient een draad over het tunneldek te lopen. Een andere mogelijkheid is
dat de draad door de cementdekvloer loopt.

l
Verdeelbox met flexibele draad naar wandcontactdozen

I A: 4

B: 5

C: r

D: 4

E: 4

I:: r8

Knelpunten:
Sparingen in de kim (deursparingen) vormen knelpunt;
NEN roro geeft aan dat vanuit een wandcontactdoos maximaal twee andere dozen
voorzien mogen worden van elektriciteit. Er dienen daardoor meerdere flexibele
draden over de kim te lopen.
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Verdeelbox met printplaatleidingen op reeds gestorte wanden.
In de ruwbouwfase wordt een verdeelbox mee ingestort; hier komen de benodigde leidingen
vanuit de meterkast op uit (door de cementdekvloer). Vanuit de verdeelbox plaatst men, in de
afbouwfase, printplaatleidingen op de gestorte wanden. De printplaatleidingen zijn I mm
dik en worden weggewerkt door de stuclaag. De printplaatleidingen zorgen voor stroom
enjof data-aanvoer naar wandcontactdozen. Wandcontactdozen zijn mee ingestort in de
wanden.

Verdalbox in een wand. Van daaruit een printplaatleiding over de wand naar wandeontactdoos

I A: 5

B: 4

C:

I

D: 4

E: 5

I:: I9

.I

Knelpunten:
Printplaatleiding dient weggewerkt te worden door stukadoor;
Printplaatleidingen kunnen alleen laagstroom transporteren;
Ontwikkelingen
toekomst
moeilijk
implementeerbaar
printplaatleiding.
•

bij

toepassing

Ringleiding instorten in wanden woning
Op bepaalde hoogte en diepte in een wand wordt een prikkabel ingestort in de wand.
Eindgebruiker kan op elke gewenste locatie elektriciteit aftappen en een wandcontactdoos
plaatsen. Ditzelfde principe kan ook met een datakabel worden toegepast.
Knelpunten zijn dat een ringleiding op een vaste hoogte en diepte moet worden geplaatst. Bij
het aanboren van een leiding mag het namelijk niet gebeuren dat een ringleiding doorboord
wordt.

D

13---------

Ringleiding bevindt zich in wanden woning. Hier kunnen worden voorzieningen op aangeswten.

I A: 2

B: 5

C:

I

D: 4

E:

I

I:: I3

Knelpunten:
Exacte positionering is noodzakelijk zodat ringleiding aangeboord kan worden voor
aansluiting van voorzieningen;
Benodigd aantal manuur gedurende uitvoering is groter dan bij huidige methode;
Ontwikkelingen toekomst moeilijk implementeerbaar bij toepassing ringleiding.
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De flexibele elektriciteitsdraad uitgevoerd in plug&play uitvoering
Een flexibele elektriciteitsdraad ontwikkelen die standaard toegepast kan worden binnen de
gietbouw. Standaard lengtes van bijvoorbeeld I, 2 en 4 m die aan elkaar te koppelen zijn
middels een eenvoudige verbinding. Ook de verbinding tussen wandcontactdoos en flexibele
leiding dient uitgevoerd te worden in een plug&play verbinding. De flexibele
elektriciteitsdraad in plug&play uitvoering kan uitgevoerd worden volgens alternatieve
methoden waar een 'flexibele draad' toegepast wordt.

--

~

&"CY

.z:?

~

PlugiJl play verbinding tussen twee flexibele draden
1

•

r:

A: 5
B: 5
c: I
D: 5 E: 4
20
Knelpunten:
Alle voorzieningen waar elektriciteitsdraad op aansluit dienen ook aangepast te
worden;
- Toekomstige ontwikkelingen moeilijk implementeerbaar bij toepassing flexibele
draad.

Wandcontactdoos op rand kim klikken
Op de kim is een extra stalen strook gelast waar wandcontactdozen op geklikt kunnen
worden. In de stalen strip zit een modulair patroon van inkepingen waar de bevestiging van
de wandcontactdoos in valt. Hierdoor wordt gedwongen gepositioneerd in drie richtingen.
Gedurende het ontkisten breken de bevestigingsvoorzieningen af van de wandcontactdoos.

WandconUictdoos die aan opstaande rand kim is geklikt.

I A: 3

r:

B: 5
c: 3 D: 3 E: 3
I7
Knelpunten:
Knelpunt programmatiegaten wordt van bekistingsoppervlak naar kim verschoven.
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ABC. Combinatie van conceptontwerpen A, B en C zodat alternatieve ontwerpconcepten worden
gegenereerd waarbij het aantal programmatiegaten vermindert

•

Leidingen en wandcontactdoos bevestigen met zuignap en onderlinge verbinding
verstevigen.
Geen programmatiegaten meer benodigd. Zowel wandcontactdozen als de leidingen worden
bevestigd met behulp van zuignappen. De verbinding tussen leiding en wandcontactdoos
dient dermate stevig te zijn dat gedurende de stortfase de verbinding in stand blijft.

l
Leidingen en wandcontactdozen bevestigen d.m.v. vacuümverbinding
1

A: I

B:

s

c: 3

D: 4

E:

2

r: rs

Knelpunten:
Geen gedwongen positioneren mogelijk;
Voorziening meenemen zodat vacuüm gezogen kan worden gedurende stortfase;
Hoge dwarskrachten op wandcontactdoos gedurende storten en trillen beton
(positiebehoud wandcontactdoos is groot knelpunt);
Kwetsbaar systeem, niet praktisch.
•

Leidingen en wandcontactdoos bevestigen aan sleuven in tunnelwand
Zowel de leidingen als de wandcontactdozen worden aan twee sleuven in de tunnelwand
bevestigd. Positiebepaling in langsrichting dient bepaald te worden voor elke
wandcontactdoos.

Leidingen en wandcontactdozen bevestigen aan sleuven in de tunnelwand
1

A:

2

B: 4

c: 3

D: 4

E:

2

r: Is

Knelpunten:
Sleuf dient in bekistingsplaat gesitueerd te zijn;
Bevestiging leidingen aan sleuf vormt knelpunt;
De sleuf loopt vol met beton gedurende stortfase;
Na stortfase dient betonvlak extra afgewerkt te worden.
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Leidingen en wandcontactdoos bevestigen aan modulair gatenpatroon
Een flexibel bevestigingsvoorziening voor zowelleidingen als wandcontactdozen ontwikkelen
die gebruik maken van een modulair gatenpatroon.
~----

---------)(
---------)(
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Leidingen en wandcontactdozen bevestigen aan modulair gatenpatroon

I A: 2

B: 4

C: 3

D: 4

E:

2

:L: 15

Knelpunten:
Gedwongen positioneren niet mogelijk;
Werkzaamheden elektricien gedurende uitvoering neemt toe. Meer handelingen zijn
nodig;
Verstelbare bevestigingsvoorziening dient grote krachten op te kunnen nemen,
hoofdzakelijk momenten.
•

Leidingen en wandcontactdoos bevestigen aan opgespannen draad
Draden opgespannen op tunnelwand waaraan verschillende voorzieningen bevestigd kunnen
worden.

><--------- --------x

)(------- -

Leidingen en wandcontactdozen bevestigen aan opgespannen draden

I A: 4

B: 4

C: 3

D:

2

E:

2

:L: 15

Knelpunten:
Grote programmatiegaten nodig ten behoeve van voorziening opspannen draad;
Opgespannen draad opdelen in stukken in verband met sparingsmallen en
deurstijlen.
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Leidingen in wand aangesloten op kabelgoot.
Leiding kan op de kabelgoot aangesloten worden door middel van een stevige verbinding.
Hierdoor zijn minder tot geen zadels voor de leidingen in de wand nodig.

x x

x x
Drsn

Wandcontactdoos aansluiten op kabelgoot met behulp van ~iding

E:2
Knelpunten:
Aansluiting tussen kabelgoot en leiding vormt knelpunt. Goede detaillering
noodzakelijk.
•

Wandcontactdoos aansluiten op KISS systeem met printplaatleiding.
Voor de aansluiting van voorzieningen in wanden kan een printplaatleiding toegepast
worden die van de kabelgoot naar betreffende voorziening loopt. In de badkamer, waar dit
knelpunt voorhanden voorkomt, wordt de printplaatleiding achter het tegelwerk geplaatst.

~,,,,
,,,,
,,,,
,,

,}'xl x x
Wandcontactdoos aansluiten op KISS systeem met behulp van printplaat~ing

I A: 5

B: 5

C:

2

D: 5

E: 5

:L: 22

Knelpunten:
Printplaatleidingen dient weggewerkt te worden door stukadoor;
Toekomstige ontwikkelingen moeilijk implementeerbaar bij toepassing flexibele
draad;
Aansluiting tussen KISS systeem en printplaatleiding vormt knelpunt. Goede
detaillering noodzakelijk.
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Wandcontactdoos aansluiten op kabelgoot met flexibele draad
Indien een wandcontactdoos op een alternatieve hoogte gewenst is, sluit men een flexibele
draad aan tussen de wandcontactdoos en de kabelgoot. Gedurende de uitvoering zorgt dit
voor weinig meerwerk. Knelpunt is aansluiting tussen kabelgoot en flexibele draad.
Plug&play verbinding is aan te bevelen.

Drsn
Wandcontactdoos aansluiten op kabelgoot met behulp van flexibele leiding
1

•

r=

B: 4
c: 2 o: 4 E: 4
18
Knelpunten:
Aansluiting tussen kabelgoot en leiding vormt knelpunt. Goede detaillering
noodzakelijk;
Toekomstige ontwikkelingen moeilijk implementeerbaar bij toepassing flexibele
draad.

A: 4

Men maakt gebruik van een koker waar elektriciteitsdraden op worden aangesloten. Deze
koker overbrugt de hoogte naar het tunneldek en alleen voor de koker dienen
programmatiegaten aanwezig te zijn in de tunnelwand.
Vanuit de wandcontactdozen lopen flexibele elektriciteitsdraden naar de koker. Verbindingen
worden verkregen door middel van het plug&play principe.

Wandcontactdozen aansluiten op koker met behulp van flexibele draden d.m.v. plug 61: play verbinding.
1

A: 5

B: 5

c: I

o: 5

E: 5

r=

21

Knelpunten:
Koker is grote voorziening binnen wand. Op gebied van geluidseisen knelpunt;
Toekomstige ontwikkelingen moeilijk implementeerbaar bij toepassing flexibele
draad.
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•

Wandcontactdozen bevestigen aan de kim met behulp van magneten
Wandcontactdozen worden met behulp met magneten aan de kim bevestigd. Magneten
veroorzaken geen knelpunt bij het ontkisten van de kim.

WandconUU!dozen bevestigen aan de kim met behulp van magneten

I A: 2

B: 5

C: 3

D: 4

E:

2

r: r6

Knelpunten:
Geen gedwongen positioneren mogelijk (plaatsbepaling is groot knelpunt);
Voorziening in wandcontactdoos meenemen zodat magneet tijdens ontkisten niet
aan stalen bekistingswand blijft hechten;
Kans op diefstal magneten aanneembaar groot;
Hoge dwarskrachten op wandcontactdoos gedurende storten en trillen beton
(positiebehoud wandcontactdoos is groot knelpunt).
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2.4. Ontwerpstromingen 1ste gedeelte ontwerpfase

Binnen bijlage 2.3. is een onderscheid gemaakt tussen wel- en niet-toepasbare methoden door alle
afzonderlijke methoden te waarderen. Hierbij is aangegeven dat varianten met een waardering gelijk
of groter dan 16 een toepasbare methode zijn. Na deze weging worden de overblijvende alternatieve
methoden (20 in totaal) op een andere wijze getoetst, namelijk door deze te verdelen binnen
ontwerpstromingen.
Binnen de verschillende toepasbare varianten zijn vier ontwerpstromingen geconstateerd. Doel van
deze tweede waardering is om één ontwerpstroming aan te wijzen die verder uitgewerkt wordt
binnen de ontwerpfase van het afstudeertraject
De vier stromingen binnen de toepasbare ontwerpen zijn:
I. Alternatieve methoden ten opzichte van uitvoering huidige methode
11. Alternatieve methoden met betrekking tot type bevestigingsvoorziening
11 I. Alternatieve methoden met betrekking tot ander type leiding en draad
IV. Alternatieve methoden met betrekking tot aanbieden voorzieningen aan eindgebruiker.
De keuze voor een ontwerpstroming is gemaakt op basis van een inventarisatie van voor- en nadelen.
Deze zijn naar eigen inzicht en in overleg met begeleiders opgesteld.
Voor het criterium flexibiliteit van elektrische voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 2.1.8.
Binnen het vooronderzoek van de eerste onderzoeksfase zijn, met betrekking tot dit criterium,
enkele bronnen geraadpleegd.
Per ontwerpstroming zijn hieronder de voor- en nadelen weergegeven.

I.

Alternatieve methoden ten opzichte van uitvoering huidige methode

Voordelen:
• Huidige methodiek wordt op geringe wijze aangepast.
• Werkvoorbereiding elektricien geen extra taken en geen bijscholing benodigd
• Personeel bouwplaats dient niet omgeschoold te worden
• Nieuwe producten niet benodigd ten opzichte van huidige elektrische installatieproducten
• Eindgebruiker behoudt dezelfde positionering van voorzieningen binnen woning

Nadelen:
• Zonder vooronderzoek kan geconstateerd worden dat so% vermindering van
programmatiegaten, met behulp van deze ontwerpstroming, niet haalbaar is.
• Gedurende renovatie woning kunnen aanpassingen en wensen aan methode niet
meegenomen worden.
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11. Alternatieve methoden met betrekking tot type bevestigingsvoorziening

Voordelen:
• Doelstelling afstuderen kan behaald worden
• Eindgebruiker behoudt dezelfde positionering van voorzieningen binnen woning
• Werkvoorbereiding elektricien geen extra taken en geen bijscholing benodigd
• Meerwerk, opgegeven door eindgebruiker, zorgt niet voor extra manuur gedurende
tunnelgietbouwproces.
Nadelen:
• Bij alternatieve methoden komen één of meer onderstaande punten voor:
Gedwongen positioneren niet mogelijk
Positiebepaling knelpunt (o.a. hoge foutgevoeligheid)
Behoud van positie gedurende stortfase knelpunt
Beton en olieresten vormen knelpunt
Benodigd aantal manuur gedurende tunnelgietbouwproces neemt toe
• Alternatieve bevestigingsvoorzieningen niet flexibel voor eventueel toekomstige
ontwikkelingen
• Personeel bouwplaats moet bijgeschoold worden
• Gedurende renovatie woning kunnen aanpassingen en wensen aan methode niet
meegenomen worden.

111. Alternatieve methoden met betrekking tot ander type leiding en draad

Voordelen:
• Doelstelling afstuderen kan behaald worden
• Eindgebruiker behoudt dezelfde positionering van voorzieningen binnen woning
• Dubbele handeling "draad trekken door leiding" vervalt (winst in afbouwfase)
• Werkvoorbereiding elektricien geen extra taken en geen bijscholing benodigd
• Meerwerk, opgegeven door eindgebruiker, kan met behulp leidingen goed meegenomen
worden.

Nadelen:
• Draden kunnen niet opnieuw getrokken worden
• Bij breuk leiding per definitie 'hak- en bikwerk'
• Alternatieve methoden niet flexibel voor eventueel toekomstige ontwikkelingen
• Bij doorboren draad, geen mogelijkheid om nieuwe draad te trekken. 'Hak- en bikwerk' per
definitie gevolg
• Speciaal type leiding dient ontwikkeld te worden. Aansluiting op andere installatietechnische
voorzieningen vormt knelpunt
• Alle elektrische installatievoorzieningen, binnen het tunnelproces, dienen aangepast te
worden aan deze flexibele leiding
• Afzonderlijke draad voor elektra en voor data te ontwikkelen
• Gedurende renovatie kunnen aanpassingen en wensen aan methode niet meegenomen
worden
• Personeel bouwplaats moet bijgeschoold worden
• Gedurende renovatie woning kunnen aanpassingen en wensen aan methode niet
meegenomen worden.
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IV. Alternatieve methoden met betrekking tot aanbieden voorzieningen aan eindgebruiker
Voordelen:
• Doelstelling afstuderen kan behaald worden
• Zeer flexibel systeem
• In principe alle leidingen uit wand verwijderd en nagenoeg 100% vermindering
programmatiegaten
• Toekomstige ontwikkelingen installatiebranche kunnen geïmplementeerd worden
• Wensen eindgebruiker, binnen systeem, eenvoudig mee te nemen
• Gedurende renovatie woning kunnen "nieuwe" wensen gebruiker eenvoudig meegenomen
worden

Knelpunten:
• Kostenaspect kan knelpunt vormen (Hager Tehalit geeft aan dat kosten gelijk zijn aan
huidige methode)
• Acceptatie alle partijen dient verkregen te worden (een geheel nieuwe methode is moeilijk
implementeerbaar; van directie bouwbedrijf tot aan eindgebruiker)
• Geluiciseisen vormen voor enkele alternatieve methoden een knelpunt
• Personeel bouwplaats moet bijgeschoold worden.

2.4.1. Keuze ontwerpstroming

Nadat de voor- en nadelen per ontwerpstroming bepaald zijn, dient een keuze gemaakt te worden
voor een ontwerpstroming. Om een juiste keuze te kunnen maken, dient gekeken te worden naar de
eisen waar het uiteindelijke ontwerp aan moet voldoen. Belangrijke eisen vanuit de doelstelling en
het programma van eisen zijn:
~
~

programmatiegaten verminderen met minimaal 50%
kosten zijn gelijk oflager dan huidige methode

Binnen het vooronderzoek is naast alternatieve materialen, bevestigingsmethoden en ontwikkelingen
ook gekeken naar de wensen van de consument. Onderzocht is aan welke eisen elektrische
installatievoorzieningen dienen te voldoen voor de toekomst.
Uit dit vooronderzoek (bijlage 2.1.8.) blijkt dat:
~
~

elektrische installatievoorzieningen flexibel dienen te zijn ten opzichte van de wijzigende
wensen en behoeften van bewoners
elektrische installatievoorzieningen flexibel dienen te zijn ten opzichte van nieuwe
ontwikkelingen, zoals de toevoeging van domotica-applicaties.

Hieronder volgt per ontwerpstroming een toelichting.

I. Alternatieve methoden ten opzichte van uitvoering huidige methode
Uit de nadelen van deze ontwerpstroming blijkt dat men zonder vooronderzoek kan constateren dat
50% vermindering van programmatiegaten niet haalbaar is.
Het verminderen van programmatiegaten is het hoofddoel van dit onderzoek.

De ontwerpstroming zal daarom niet verder uitgewerkt worden.
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11. Alternatieve methoden met betrekking tot type bevestigingsvoorziening
De nadelen van deze ontwerpstroming geven aan dat, bij het doorvoeren van een ander type
bevestigingsvoorziening, nadelen ontstaan die gelijk of nadeliger zijn dan 'het hebben van
programmatiegaten'. De voordelen van deze methode wegen niet op ten opzichte van de nadelen van
de huidige methode.
Wanneer men bijvoorbeeld installatievoorzieningen bevestigt met magneten worden de
programmatiegaten geëlimineerd, maar behoud van positie gedurende de stortfase wordt daardoor
een groot knelpunt. Dit komt doordat magneten minder goed dwarskrachten kunnen opvangen dan
de penverbinding die volgens de huidige methode toegepast wordt.

Een ander belangrijke eis is de flexibiliteit. Wanneer installatievoorzieningen op een alternatieve
wijze bevestigd worden, zullen de voorzieningen een gelijke flexibiliteit kennen als de huidige
methode.
De elektriciteitsvoorzieningen zijn binnen deze ontwerpstroming niet levensloopbestendig.
De ontwerpstroming zal daarom niet verder uitgewerkt worden.
111. Alternatieve methoden met betrekking tot ander type leiding en draad
Deze ontwerpstroming kent enkele zeer sterke voordelen. Een groot aantal programmatiegaten
wordt verminderd, tijdsbesparing binnen de afbouw treedt op (geen draad meer trekken door
leiding) en meerwerk vanuit een opdrachtgever kan eenvoudig meegenomen worden.

Er zijn echter ook belangrijke knelpunten. Wanneer een ander type draad toegepast wordt, zal men
genoodzaakt zijn om alle elektrische installatievoorzieningen aan te passen op deze draad om
aansluiting mogelijk te maken. Een draad kan bij breuk niet, zonder hak- & bikwerk, vervangen
worden.
Een laatste belangrijk knelpunt is gelijk aan een knelpunt van ontwerpstroming 11. Wanneer een
draad ingestort wordt in een betonnen wand is de flexibiliteit geringer dan bij de huidige methode.
De elektriciteitsvoorzieningen zijn ook binnen deze ontwerpstroming niet levensloopbestendig.
De ontwerpstroming zal daarom niet verder uitgewerkt worden.
IV. Alternatieve methoden met betrekking tot aanbieden voorzieningen aan eindgebruiker.

De ontwerpstroming waarbij elektrische installatievoorzieningen op een andere wijze aangeboden
worden aan de eindgebruiker kent een grote mate aan flexibiliteit. Dit in tegenstelling tot de
voorgaande drie ontwerpstromingen. Als voorbeeld kan men het KISS principe van Hager Tehalit
nemen (bijlage 2.1.7.)
Wensen en behoeften van bewoners kunnen binnen het KISS-systeem eenvoudig meegenomen
worden, maar nieuwe ontwikkelingen binnen de installatiebranche kunnen minder goed
geïmplementeerd worden. Het KISS -systeem zou hierop aangepast moeten worden.
Een tweede voordeel van deze ontwerpstroming is dat men nagenoeg 100% vermindering van
programmatiegaten kent.
Knelpunten voor deze ontwerpstroming zijn de kosten. Men kan, op dit moment in het onderzoek,
nog geen uitspraak doen over de mate waarin deze stroming duurder of goedkoper is dan de huidige
methode.
Een tweede knelpunt is de acceptatie. Binnen de bouwkunde is algemeen bekend dat wijzigingen
moeilijk door te voeren zijn. Men kan daarom stellen dat acceptatie van deze methode, binnen de
gehele bouwketen, ook moeilijk zal worden. "Installatievoorzieningen worden al gedurende 100 jaar
volgens deze methodiek in woningen geplaatst" (Lamers, 2006). Ook eindgebruikers zullen
overtuigd moeten worden van de vele mogelijkheden die dit systeem kent.

s6
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De nadelen wegen echter niet op tegen de vele voordelen van deze ontwerpstroming. De
ontwerpstroming kan zodanig ontwikkeld worden dat elektrische installatievoorzieningen
levensloopbestendig zijn binnen een woning.
Ontwikkelingen in de toekomst kunnen geïmplementeerd worden en een gebruiker kan op elk
gewenst tijdstip de positie en functie van zijn of haar voorzieningen wijzigen.
Deze ontwerpstroming zal daarom uitgewerkt worden binnen de ontwerpfase.
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Bijlage 3. Resultaten uitgevoerd onderzoek
3.1. Overzicht bestaande producten en methoden
Binnen de elektrotechnische installatiebranche is onderzoek verricht naar bestaande producten en
methoden. Onderstaande methoden en producten zijn in kaart gebracht en beschreven. Voor deze
bijlage is een korte inhoudsopgave opgesteld:

3.1.1. Bestaande Producten .................................................................................................................. 6o
(G)ST18 aansluitsnoeren ................................................................................................................... 6o
Woertz cabling systems ...................................................................................................................... 61
Kerpen Homenet universele kabelstructuur ..................................................................................... 62
Tiara keukenaansluiting ..................................................................................................................... 63
LexCom Home huisnetwerk. ............................................................................................................. 64
Kanaalcontactdozen Tehalit. ............................................................................................................... 65
Geluidsisolatie en brandafdichting kanaalleidingen ....................................................................... 66
Spanningsrail230V............................................................................................................................. 67
Spankabel230V .................................................................................................................................. 68
Flex light ............................................................................................................................................. 69
3.1.2. Bestaande methoden .................................................................................................................. 70
Powerline Communicatie ................................................................................................................... 70
Huisautomatiseringssysteem Xanura ................................................................................................. 71
G I 5-systeem ......................................................................................................................................... 72
KISS-systeem ....................................................................................................................................... 73
Kabelweg Systeem van Polynorm Bruynzeel .................................................................................... 74
Klik&Klaar concept. ............................................................................................................................. 75
VBI Flexcasco ...................................................................................................................................... 76
Gira draadloos bussysteem ................................................................................................................. 77
Draadloos schakelsysteem van Moelier ............................................................................................. 78
Funksysteem Easyclick ....................................................................................................................... 79
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3.1.1. Bestaande producten

(G)ST18 aansluitsnoeren
Aansluitsnoeren (G)STI8 (Giasystems, 2007):
Aansluitsnoeren worden onder andere ingezet binnen laagspanningstoepassingen. Verschillende
ontwikkelingen binnen de elektrotechnische installatiebranche maken gebruik van dit type kabel.
Enkele gegevens zijn:
Standaard lengtes per 0,5 m tot IO m
Assemblagesnoeren met schroefstekkers of veerklemstekkers
2-polig, 3-polig, 4-polig, s-polig, 6-polig en 7-polig
Male f female aansluitingen

Aansluitsnoer (formfittings, 2007)

Aansluitsnoer (formfittings, 2007)

Koppelstuk om kabels te splitten (formfittings, 2007)
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Woertz cabling systems
Woertz cabling systems is een kabeltechniek waarbij stroom en of data op elke gewenste locatie
'afgetapt' kan worden van de hoofddraad. Een omschrijving van twee type draden staat hieronder
weergegeven.
Systems for building installation
Ecobus power sxxo mm 2
"In buildings, this system acts as an "Energy Bus" and is ideal to
perform a ring circuit for example to supply an entire building floor.
The system can thus he compared to a flexible conductor rail. Outlets
are intended for conductors of 4 mm 2 section. In order to fully enjoy
the flexibility of such an installation, we also recommend to use the
ecobus power system together with decentral organized safety cutouts.
In a further step, to conneet the end-receivers while keeping the
advantages of the flat cable ins tallation up to the devices, both systems
ecobus combi and ecobus power 5X2·5 with 2.5 mm 2 section can he
usedn (Woertz, 2007).

Ecobus combi 5x2.5 mm 2 + 2x1.5 mm 2
"The system for building automation. Both power current lines 5x2,5
mm 2 and bus lines 2x1,5 mm 2 with twin shielding are combined in
one sheath. This means that the bus lines must not he interrupted any
more for connecting devices - a principle, that was only used for
power current lines until now. Thanks to ecobus combi, the bus
installation requires a minimum of wiring works. Due to the
decentralized repartition of the bus devices, the structure of the
installation suits perfectly every type ofrequirementsn (Woertz, 2007).

Ecobus power 5x1o

mm'

(Woertz,

mm'

(Woertz,

2007)

Ecobus power 5x1o

2007)
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Kerpen Homenet universele kabelstructuur

Inleiding Voltec:
"De transmissiesnelheden tussen de verschillende telematica componenten wordt steeds sneller en
ingewikkelder. Niet alleen data, maar ook beeld en geluid vergen steeds meer van de computer maar ook van
de verbinding. Nieuwe protocollen vragen naar meer kwaliteit van soft- en hardware. De zekerste verbinding
tussen componenten is en blijft de datakabel. Of deze nu als backbone of als werkplekaansluiting wordt
gebruikt. De datakabel is veelal een deel van een geïnstalleerd systeem en is de keyfactor voor een optimale
verbinding" (Voltec, 2007 ).
Door Homenet wordt aangegeven dat er nooit meer nieuwe kabels in de woning gelegd hoeven te
worden; er in elke kamer een ISDN aansluiting, audio-aansluiting en netwerkverbinding is, en voor
pc's een krachtige 1400MHz Ethemetverbinding.
Alles kan centraal beheerd worden vanuit een compacte patchkast.
Per poort van de wandcontactdoos wordt 14ooMHz bandbreedte aangeboden. Er kunnen 4 diensten
per aansluiting worden gerealiseerd. Daarnaast brengt cable-sharing voordelen in de installatie en
multimedia toepassingen liggen voor het grijpen. Dit alles over één Megaline kabel en de EC7
connector (Homenet, 2007).

Aufgrund von 4 einzelgeschirmten Karnmem ist der MMJ 3oooSteckverbinder eine ideale Weiterführung der einzelgeschirmten
SfFTP-Kabel.
"Kabel und Steekverbinder bilden eine perfekte Symbiose: 4 Paare, 4
Kammem mit GHz-Performance. Der Vcrteilliegt auf der Hand: Durch
konsequente Trennung der Signalwege in einem optimal abgestimmten
System werden die Möglichkeiten der Nutzung in nichtgekanntem
Maf?.e erweitert. So ist es möglich, zwei Datendienste der Klassen A bis
F gleichzeitig mit nur einem Kabel und einer MMJ 3000-Buchse zu
nutzen. Aber auch unterschiedliche Dienste, wie Telefon und Daten,
können parallel ohne die Gefahr von NEXT-Problemen betrieben
werden. Diese Möglichkeiten werden unter dem Begriff nCablesharing"
bzw. nDienste-sharing" zusammengefasst.
Für die Geräteanbindung sorgen entsprechend abgestimmte 4-, 2- oder
r-paarige EC7-Anschlusskabel" (Kerpen Homenet, 2007)

Mogelijke aansluitingen
contactdoos( Kerpen, 2007)

op

een

Verschilkilde aansluitkabels (Kerpen, 2007)
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Tiara keukenaansluiting
"De horizontale Tiara is een decentrale elektrische verdeelkast die is uitgevoerd in een fraaie
afsluitbare kunststof behuizing. De horizontale Tiara wordt geleverd op een speciale achterplaat,
waardoor de verdeler snel en eenvoudig onder een standaard 6oo mm brede keukenkast kan worden
gemonteerd" (Holec, 2oo6). Daarnaast is er ook een verticale Tiara op de markt die dezelfde
mogelijkheden biedt als de horizontale Tiara, maar inplaats daarvan verticaal in een keukenkast
wordt geplaatst. Enkele eigenschappen zijn (Eaton Holec, 2006):
eenvoudig uitbreidbaar door plaatsing van extra groepen (trekken van extra draden is niet nodig,
dus geen hak- en breekwerk)
snel en efficiënt te installeren vanuit de meterkast
flexibele plaatsing door standaard 3 meter aansluitsnoer
meerwaarde van de totale elektrische verdeelinstallatie
snelle, eenvoudige en eenduidige aansluiting door toepassing van Wieland-stekkers
door het stekkerklare concept kan op het laatste moment beslist worden waar en welke
keuken(apparatuur) geplaatst wordt
optimale veiligheid door toepassing van individuele aardlekbeveiliging ld.A en hoofdschakelaar
storingsongemak tot een minimum beperkt omdat elektrisch apparatuur, verlichting en
wandcontactdozen over meerdere groepen worden verdeeld
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Tiara horizontale keukenaansluiting (Holec, 2006)
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LexCom Home huisnetwerk
"LexCom Home is het huisnetwerk dat u de mogelijkheid biedt om televisies, computers, telefoons,
printers, faxapparaten etc., aan te sluiten in uw woning waar u maar wilt. Alle LexCom Home
aansluitingen (RJ45) zijn gelijk en universeel te gebruiken. Afhankelijk van de apparatuur die u wilt
gebruiken bieden wij het juiste aansluitsnoer om uw apparatuur te verbinden met het LexCom
Home netwerk" (Schneider Electric, 2006).
Systeem met veel voordelen (Delta 8 systeem)
De kern van het LexCom Home Delta 8 systeem bestaat uit een kleine basisunit die wordt verbonden
met de hoofdaansluiting van radioftv, telefoon, internet en entertainment. De basisunit zendt de
signalen via de standaard LexCom Home datakabels naar de verschillende ruimten.
Eén standaard kabel voor alle systemen: radioftv, telefoon, data en entertainment.

Basiscomponenten van het
LexGom Home netwerk
1 Univ8f'Mie inzetplaat en lwB9 connectoren
2 l.exCom Home kabellllllt acht aders
3 Distributiecentrum waar de binnenkomende kabel& voor telefonie. kabeltelevisie
en internet worden 8Slg8Bioten op het netwer1<
4 Patchsnoe1W11100t het eawoudig verbinden van aignalan met de aansluitingen
5 Unlv8f'Mie patchpanelen
6 Telefoniamodule voor acht aansluitingen telefoon/ISDNIYIIICI'modern
7 Hub- of Swilcl"rno<lJia 1100t vier ne~uitingen
8 Anternewrsterl<er voor zes radio/TV aansluithgen

Overzicht basiscomponenten LexCom Home (Schneider Electric, 2006)
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Kanaalcontactdozen Tehalit
Tehalit heeft een kanaalcontactdoos ontwikkelt die toegepast kan worden binnen een kabelgoot. De
maximale doorvoerstroom van een contactdoos-behuizing bedraagt 25A. De contactdozen zelfzijn op
een stroombelasting van maximaal 16A berekend.
Voordelen van de contactdoos zijn (Tehalit, 2004):
De behuizing van de kanaalcontactdoos hoeft op grond van de isolatie er omheen niet geaard te
worden
Doordat de contacten van deingangsconnector tegen de directe aanraking beveiligd zijn, kan de
kanaalcontactdoos onder spanning ingestoken worden. De stroomkring hoeft niet uitgeschakeld
te worden.

Uitgangsconnector
I

lngangsconnector

---

De pijl op de doos wijst van ingangsnaar uitgangsconnector.
Kanaalcontactdoos Tehalit (Tehalit, 2004)
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Geluidsisolatie en brandafdichting kanaalleidingen

Enkele gegevens van de L5804- geluidsisolatie zijn (Tehalit, 2007):
Tehalit maakt gebruik van een brandwerende en geluidsisolerende
pasta die over een lengte van 200 mm in de binnenruimte van een
kanaal gespoten dient te worden. De leidingen en de wiggen voor nainstallatie worden daarbij op afstand van elkaar in de afdichtingsmassa
ingebed.
Bij na-installatie kunnen de ingebouwde wiggen losgemaakt worden,
de leidingen ingetrokken en de ontstane openingen met
brandwerende kit gedicht worden.
De maximale vulling kan bereikt worden bij een leeg kanaal. Het
kanaal mag maximaal met 6o% aan leidingen gevuld zijn.
Aangegeven wordt dat de geluidisolerende demping ongeveer 4odB is.

Geluidsislcatie en brandafdichting
kanaalleidingen (Tehalit, 2007)
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Spanningsrail230V
De spanningrail is leverbaar in een 12V en 230V opbouw railsysteem. De 230V spanningsrails zijn
zowel in 1 fase als in 3 fase uitgevoerd. Bij toepassing als railsysteem voor plafondverlichting kan dit
systeem zowel als opbouw en als plafondinbouw geleverd worden (Lichtwijzer, 2007).

Plafondinbouw
2007)

spanningsrail

(Firstlight,

-1>hase 2 (L2)
Neutral (N)
Rldge

Spanningsrail2JO V (Lichtwifzer, 2007)

Phase 3 (l3)
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Spankabel23oV

Paulmann biedt twee verschillende spankabelsystemen aan met een spanning van 230V. Het
High Wire Mono en het High Wire Duo. Systemen met één of twee draden.
Voor de High Wire Mono geeft Paulmann het volgende aan:
"Het innovatieve verlichtingssysteem HIGHWIRE Mono betekent een volkomen nieuwe standaard:
een kabelsysteem met alle voordelen van lichtsterke halogeenlampen, zonder storende
transformatoren en met een minimale benodigde ruimte - dankzij een nieuwe één-kabeltechnologie. Door het hoogvolt systeem heeft HIGHWIRE geen transformator nodig en is zelfs
optimaal uitgerust voor plaatsen die voortdurend verlicht moeten zijn (kantoorruimtes,
wachtkamers, etc.). Dankzij de modulaire opbouwwijze kan dit verlichtingssysteem aan de
individuele eisen aangepast worden .... door een speciale isolatiemethode heeft het systeem maar één
kabel nodig" (Paulmann, 2007). Een voorbeeld van dit systeem is in onderstaande figuur
weergegeven.

Voor de High Wire Duo geeft Paulmann het volgende aan:
"De stroomgeleidende kabel is volledig geïsoleerd en kan zonder risico gereinigd worden. De
parallele kabel dient ertoe om de lampen nog meer te stabiliseren en maakt daardoor geheel nieuwe
installatieconcepten mogelijk. Dankzij de apart verkrijgbare ombuiger is een montage langs wanden
en plafonds of zelfs over kruis denkbaar" (Paulmann, 2007).

High Wire mono 230V (Paulmann, 2007)
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Flex light
Toepassing van een printplaat, geplakt tegen een
Wand. Deze voedt een LED verlichting (Group,
2005)·

(Group, 2005)
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3.1.2. Bestaande methoden

Powerline Communicatie

Van Dijk geeft aan dat communicatie via het lichtnet, ook wel 'powerlinecommunicatie'genoemd,
voor installateurs een interessante, derde manier is om apparaten met elkaar te laten communiceren.
De besturingcommando's worden verstuurd via het lichtnet, waardoor geen extra
communicatienetwerk hoeft te worden aangelegd. Ook kan men hiermee de aanleg van extra
schakeldraden in een bestaand gebouw voor nieuw aan te leggen verlichting vermijden. De
bestaande bedrading kan worden benut voor domoticatoepassingen of netwerkverkeer (Dijk, 2006).

Breedbandig internet via het elektriciteitsnet (Dijk, 2006)
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Huisautomatiseringssysteem Xanura
Met Xanura introduceert Eaton Holec een nieuw huisautomatiseringssysteem dat domotica
bereikbaar maakt voor iedereen. Het systeem, dat speciaal voor particulieren is ontwikkeld, laat zich
eenvoudig installeren in nieuwbouw en bestaande woningen.
Xanura maakt gebruik van het bestaande lichtnet en werkt met elk type schakelmateriaal.
Door verzend- en ontvangcomponenten onzichtbaar achter schakelaars en wandcontactdozen te
monteren, kunnen schakelcommando's over het bestaande lichtnet worden verzonden (Xanura,
2007)·
De basis van Xanura bestaat uit inbouwmodules die worden gemonteerd in de inbouwdozen achter
wandcontactdozen en wandschakelaars. In principe zijn er twee type modules: actoren en
(schakelaar)interfaces.

*
*

Actoren zijn schakelende componenten die worden gemonteerd achter wandcontactdozen,
wandschakelaars, in centraaldozen ofbij een verbruiker.
(Schakelaar)interfaces worden achter wandschakelaars gemonteerd en versturen
commando's over het lichtnet.
Xanura-commando's

~-------------~

DJ
Schematische weergavetoepassing inbouwmodules (Eaton, 2006)
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GIS-systeem
Het Geberit Installatiesysteem GIS is een voor sanitaire ruimten ontwikkeld droogbouwsysteem. Op
snelle en eenvoudige wijze kan de sanitairinstallateur in nieuwbouw en bestaande bouw complete
installatiewanden vervaardigen, die geschikt zijn om betegeld te worden. De eenvoud van het Geberit
Installatiesysteem heeft als kenmerk dat er weinig systeemonderdelen zijn. Hiermee is het mogelijk
een stabiele systeemwand op te stellen die aan alle normen voldoet (Geberit, 2oo6).

2

s

1
2
3

GIS protlel
Afsrondho<XJer
GIS prottelverbinder

GIS-systeem (Geberit, 2006)

4
5

GIS montagehoeksteun
GIS gipspaneel en Aquapaneel plus'
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KI SS-systeem
Een KISS woning beschikt over een vrij aanpasbare huisinstallatie voor alle faciliteiten op het gebied
van elektriciteit, multimedia, internet en huisautomatisering.
Het KISS systeem werkt vanuit de meterkast. Hier wordt de zogenaamde KISS verdeler geplaatst.
Vanuit deze verdeelkast loopt één kabel naar ieder vertrek in een woning. In de kabel zijn
functionaliteiten energie, data, bus, telefoon en een optie voor glasvezel verwerkt. Deze kabel is
meegestort in de cementdekvloer. In elke ruimte waar de
KISS kabel uitkomt, wordt (tegen een dragende wand) een
KISS unit aangesloten. Deze KISS unit is een
verbindingsstation. Vanuit het verbindingsstation worden
alle faciliteiten in die ruimte verdeeld via een plintkanaaL
Per vertrek van een woning loopt dus één leiding naar de
meterkast. Alle leidingen binnen een vertrek lopen door het
plintkanaal (Hager, 2005).

wordt geplaatst. u:•u~ngc~n
ingestort in cementdekvloer (Hager, 2005)

KISS plint met verdeler en wandcontactdoos
(Hager, 2005)
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Kabelweg Systeem van Polynorm Bruynzeel
Het Kabelweg® Systeem maakt het mogelijk om de elektrische installatie in woningen eenvoudig
aan te passen aan de wensen van de bewoner.
Het is een gestekkerd systeem. Daardoor kan de bewoner stopcontacten gemakkelijk bijplaatsen en
verplaatsen. Ook outiets voor CAI en telefoon en computernetwerk kunnen eenvoudig verplaatst of
bijgeplaatst worden. De bekabeling voor Dornotiea-functies en beveiliging kan eenvoudig worden
ondergebracht, zonder hak- en breekwerk. Het Kabelweg® Systeem bestaat uit plintgoten in de
wand en kabelkozijnen bij deuropeningen. Alle stopcontacten bevinden zich in de plintgoot De
bekabeling is gestekkerd, zodat de bewoner zelf gemakkelijk stopcontacten kan verplaatsen en
bijplaatsen (Bruynzeel, 2006))
De implementatie van het Kabelweg Systeem binnen de woningbouw is gestaakt. Volgens de heer
Hogenboom is de mislukte implementatie te wijten aan een Amsterdamse woningmarkt waar de
voordelen van levensloopbestendige woningen niet wordt ingezien. De heer Hogenboom geeft aan
dat woningcorporaties de insteek hebben dat alle woningen, met of zonder een bepaalde
levensloopbestendigheid, toch wel worden verkocht. Dit door de grote nood aan woningen binnen
Amsterdam (Hogenboom, 2007).
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Klik&Klaar concept
Het Klik&Klaar-installatieconcept gaat uit van draadloos schakelen, holle wanden en stekkerend
installeren.
Bij nieuwbouw is het, volgens van den Berg (2oo6), een eenvoudige ingreep om langs de dragende
wanden een kleine sparing in de afwerkvloer te houden. Deze sparing wordt volledig afgedekt door
de plint en kan gemakkelijk met zo'n acht tot tien UTP-kabeltjes worden gevuld. "Zelfs dan is er
voldoende ruimte om ook luidsprekerleidingen weg te werken" (Berg, 2oo6).
Het Klik&Klaar-concept scheidt de functionele delen van de elektrische installatie in verdeler,
lichtaansluitpunten, schakeling van de verlichting, voeding van de contactdozen, voeding van de
keuken, l(nformatie)-domotica en M(anagement)-domotica. Schakelen van de verlichting vanuit de
verdeler zorgt voor een goede voorbereiding om woningen in de toekomst eenvoudig van
zorgfaciliteiten te kunnen voorzien. Alle centraaldozen krijgen een schakeldraad naar de verdeler in
de meterkast.

Leidingruimte bijdragende wand

(Berg, 2006)

ku nststofplînt met
leidingruimte 230V
kabelruimte ICT
{CAI,tel.data,enz)

Flexibiliteit dankzij een lege buisleiding tussen plint en
Contactdozen (Berg, 2006)
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VBI Flexcasco
Door het VBI FlexCasco is een totale ontkoppeling van ruwbouw en afbouw mogelijk. Open bouwen
is volgens VBI geen toekomstdroom meer waarbij maximale flexibiliteit behaald kan worden in alle
bouwfasen. De opdrachtgever kan zijn koper meer mogelijkheden aanbieden en ook nog later laten
beslissen. De architect kan in feite elke woning anders ontwerpen. De aannemer heeft in het
bouwproces veel beheersbare flexibiliteit (VBI, 2006).
Installateurs kunnen wachten met de installaties tot in de afbouwfase, waardoor koperswensen tot op
het laatste moment nog kunnen worden ingevuld. Doordat de leidingsleuven en -kokers ook later
weer eenvoudig te openen zijn, verkrijgt men een gebouw dat ook op termijn makkelijk aanpasbaar
is. Het VBI FlexCasco is een droogstapelsysteem met kanaalplaatvloeren en prefabwanden
(Nieuwsbank, 2006)

_j
om de60 cm
kan elektra

wandcontactdozen
kunnen op iedere
gewenste hoogte
worden aangebracht

via sponning

de vloer

Elektra blijvend bereikbaar
in sponning achter de plint

VBI Flexcasco (VBI, 200
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Gira draadloos bussysteem
Het Gira draadloze bussysteem is speciaal ontwikkeld voor de installatie van moderne bustechniek in
bestaande gebouwen zoals eengezins- en twee onder een kap woningen, zowel in de koop- als de
huursector. Maar ook voor zakelijke projecten, bijvoorbeeld winkels, restaurants, kantoren en
praktijkruimten is het systeem ideaal (Gira, 2004).
Omdat voor het draadloze bussysteem geen infrastructuur vereist is, is het ook zeer interessant voor
kleinere toepassingen, zoals het regelen van lichtscènes of het bedienen van paniekschakelaars. Het
systeem kan te allen tijde worden uitgebreid, zodat het gemak van bustechnologie stap voor stap in
een gebouw kan worden ingevoerd.
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Gira draadloos bussysteem (Gira, 2004)

Gira zender en ontvanger (Gira, 2004)
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Draadloos schakelsysteem van Moelier
"Met het zelf ontwikkelde draadloos schakelsysteem, Xcomfort, zet Moelier Electric N.V. dé nieuwe
trend op het gebied van draadloos schakelen. Xcomfort valt op door zijn betrouwbaarheid en
eenvoud. De snelle en vooral schone manier van montage én de zeer eenvoudige manier van
inbedrijfstelling onderscheiden Xcomfort van traditionele schakelsystemen" (Moeller, 2007).

MoeUer draadloos schakelsysteem (MoeUer, 2007)

TU e
Funksysteem Easyclick
"Bij Easyclick wordt de modernste techniek van Enocean gebruikt: Hierbij is een vingerdruk
voldoende om een elektrisch signaal op te wekken, zelfs zonder energiebron. Deze energie wekt een
storingsvrij radiosignaal op met de frequentie 868 MHz. Dit signaal kan verschillende elektrische
verbruikers activeren, zoals verlichting, jaloezieën en rolluiken" (Peha, 2oo6).

AAN

UIT
Schematische voorsteUing zender en ontvanger (Peha, 2006))
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3.2. Constructief en bouwfysisch overzicht

3.2.1. Onderzoek constructieve aspect

Voor de breedte van 'eindwanden' en tussenwanden' en voor de dikte van de 'ruwe vloer' en
'afwerklaag' zijn gemiddelden opgesteld uit tunnelprojecten opgeleverd tussen o8-2005 en o8-2oo6.
In totaal zijn in deze periode 76 projecten uitgevoerd met tunnelbekisting waarbij 8328 woningen
zijn gebouwd. Gemiddelden zijn hieronder weergegeven. Deze waarden dienen als uitgangspunt
voor constructief onderzoek.
Bron: Businessunit Materieeladvies en Engineering BAM Materieel, datum 2o-n-o6.
Type eindwand
Breedte:
Aant. won./
typewand
IPerc. Won.

I

120

140

150

160

170

180

200

220

230

250

280

300

45

64

1221 2369

243

1081

925

626

0

1271

0

113

0,6

0,8

15,3

3,1

13,6

11,6

7,9

0,0

16,0

0,0

1,4

29,8

Type tussenwand
Breedte:
Aant. won./
type wand
Perc. Won.

I

120

140

150

160

170

180

200

220

230

250

280

300

107

64

87

94

0

0

60

0

106

6775

540

113

1,3

0,8

1,1

1,2

O
L

0,0

1_,1_ 85,3

6,8

1,4

0,8 1~0

Dikte ruwe vloer
Dikte:
Aant. won./
type wand
Perc. Won.

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

2053

43

994

655

425

197

243

1086

264

0

1394

562

42

25,8

0,5

12,5

8,2

5,3

2,5

3,1

13,6

3,3

0,0

17,5

7,1

0,5

Dikte afwerklaag
Dikte:
Aant. won./
ltypewand
Perc. Won.

1

50

60

70

80

90

100

110

6196

158

199

176

426

60

187

83 7

21

2,7

2,4

5&._ 0,8

2,5

8o

TU e

Bijlagen Afstu de rrapporl

Eis: De te ontwerpen methode is toepasbaar binnen 100% van de woningen, uitgevoerd met behulp
van een tunnelbekisting. Onderstaande vragen zijn gesteld aan een constructeur:
Wat zijn de constructieve eisen met betrekking tot verjonging van wandenjvloeren?
Welke ruimte in een wandjvloer is ter beschikking voor een verjonging?
Hoever moet wapening van de kern van een betonnen wand afstaan?
Wat is het verschil tussen laagbouw en hoogbouw? Klopt het dat er in laagbouw vaak geen
wapening in tussenwanden is geplaatst?
Is de minimale betondekking van wapening 30 mm? Dient deze maat ook ter plaatse van een
kabelgoot aangehouden te worden?
Is het ook mogelijk om over de gehele wand een kleine verjongingsstrook aan te brengen en
op sommige (modulaire) locaties een diepere verjonging voor wandcontactdoos?
Bij welke dikte van een wand kan welke diepte van verjonging plaatsvinden?

Gesprek Sjors Tullemans januari 2007. Organisatiedeskundige en constructief adviseur
afdeling Materieeladvies en Engineering.

Uitgangspunt van het gesprek met dhr. Tullemans (2007) is om te achterhalen of gebundelde
elektrische installatievoorzieningen gepositioneerd kunnen worden in betonnen dragende wanden.
Uitgegaan dient te worden van minimale afmetingen van de kabelgoot van 20 mm diep en 70 mm
hoog en ter breedte van een gehele wand.
Betondekking op wapening dient minimaal 20 mm te zijn.
Tullemans gaf aan dat een verjonging van 20 mm op plinthoogte van een wand niet in 100%
van de woningen mogelijk is zonder constructieve aanpassingen van de wand. Aangegeven is
dat men dan met name moet denken aan het verbreden van een gehele wand.
De breedte van een wand is afhankelijk van constructieve en geluidtechnische eisen. In welke
gevallen een constructie-element gedimensioneerd is volgens constructieve of bouwfysische
eisen kan niet aangegeven worden. Dit kan per wand per gebouw verschillen.
Positie waar gebundelde elektrische installatievoorzieningen wel geplaatst kunnen worden, is
het centrum van de wand. Krachten worden
aan de buitenzijde van de wand opgevangen,
I
I
waardoor een sparing in het hart van de wand
I
I
I
I
mogelijk is, zoals aangegeven in figuur 3.1.
I
I
I
I
In de cementdekvloer kan ten allen tijden, op
I
I
constructieve gronden, een verjonging
aangebracht worden.
~ï2@~~~ i---~~~~~~~
Aan de bovenzijde van de ruwe vloer kan geen
I
I
I
I
-----_I_-- L----verjonging aangebracht worden zonder
constructieve aanpassingen van de vloer.
~:

-,- -,

:r--

__ li __ il __

Wanneer men de gebundelde voorzieningen aan de
Figuur J.l: Schematische weergave verticale doorsnede wandbuitenzijde van een wand of ruwe vloer (bij 100% van vloeraansluiting. In rood is de positie aangegeven waar
installatievoorzieningen zonder constructieve aanpassingen
de woningen uitgevoerd met een tunnelbekisting) wil gesitueerd
kunnen worden.
aanbrengen, kan men stellen dat dit niet mogelijk is.
Tullemans (2007) geeft aan dat bij de aansluiting wand-vloer geen verjonging kan plaatsvinden
zonder constructieve aanpassingen.
Conclusie is dat een gebundelde voorziening, die over alle zijden van een vertrek aangebracht dient
te worden, niet geplaatst kan worden aan de oppervlakte van een wand of in de ruwe vloer. Een
doorlopende voorziening kan op grond van constructieve aspecten wel gepositioneerd worden in het
hart van een wand, in de cementdekvloer of als opbouw. Wandcontactdozen kunnen volgens
Tullemans wel in de wand of in de ruwe vloer gepositioneerd worden, mits er rekening gehouden
wordt met de mazen van het wapeningsnet.

81

JU e

Bijlag n Afstudeerrapport

3.2.2. Onderzoek geluidisolatieaspecten

Geluidsisolatie is het weren van storend geluid in een ruimte, afkomstig uit een andere ruimte; of
het verminderen van de geluidoverdracht van een ruimte naar een andere ruimte (Bakker, 2004). Er
bestaan in een woning twee vormen van geluid, namelijk luchtgeluid en contactgeluid. Definities van
beide soorten geluid zijn hieronder weergegeven (Bakker, 2004):
"Luchtgeluid is geluid (longitudinale golven), dat afkomstig is van een bron die rechtstreeks de lucht
in trilling brengt (stembanden, een fluit, een radio). Bij de overdracht van luchtgeluid van een ruimte
naar een andere brengt de bron de lucht in trilling, deze brengt de scheidingsconstructie in trilling,
en deze brengt op zijn beurt de lucht in het andere vertrek in trilling." Zie figuur 3.2.
"Contactgeluid is geluid dat afkomstig is van een bron die rechtstreeks een constructie (wand of
vloer) in trilling brengt, waarna die constructie de lucht weer in trilling brengt (ldopboor,
voetstappen, slaande deuren, sanitair). Bij contactgeluidoverdracht tussen twee ruimten wordt de
constructie direct in trilling gebracht. Deze brengt de eraan gekoppelde bouwelementen in trilling.
De totale bouwconstructie straalt dan zijn trillingsenergie in het naastgelegen vertrek als luchtgeluid
af." Zie figuur 3-3-

Contactgeluid

Luchtgeluid

''liill)) !i!i !!i!!iil!!!ii! rii iiiiiiiUIIIIIII~
bron

1ucht

lucht

oor

constructie
:;:=

lucht

~ oor

constructie
F1guur 3.2: Luchtgeluidoverdracht (Bakker, 2004)

Figuur J.J: contactgeluidoverdracht (Bakker, 2004)

Volgens Bakker (2004) wordt gesteld dat de luchtgeluidisolatie van een bouwelement een
eigenschap is van het element. "Het element alléén bepaalt hoeveel geluid er wordt doorgelaten".
De luchtgeluidisolatie Rvaneen element wordt gedefinieerd door (Bakker, 2004):

/.
I
R=lOlg-' =lOlg/r

Waarin:

'f

luchtgeluidisolatie van de constructie
intensiteit van een geluidgolf
intensiteit doorgelaten geluidgolf
[wattjm2 ]
transmissiecoëfficiënt (doorlatingscoëfficiënt) [-]
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Voor enkelvoudige, homogene constructies wordt de
theoretische massawet gebruikt om het wiskundige
verband tussen de luchtgeluidisolatie R en de fysische
eigenschappen van een wand te bepalen. Om de
theoretische massawet op te stellen is gebruik gemaakt
van het wrijvingsloos zuigermodel (figuur 3·4)· Hier
wordt aangenomen dat een wand als één geheel
beweegt zonder wrijving. Bij loodrechte inval van het
geluid geldt (Bakker, 2004):

Theoretische massawet
Het wrijvingloze zuigermodel
.!lLP = lOig.!i_

I ; ----+
----+ Id
- ______________ ___________ ____________ _
___________ ___r
L+
______________
pd----+
Pd+-

Id

----+ Pd

• wand beweegt als één geheel
• wand beweegt zonder wrijving
(J)1n

R=20lg-

Figuur 3-4: Wrijvingloos zuigermodel (Bakker, 2004)

2pc

Waarin:

R
(I)

m

p
c

luchtgeluidisolatie van de constructie
radiaal- of hoekfrequentie
massa per oppervlakte enkelvoudige wand
reflectiecoëfficiënt
voortplantingssnelheid

[dB]
[s-I]
[kgfm2]
[-]
[mfs]

Uit de formule komt naar voren dat de massa per oppervlakte van de wand rechtevenredig is met de
luchtgeluidisolatie van de constructie. Met andere woorden; hoe hoger de massa per m 2 van een
wand, hoe minder geluid door een constructie wordt doorgelaten.
Ook in de NPR 5070:2005 'Geluidwering in woongebouwen' worden eisen genoemd ten aanzien
van wanden en vloeren. Hier worden de specifieke eisen gesteld voor woningscheidende wanden en
vloeren. Het bouwbesluit 2003 stelt voor woningen, waar zich woningscheidende wanden of vloeren
bevinden, de eis I1u,k ~ o dB en Ico ~ +5 dB (NPR 5070, 2005).
Om aan specifieke geluidisolaties te voldoen wordt door de NPR 5070, voor de wanden en vloeren,
eisen gesteld voor de massa per m 2 [kgfm2]. Voor woningscheidende wanden worden de waarden
525, 575 en 650 kgjm 2 voor een massieve steenachtige wand genoemd. Voor vloeren geldt 8oo
kgfm 2 voor een massieve vloer en een lagere massa voor vloeren waarop een zwevende dekvloer is
aangebracht.
Uit bovenstaande blijkt dat alle eisen met betrekking tot luchtgeluidisolatie zijn gebaseerd op de
massa per oppervlakte van een constructie.
Binnen de tunnelgietbouw worden massieve wanden en vloeren opgeleverd. Vanuit NPR (NPR 5070,
2005), het gietbouwcentrum (Gietbouwnieuws, 2oo6) en ingenieursbureau lichtveld Buis&Partners
(Vughts, 2oo6) wordt aangegeven wat de geluidtechnische eisen zijn met betrekking tot
woningscheidende wanden en vloeren. De eisen zijn:
een woningscheidende vloer dient een minimale massa te hebben van 8oo kgjm 2
een woningscheidende wand dient een minimale massa te hebben van 525 kgjm 2

TU e
Invloed gebundelde voorzieningen voor massafm2 vloer
Binnen de onderzoeksfase is gebleken dat de elektrische installatievoorzieningen gebundeld
aangebracht moeten worden in een woning om op deze manier een levensloopbestendige woning te
verkrijgen. Indien de gebundelde voorzieningen in een wand of vloer geplaatst worden, zal de massa
per m 2 afnemen. Deze afname van de massa wordt hieronder voor zowel woningscheidende wanden
als vloeren gedaan.
Vanuit de geluidstechnische eisen kan men berekenen wat de minimale vloer- en wanddikte voor
een woningscheidende constructie dient te zijn. Deze bedragen namelijk:
een woningscheidende vloer dient een minimale dikte te hebben van 300 mm met 50 mm
zandcement dekvloer
een woningscheidende wand dient een minimale dikte te hebben van 230 mm
De geluidstechnische eisen gaan echter uit van de gemiddelde massa van een vloer of wand. Binnen
het kleinst toegestane vertrek van een woning hebben gebundelde voorzieningen de grootste invloed
op de gemiddelde massa van een vloer. De minimale oppervlakte van een vertrek bedraagt 4 m 2
(Bouwbesluit, 2oo6) en de minimale vrije plafondhoogte binnen een vertrek bedraagt 26oo mm
(Gietbouwnieuws, 2006 b).
Vloeren
In tabel 3·7· aan het einde van deze paragraaf, is aangegeven dat voor een vertrek van 4 m 2 met een
ruwe vloerdikte van 300 mm en een cementdekvloer van 50 mm de gemiddelde massa van de vloer
afneemt met r,7%. In het geval van een dikkere vloer, een grotere ruimte of een dikkere afwerklaag
zal de invloed van gebundelde voorzieningen op de massa van vloer alleen maar afnemen. Maar in
welke mate staat de massavermindering van gebundelde installatievoorzieningen in verhouding tot
overige installatievoorzieningen in vloeren?
Tegenwoordig worden bij gietbouw de mechanische ventilatiekanalen, afvoerleidingen e.d. ingestort
in de vloeren. Binnen de voorbeeldberekeningen van de NPR (NPR 5070, 2005) wordt de
massavermindering van deze voorzieningen echter niet meegenomen. Men zou dus kunnen stellen
dat de huidige vloeren binnen de gietbouwcyclus niet voldoen aan de minimale massa-eis van 8oo
kgfm 2 • Vanuit het gietbouwcentrum zijn echter enkele deskundigen gevraagd met betrekking tot de
invloed van luchtkanalen op de geluidsisolatie (Gietbouwnieuws, 2oo6 a). John van Engel, adjunctdirecteur Adviesbureau Nieman, geeft in dit schrijven weer dat de invloed van luchtkanalen op de
geluidisolatie verwaarloosbaar zijn. "Wanneer ik uitga van 20 m luchtkanaal, met een doorsnede van
70 x 170 mm, ... bij een vloeroppervlak per appartement van circa 75 m 2 en een vloerdikte van 350
mm ... nemen de luchtkanalen maar circa r% van de
massa van hun rekening". Ook Wim Beentjes, senioradviseur bouwakoestiek bij Lichtveld Buis & Partners
geeft aan dat "de hoeveelheid beton die door de kanalen
wegvalt zo klein is dat de invloed verwaarloosbaar is"
(Gietbouwnieuws, 2oo6 a). De deskundigen gaan dus
uit van de massavermindering gezien over de vloer van
het gehele appartement en niet over het oppervlak van
één vertrek. Hierbij wordt gesteld dat invloed op de
geluidsisolatie verwaarloosbaar is. Wanneer men de
gebundelde elektrische installatievoorzieningen in de
vloer zou meenemen, kan men stellen dat de
massavermindering verwaarloosbaar klein is. Dit wordt
weergegeven door tabel 3.8. Hier kan men zien dat de
Figuur 3.5: schematisch overzicht mogelijke positie
massavermindering van alle gebundelde elektrische gebundelde elektrische installatievoorzieningen ten opzichte
ventilatiekanalen en afooerleldingen
installatievoorzieningen o ,6% bedraagt, gezien over de
vloeroppervlakte van een W&R-appartement. Figuur 3·5
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geeft schematisch weer waar de gebundelde installatievoorzieningen gepositioneerd zouden kunnen
zijn ten opzichte van ventilatiekanalen en afvoerleidingen.
Wanden

In tabel 3·9· aan het einde van deze paragraaf, is voor de massavermindering van de wanden een
soortgelijke berekening gemaakt als voor de vloermassa. Uit het constructieve onderzoek is
geconcludeerd dat een doorgaande gebundelde voorziening niet aan de oppervlakte van een wand
kan worden geplaatst, zoals weergegeven in figuur 3.6, maar alleen in het hart van de wand (zie
figuur p). De minimale verdiepingshoogte
bedraagt 26oo mm, de wand heeft een minimale
dikte van 230 mm en vanwege een
woningscheidende wand zijn er twee kabelgoten
in de wand geplaatst. Deze uitgangswaarden
leiden ertoe dat maximale massa-afname van de
wand in kaart wordt gebracht. Tabel 3·9 laat zien
dat de massa van een dergelijke wand met 0,5%
afneemt. In het geval van een dikkere of hogere
wand zal de invloed van de gebundelde
voorzieningen op de massa van de wand alleen
maar afnemen.
De massavermindering van de wand laat zien dat
twee kabelgoten, op grond van bouwfysische
eisen, in de wand kunnen worden geplaatst. De
uitwerking van een alternatieve methode zal
Figuur 3.6: Schematische weergave waarbij gebu
voomenmgen
in oppervlakte van wand zijn geplaatst. Op constructief aspect niet
uitwijzen of deze positionering wel of niet mogelijk
toegepast zal en kan worden.
Naast de gebundelde voorzieningen zijn ook de mogelijkheden, om enkel wandcontactdozen in de
wanden te plaatsen, bekeken. Wanneer een wandcontactdoos 50 mm diep is, zal bij een
woningscheidende wand, de wanddikte plaatselijk 100 mm smaller zijn. De geluidsisolatie kan dan
ter plaatse 3 tot 5 dB lager zijn dan over de rest van de wand (van Bree, 2004).
Conclusie
Bovenstaande berekeningen gaan uit van de extremen die voor kunnen komen binnen een woning.
Wanneer een gebundelde voorziening in de cementdekvloer wordt geplaatst zal dit een afname van
o,6% in de massa teweegbrengen en voor een woningscheidende wand 0,5%. Deskundigen geven
aan dat de vermindering van geluidsisolatie van mechanische ventilatiekanalen (die groter is dan een
gebundelde voorziening) geen probleem vormt. Hierdoor kan men stellen dat het positioneren van
de gebundelde voorzieningen in de vloer, of wand geen probleem zal opleveren.
Het plaatsen van sparingen ten behoeve van wandcontactdozen zal geen grotere vermindering in
geluidsisolatie teweegbrengen dan de huidige methode. Deskundigen geven aan dat de plaatselijke
geluidsisolatievermindering door wandcontactdozen geen probleem vormt.
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vertrek
lm21

massa vloer
[kg/m21
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0

A
<)

16
25
3_6
49
64
81
100

ruwe
vloer

vloer min kabelgoot [kg/m21

Afname kg/m2
vloer[%]

748.7
753.1
755.4

-1,2

-1,7
-0,9
-0,7
-o,6
-0,5
-04

7~6.7

757.6
758,2
758.7
759·0
I

afwerkvloer min
kabelgoot

·O..<l_

7SC) . ~

-o. ~

afwerkvloer
[m3l

kabelgoot
[m3]

lengte vertrek
[mll

C)2 , ~

0 ,2
0,5
o,8
1,1
1,8
2,5
3.2
4·1
),0

0,03
0 ,04
o ,o6
0 ,07
o ,o8
0 ,10
0 ,11
0 ,13
0 ,14

5
6
7
8
9
10

massa
ruwe

massa afwerkvloer
[kg/m3]

dikte
ruwe vloer [ml]

dikte
afwerkvloer [ml

breedte goot
[ml]

2_~00

IC)OO

0,2_C)

0 ,0)

0,07

667
667
667
667
667
667
667
667
667

81,7
86,1
88,4
89.7
<)0,6
<)1,2
<)1,7
92,0

breedte vertrek lml

2
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4_

11

diepte

goot_lml]
Q,Q_5

Tabel3.7: Invloed gebundelde voorz&emngen op massa vloer (mclus~efcementdekvloer)

Omschrijving
Massa ruwe vloer
Massa afwerkvloer
Dikte ruwe vloer
Dikte afwerkvloer
Breedte goot
Diepte goot

2300
IC)OO
0,2C)
0,05
0 ,07
0 ,05

Eenheid
kgjm 3
kgfm3
mi
mi
mi
mi

Lengte kabelgoot*
Oppervlakte vloer *

55.3
76.g

mi
m2

58597,8
O,IC)
58236.5

kg
m3

_kg_

o,6

%

Massa vloer
Inhoud kabelgoot kabelgoot
Massa vloer min kabelgoot
Afname kgjm2 vloer

Aantal

Tabel 3.& Invloed gebundelde voorzieningen opgehd. massa vloer appartement

*

Afgeleid van referentieplattegrond appartement type AI BAM Woningbouw W&R. Zie figuur
3.10.
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wand
[m21

Wand min kabelgoot [kg/m2]

massa wand
[kg/m21

')26,')
')26,')
526,5
526,5
526,')
526,5
526,5
526,5
')26,')

Afname kg/m2
wand[%]

-o,o;

13
16
18
21
23
26

529
529
529
529
529
')29
529
529
529

wand min
kabelgoot [m3]

wand
[m3]

kabelgoot
[m3]

breedte wand
[ml]

hoogte wand
[ml]

1,190
1,786
2,381
2,976
3.571
4.166
4.762
5·357
'),()')2

1,2
1,8
2>4

2

3.6
4.2
4.8
5.4
6,o

o,oo6
o,oo8
0,011
0,014
0,017
0,020
0,022
0,02')
0,028

7
8
9
10

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

dikte ruwe
wand [ml]

breedte goot
[mll

diepte goot
[ml]

5
8
10

massa ruwe wand
[kg/m3]

~.o

I

-0,5
-o,s

-o.s
-o,o;
-0,5
-o,s

-o.s
-0,)

3
4
5
6

0,02
0,2~
0,07
2~00
Tabel].9: Invloed gebundelde voomemngen op massa womngscheidende wand (twee kabelgoten per wand)
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Bijlage 4. Morfologisch overzicht

4.1. Morfologisch overzicht

Op de volgende pagina is een A3 pagina toegevoegd waarop het morfologisch overzicht is
weergegeven.
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Morfologisch overzicht
Werkwijzen
Functies

2

3

4

6

5

A.

=~~ ~~~
Omldsel (bijv. k.lbelgoot)
• Vot111 nader in te v*n

SPirinl in beton (WIIId /-.loer)

Klbel ~ fl!bundelde won. VIII

-

c.

vertrek met de rneterbst

........

Koppelnf lllnMn
~

....... kiWI ..
centac:tdoes

Draden l Kibels en eenliddoos
gescheiden v111 ebi!'
D.
P'asltlelnogel~

heden voor draden •
kJiJels JnstlllltieYOOUieliillfJI

In wand
E.
l'o>tlenogeli~

heden Rilbieden

voor lnstallallevoonlenfn9elun

gem,•er

(contactdoos)

In wl!ld; <500 boven ruwe vloer
F.
•Posltiemogeltjkheden
gebundelde

In cementdekvloer; <500 uit nnd

Opbouw lis plint

In ruwe- en cementdelevloer

Op drie wanden per vertrek, niet dubbet
alngebracht per willel

Op alle wanden en bij gezamelljke wand
voorzlelllnge.n door1(oppelen

Gebundelde voorzieningen ter plaatse
v111 deurspiring in kozijn

In cementdekvloer en lis opbouw

n

voorzieninten ter
plaltse Vlll

binnenwanden
Op llle wanden Yilll een ftrtrek

Enkel op wanden die opchchtgever
wenst

G.
Positie·

mogetijkheden
gebundelde

voorzieningen ter
plaatse van
del:lr!paringen

Gebundelde voorzieningen niet ter
plaatse VIII een deursparing

Gebundelde VOOIZieliWigen ter plaatse
van ~ring in drempel

Gebundelde voorzieningen ter plaatse
van deursparing In cernentdekvloer

KJbels schakelen met behulp van
~ vertJinding

'Prik'·lekllng

lelding vil wandcontactdoos
doorkoppelen.

H.
M«hoden voor
koppeling tussen

contactdozen en
draden &. kabels

~op milt afsnijden /Inkorten
I uitboral (uitspiren nar nocll9l

Vloel'ilfMrtlng over gellundllde

Wlllllltwerkln!l over~

voorzienllllleft (uitsparen- nodig)

VOOIZieiiÎI'I9 (uit5peml w. . nodit)

J.
Metboden flexibele

Gleuf In lfdekkap waardoor COIUádoos
1111 klll sluiten op draden en kabels

l l;

positionering

wandcontactdozen
bulten gebundeld
systeem
(MEERDERE
OPTIES MOGEWK

Gleuf In lfdekQp ~ c:.rQctdoos
Nn klll sluiten op enden en kalleis

Printplaatlelding van wandcontlctdoos
naar gebundelde voorz. in wind/vloer

Wandcontlddoos Instorten en met kegel l.ekllng op traditionele wijze ( aansluit·
bevestigen op gebundelde voonieningen bocht) aansluiten op gebundelde voorz.

Sparingen In wllld lansluiten op

gebundelde voorz. wand ander vertrek

~~

Spiringen in wand aanslulten op
gebundelde voorz. vloer ander vertrek

Spiringen in wand aansl. op gebundelde
voorzieningen ander vertrek (wand/vloer

ijlagen Afstude n apport

TU e

4.2. Voor- en nadelen per werkwijze morfologisch overzicht
Binnen deze bijlage zijn de voor- en nadelen per werkwijze uit het morfologisch overzicht
weergegeven. De werkwijzen zijn per functie gerangschikt.
Voor dit onderdeel van de bijlage is een korte inhoudsopgave opgesteld:

A. Methoden om voorzieningen te bundelen ......................................................................................... 92
B. Methoden om installatievoorzieningen in vertrek te koppelen met meterkast ................................ 93
C. Koppeling binnen gebundelde voorzieningen tussen draden & kabels en contactdoos ................. 94
D. Positiemogelijkheden voor draden & kabels installatievoorzieningen............................................. g6
E. Positiemogelijkheden aanbieden installatievoorzieningen aan gebruiker (contactdoos) ................ 99
F. Positiemogelijkheden gebundelde voorzieningen ter plaatse van binnenwanden ......................... ro2
G. Positiemogelijkheden gebundelde voorzieningen ter plaatse van deursparingen ......................... ros
H. Methoden voor koppeling tussen contactdozen en draden & kabels .............................................. 107
I. Methoden esthetische afwerking gebundeld systeem ...................................................................... rog
I. Methoden flexibele positionering wandcontactdozen buiten gebundeld systeem ........................... 112
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A. Methoden om voorzieningen te bundelen

•

Omhulsel (bijv. kabelgoot).

Omhulsel (bijv. kabelgoot)

Voordelen:
Veel standaard afmetingen en vormen reeds op de markt waardoor kosten geringer
zijn of ontwikkelingskosten uitblijven
Data en stroom kunnen gescheiden worden d.m.v. toevoeging van een tussenschot
Kliksystemen voor een eventuele uitbreiding kunnen geïntegreerd worden
Nadelen:
Bij geen standaard afmeting en vorm kunnen kosten hoog zijn (ontwikkelingskosten)

•

Sparing in Beton (wandjvloer).

Voordelen:
Sparing realiseerbaar met behulp van tunnelbekisting
Nadelen:
Locatie wapening in wandjvloer kan knelpunt vormen
Draden & kabels zijn niet standaard gescheiden
Geluidstechnische eisen kunnen knelpunt vormen
Uitbreiding in omvang niet mogelijk

TU e
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B. Methoden om installatievoorzieningen in vertrek te koppelen met meterkast

•

Kabel verbindt gebundelde voorzieningen van een vertrek met de meterkast

MK
Kabel verbindt gebundekk voorzieningen van een vertrek met de meterkast

Voordelen:
Per vertrek loopt apart een aanvoerkabel waardoor afmetingen aanvoerleiding gering
blijven
Doordat ieder vertrek een eigen aanvoer kent, hoeven gebundelde voorzieningen niet
met elkaar gekoppeld te zijn. Hierdoor ontstaat geen bouwfysisch knelpunt
Nadelen:
Uitbreiding aanvoerleiding niet mogelijk
Aanvoerleiding dient speciaal ontworpen te zijn om flexibel te zijn
Aanvoerleiding kruist deursparingen, wat knelpunt kan opleveren
Voorziening voor de koppeling tussen gebundelde voorzieningen en aanvoerleiding
dient voorhanden te zijn

•

Vanuit meterkast is alles doorgekoppeld binnen de gebundelde voorzieningen

MK

Vanuit meterkast is alles doorgekoppeld binnen de gebundekk voorz~ningen

Voordelen:
Vanuit meterkast lopen alle leidingen voor woningbouwlaag door één gebundelde
voorziening (éénduidig voor bewoners en elektricien)
Flexibel doordat alle draden en kabels zich in één gebundelde voorziening bevinden
Nadelen:
Vanwege doorkoppeling naar andere vertrekken zijn geluidlekken mogelijk
Doorkoppeling gebundelde voorzieningen naar andere vertrekken eventueel ter
plaatse van constructieve hoekpunten
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C. Koppeling binnen gebundelde voorzieningen tussen draden & kabels en contactdoos

•

Draden & kabels en contactdoos geïntegreerd

Draden BI: kabels en contactdoos gnntegreerd

Voordelen:
Aansluitsnoer tussen contactdoos en draden & kabels is kort (of niet nodig)
Contactdoos en draden & kabels worden samen esthetisch weggewerkt voor
gebruiker
Nadelen:
Flexibiliteit contactdoos is afhankelijk van mogelijkheden gebundelde voorzieningen
en waar de draden & kabels zich in bevinden
- Afdekplaten gebundelde voorzieningen aan te passen aan positie contactdoos

Draden BI: kabels en contactdoos deels geïntegreerd

Voordelen:
Aansluitsnoer tussen contactdoos en draden & kabels is kort (of niet nodig)
Nadelen:
Flexibiliteit contactdoos is afhankelijk van mogelijkheden gebundelde voorzieningen
en waar draden & kabels zich in bevinden
- Afdekplaten draden & kabels aan te passen aan positie contactdoos
Zowel draden & kabels als deels de contactdoos moeten waarschijnlijk esthetisch
afgewerkt worden
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Draden & kabels en contactdoos gescheiden van elkaar

Draden 11[ kabels en contactdcos gescheiden van elkaar

Voordelen:
Afdekplaten draden & kabels (indien nodig) niet aan te passen aan positie
contactdoos
Contactdoos kent, ten opzichte van draden & kabels, vrije positionering waardoor
flexibiliteit in ontwerpfase is gegarandeerd. Specifieke wensen vanuit de
opdrachtgever kunnen meegenomen worden
Mogelijkheden voor uitbreidbaarheid contactdoos zijn niet afhankelijk van
gebundelde voorzieningen waar draden & kabels zich in bevinden
Nadelen:
Verbindingssnoer tussen draden & kabels en contactdoos dient aanwezig te zijn
Positionering verbindingssnoer kan knelpunt vormen
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D. Positiemogelijkheden voor draden & kabels installatievoorzieningen

•

In wand; <soo mm boven ruwe vloer

In wand; <soomm boven ruwe vloer

Voordelen:
Nadelen:
Vanwege constructief onderzoek vervalt deze werkwijze

In cementdekvloer; < 500 uit wand

Voordelen:
- Weggewerkt in een niet constructieve bouwlaag
Alle werkzaamheden worden in de afbouw uitgevoerd
- Voor gebruiker en installateur is deze positie van de draden & kabels goed bereikbaar
De draden & kabels kunnen weggewerkt worden onder de vloerafwerking
Voorziening kan als hoogtemarkering gebruikt worden bij plaatsen cementdekvloer
Nadelen:
Enkele voorzieningen bevinden zich in de cementdekvloer ter plaatse van de
aangegeven locatie (zie eindrapport paragraaf 3+3·)
De voorziening dient drukbestendig te zijn met betrekking tot het menselijk gewicht
en eventueel kast en andere voorwerpen
Vuil, water e.d. kan in de voorziening lopen
De uitvoering bevindt zich in de natte afbouw waardoor extra voorzorgsmaatregelen
benodigd zijn
Niet eenvoudig uitbreidbaar qua grootte binnen de cementdekvloer
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Opbouw als plint

Opbouw als plint

Voordelen:
Voor gebruiker en installateur is deze positie van de draden & kabels goed bereikbaar
en daardoor flexibel
De uitvoering bevindt zich gedurende de droge afbouw
De voorziening is qua grootte uitbreidbaar
Ter plaatse van de positie is een gebruiker gewend een plint te hebben
Nadelen:
De voorziening bevindt zich in het zicht van de gebruiker (niet esthetisch
verantwoord/ gewenst)
Ter plaatse van de deursparing kan een knelpunt optreden

•

In ruwe- en cementdekvloer

In ruwe- en cementdelevloer

Voordelen:
Nadelen:
Vanwege constructief onderzoek vervalt deze werkwijze
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In cementdekvloer en als opbouw

In cementdekvloer en als opbouw

Voordelen:
Voor gebruiker en installateur is deze positie van de draden & kabels goed bereikbaar
en daardoor flexibel
Ter plaatse van de opbouw is een gebruiker gewend een plint te hebben
- Weggewerkt in een niet constructieve bouwlaag
Nadelen:
Enkele voorzieningen bevinden zich in de cementdekvloer ter plaatse van de
aangegeven locatie (zie eindrapport paragraaf 3+3·)
Vuil, water e.d. kan in de voorziening lopen
De uitvoering bevindt zich deels in de natte afbouw waardoor extra
voorzorgsmaatregelen benodigd zijn
De voorziening bevindt zich in het zicht van de gebruiker (niet esthetisch gewenst)

•

In wand

In wand

Voordelen:
Esthetisch verantwoord aangezien de voorziening niet zichtbaar is
Gebundelde voorzieningen niet zichtbaar voor gebruiker waardoor eerder
toestemming
Nadelen:
De uitvoering bevindt zich in de ruwbouw waardoor extra voorzorgsmaatregelen
benodigd zijn
De verbinding tussen de draden & kabels en de contactdoos kan knelpunt vormen
Bouwfysisch (geluidstechnisch) kan een knelpunt optreden
Koppeling met prefab gevelelementen kan knelpunt vormen
De voorziening is minder flexibel vanwege bereikbaarheid en niet uitbreidbaar

g8
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E. Positiemogelijkheden aanbieden installatievoorzieningen aan gebruiker (contactdoos)

In wand; <5oomm boven ruwe vloer

Voordelen:
Vanwege de bereikbaarheid is de contactdoos flexibel in te richten
De contactdoos is weggewerkt in de wand waardoor esthetisch verantwoord
De hoogtepositie (rond 300-350) is een gebruikelijke hoogte voor een gebruiker
waardoor de acceptatiegraad groter is dan bij een lage positionering
Nadelen:
De positionering is een constructief aandachtspunt, maar wel mogelijk (rekening
houden met mazen in het wapeningsnet)
De sparing dient in de ruwbouw verwezenlijkt te worden
De sparing, gemaakt in de ruwbouw, is niet uitbreidbaar
Bij positie ter hoogte van cementdekvloer kan vuil, water e.d. in contactdoos lopen.
Bij binnenwanden kan contactdoos wellicht niet tegenover elkaar geplaatst worden.
•

In cementdekvloer; < 500 uit wand

In cementdekvloer;< 500 uit wand

Voordelen:
De contactdoos is weggewerkt in de vloer waardoor toegankelijk en flexibel
De contactdoos is weggewerkt in een niet constructieve bouwlaag
Iedere positie is mogelijk gedurende de uitvoering
Voorziening kan als hoogtemarkering gebruikt worden bij plaatsen cementdekvloer
Nadelen:
Vuil, water e.d. kan in voorziening lopen; contactdoos kan niet afgeschermd worden
De sparing, gemaakt in de natte afbouw, is niet uitbreidbaar
De positie is niet gangbaar voor een gebruiker. Zal hierdoor wellicht in eerste
instantie negatief reageren.

99

Bijlagen Afs tud err_ap'--'p'---o_r_t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T
----.cU..__e

•

Opbouw als plint

Opbouw als plint

Voordelen:
Voor gebruiker en installateur is deze positie van de contactdoos goed bereikbaar
De uitvoering bevindt zich gedurende de droge afbouw
De voorziening is qua grootte uitbreidbaar
Iedere positie is mogelijk
Nadelen:
Vuil, water e.d. kan in voorziening lopen en contactdoos kan niet afgeschermd
worden
De positie is niet gangbaar voor een gebruiker. Zal hierdoor wellicht in eerste
instantie negatief reageren.

•

In ruwe- en cementdekvloer

In ruwe- en cementdekvloer

Voordelen:
Voor gebruiker en installateur is deze positie van de contactdoos goed bereikbaar
Iedere positie is mogelijk gedurende de uitvoering en de contactdoos kan niet
afgeschermd worden
Nadelen:
Vuil, water e.d. kan in de voorziening lopen
De sparing, gemaakt in de natte afbouw, is niet uitbreidbaar
De positionering is niet gangbaar voor een gebruiker. Zal wellicht negatief reageren
in eerste instantie
De sparing voor de contactdoos dient verwezenlijkt te worden gedurende de
ruwbouwfase en de natte afbouwfase
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In cementdekvloer en als opbouw

In cementdekvloer en als opbouw

Voordelen:
Voor gebruiker en installateur is deze positie van de contactdoos goed bereikbaar en
daardoor flexibel
Weggewerkt in een niet constructieve bouwlaag
Iedere positie is mogelijk gedurende de uitvoering
Nadelen:
Vuil, water e.d. kan in de voorziening lopen
Enkele voorzieningen bevinden zich in de cementdekvloer ter plaatse van de
aangegeven locatie (zie eindrapport paragraaf 3+3·)
De uitvoering bevindt zich deels in de natte afbouw waardoor extra
voorzorgsmaatregelen benodigd zijn
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F. Positiemogelijkheden gebundelde voorzieningen ter plaatse van binnenwanden

•

Bij alle wanden van een vertrek

Bij alk wanden van een vertrek

Voordelen:
Optimale flexibiliteit bij positionering van een functie binnen gebundelde
voorzieningen
Maximale uitbreidbaarheid voorhanden
Nadelen:
Ter plaatse van deursparingen kan knelpunt optreden
Op binnenwanden kan het aanbrengen van een dubbele voorziening qua constructie
enjofbouwfysica een knelpunt zijn
Op alle wanden van een vertrek voorzieningen aanbieden betekent maximale
materiaal- en arbeidskosten

•

Alleen bij buitenwanden woning

AUun bij buitenwanden woning

Voordelen:
Geen, of nagenoeg geen, hinder van deursparingen
Aanbieden van mogelijke uitbreiding kan mogelijkheid zijn
Wanneer voorzieningen op minder wanden worden aangebracht betekent dit minder
materiaal- en arbeidskosten
Nadelen:
Geen standaard maximale flexibiliteit voorhanden
Men kan vanuit het PvE eisen dat er voorzieningen op binnenwanden aangebracht
dienen te worden
Bij prefab gevelelementen kunnen knelpunten ontstaan bij de positionering van
voorz.
102
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•

Bij drie wanden per vertrek, niet dubbel aangebracht per wand

!

Bij drie wanden per vertrek, niet dubbel aangebracht per wand

Voordelen:
Aanbieden van mogelijke uitbreiding kan mogelijkheid zijn
Voorzieningen op 3 van de 4 wanden voldoen, volgen elektricien, aan de
gebruiksvriendelijkheid en zijn dus flexibel
Voorzieningen op de binnenwanden kunnen altijd geplaatst worden aangezien
dubbele voorzieningen op één wand niet voorkomen
Nadelen:
Ter plaatse van deursparingen kan knelpunt optreden
Geen standaard maximale flexibiliteit voorhanden

•

Bij alle wanden en bij gezamenlijke wand voorzieningen doorkoppelen

..

Bij alle wanden en bij gezamenlijke wand voorzieningen doorkoppelen

Voordelen:
Op alle wanden worden voorzieningen aangeboden. Na genoeg maximale
uitbreidbaarheid voorhanden
Voorzieningen op 3 van de 4 wanden voldoen, volgens elektricien, aan de
gebruiksvriendelijkheid en zijn dus flexibel
Nadelen:
Ter plaatse van deursparingen kan knelpunt optreden
Op één zijde van de binnenwand wordt een beperkte uitbreidbaarheid aangeboden
Doorvoeren naar een naastliggende ruimte, ter plaatse van de binnenwand, kan
bouwfysisch knelpunt vormen
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•

Alleen op de binnenwanden van een woning
I

AUun op de binnenwanden van un woning

Voordelen:
Aanbieden van mogelijke uitbreiding kan mogelijkheid zijn
Wanneer voorzieningen op minder wanden worden aangebracht, betekent dit minder
materiaal- en arbeidskosten
Werkzaamheden vallen alleen binnen de afbouwfase
Nadelen:
Ter plaatse van deursparingen kan knelpunt optreden
Geen standaard maximale flexibiliteit voorhanden
Op binnenwanden kan het aanbrengen van een dubbele voorziening qua constructie
enjofbouwfysica een knelpunt zijn
Men kan vanuit het PvE eisen dat er voorzieningen op woningscheidende wanden
aangebracht dienen te worden

•

Enkel op wanden die opdrachtgever wenst
-------------~
I
I

r------------I

I ~
I ~
I U
I

Enkel op wanden die opdrachtgever wenst

Voordelen:
Dit is een vorm van consumentgericht bouwen. De klant krijgt dat wat hij wenst
Materiaal- en arbeidskosten liggen op het niveau van de wensen van de opdrachtgever
Nadelen:
De voorzieningen vallen door deze methode buiten het concept
levensloopbestendigheid
Geen standaard maximale flexibiliteit voorhanden
Wanneer op binnenwanden dubbele voorzieningen worden aangebracht kan dit qua
constructie en j bouwfysica een knelpunt zijn.
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G. Positiemogelijkheden gebundelde voorzieningen ter plaatse van deursparingen

•

Gebundelde voorzieningen niet ter plaatse van een deursparing

Gebundelde voorzimin11:en nU:t ter IJlaatse van een deursiJ(lrinll:

Voordelen:
Geen kostenverhoging door "speciale" oplossing omtrent deursparing
Geen specifieke voorzieningen nodig voor gebundelde voorzieningen bij
deursparingen
Woning zonder drempel (rolstoeltoegankelijk) is mogelijk
Nadelen:
Voorzieningen aan beide zijden van de gevelopening zijn niet met elkaar gekoppeld.
Dit kan een knelpunt zijn

•

Gebundelde voorzieningen ter plaatse van een deursparing in drempel

Gebundelde voorzU:ningen ter plaatse van een deursparing in drempel

Voordelen:
Voorzieningen, aan beide zijden van de deuropening, zijn met elkaar gekoppeld
De gebundelde voorzieningen zijn ter plaatse van de dorpel flexibel en uitbreidbaar
Nadelen:
Er dient een speciale drempel ontwikkeld te worden waar voorzieningen doorheen
lopen
Koppeling tussen de gebundelde voorzieningen ter plaatse van de wand én de
drempel kan een knelpunt vormen
Een woning is hierdoor standaard niet rolstoeltoegankelijk

TU e
•

Gebundelde voorzieningen ter plaatse van een deursparing in cementdekvloer

Gebundelde voorzieningen ter plaatse van een deursparing in cementdekvloer

Voordelen:
Voorzieningen, aan beide zijden van de deuropening, zijn met elkaar gekoppeld
De gebundelde voorzieningen zijn ter plaatse van de deursparing flexibel
Woning zonder drempel (rolstoeltoegankelijk) is mogelijk
Nadelen:
Activiteit om voorziening ter plaatse van de deursparing aan te brengen dient te
worden uitgevoerd gedurende de natte afbouw
De voorziening in de cementdekvloer is niet uitbreidbaar
Koppeling tussen de gebundelde voorzieningen ter plaatse van de wand én onder de
deuropening kan een knelpunt vormen

•

Gebundelde voorzieningen ter plaatse van een deursparing in kozijn

Gebundelde voorzieningen ter plaatse van een deursparing in kozijn

Voordelen:
Voorzieningen, aan beide zijden van de deuropening, zijn met elkaar gekoppeld
De gebundelde voorzieningen zijn ter plaatse van de deursparing flexibel
Een bestaande methode die wordt aangeboden door Bruynzeel
Woning zonder drempel (rolstoeltoegankelijk) is mogelijk
Nadelen:
De voorziening in het deurkozijn is niet uitbreidbaar
Wellicht een kostenongunstige methode
Koppeling tussen de gebundelde voorzieningen en het deurkozijn kan knelpunt
vormen
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H. Methoden voor koppeling tussen contactdozen en draden & kabels

•

Kabels schakelen met behulp van plug&play verbinding

Kabels schakelen met behulp van pluge{play verbinding

Voordelen:
Een bestaand product dat in opkomst is binnen de installatiebranche
Door elektricien en bewoner kan eenvoudig en veilig afgetakt worden
Elke type stroom kan door deze draden gestuurd worden
Nadelen:
De kosten liggen hoger dan bij traditionele bedrading
De plug&play verbinding neemt ruimte in beslag binnen de gebundelde
voorzieningen
Alle elektrische installatievoorzieningen binnen de gebundelde voorzieningen dienen
uitgerust te zijn met hetzelfde plug&play principe
De stekker kan niet door een standaard elektraleiding gevoerd worden

•

'Prik'-leiding

'Prik'-leiding

Voordelen:
Op elke gewenste positie kan stroom afgetakt worden van de "moederkabel"
Door elektricien en gebruiker kan eenvoudig en veilig afgetakt worden
Nadelen:
Het aftakken van stroom neemt meer ruimte in beslag dan de traditionele methode
Het systeem is ontwikkeld voor toepassing aan plafond en niet voor in een kabelgoot
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Leiding via wandcontactdoos doorkoppelen

Leiding via wandcontactdoos doorkoppelen

Voordelen:
Er hoeft geen extra koppelstuk aanwezig te zijn tussen kabel en contactdoos
Aansluiting kan op traditionele wijze uitgevoerd worden
Nadelen:
Door het doorkoppelen dient de lengte van de kabel flexibel te zijn
Aansluiting kan niet door bewoner bewerkstelligd worden

•

Klikken in sporen

Klikken in sporen

Voordelen:
Door elektricien en bewoner kan eenvoudig en veilig afgetakt worden
Nadelen:
De kosten liggen hoger dan bij traditionele bedrading
De sporen-verbinding neemt meer ruimte in beslag binnen de gebundelde
voorzieningen ten opzichte van de traditionele methode
Het systeem is ontwikkeld voor toepassing aan plafond en niet voor in een kabelgoot.
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I. Methoden esthetische afwerking gebundeld systeem

•

Standaard maat afdekplaten

Standaard maat afdekplaten

Voordelen:
Bij positiewijziging van een wandcontactdoos kan één afdekplaat vervangen worden
door een plaat met sparing
Bij een kliksysteem kunnen de afdekplaten eenvoudig verwijderd worden wat
tijdsbesparing oplevert
Methode is flexibel en uitbreidbaar
Nadelen:
Er dienen verschillende varianten voor de afwerking van platen ontwikkeld te worden
om aan de esthetische wensen van bewoners tegemoet te komen
Bij positionering van een contactdoos op de rand van twee afdekplaten, dienen beide
aangepast te worden

•

Afdekplaat op maat afsnijden 1inkorten 1uitboren (uitsparing waar nodig)

Afdekplaat op maat afsnijden I inkorten I uitboren (uitsparing waar nodig)

Voordelen:
Op elke gewenste positie kan een sparing in de afdekplaat verwezenlijkt worden,
hierdoor dus flexibel
Nadelen:
Er dient altijd zaagwerk aan te pas te komen
Reeds gemaakte sparingen zijn altijd zichtbaar
Deze methode is, in principe, niet uitbreidbaar
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•

Vloerafwerking over gebundelde voorzieningen (uitsparing waar nodig)

Vloerajiverking over gebuntklde voorzieningen (uitsparing waar nodig)

Voordelen:
Er dient geen speciale afdekplaat ontwikkeld te worden
Bewoners kunnen zelf het type vloerafwerking kiezen
Deze methode kan toegepast worden aangezien een bewoner zelf niet vaak de positie
van zijn elektrische voorzieningen zal aanpassen
Nadelen:
In de vloerafwerking dienen sparingen voor bijv. de contactdozen gemaakt te worden
Positie van wandcontactdozen dient voor het plaatsen van de afwerking bekend te
zijn
Bij toegang tot de gebundelde voorzieningen dient de vloerafwerking verwijderd te
worden, of er dienen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden
Niet uitbreidbaar en minder flexibel
•

Wandafwerking over gebundelde voorzieningen (uitsparing waar nodig)

Wanda/Werki~~~~: over gebundelde

voorzieningen

(uitspari~~~~: waar

nodig)

Voordelen:
Er dient geen speciale afdekplaat ontwikkeld te worden
Bewoners kunnen zelfhet type wandafwerking kiezen
Deze methode kan toegepast worden aangezien een bewoner zelf niet vaak de positie
van zijn elektrische voorzieningen zal aanpassen
Nadelen:
In de wandafwerking dienen sparingen voor bijv. de contactdozen gemaakt te
worden.
Positie van wandcontactdozen dient voor het plaatsen van de afwerking bekend te
zijn
Bij toegang tot de gebundelde voorzieningen dient de wandafwerking verwijderd te
worden, of er dienen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden
Niet uitbreidbaar en minder flexibel
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Gleuf in afdekkap waardoor contactdoos aan kan sluiten op draden en kabels

Gkuf in afdekkap waardoor contactdoos aan kan sluiten op draden en kabels

Voordelen:
In afdekkap hoeven geen sparingen aangebracht te worden
Flexibel systeem omdat elke positie verkregen kan worden
Nadelen:
De contactdoos kan niet semi-geïntegreerd worden in de gebundelde voorzieningen,
enkel als opbouw
Vuil en water kunnen eenvoudig in de gebundelde voorziening binnendringen
Vanwege de verplichte opening, over de gehele lengte van de gebundelde
voorziening, kunnen esthetische knelpunten ontstaan richting de gebruiker
De afwerking is in principe niet uitbreidbaar

•

Gleuf in afdekkap waardoor contactdoos aan kan sluiten op draden en kabels

Gkuf in afdekkap waardoor contactdoos aan kan sluiten op draden en kabels

Voordelen:
In afdekkap hoeven geen sparingen aangebracht te worden
Flexibel systeem omdat elke positie verkregen kan worden en eventueel ook
uitbreidbaar
Nadelen:
De contactdoos kan niet semi-geïntegreerd worden in de gebundelde voorzieningen,
enkel als opbouw
Vuil en water kunnen eenvoudig in de gebundelde voorziening binnendringen
Vanwege de verplichte opening, over de gehele lengte van de gebundelde
voorziening, kunnen esthetische knelpunten ontstaan richting de gebruiker
De afwerking is in principe niet uitbreidbaar
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I. Methoden flexibele positionering wandcontactdozen buiten gebundeld systeem

•

Printplaatleiding van wandcontactdoos naar gebundelde voorzieningen in wandfvloer

Printplaatleiding van wandcontacldoos naar gebundelde voorzü:ningen in wandjvloer

Voordelen:
De wandcontactdoos kan op iedere locatie in een wand gepositioneerd worden
De printplaatleiding kan in de afbouw gemonteerd worden waardoor geen
programmatiegaten benodigd zijn
Nadelen:
De koppeling tussen printplaatleiding en elektravoorzieningen zijn niet standaard
waardoor producten aangepast dienen te worden. Ongunstig voor het kostenaspect.
De printplaatleiding dient weggewerkt te worden achter een stuklaag of tegelwerk

•

Wandcontactdoos instorten en met kegel bevestigen op gebundelde voorzieningen

Wandcontactdoos instorten en met kegel bevestigen op gebundelde voorzü:ningen

Voordelen:
De wandcontactdoos kan op iedere locatie in een wand gepositioneerd worden
Bestaande producten kunnen toegepast worden
Nadelen:
Kegel wordt in gebundelde voorziening geboord. De koppeling kan een knelpunt
vormen aangezien, na de stortfase, een gat in de gebundelde voorziening geboord
moet worden om een aansluiting tussen de elektrabuis en draden & kabels te
verwezenlijken
De stortnaad afkomstig van de kim bevindt zich tussen de draden & kabels en de
contactdoos. Dit kan binnen het tunnelgietbouwproces een knelpunt zijn
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Leiding op traditionele wijze (aansluitbocht) aansluiten op gebundelde voorzieningen

Leiding op traditionele wijze (aanstuitbocht) aanstuiten
op gebundelde voorzieningen

Voordelen:
De wandcontactdoos kan op iedere locatie in een wand gepositioneerd worden
Bestaande producten kunnen toegepast worden
Nadelen:
De koppeling kan een knelpunt vormen aangezien een gat in de gebundelde
voorziening geboord moet worden om een aansluiting tussen de elektrabuis en
draden & kabels te verwezenlijken
Bevestiging volgens de huidige methode. Programmatiegaten worden niet geheel
geëlimineerd
De stortnaad afkomstig van de kim bevindt zich tussen de draden & kabels en de
contactdoos. Dit kan binnen het tunnelgietbouwproces een knelpunt zijn

•

Sparingen in wand aansluiten op gebundelde voorzieningen wand ander vertrek

Sparingen in wand aansluiten op gebundelde voorzieningen wand ander vertrek

Voordelen:
In een badkamer mag geen kabelgoot aangebracht worden. Met behulp van deze
oplossing kunnen voorzieningen uit een naastgelegen vertrek doorgekoppeld worden
Nadelen:
Er dient op traditionele wijze gefreesd en afgewerkt worden
Door de koppeling met een naastgelegen vertrek kan een bouwfysisch knelpunt
ontstaan
De voorzieningen zijn noch flexibel noch uitbreidbaar
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Sparingen in wand aansluiten op gebundelde voorzieningen vloer ander vertrek

Sparingen in wand aansluiten op gebundelde voorzieningen vloer ander vertrek

Voordelen:
In een badkamer mag geen kabelgoot aangebracht worden. Met behulp van deze
oplossing kunnen voorzieningen uit een naastgelegen vertrek doorgekoppeld worden
De doorkoppeling komt uit ter plaatse van de cementdekvloer. De opening kan
daardoor gevuld worden zodat een bouwfysisch knelpunt uitblijft
Nadelen:
Er dient op traditionele wijze gefreesd en afgewerkt te worden
De voorzieningen zijn noch flexibel noch uitbreidbaar

•

Sparing in wand aansluiten op gebundelde voorzieningen ander vertrek (wandfvloer)

Sparing in wand aansluiten op gebundelde voorzieningen ander vertrek (wandj vloer)

Voordelen:
De gebundelde voorzieningen kunnen beter optimaal benut worden
In vertrekken waar weinig vraag is naar elektrische voorzieningen kan met geringe
kosten een oplossing gecreëerd worden
Nadelen:
Er dient op traditionele wijze gefreesd en afgewerkt te worden
Door de koppeling met een naastgelegen vertrek kan een bouwfysisch knelpunt
ontstaan
De voorzieningen zijn noch flexibel noch uitbreidbaar
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4.3. Morfologisch overzicht met structuurlijnen
Op de volgende twee pagina's zijn twee A3 pagina's toegevoegd waarop
• het morfologisch overzicht met de zes verschillende structuurlijnen staat weergegeven
• een overzicht van de zes structuurlijnen met werkwijzen en structuurschets staat
weergegeven.
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4.4. Beschrijving zes structuurlijnen

Binnen het morfologisch overzicht zijn zes structuurlijnen getrokken die ieder een mogelijke
alternatieve methode vormen. Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van iedere structuurlijn is
binnen deze bijlage een beschrijving gegeven van de structuurlijn met zijn verschillende werkwijzen.
Per structuurlijn is een schematische schets weergegeven, samen met alle werkwijzen. Deze
werkwijzen staan groter afgebeeld binnen voorgaande bijlage 4-3Structuurlijn 1

Figuur 4.1: Schematische schets structuurlijn 1
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Figuur 4.2: Werkwijzen structuurlijn 1

Structuurlijn 1 is een alternatieve methode waarbij
de draden & kabels losgekoppeld zijn van de
contactdozen. De draden & kabels bevinden zich in
de cementdekvloer en de contactdozen in de wand.
Deze zijn 3oomm boven de ruwe vloer
gepositioneerd.
Gekozen is om de draden & kabels te bundelen
binnen een omhulsel; dit vanwege de vele voordelen
ten opzichte van de werkwijze waarbij een sparing
in het beton zou worden verwezenlijkt.
Daarnaast is gekozen om de gebundelde
voorziening, per verdieping geheel te koppelen. Alle
voorzieningen binnen de gebundelde voorziening
kunnen aan elkaar gekoppeld worden en de
alternatieve methode fungeert daardoor als één
geheel
per
bouwlaag.
Alle
elektrische
installatievoorzieningen zijn dus gekoppeld met de
meterkast.
Met betrekking tot de flexibiliteit is gekozen om
elektrische installatievoorzieningen op alle vier de
wanden van een vertrek te plaatsen en gebruik te
maken van gestekkerde elektriciteitskabels.
Ten behoeve van de levensloopbestendigheid
worden de draden & kabels, ter plaatse van een
deursparing, in de cementdekvloer doorgevoerd.
Hierdoor is een woning zonder drempels mogelijk.
Ten slotte worden bij deze alternatieve methode de
draden & kabels weggewerkt onder de
vloerafwerking.
Hoofdprincipe van structuurlijn 1 is dat
contactdozen op, een bewoners bekende, hoogte
worden aangeboden. Een bewoner ondervindt
daardoor geen verschil, op gebied van posities,
tussen de huidige methode en de alternatieve
methode.
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Structuurlijn

2

Figuur 4-J: ScMmatiscM scMts structuurlijn 2
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Structuurlijn 2 is een alternatieve methode waarbij
de draden & kabels losgekoppeld zijn van de
contactdozen. De draden & kabels bevinden zich in
de cementdekvloer en de contactdozen in de wand.
Deze zijn echter wel tegen de draden en & kabels
aan gepositioneerd.
Gekozen is om de draden & kabels te bundelen
binnen een omhulsel; dit vanwege de vele voordelen
ten opzichte van de werkwijze waarbij een sparing
in het beton zou worden verwezenlijkt.
Daarnaast is gekozen om de gebundelde
voorziening, per verdieping geheel te koppelen. Alle
voorzieningen binnen de gebundelde voorziening
kunnen aan elkaar gekoppeld worden en de
alternatieve methode fungeert daardoor als één
Alle
elektrische
geheel
per
bouwlaag.
installatievoorzieningen zijn dus gekoppeld met de
meterkast.
Met betrekking tot de flexibiliteit is gekozen om
elektrische installatievoorzieningen op alle vier de
wanden van een vertrek te plaatsen en gebruik te
maken van gestekkerde elektriciteitskabels.
Ten behoeve van de levensloopbestendigheid
worden de draden & kabels, ter plaatse van een
deursparing, in de cementdekvloer doorgevoerd.
Hierdoor is een woning zonder drempels mogelijk.
Ten slotte worden bij deze alternatieve methode de
draden & kabels weggewerkt onder de
vloerafwerking.
Hoofdprincipe van structuurlijn 2 is dat de
contactdozen zich in de wand bevinden, maar wel
tegen de draden & kabels aan. Hierdoor is een
koppeling tussen beide eenvoudig te realiseren.
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Figuur 4.4: Werkwijzen structuurlijn 2
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Structuurlijn 3

5: Schematische schets structuurlijn 3
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Structuurlijn 3 is een alternatieve methode waarbij
de draden & kabels losgekoppeld zijn van de
contactdozen. De draden & kabels bevinden zich in
het hart van een wand en de contactdozen aan het
oppervlakte van een wand. Beide voorzieningen zijn
op 30omm boven de ruwe vloer gepositioneerd.
Gekozen is om de draden & kabels te bundelen
binnen een omhulsel; dit vanwege de vele voordelen
ten opzichte van de werkwijze waarbij een sparing
in het beton zou worden verwezenlijkt.
Daarnaast is gekozen om de gebundelde
voorziening, per verdieping geheel te koppelen. Alle
voorzieningen binnen de gebundelde voorziening
kunnen aan elkaar gekoppeld worden en de
alternatieve methode fungeert daardoor als één
geheel
per
bouwlaag.
Alle
elektrische
installatievoorzieningen zijn dus gekoppeld met de
meterkast.
Met betrekking tot de flexibiliteit is gekozen om
elektrische installatievoorzieningen op alle vier de
wanden van een vertrek te plaatsen en gebruik te
maken van een kliksysteem voor de elektriciteit. Met
behulp van sporen kan elektriciteit 'afgetapt' worden
van sporen.
Aangezien de draden & kabels zich in de wand
bevinden vormt de deursparing een barrière.
Gekozen is om de draden & kabels via het
deurkozijn door te koppelen met de andere zijde
van de deursparing.
Hoofdprincipe van structuurlijn 3 is dat alle
elektrische installatievoorzieningen binnen een
wand zijn geplaatst. Een bewoner ondervindt
daardoor geen verschil, op gebied van posities,
tussen de huidige methode en de alternatieve
methode.

Figuur 4.6: Werkwijzen structuurlijn 3
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Structuurlijn 4

Structuurlijn 4 is een alternatieve methode waarbij
de draden & kabels deel geïntegreerd zijn met de
contactdozen. De draden & kabels worden als
opbouwvoorziening geplaatst in een vertrek en de
contactdozen bevinden zich daarachter in de wand.
De contactdozen zijn Ioomm boven de ruwe vloer
gepositioneerd.
Gekozen is om de draden & kabels te bundelen
binnen een omhulsel; dit vanwege de methode op
de draden & kabels buiten een wand of vloer te
plaatsen..
Daarnaast is gekozen om de gebundelde

Figuur 4.7: Schematische schets structuurlijn 4
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voorziening, per verdieping geheel te koppelen. Alle
voorzieningen binnen de gebundelde voorziening
kunnen aan elkaar gekoppeld worden en de
alternatieve methode fungeert daardoor als één
geheel
per
bouwlaag.
Alle
elektrische
installatievoorzieningen zijn dus gekoppeld met de
meterkast.
Met betrekking tot de flexibiliteit is gekozen om
elektrische installatievoorzieningen op alle vier de
wanden van een vertrek te plaatsen en gebruik te
maken van gestekkerde elektriciteitskabels.
Ten behoeve van de levensloopbestendigheid
worden de draden & kabels, ter plaatse van een
deursparing, in de cementdekvloer doorgevoerd.
Hierdoor is een woning zonder drempels mogelijk.
Hoofdprincipe van structuurlijn 4 is het toepassen
van een plintgoot met 'geringe' afmetingen, dit
vanwege de esthetische acceptatie van bewoners. De
contactdozen waardoor deels in een sparing binnen
de wand en deels binnen de plint gepositioneerd.
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Figuur 4.8: Werkwijzen structuurlijn 4
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Structuurlijn 5

Figuur 4.9: Schematische schets structuurlijn 5
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Structuurlijn 5 is een alternatieve methode waarbij
de draden & kabels geïntegreerd zijn met de
contactdozen. De draden & kabels bevinden zich in
de cementdekvloer en de contactdozen daarbinnen.
Deze zijn, in de cementdekvloer, tegen de wand
gepositioneerd.
Gekozen is om de draden & kabels te bundelen
binnen een omhulsel; dit vanwege de vele voordelen
ten opzichte van de werkwijze waarbij een sparing
in het beton zou worden verwezenlijkt.
Daarnaast is gekozen om de gebundelde
voorziening, per verdieping, geheel te koppelen.
Alle voorzieningen binnen de gebundelde
voorziening kunnen aan elkaar gekoppeld worden
en de alternatieve methode fungeert daardoor als
een geheel per bouwlaag. Alle elektrische
installatievoorzieningen zijn dus gekoppeld met de
meterkast.
Met betrekking tot de flexibiliteit is gekozen om
elektrische installatievoorzieningen op alle vier de
wanden van een vertrek te plaatsen en gebruik te
maken van gestekkerde elektriciteitskabels. Ten
slotte worden bij deze alternatieve methode de
draden & kabels weggewerkt onder de
vloerafwerking.
Hoofdprincipe van structuurlijn 5 is dat alle
elektrische installatievoorzieningen binnen de
cementdekvloer worden gepositioneerd.
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Figuur 4.10: Werkwijzen structuurlijn 5

121

TU e
Structuurlijn 6

Figuur 4.11: ScMmatiscM 5CMts structuurlijn 6

Structuurlijn 6 is een alternatieve methode waarbij
de draden & kabels losgekoppeld zijn van de
contactdozen De draden & kabels bevinden zich in
de cementdekvloer en de contactdozen daarboven
als opbouwelement Beide onderdelen zijn tegen de
wand gepositioneerd.
Gekozen is om de draden & kabels te bundelen
binnen een omhulsel; dit vanwege de vele voordelen
ten opzichte van de werkwijze waarbij een sparing
in het beton zou worden verwezenlijkt.
Daarnaast is gekozen om de gebundelde
voorziening, per verdieping geheel te koppelen. Alle
voorzieningen binnen de gebundelde voorziening
kunnen aan elkaar gekoppeld worden en de
alternatieve methode fungeert daardoor als één
geheel
per
bouwlaag.
Alle
elektrische
installatievoorzieningen zijn dus gekoppeld met de
meterkast.
Met betrekking tot de flexibiliteit is gekozen om
elektrische installatievoorzieningen op alle vier de
wanden van een vertrek te plaatsen en gebruik te
maken van gestekkerde elektriciteitskabels.
Ten slotte worden bij deze alternatieve methode de
draden & kabels weggewerkt onder de
vloerafwerking.
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Hoofdprincipe van structuurlijn 6 is dat alle draden
& kabels weggewerkt worden binnen de
cementdekvloer en de contactdozen als opbouw.
Door een "slimme" met de draden & kabels
kunnen
de
contactdozen
zeer
flexibel
gepositioneerd worden binnen een vertrek.
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Figuur 4.12: Werkwijzen structuurlijn 6
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Bijlage 5. Waardering structuurlijnen
5.1. Structuurlijnen. Waardering werkwijzen
Op de volgende pagina is een A3 pagina toegevoegd waarop de waardering per structuurlijn is
weergegeven.
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Structuurlijnen
Waardering werkwijzen ten opzichte van variabele eisen en wensen PvE
Werkwijzen
Functies
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Bijlage 6. Kosten
6.1. Raamcontract W&R 2007 (BAM W&R, 2007)
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6.2. Plattegronden en hoeveelhedenstaat alternatieve methoden

6.2.1. Begane Grond referentiewoning W&R (BAM woningbouw, 2006)
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6.2.2. 1ste Verdieping referentiewoning W&R (BAM woningbouw, 2006)
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6.2.3. Zolder referentiewoning W&R (BAM woningbouw, 2oo6)
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6.2.4. Hoeveelhedenstaat aan de hand van plattegronden

Omschrijving

Eenheid

Kabelgoot

mi

Kabelgoot in dekvloer

mi

Aantal

BG

Aantal
1ste Verd.

Aantal
zolder

TOTAAl

27,3

35·7

5

68

5

2,7

0

7·7

Wieland stekker L=I.500

stuks

I2

I9

2

3I

Wieland stekker L=2.5oo

stuks

3

3

I

7

Wieland stekker L=5.ooo

stuks

4

0

0

4

Wieland stekker L=7.500

stuks

0

I

0

I

Wieland stekker L=IO.ooo

stuks

0

0

I

I

Aantal binnenhoeken plintgoot

stuks

5

9

0

I4

Sparingen gietbouwwand

stuks

II

IO

4

25

Sparingen binnenwanden

stuks

4

13

0

17

n .b. De plattegronden zijn aan de hand van structuurlijn 4 opgesteld. De hoeveelheden per product
voor de structuur lijnen I en 6 zijn afgeleid van bovenstaande hoeveelheden.
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6.3. Kostenoverzicht structuurlijnen
Aansluitend aan deze pagina zijn vier A3 pagina's toegevoegd waarop de kostenoverzichten per
structuurlijn zijn weergegeven, namelijk:
I. Kostenoverzicht structuurlijn 1
11. Kostenoverzicht structuurlijn 4
111. Kostenoverzicht structuurlijn 6
IV. Overzicht minimale kosten structuurlijn 4

