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"Ofu e 0115 project il1 prefnb zlIlIen uitvoeren of niet, zullen we 
bij de voorbereirlil/g vOl/I/et uih'oel'ingsdossier wel beslissen ... 
Wat is trol/weil I/et nllcmal'ief? 
Val/nf eell vroe stndillw ÎlI hel ontwerp scheep gaan met één 
producellt ? Het ollfwerp aanpassen aan zijn 
prodL(ctennnnbod ? De belangen van de bouwheer 
ondergeschikl /IInkEIl {/Oll het productieproces? ... " 

Dergelijke uitspraak hoort men wel eens ... Noch het ene 
(het denken over prefab uitstellen tot de aanbestedings
fase), noch het andere (ontwerpen in functie van slechts 
één pl'Oducent) i aangewezen . 
Van bij h t chet on twerp is h tintere sant de mogelijk
heid van prefab in het achterh ofd t houden, maal' 
daarom bindt men zich niet noodzakelijk aan één produ
cent. 

Prefab beton heeft een aantal troeven. Beton op zich biedt 
heel wat mogelijkheden: mechanische weerstand, brand
weerstand, akoestische isolatie, thermische capaciteit, 
gevarieerd uitzicht, lange levensduur, beperkt onder
houd, ... 
Prefab voegt daar nog voordelen aan toe: betere en 
strenger gecontroleerde materiaaleigenschappen, geen in 
situ bekistingen, snelle montage, voorspanning, ... 

Prefabricage is ed'lter een eig n productiet chnolo ie en 
volgt een eigen ontwerpfilo ofie. H t i niet een variante 
voor in situ beton. Van bij h t sch t ontwerp houdt men 
best een aantal eenvoudi.ge "ontwerpwijzer " voor ogen. 
Het doel van deze gids is die toe te lichten. 

Veel meer kennis is aanwezig bij elke prefab producent, 
maar de basisregels zijn gelijklopend. De ontwerper moet 
zich niet bjnden a~U1 én producent. 
Vandaar dit initiatief van de Federati van de Betonindus
tri (FEBE) en de red ratie van de Belgi che Cementnij
vetheid (FE13ELCEM) om gezamenLijk deze gids uit te 
geven. 

Het ontwerpproces 

Is ontwerp n enerzijd evident, h t blijft anderzijds ook 
mysterieus. Wat g beurt er in het hoofd van de ontwer
per 7 Hoe k mt hij tot een creati ve oplossing 7 Is er een 
verschil hl n associa tief denken en analytisch den
ken 7 ... 

fet ontwel'ppr v lueert van een vage omschrijving 
van noden n wensen naar een gedetailleerde beschrij
ving Véll'l (in h t hIer b ·schouwde geval) een gebouw via 
plannen, g vels, d or ne den, details, bestekbepalingen 
en een meetstaat. 

Er worden hoofdopti.e genomen die daarna uitg werkt 
worden in detail. Het I ·chter zeker geen rechtlijnig 
proce (a). Soms m ten van bij het begin details onder
z eht worden 0111 te cOlltrole.ren of bepaalde hoofd poe 
w I kunnen, om m eten opties herzien worden na hel' 
uitv.rel'k n van details (b). Door ervaring kan men om 
heel wat nodeloze verkenning J1 uit luiten. Maar t"Olitine 
kan ook beletten tot originele oplossingen te komen. 

(a) 

v . r h t ntw rpproces is reeds veel g chreven. Het is (b) 
een proc . dat zowel evident i als my ·terieus ... 
E ident, omdat het da lijks doodop n wordt: lke dag 
moeten men en "ni uwe" problemen apia sen. "Nieuw" 
wiJ hierbij z ggen dat het pr bie m niet te herleiden i tot 
een gek ld pr bie m waarvoor men eventueel e n algo
ritme h . ft, en tappenschema om tot een oploss.in T te 
komen. 
Voor sommige deelproblemen bestaan wellicht reeds 
oplossingen, maar het geheel is zonder voorgaande. 

Kenmerkend vo l' ontwerpproblemen is, dat bij het begin 
niet duid lijk i wat precie d pdl'acht is. Het probleem 
o.m chrijvCJ1 is deel van de opgave. Evenmin i dlLidelijk 
ho ' plos ingen mo ten geëvalueerd w rden. Welke cri-
teria zijn er? Hoe belangrijk zijn ze ten opzid,te van 
elka.ar? Zijn ze onafhan.kelijk? Zijn z voHed ig? Hoe 
I:<unn 11 de prestaties ten opzichte van elk criterium 
gemeten worden 7 ... 



Ontwerpgids, ontwerpwijzers 

Een ontwerpgids kan zeker geen stap voor stap handlei
ding zijn die via een rechtlijnig proces naar de oplossing 
leidt. Dit zou het creatief ontwerpen doden. 

Deze gids bevat wel een aantal "ontwerpwijzers". Ont
werpers kunnen die op een bepaald ogenblik volgen of 
niet. De behandelde thema's staan niet los van elkaar. De 
volgorde waarin men de ontwerpwijzers gebruikt, ligt 
evenmin vast. Ook dat zou het proces te erg vastvriezen. 

De volgende thema's komen aan bod: 

- Drager en inbouw: denken op lange termijn 

- Rasters: hulp of hinder? 

- Stramienmaat : overspanning en herindeelbaarheid 

- Massaplan : vorm en volume, omtrek en oppervlakte 

- Bouwsystemen : CAAD, efficiënte productie en ontwerpvrij
heid 

- Installaties: een onderschatte structuur 

Deze ontwerpwijzers bevatten uiteraard niet alle infor
matie die nodig is om te ontwerpen in prefab. Ze zijn 
hopelijk wel een aanvulling, vooral bekeken vanuit de 
hoek van de ontwerper, bij een aantal algemeen ver
spreide basiswerken. 

BOUWSYSTEMEN 

RASTERS 
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Bouwen met prefab beton - Ontwerpgids 

Bouwsystemen: 
CAAD, efficiënte productie en 
ontwerpvriiheid 

... 

r 
I 

"Door informatisatie ell automatisatie leverel1 wij maatwerk 
tegen de prijs van serieproducten ... " 
Een steeds meer gehoorde slogan, maar meestal onterecht. 
Veel is technisch mogelijk, maar alles heeft zijn prijs: hoe 
meer variatie een robot aankan, hoe duurder hij is. Waar 
veel variatie gewenst is, blijkt de menselijke 
aanpasbaarlleid nog steeds erg competitief te zijn met 
robots. 
De evolutie naar automatisatie is echter onmiskenbaar. 
De betonprefabsector maakt reeds lang gebruik van 
volautomatische mengcentrales, computergestuurde 
transportsystemen voor betonspecie, bekistingen die zich 
hydraulisch openen en sluiten, in carrousels bewegende 
bekistingstafels, robots voor montage van elementen ... 
Ook in de architectuurpraktijk is de geïnformatiseerde 
aanmaak van uitvoeringsplannen, details, besteksteksten, 
en uiteraard presentatietekeningen, gemeengoed 
geworden . 
Computerprogramma's bieden de mogelijkheid om reeds 
tijdens de ontwerpfase van een gebouw allerhande 
prestaties snel door te rekenen en voor verschillende 
varianten te vergelijken. Dergelijke controleberekeningen 
beperken zich vandaag niet langer tot de mechanische 
prestaties van de diverse gebouwdelen (draagvermogen, 
doorbuiging, krimp en kruip ... ). Ook energieverbruik, 
koudebruggen, kostprijs, en verder ook kwalitatieve 
criteria als daglicht, bezonning, geluidsklimaat, efficiëntie 
van circulatie, vorm, ruimte, zichten, en zelfs 
milieuprestaties ... kunnen op een virtueel model getoetst 
worden. 
Parallel met deze evolutie zal de communicatie tussen 
ontwerper, producent en aannemer steeds beter worden 
gestroomlijnd. Zo zal de ontwerper reeds in de fase van 
het schetsontwerp een 3D-model via elektronische drager 
(diskettes, cd, e-mail) doorzenden en snel feedback krijgen : 
technische voorstudie, prijsraming, ruwe tijdsplanning ... 



De periode na de tweede wereldoorlog was gekenmerkt 
door enerzijds een ontwrichte bouwsector en anderzijds een 
belangrijke vraag gezien de verwoestingen van de oorlog en 
een spectaculaire economische ontwikkeling onder invloed 
van het Marshall Plan en grote demografische groei. 

De enorme mogelijkheden van massaproductie in de andere 
sectoren wakkerden het geloof aan dat dezelfde aanpak ook 
de oplossing was voor de bouwsector. Auto-assemblage
bedrijven werden vaak als voorbeeld voor de bouw 
beschreven. Dit zou leiden tot prefabricage en beperkte 
assemblage op de bouwplaats, het vervangen van 
traditionele stielen door machines, ongeschoolde en "nieuw 
geschoolde" werknemers, de toepassing van nieuwe 
materialen, en de ontwikkeling van nieuwe producten. 

Gesloten bouwsystemen 

Vele bouwsystemen op basis van prefabbeton werden 
ontwikkeld. In de zestiger jaren werden die systemen als 
gesloten bouwsystemen omschreven. Bij die systemen werd 
een project, nadat het volledig was uitgewerkt, opgesplitst in 
een aantal bouwdelen die speciaal voor dat project 
geproduceerd werden. Een appartementsblok werd 
bijvoorbeeld opgesplitst in buitenwanden, binnenwanden, 
vloerplaten en trappen in beton. Uiteraard werd bij het 
ontwerp van die bouwdelen gezorgd dat de onderlinge 
verbindingen mogelijk waren. 
Een bedrijf dat dergelijk bouwsysteem leverde, was 
gespecialiseerd in één productietechnologie (bijvoorbeeld 
beton) en de andere componenten werden aangekocht. Men 
diende er dus voor te zorgen dat de aangekochte bouwdelen 
(bijv. ramen en deuren, sanitaire toestellen ... ) pasten in de 
binnen het bedrijf geproduceerde elementen. 
Door de beperkte variatie - de productieseries werden 
immers zo groot mogelijk gehouden - en de hieruit 
voortvloeiende monotonie, kreeg de term "gesloten" een 
sterk negatieve bijklank. 

Semi-open bouwsystemen 

Als reactie daarop ontstonden de semi-open bouwsystemen. 
Ook bij deze aanpak vertrekt men van een ontwerp dat 
opgesplitst wordt in elementen. Door een bepaalde 
maatsystematiek te volgen voor de eigen componenten werd 
het mogelijk om producten van verschillende onafhankelijke 
toeleveranciers te incorporeren. Bijvoorbeeld, als de 
openingen voor ramen en deuren veelvouden zijn van een 
bepaalde module, kan concurrentie ontstaan tussen 
leveranciers. 

Open bouwsystemen 

In een volgend stadium werden dan de open bouwsystemen 
ontwikkeld. Hierbij is het vertrekpunt volledig anders. Niet 
een gegeven ontwerp is het uitgangspunt, maar een reeks 
bouwdelen die op verschillende manieren kunnen 
gecombineerd worden. Met deze bouwdelen - of elementen 
- kan een onbeperkt aantal combinaties worden gemaakt. 
Uiteraard is die reeks elementen van het systeem soms 
groter, soms kleiner, bevat zij soms meer of soms minder 
variatie. 
Alle knoopconfiguraties tussen vloeren, buitenwanden en 
binnenwanden zijn echter opgelost. 
Een 'ontwerpgids' van een specifiek open bouwsysteem legt 
aan de ontwerper uit met welke beperkingen hij moet 
rekening houden, als hij wil dat zijn ontwerp met dat 
bouwsysteem kan gebouwd worden. Een 'elementencatalogus' 
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bevat een systematisch overzicht van de beschikbare 
elementen. Ontwerpgids en elementencatalogus zijn 
kenmerkend voor een open bouwsysteem. Uiteraard 
kunnen, zoals bij semi-open bouwsystemen, componenten 
en subsystemen van onafhankelijke toeleveranciers 
geïncorporeerd worden. 

Belangrijk voor een open bouwsysteem is dat alle mogelijke 
aansluitsituaties vooraf bedacht zijn, zodat het afleiden van 
producten uit een schetsontwerp automatisch kan verlopen. 
Nog belangrijker is dat het productieapparaat kan 
geperfectioneerd worden, zodat het produceren van deze 
voorspelbare variatie kan tegen beperkte kosten. Via zijn 
ontwerpgids maakt de producent immers duidelijk welke 
beperkingen strikt nodig zijn om kosten te besparen bij de 
productie. 
Het concept open bouwsystemen is daarom essentieel bij een 
verdere informatisatie en robotisatie: 
- Een reeks hulpmiddelen binnen een CAAD-pakket 

(bijvoorbeeld een raster) kunnen het voor een ontwerper 
eenvoudig maken om bij zijn ontwerp de regels van een 
open bouwsysteem te volgen. 

- Zelfs als een ontwerp heel schetsmatig is ingegeven, kan 
de computer dit automatisch vertalen in 
detailtekeningen. Schetsmatig wil bijvoorbeeld zeggen 
dat een wand wordt voorgesteld door een vlak loodrecht 
op een horizontaal raster. Met dit vlak (op een plan 
weergegeven als een lijn) worden een aantal kenmerken 
van de wand geassocieerd, mechanische, thermische, 
akoestische prestaties ... 
Eventuele deur- en raamopeningen, raamstijlen enz., 
worden eveneens tot vlakken en lijnen vereenvoudigd. In 
te werken voorzieningen, bijv. schakelaars, 
stopcontacten, ... worden schematisch aangegeven. 
Terwijl de computer dit schetsontwerp omzet in 
klassieke uitvoeringstekeningen, bijv. voor een systeem 
van betonelementen, kan hij signaleren waar de regels 
van de ontwerpgids niet gerespecteerd werden. 

- Vanuit hetzelfde schetsmodel kunnen ook automatisch 
productietekeningen gegenereerd worden. Dit zijn 
tekeningen die gebruikt worden in alle stappen van het 
productieproces van de betonelementen. 

- Nog vanuit hetzelfde model kunnen gedetailleerde 
stuklijsten afgeleid worden, bijvoorbeeld bestellijsten 
voor glas, lijsten met regels en stijlen voor de deur- en 
raamkaders. Met die informatie kUlmen numeriek 
gestuurde machines vanzelfsprekend deze ramen en 
deuren produceren. 

- Uit hetzelfde model zijn ook alle gegevens voor de 
globale planning van het productieproces af te leiden, tot 
en met (bijvoorbeeld) het optimaliseren van de bezetting 
van de tafelbekistingen via een heuristisch programma. 
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Het project wordt volledig uitgewerkt en vervolgens opgesplitst in elementen. 
Ontwerp en productie van deze elementen gaan uit van een beperkt aantal 
typegebouwen. 
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SEMI-OPEN BOUWSYSTEEM 
Het project wordt eveneens integraal uitgewerkt en nadien opg '( 
maatsystematiek kunnen elementen van verschillende loefevera/lf 
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Met een zelfde reeks elementen zijn verschillende projecten realiseerbaar. De catalogus toont alle beschikbare 
elementen, de ontwerpgids legt uit met welke regels en randvoorwaarden de ontwerper rekening dient te houden. 
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Open industrialisatie 

Een dergelijk scenario roept ongetwijfeld bij veel ontwerpers 
de vrees op dat zij zich vanaf het schetsontwerp moeten 
binden aan één producent en diens - weliswaar "open"
bouwsysteem. Vandaar dat er ondertussen alweer een 
verschuiving plaats vond: van "open bouwsysteem" naar 
"open industrialisatie". 

Bij open industrialisatie worden een aantal regels en 
afspraken geformuleerd voor de bouwsector als geheel. Het 
betreft onder andere afspraken wat betreft modulaire 
maatsystematiek : basis terminologie, keuzen voor 
multimodules, voor submodules, afspraken voor 
bouwknopen en voor voegen,... Maatafspraken zijn 
essentieel, maar daarnaast zijn andere afspraken nodig: 
constructieve stabiliteit, thermische prestaties, ... 

Door deze algemene regels worden producten van 
verschillende bouwsystemen onderling uitwisselbaar. Zo 
kunnen bijvoorbeeld vloerelementen gebruikt worden zowel 
bij systemen met dragende wanden, als bij kolom- en 
balksystemen. 

OPEN INDUSTRIALISATIE 

CATALOGI 

+ 
ONTWERPGIDSEN 

SYSTEEM A 

Tevens kunnen open subsystemen geïntegreerd worden in 
verschillende open bouwsystemen. Bijvoorbeeld, ramen en 
deuren, trappen, systemen voor indelingswanden, 
keukenuitrustingssystemen, enz. zijn alle inpasbaar 111 

diverse drager-systemen. 

Zowel producenten als ontwerpers hebben belang bij 
dergelijke afspraken en ontwerpregels. Aan de producent 
van bouwsystemen bieden ze de mogelijkheid om stap voor 
stap de meest geavanceerde technologieën voor een rationele 
productie in voeren. De ontwerper houdt de mogelijkheid 
open om pas later te kiezen uit het aanbod aan 
bouwsystemen (dragende wanden, kolom-balksystemen, 
portieksystemen ... ). Uitwisseling van informatie in het 
stadium van het schetsontwerp laat toe de wensen van de 
bouwheer met kennis van zaken af te wegen tegen de 
beperkingen nodig voor een rationele productie. 

Ruimte, kenmerken, prestaties ... 
die de ontwerper/opdrachtgever 
voor ogen heeft 

Keuze uit het aanbod 
aan bouwsystemen 

SYSTEEM B SYSTEEM C SYSTEEM D 
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Voorbeelden van bouwsystemen met droog geassembleerde 
elementen: 
- kolommen en balken (zie hierboven) 
- kolommen en vloerplaten (zie voorpagina) 
Verbindingen worden vastgezet met een gietmortel. 
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Bouwen met prefab beton - Ontwerpgids 

Drager en inbouw: 
denken op lange termiin 

"Duurzaam bou'wen" is een slogan geworden. Na de 
Conferentie van Rio over duurzame ontwikkeling is men 
zich meer en meer bewust dat onze 
grond toffenv orraad niet oneindig is en dat we bij onze 
ontwikkeling moeten rekenjng houden met de 
bes hikbaarheid van rond toffen voor de volgende 
generaties. 

Het ·oncept duurzame ontwikkeling bevat echter twee 
componenten; duufZllnmheid eH olltwikkelillg. Het eerste is 
b langrijk, maar het tweede 0 k. H t komt er op aan een 
venwicht te vinden rus en v oruitgang, waarop iedere 

maatschappij recht heeft, en leefbaarheid op lange 
termijn. 
Duurzaam bouwen toegepast op beton technologie heeft 
reeds geleid tot oncr t initiatieven: 
- recycleren van metselwerk en beton tot 
puingranulat n : daardoor kan zowel de sloopafvalberg 
vermeden worden als het (l.anspreken van steeds nieuwe 
voorraden; 
- demonteerbaar bouwen: daarbij tracht men 
componenten zoals gevelelementen, vloerplaten, balken, 
kolommen, . .. te ontmantelen en te hergebruiken. Dit 
stelt heel wat eisen aan de verbindingstechnieken maar 
ook aan de logistiek. Waar is een component, die ergens 
afgebroken wordt, nodig? Hoe geraakt hij daar? Waar 
kan hij tijdelijk opgeslagen worden ? .. 

Meer fundamenteel is echter het concept van 
herbruikbare gebouwen. Wie kent zulke 

(vervolg p. 6) 
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Voorbeelden van draagsystemen : de 
stabiliteit van het gebouw wordt 
verzekerd door de diafragmawerking 
van vloeren en stijve verticale 
elementen (trapkokers, wanden, 
gevels) 

kern 

DRAGER/INBOUW 
in enge zin: 
zelfde draagstructuur, 
verschillende gevels ... 

DRAAGSYSTEEM 

muur
diafragma 

Voorbeelden, 



-
'an ontsluit:in~g ____ _ 

" ruime zin: DRAGER/INBOU~ I~raagstructuur, het 
de drager omvat e de hoofdleidingen " ysteem en circulaties 

.. 0 0 

trap + galerij 
+ individuele trap 

LEIDINGEN 

Voorbeelden van situering van 
leidingen/kokers 

"ndividuele toegang + 
I trappen 
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DRAGER/INBOUW 
en evolutie in de tijd: 

herinrichting in functie van 
nieuwe noden 

/ 

A : appartement 
S: studio 

DRAGER/INBOUW op schaal van de wijk: 

gang + bureau's 

kantoorlandschap 
+ individuele 
werkcellen 

het project "rust" op een "drager" gevormd door stedenbouwkundige 
voorschriften , wegennet, bestaande infrastructuur, enz. 
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VOORBEELDEN VAN DRAAGSTRUCTUREN IN PREFAB BETON 

1\ r--\! 
I1 

1 

Mogelijke 
situeringen van 
horizontale 
leidingen 

kolommen, balken, 
welfsels 

muren, schijven, panelen, 
vloerplaten, breed platen 
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Situering van 
verticale leidingen 

complexe vormen, 
volledige ruimtes 



reconversieprojecten niet: een kloosterpand dat een 
nieuw leven krijgt als congrescentrum, een herenhuis dat 
heringericht wordt als winkelpand met stedelijke 
appartementen op de verdiepingen, een industrieel 
gebouw dat herrijst als woonproject, ... 
Men moet echter niet alleen kijken naar die grootschalige 
renovaties. Hoe vaak worden doorsnee kantoor
gebouwen niet heringericht voor nieuwe gebruikers of 
voor dezelfde organisatie waarvan de behoeften grondig 
gewijzigd zijn? 
In Groot-Brittannië wordt het begrip GPF gehanteerd: 
genera I purpose factory, een gebouw voor de lichte 
industrie dat welbewust bedacht is om bij zo veel 
mogelijk processen bruikbaar te zijn. 
Voor de woningbouw werden de termen 'drager' en 
'inbouw' reeds in 1961 door Habraken (SAR - Stichting 
Architecten Research) naar voor geschoven. 

Het blijkt immers dat wanneer bepaalde gebouw
onderdelen voldoen aan een aantal prestaties (zoals 
stabiliteit, akoestische isolatie, brandveiligheid, ... ), ze 
dan automatisch een lange technische levensduur 
hebben. Daardoor is het niet altijd aangewezen ze te erg 
op maat van het eerste bouwprogramma te ontwerpen. 
Men moet er van uitgaan dat een woongebouw zal 
omgebouwd worden, dat een kantoor zal heringericht 
worden. 
Wat een lange levensduur heeft, noemen we 'drager', wat 
in die periode aangepast zal worden 'inbouw'. 
Over de inbouw zal een deelgebruiker kunnen beslissen 
zoals één familie in een appartementsblok, één bedrijf in 
een kantoorgebouw. Die delen zijn binneninrichting, 
indelingswanden, niet dragende geveldelen, ... 
Over de drager kan enkel beslist worden voor het 
gebouw als geheel: draagsysteem, hoofdcirculatie, 
hoofdleidingen, gevelpositie,. .. Het concept drager 
omvat dus veel meer dan wat 'constructief dragend' is. 
Beslissingsrecht en levensduur zijn een beter criterium 
om drager en inbouw af te bakenen. 
Het inzicht om in elk gebouw de drager en de inbouw te 
onderscheiden is fundamenteel wat betreft duurzaam 
bouwen. 

Dit concept opent anderzijds meteen een aantal 
mogelijkheden voor rationeel bouwen en prefabricage. 
Er wordt geopteerd voor een meer neutrale drager 
omdat variatie wordt verschoven naar de inbouw (die in 
de toekomst toch regelmatig zal veranderen). Zo komt 
men voor de drager tot meer eenvoud, langere 
productieseries, een mogelijk snellere start van de 
productie, eenvoudiger planning ... 
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Centre Céramique (Maastricht): multifollctioneel gebouw ingebed 
in een historisch stedelijk kader: 



Bouwen met prefab beton - Ontwerpgids 

Massaplan: 
vorm en volume, 
omtrek en oppervlakte 

De beschrijving van een bouwopdracht bevat uiteraard 
nog veel meer dan eisen als" We denken aan een nieuw 
kantoorgebouw van x 111' vloeropperI'lak ... " of "We hebben nood 
aan een industriële opslaghal van y 111' vloer ... " 
Maar toch blijft de omvang van het gebouw een belangrijk 

In het begin van het ontwerpproces dienen er een aantal 
hoofdopties genomen te worden. Wordt het een 
kantoorgebouw van 2, 3, 4 of meer verdiepingen? 
Ligt de diepte van de kantoorvleugel rond de 7 meter, 
rond de 14 meter of rond de 21 m? 
Wordt het een langgerekte opslaghall, of is een vierkantig 
grondplan meer aangewezen? 

Niet altijd is er evenveel keuzevrijheid: 
stedenbouwkundige voorschriften, grondprijzen, de vorm 
van het terrein, ... kunnen het ontwerp in een bepaalde 
richting dwingen. Is die keuzevrijheid er wel, dan is de 
ontwerper zich niet altijd bewust van de gevolgen van de 
keuze voor één bepaald massaplan op de kosten. 

Mogelijke ontwerpvarianten kunnen op heel wat vlakken 
verschillen: windbelasting, funderingsconstructie, 
circulatiezones, terreinbezetting, natuurlijke of gestuurde 
ventilatie, uitbreidingsmogelijkheden, ... Van al deze 
verschillen is men zich duidelijk bewust. 

Even voor de hand liggend zijn invloeden op de kostprijs 
die rechtstreeks volgen uit de uiteenlopende geometrie en 
morfologie. Misschien omdat ze zo evident zijn, worden 
ze soms over het hoofd gezien. 

Twee parameters spelen een hoofdrol: de vorm en de 
afmetingen. Met de effecten van verschillen in vorm en 
afmetingen, en de gevolgen ervan op de kostprijs wordt 
rekening gehouden in de "elementenmethode voor 
kostprijsberekening" . 



MORFOLOGISCHE KEUZES 

compact 

oQ o 0 gefragmenteerd 

scherm 

concentrisch 

Formele ontwerpkeuzes, waarbij een gebouw bv. als baken of 
begrenzing fungeert, een gesloten of open geheel vormt, met een 
compacte of versnipperde lay-out, ... 
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RANDVOORWAARDEN 

aanpalende gebouwen, 
stedenbouwkundige 
regels, ... 

oriëntatie 

vorm van het 
terrein 

... evenals vorm, helling en ondergrond, oriëntatie en bijzondere 
randvoorwaarden van het terrein (incl. stedenbouwkundige 
voorschriften) hebben een voor de hand liggende impact op het 
massaplan van een gebouw. 



FUNCTIONELE KEUZES 

3 

oriëntatie van 
ruimtes 

2 

3 

circulatie
oplossing 

Het massaplan wordt eveneens bepaald door functionele 
ontwerpkeuzes. Bijvoorbeeld, de diepte van een kantoorgebouw zal 
verschillen naargelang geopteerd wordt voor afzonderlijke 
kantoren, een landschapskantoor, of een combinatie van beide. 
Geometrie, afmetingen en oriëntatie van individuele kantoren, 
circulatieruimte en andere ruimtes (vergaderruimte, archief, 
kopieerruimte .. .) hebben implicaties o.a. voor het aantal kolommen 
en de overspanningslengtes, de hoeveelheid gevel, ... 
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INTEGRATIE 

verdieping in 
torengebouw 

deel van 
organisch geheel 

herkenbaar 
in geheel 

Eenzelfde vloeroppervlakte kan geïntegreerd zijn in een groter 
geheel, bv. als typeverdieping in een torengebouw, als onderdeel 
van een vrijere ('organische') configuratie, van een industriëel 
complex,... Afhankelijk hiervan zullen bv. funderingen, 
hoeveelheden buiten- en binnenwanden, trappen, enz. sterk 
verschillen. 



--------------------------------------------------

GELIJKE TOTALE OPPERVLAKTE, VERSCHILLENDE HOEVEELHEDEN BINNEN- EN BUITENWAND, 
4 RUIMTES MET GELIJKE VORM EN OPPERVLAKTE: 

BUITENMUREN BINNENMUREN 
a I 

/ Z Z Z Z Z Z 7 7 
I 

8 4 

b ~ 
/ 

I Z Z Z Z Z Z 7 
I 

10 , ) 
..; 

c 

/ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z -z z z z t.. z Z 7 
1 

13 1,5 

~ 
§lY 

~ 
I Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Z Z Z Z 7 

d 
16 

GELIJKE TOTALE OPPERVLAKTE, VERSCHILLENDE HOEVEELHEDEN BINNENWAND, 
4 RUIMTES MET GELIJKE GEMIDDELDE OPPERVLAKTE: 

~/ _______ ~z ______ ~z~ ____ ~z 

/~' -------Z~--7~--/7 

2 

9 I 7 Z 7 
'1,/.5 
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De impact van vorm en afmetingen kan 
worden geïllustreerd aan de hand van een 
reeks schematische plannetjes: 
Voor eenzelfde vloeroppervlakte is voor een 
vierkant grondplan (a) 20 % minder gevel 
nodig dan voor een rechthoekig grondplan met 
lengte-breedteverhouding 1:4 (b), en 50 % 
minder dan wanneer dezelfde vloeroppervlakte 
in 4 kleine gebouwtjes wordt opgedeeld (d). 
Wordt in dit abstracte voorbeeld de gegeven 
vloeroppervlakte in 4 gelijke vierkanten 
verdeeld, dan wordt meer buitenwand evenwel 
deels gecompenseerd door minder 
binnenwand. 
In de figuren e, fen g is een vierkant grondplan 
op 3 verschillende manieren verdeeld. De 
vereiste hoeveelheid binnenwand wordt niet 
alleen bepaald door het aantal deelruimtes (in 
dit geval 4). Ook de lengte-breedteverhouding 
van die deelruimtes en de spreiding over grote 
en kleine oppervlaktes spelen een rol. 



MASSAPLANNEN 

.. 0 Q 

ELEMENTEN 

VISUALISERING VAN RATIO'S VOOR 1 x1 x1 m3 

(m2 elementlm2 vloeroppervlakte) 

@@ 
0,25 0,75 0.75 0,25 

®~@® 
0,50 0,38 0,81 0,50 0,50 

®@@@® 
0,50 0.56 0.72 0,50 0,50 

®®@@® 
0,25 0,88 0,56 0,75 0,25 

®®@@® 
0,25 1,00 0,50 0,75 0,25 

Vergelijking van de impact van vorm en afmetingen. In het voorbeeld worden 
5 'gebouwen' vergeleken met verschillende massaplannen, maal' telkens bestaande 
uit 64 eenheidsvolumes - in dit voorbeeld met afmetingen 7,2 x 7,2 x 3,6 ml

• Voor de 
verschillende massaplannen zijn de ratio's berekend van vloer op volle grond, 
buitenwand, binnenwand, verdiepingsvloer en dak (ratio = aantal m2 vloer, gevel, 
enz. per m2 bruikbare vloeroppervlakte). Het effect van de geometrie van het 
gebouw op elk van de gebouwde/en ('elementen') wordt op die manier cijfermatig 
uitgedrukt. 
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De elementenmethode 

De elementenmethode voor kostprijsberekening werd 
uitgebouwd in Groot-Brittannië en van daaruit in 
meerdere landen geïntroduceerd. Op het Europese 
continent bekleedde Nederland een pioniersrol bij de 
introductie. Hoewel de basisconcepten dezelfde zijn, 
bestaan er heel wat verschillen wat betreft de concrete 
manier van voorstellen. 

Volgende twee hoofddoelstellingen liggen aan de basis: 
Een methode die bruikbaar is vanaf de eerste 
ontwerpfase, maar die toelaat gedurende het hele 
ontwerpproces steeds met een grotere precisie de prijs 
te ramen. 

- Een methode die niet alleen toelaat ramingen te 
maken maar die tevens een hulpmiddel is om 
correcties aan te brengen als het budget wordt 
overschreden. Het is dus niet alleen een 
kostenramingstechniek maar ook een 
kostenbeheersingstechniek. 

Het hoofdprincipe is een gebouw op te splitsen in 
'gebouwdelen' waar een ontwerper mee werkt. Zij 
worden verder' elementen' genoemd. Wat die onderdelen 
zijn, evolueert in de loop van het proces: in het begin zijn 
het ruw omschreven grotere delen, op het einde 
nauwkeurig gekende details. Elementen zijn zo 
gedefinieerd dat het veranderen van één element zo 
weinig mogelijk andere elementen beïnvloedt. 

Bijvoorbeeld, een zoolfundering kan worden vervangen 
door een funderingsbalk die steunt op zinkputten of door 
een funderingsbalk op paalkoppen. 

Elementen gedefiniëerd als modulaire eenheden. 

::LW 
!lbo 

::1 \ , §: .. / 

Ubo 
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Het verwerken van gegevens bij de elementenmethode 
gebeurt aan de hand van een tabel. In een dergelijke tabel 
worden gegevens van geanalyseerde projecten 
samengevat. Voor een nieuw project stelt men een nieuwe 
tabel samen of men gebruikt een tabel van een project dat 
zo veel mogelijk bij het nieuwe aansluit. 

Een dergelijke tabel is op de volgende pagina afgebeeld. 
Per element wordt één regel van de tabel gereserveerd en 
daarop zijn volgende gegevens te vinden: 

- de omschrijving van het element (naam, 
BB/SfB-code, ... ); 

- de prijs per eenheid van het element. Deze eenheid 
verschilt van element tot element. Bijvoorbeeld: 
- wanden: per vierkante meter; 
- zoolfundering : per strekkende meter; 
- dak: per vierkante meter horizontale projectie; 
- trap: per stuk; 

- de ratio van elk element. Dit is de verhouding van het 
aantal eenheden element tot de totale 
vloeroppervlakte. 

- de prijs van het element per vierkante meter 
vloeroppervlak. Dit is het product van de twee 
voorgaande getallen. 

- de totale kosten per element. Hiervoor dient de prijs 
per vierkante meter vloer vermenigvuldigd te worden 
met de vloeroppervlakte. 

. . . 



Totale vloeroppervlakte = S 

Code Element Eenheidsprijs Eenheid 
BB/SfB 

(13) vloer op grond p1 m2 

(16) zoolfundering p2 m' 

(21)++ buitenwand (incl. openingen) p3 m2 

(22)++ binnenwand (inel. openingen) ... m2 

(23)++ verdiepingsvloer m2 

(24)++ trap stuk 

(27)++ dak ... 

(5-)/(8-) installaties en inrichting 

... 

(9-) werken buiten gebouw 

TOTAAL 

Principes van de project-tabef bij de elementenmethode. 

Voor een aantal elementen is het te omslachtig of 
onmogelijk om een ratio te berekenen, bijvoorbeeld voor 
verlichting of verwarming. Men hanteert dan een prijs 
per vierkante meter vloeroppervlakte. Deze prijs wordt 
genoteerd in de gepaste kolom en kan eveneens met de 
vloeroppervlakte vermenigvuldigd worden om de 
totaalprijs voor het element te kennen. 

Voor weer andere elementen is noch een ratio, noch een 
prijs per vierkante met -r vlo r betekeni vol, bijvoorbe ld 
v or d.e aan luitingsko t n op het penbar rioleringsnet. 
In die gevallen wordt meteen de totaalprij v or het 
elem nt in de la ('st kolom genote .rd. 

Indien men de kolom met de elementprijzen sommeert, 
heeft men de prijs van het project. Deelt men deze 
totaalprijs door de vloeroppervlakte, dan heeft men de 
prijs per vierkante meter vloer. De elementenmethode 
laat toe afzonderlijk te kijken naar het effect van de 
geometrie op de kosten en het effect van de keuze voor 
een technische oplossing voor de elementen op de kosten. 
De geometrie beïnvloedt de ratio. De technische keuzen 
bepalen de eenheidsprijs. De twee samen bepalen de 
uitgaven per vierkant meter vloer voor het beschouwde 
element. 

Belangrijk is ook dat die eenheidsprijs niet alleen de 
bouwkosten kan zijn, maar ook de som van de huidige 
waarde en de gebruikskosten (onderhoud, vervangingen, 
thermische verliezen, ... ) kan omvatten. 

Ratio Prijs Totale prijs per element 
(eenheden /m2 vloer) per m2 vloer 

r1 p1 x r1 p1 x r1 x S 

r2 ... ... 

r3 

... 

pi pi xS 

Pn 

SOM /S SOM 
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Voorbeeld van compact massaplan waarin diverse 
functies zijn geïntegreerd. 

1 - inkom 
2 - refter 
3 - kleedkamers 
4 - balie 

(folo: T. GlObel) 

5 - controle afgewerkte producten 
6 - expeditie 
7 - laad-/ losruimte 
8 - stockage karton 
9 - parking (uitbreidingsruimte) 

10 - kade 
11 - burelen 
12 - computerruimte 
13 - stockage afgewerkte producten 
14 - cv-ruimte 
15 -lift 
16 - conciërgewoning 

5 

o 10 m 
I I 

• • 
13 

• • 

• 

niveau 4,25 

• • 
6 

8 ERTI::JJ 

niveau 0 



Bouwen met prefab beton - Ontwerpgids 

Installaties: 
een onderschatte structuur 

Iedere ontwerper weet dat hij, bij het uitwerken van zijn 
schetsontwerp, de hoofdopties wat betreft de stabiliteit van 
het gebouw in het achterhoofd moet houden: 
overspanningsrichting, primaire balken, positie van 
kolommen, verstijvingselementen tegen de windbelasting ... 

Ook installaties, met inbegrip van eventuele uitbreidingen 
op langere termijn, dienen van bij het schetsontwerp 
bekeken te worden. Zij worden meer en meer belangrijk, ook 
wat betreft de kostprijs. 
De hoofdelementen van het installatienetwerk behoren tot de 
structuur in de betekenis die Habraken daaraan gaf: de 
beslissingen erover overstijgen het beslissingsrecht van de 
individuele gebruiker (bijvoorbeeld de huurder van x m 2 

kantoorruimte op de 4de verdieping). 
Hoofdleidingen vormen evenveel deel van de 'structuur' als 
de constructieve structuur en het hoofdcirculatiesysteem. 
Ze worden dus best bedacht met in het achterhoofd de 
herbruikbaarheid op lange termijn. 

I ' ~ I 
I ' 



De hoofdopties dienen meestal genomen te worden in 
samenhang met de opties voor de draagstructuur, 
bijvoorbeeld: 

Belangrijke verticale stijgleidingen in de kokers die 
instaan voor de windstijfheid. Ook de verticale circulatie 
wordt vaak best daar gesitueerd. 

Horizontale hoofdverdeling in de gangen, aansluitend 
op de verticale kokers. Conflicten tussen hoofdleidingen 
en primaire constructieve elementen dienen opgelost te 
worden. 

Belangrijke aftakkingen op de hoofdleidingen en het 
vloer- en balksysteem dienen samen geconcipieerd te 
worden: strategisch gekozen doorvoeropeningen in 
balken, vertakkingen evenwijdig met de ribben van een 
ribbenvloer, gebruik maken van de holtes 111 

kanaalplaatvloeren, ... 

Meest problematisch bij het ontwerp van leidingnetwerken 
zijn luchtkanalen en fecaliënafvoerIeidingen. De eerste 
omwille van hun grote secties. De tweede omdat de niet 
verwaarloosbare sectie moet gelegd worden in helling. 
Voor fecaliënafvoer kan men de problemen vaak beperken 
door sanitaire ruimtes te groeperen rond de verticale kokers. 
Dit is echter niet altijd mogelijk. Soms wenst men toiletten 
verspreid op te stellen: ziekenhuizen, rust- en 
verzorgingstehuizen, .... 
Voor luchtkanalen is de basisvraag: zijn ze wel nodig? 
Misschien volstaat afvoer en kan de luchttoevoer gebeuren 
langs controleerbare openingen in de gevel. De totale 
gebouwdiepte - een hoofdoptie in een ontwerp - speelt 
hierbij een rol. 

Als luchttoevoer via aanvoerleidingen nodig is, dan is een 
belangrijke vraag: dient er enkel verwarmde lucht 
binnengebracht te worden of is ook koeling gewenst? 
Koeling wordt vooral beïnvloed door de gebruiksbelasting 
eigen aan het bouwprogranulla (computers, specifieke 
machines, kunstlicht, ... ) en door verhitting vanwege de zon. 

Warmtetoevoer door bezonning hangt dan weer af van de 
oriëntatie van het gebouwen het concept van de gevel, 
bijvoorbeeld vaste buitenzonwering die de zon afschermt in 
de zomer, maar die warmtewinsten toelaat in de winter. Als 
de zon binnendringt, is het eventueel mogelijk de warmte te 
bufferen in een thermisch capacitief materiaal en deze 
warmte af te geven als het gebouw dreigt af te koelen. 
Dergelijke thermische capaciteiten moeten echter voldoende 
groot en voldoende bereikbaar zijn, bijvoorbeeld een 
voldoende thermisch capacitieve vloer die niet afgeschermd 
is door een verhoogde computervloer, of door een vals 
plafond. Daar de rechtstreekse zonnestralen invallen op de 
vloer is een niet afgeschermde vloer efficiënter. Bij een 
zichtbaar blijvend plafond kan de verzorgde afwerking die 
mogelijk is bij prefabricage mooi meegenomen zijn. 
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Het principe van deze thermische buffer lijkt veelbelovend, 
maar moet zeker grondig bekeken worden en is altijd 
minder belangrijk dan opwarmingseffecten door 
rechtstreekse zonsinval. De studie van het thermisch gedrag 
van het gebouw hangt dus samen met de constructieve 
opties. 

De nood aan kunstlicht is ook een belangrijk element voor 
het thermisch evenwicht. Gebouwdiepte en vorm, plaats en 
afmetingen van ramen spelen een essentiële rol. Ramen 
bovenaan de gevel van elke verdieping laten het licht veel 
dieper doordringen. Noordorïëntatie laat licht toe maar sluit 
rechtstreekse bezonning uit. 

Een verhoogde vloer en een vals plafond spelen eventueel 
een rol in het thermisch gedrag van het gebouw, maar 
creëren ook veel gebruiksflexibiliteit wat betreft heel wat 
installaties: verlichting, stroomvoorziening, telefonie, 
datacommunicatie, ... 
Telkens dient de vraag gesteld te worden of én een vals 
plafond én een verhoogde vloer nodig is. De constructie van 
een vals plafond is zeker heel wat lichter dan van een 
verhoogde vloer, al was het maar omdat een plafond niet 
begaanbaar moet zijn. 
Aftakkingen van leidingen die uit het vals plafond naar 
beneden komen kUlU1en als storend ervaren worden. De 
aansluitingen van indelingswanden op vals plafond en 
verhoogde vloer vergen de nodige aandacht, inclusief de 
akoestische isolatie en de doorvoeren van leidingen. 

Klassieke verdeelsystemen zijn de volgende: 

Leidingen lopen rond het gebouw in een 
borstweringszone onder de ramen. 

- Leidingen lopen boven een centraal gelegen gang. 
Vandaar wordt naar de gebruiksruimtes tegen de gevel 
afgetakt. Zo nodig kan de plafondhoogte in de gang lager 
zijn zodat de ruimte voor kanalen groter is. 

- Een combinatie van beide vorige is eveneens mogelijk. 

In een aantal ontwerpen wordt gekozen voor de radicale 
oplossing om noch een verhoogde vloer, noch een vals 
plafond te voorzien maar wel de leidingen zichtbaar te laten. 
Door ze op een of andere manier verzorgd af te werken kan 
dit tot een expressieve architectuur leiden. Te veel harde 
oppervlakken voor vloer en plafond kan dan weer 
akoestisch ongewenst zijn. 
Bij een cellenkantoor kan een opbouwsysteem voor 
leidingen op de wanden een oplossing zijn. Dit kan ter 
hoogte van de plint of van het werkvlak. De voeding kan 
gebeuren vanuit de gevel of de gang. 

Duidelijk is dat het concept van de installaties van bij het 
schetsontwerp moet bekeken worden. Het hangt samen met 
oriëntatie van het gebouw, het concept voor de gevel 
(aandeel van het glas, zonwering, ... ), de gebouwdiepte, het 
comfortniveau, de draagstructuur, de circulatie in het 
gebouw, ... 



VORM 

FUNCTIES 

water (koud/warm) 

elektriciteit 
telecommunicatie 

CONTEXT 

I NSTALLATI ES 
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In een gebouw kunnen verschillende 
zones onderscheiden worden, zowel 
verticaal (bijv. :) 
A - bovenverdieping 
B - typeverdieping 
C - gelijkvloerse verdieping 
D - ondergrondse verdieping 
als horizontaal (bijv. :) 
1 - centrale zone 
2, 3, 4, 5 - perifere zones. 

De comfortcriteria (visueel, thermisch, 
akoestisch) en bijgevolg ook de 
prestatie-eisen voor de installaties zijn 
niet noodzakelijk dezelfde in alle 
zones. 

Verticale leidingen en horizontale 
verdeling: boomstructuur toegepast 
op de verschillende soorten 
installaties. 



SITUERING VAN DE 
VERTICALE 

LEIDINGEN : 

HORIZONTALE 
VERDELING: 

boven 
circulatiezone 

langs 
structuurelementen 

langs gevel 

volledige laag 
(valse vloer en/of vals 
plafond) 

centraal/ 
geconcentreerd 

o 
verspreid 

Verticale hoofdleidingen, horizontale verdeelleidingen: 
overzicht van combinatiemogelijkheden, varianten van boomstructuren 

(*) Risico van conflicten tussen leidingen en structuurelementen. 
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DI 

perifeer / 
geconcentreerd 



SITUERING VAN HORIZONTALE LEIDINGEN (PRINCIPE) 

--~ 
... ~~ 

ingewerkt in de 
vloer 

:-.~--..., = 

I---.a....., ;: = :: = 

In vals plafond in verhoogde vloer in vals plafond en in tussenverdieping 
verhoogde vloer 

(lucht-
circulatie) elementen 

verhoogde 
kolom vloer 

TI-element 

balk 

vals plafond (boven lokaal) 

vals plafond (boven gang) 

omgekeerd TI-element met uitsparingen 

- 5 -

SITUERING VAN HORIZONTALE 
LEIDINGEN (VOORBEELDEN) 



In
n

o
g

en
ct

ic
s.

 Z
w

ij
n

a
a

rd
e 

-
a

rc
h.

 S
to

rm
e 

&
 V

an
 R

a
n

st
 

<
 

O
l ëï
ï 

-0
 ~ :::

J 
0

..
 

.....
. 

<D
 

o ::::
r 

:::
J uï
 

o ::::
r 

<D
 

""""
" c 3'
 

.....
. 

<D
 

(J
l 

(;
.l

 
I\

.)
 

11 

A
 

P
l 
~
 

0
-

0
-

""""
" 

c 
o 

_
. 

""""" 
(J

l"
 
3 

ffi c (J
l"

 

IL 1 
I 

, 
~ 

-'~
 

~ 
'7 

C
,i

 OI
O: 

:::
J <' <D
 

O
l c o 

,. I 

:L
 

r
-
-

I 
II 

11
 

11 
11 

111
 

I
I
1

 
11 

11 
il 

1 

I 
. I"

 ]
( 

I1
 

11 
li 

1I1
 

(J
J 

-
-
-
-
-
"
,"

' ....
 -.. -

-"-
""~

"'
-"

\ .;
 

CP
 

11 11 
Ir 

11 

""t
Î I,
 I -...
 

-
-

" 

11 
11 

11 
I 

''
''

-
-

...
...

...
. -

.. -
.. ,._

-- • 

I.,
 

A
A

 

A
 

@
J 1: 

~ 
~ 8

 
w

 
~ 

o 3 

~1
 

(J
J 

(J
J 

~1 
~1 

'B
ou

w
en

 m
et

 p
re

fa
b 

be
to

n 
-

O
nt

w
er

pg
id

s'
 (6

 d
el

en
) 

is
 e

en
 p

ub
li

ca
ti

e 
va

n 
F

E
B

E
L

C
E

M
 (F

ed
er

at
ie

 v
an

 d
e 

B
el

gi
sc

he
 C

em
en

tn
ij

ve
rh

ei
d)

 e
n 

F
E

B
E

 (
F

ed
er

at
ie

 v
an

 d
e 

B
el

O
ni

nd
us

tr
ie

) 
) 

V
 u

.: 
J.

P
. 

J a
co

bs
, 

V
ol

ta
st

ra
at

 8
, 1

05
0 

B
ru

ss
el

 -
W

eU
. 

de
p.

: 
D

/2
00

2/
02

80
/1

6 
A

U
le

ur
s:

 F
. 

D
e 

T
ro

ye
r 

(K
U

L
eu

ve
n)

, N
. 

N
a

er
t (

F
E

B
E

L
C

E
M

) 
IS

B
N

 9
0-

80
71

48
-]

-X
 



Bouwen met prefab beton - Ontwerpgids 

Stramienmaat: overspanning 
en herindeelblaarheiCi 

Een grotere overspanning leidt, bij eenzelfde belasting, tot 
grotere buigspahningen.' Momentep nemen kwadratisch 
toe met de overspanning bij een gelijkmatig verdeelde 
belasting. Daarom is meer wapening of een hogere' .. 
constructiehoogte yPor vloeren en balken nodig. 
Hogere'elementen betekent dan weer meer eigengewicht 
~at nog eens extra buigspanningen oplevert. 
Dikkere vloeren en balken hebben ook als gevolg dat er 
voor eenzelfde gebruikszone nood is aan hogere gevels, 
hoge indelingswanden, hogere trappen, l}ogere 
stijgleidingen, ... 

Dat grotere overspanningen duurder zijn, lijkt dus een 
logisch besluit. 
Echter, grotere overspanningen bieden op hun beurt veel 
meer vrijheid wat betreft indelingsmogelijkheden. Soms 
zijn grote overspanningen absoluut nodig voor de 
geplande activiteiten. 
Extra kosten en de verhoogde bruikbaarheid moeten daarom 
goed afgewogen worden. Hierop wordt verder dieper 
ingegaan voor een 'kolom-balk'-vloersysteem. 
Er wordt verondersteld dat andere elementen 
zorgen voor windstijfheid: stijve kokers, 
verstijvingswanden ... 

:/. . 

...... 



Vloerplaten 

We veronderstellen dat een bepaalde nuttige last per 
vierkante meter vloer moet opgenomen worden (q in 
kNJm 2

). Een plaat met een gegeven doorsnede heeft een 
bepaald eigen gewicht (g in kNJm2

). Op nuttige last en 
eigengewicht dienen volgens Eurocode 2 respectievelijk de 
veiligheidsfactoren 1,5 en 1,35 toegepast te worden. 

Als we veronderstellen dat de plaat scharnierend opligt, is 
het maximaal moment : 

M = (1,35 g + 1,5 q) l' 
max 8 

Hierbij is I de overspanning van de vloerplaat (of 
dakplaat). 

Van elk type plaat (met een gegeven vorm, afmetingen, 
betontype en wapening) kan het moment bepaald worden 
dat maximaal kan opgenomen worden (M*""J Voor een 
gegeven vloerplaat kan een gebruikscurve opgesteld 
worden (fig. a): 

Deze curve kan op twee manieren gebruikt worden: 
- men kent de op te nemen nuttige last en leest af wat de 

maximaal haalbare overspanning is; 
- men kent de gewenste overspanning en leest af wat de 

opneembare nuttige last is. 

Dergelijke grafiek kan opgesteld worden voor een reeks 
vloerplaten die verschillen wat betreft constructiehoogte 
en wapening (fig. b). Een grotere vloerdikte betekent een 
hoger weerstand biedend moment maar ook een groter 
eigengewicht. 

De meeste producenten van prefab-elementen stellen een 
dergelijke reeks curven die hun producten beschrijven ter 
beschikking van de ontwerpers. Daarnaast bieden zij ook 
gebruiksgrafieken aan in verband met de doorbuiging. De 
beperking van een bepaalde doorbuiging kan immers een 
strengere eis zijn dan te voldoen aan een gegeven 
buigweerstand. 

Wat de kostprijs van een gemonteerde vloerplaat betreft, 
kan nu de volgende theoretische redenering worden 
gemaakt. 
Beschouwen we een plaat met een gegeven sectie maar 
verschillende lengte. Een aantal kosten zijn evenredig met 
de hoeveelheid gebruikt materiaal, dus (voor deze 
gegeven doorsnede) met de lengte. Een deel van de 
kosten is vast per plaat: verzagen van platen die als 
extrusieprofiel geproduceerd worden, het plaatsen van 
eindbekistingen, manipulatie bij productie, bij transport 
en bij montage, logistiek, ... 
Als we de totale kosten per plaat uitzetten in functie van 
de lengte vinden we een rechte (fig. c) : 

Prijs per plaat = A + B . I 

- 2 -

Hieruit volgt de prijS per vierkante meter geplaatste vloer 
hyperbolisch daalt als de lengte I toeneemt (fig. d) : 

P .. 2 A B YlJs per m = - + -
b.1 b 

Hierbij is b de breedte van vloerplaat 

Hoe groter de vaste kost per element (A) hoe belangrijker 
het hyperbolische deel. 

NB: Hier wordt uitgegaan van de kost voor een gemiddelde 
transportafstand van de productiehal tot de werf, en van 
een gemiddelde montagekost. Kostencijfers moeten steeds 
met de nodige omzichtigheid gefnterpreteerd worden. In 
sommige gevallen kunnen specifieke omstandigheden bij de 
productie, het transport en de montage er uiteraard toe 
leiden dat de gemiddelde waarden niet van toepassing zijn. 

Voor een reeks vloerplaten wordt de prijs per element 
voorgesteld door een reeks rechten en de prijs per m2 vloer 
door een reeks hyperbolen (fig. e). 

We kunnen deze kostencurve en de gebruikscurve 
combineren: voor een op te nemen nuttige last (q) geeft de 
figuur met de gebruikscurven aan wanneer we, bij 
toenemende overspanning (1), moeten overstappen op een 
meer weerstandbiedend profiel (fig. f: 'zaagtandcurve'). 

De prijs per vierkante meter vloer in functie van de lengte 
wordt, voor elk profiel, gegeven door een dalende 
hyperbool. We volgen dergelijke hyperbool bij toenemende 
over spanning tot we verplicht worden een zwaardere plaat 
te kiezen. Dan zit er een stap in de kostencurve. Het 
resultaat is opnieuw een zaagtandcurve (fig. g) . 

De schatting welke deel van de kosten vast is per element, 
en welk deel stijgt met de lengte beïnvloedt uiteraard het 
verloop van de zaagtandcurve. 
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-4 -

Balken 

Voor de balken geldt een volledig analoge redenering. 

Er bestaat een zeer ruim gamma aan profielen. Deze 
verschillen wat betreft vorm (I-profiel, rechthoekig 
profiel, trapeziumvormig profiel, ... ) en wapening (meer of 
minder gewapend). Elk profiel heeft een eigengewicht, 
een maximaal weerstandbiedend moment, een maximale 
weerstand tegen afschuiving en een buigstijfheid. In het 
geval van balken is vaak afschuiving of doorbuiging 
kritischer dan weerstand tegen buigmomenten. 
Als resultaat bekomen we eveneens een reeks 
gebruiksgrafieken die aangeven wat de maximale nuttige 
last per strekkende meter balk is in functie van de 
overspanning (fig. 11). 

Ook voor balken is een deel van de kostprijs praktisch niet 
afhankelijk van de lengte, dus constant per balk. Een 
ander deel is wel evenredig met de lengte: 
materiaal verbruik, zijbekistingen, ... 
Voor de kosten per balk in functie van de lengte vinden 
we dus een reeks rechten terug. De prijs per strekkende 
meter balk verloopt volgens een reeks hyperbolen (fig. i). 

Indien de balk een gegeven nuttige belasting per 
strekkende meter moet dragen (bijvoorbeeld bij een 
gegeven veldbreedte van de vloerplaat met een gegeven 
nuttige last per vierkante meter vloer), vinden we 
opnieuw een zaagtandcurve terug voor de kostprijs per 
strekkende meter balk: een kostensprong bij het 
overstappen naar een zwaarder type balk, en daarna een 
hyperbolisch dalend verloop tot de volgende 
kostensprong (fig. j , Je). 

Platen en balken samen 

Per vierkante meter vloer wordt de prijs van platen en 
balken samen bekomen door de twee zaagtandcurves te 
combineren: langere vloerplaten hebben als gevolg dat de 
balken zwaarder belast worden. 

Het resultaat is een "ruimtelijke zaagtand" en kan 
benaderend worden voorgesteld in een driedimensionale 
grafiek (fig. I). De prijs per vierkante meter vloer wordt 
weergegeven als een dubbel gebogen hol oppervlak met 
een vrij vlak verloop, d.W.z. zonder uitgesproken 
minimum. 

Dit leidt tot het volgende belangrijke besluit: als grotere 
balk- en vloeroverspanningen de herindeelbaarl1eid, de 
herbruikbaarheid van de structuur in de toekomst 
verbeteren, mag dus zeker niet getracht worden te besparen 
op de kosten van overspanningen. 
Andere elementen (buitengevel, dak, fundering, vloer op 
vol/e grond, afwerking van plafond en vloer, 
binnenwanden, .. .) zul/en vaak een veel grotere rol spelen. 
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Stramienmaat en overspanning 
dienen oordeelkundig gekozen te 
worden. 
- Kleine overspanningen vergen 

een groter aantal steunpunten en 
leiden zo impliciet tot een 
zonering van de ruimte. 
Grotere overspanningen gaan 
gepaard met hogere balken en 
meer wapening, maar bieden 
meer vrijheid wat betreft 
(her) inrichting. 
Kleinere traveelbreedtes maken 
het gebruik mogelijk van kortere 
vloer- of dakelementen, maar 
veronderstellen een groter 
aantal portieken. 

- De draagrichting van de 
structuurelementen vormt een 
ander belangrijk gegeven. 
Ook bij het ontwerp van 
installaties en leidingen moet er 
rekening mee worden gehouden. 
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Bouwen met prefab beton - Ontwerpgids 

Rasters: hulp of hinder? 

. "1'11 'l' 
EI1I B il 

Heel wat gebouwen zijn ontworpen op raster. Ook heel 
wat gebouwen die beschouwd worden als goede 
voorbeelden van architectuur. Sommige ontwerpers 
vinden een raster maar niks, het beperkt hun 
ontwerpvrijheid. 

Anderen vinden rasters een middel om regelmaat, ritme, 
symmetrie en verhoudingen te beheersen. Rasters spelen 
zoals blijkt een rol in het vormelijk debat rond 
architectuur. 

Veel standaardproducten hebben nominale maten die 
veelvouden zijn van elementaire rastermodules. Rasters 
bieden de mogelijkheid om productieseries bij 
prefabricage te vergroten, om de coördinatie tussen 
bouwcomponenten te verzorgen, om de 
omwisselbaarheid van onderdelen te voorzien, om te 
zorgen dat een drager aanpasbaar is, ... 



Rasters worden vaak ten onrechte 
geassocieerd met strakke eenvormige 
lay-outs. Naast allerlei varianten op 
rechtlijnige patronen (bv. tartan) behoren 
rasters op basis van cirkelbogen, ovalen, 
ellipsen echter eveneens tot de 

mogelijkheden (a). 

Randvoorwaarden zoals onregelmatige 
percelen of hellingen hoeven het gebruik 
van rasters niet uit te sluiten. 
Onderbrekingen in rasters of de 
overschakeling op een ander patroon 
bieden overigens vaak interessante 
architecturale aanknopingspunten (b). 

Door middel van uitkragingen, 
raveelconstructies en uitsparingen 
kunnen ook vrije bouwvormen geënt 
worden op een raster (c, d). 

c 

-1- -
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Coördinatiem aten: voorbe I t e Geil 

FUNCTIONEEL 

RUIMTELIJK 

STRUCTUREEL 

STRUCTUREEL 

FUNCTIONEEL 

RUIMTELIJK 

STRUCTUREEL----~ 
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Ergonomie als uitgangspunt voor schetsrasters 

Als men beslist op raster te ontwerpen, welke rastermo
dule moet men dan kiezen? 

De 10 cm (M) is algemeen aanvaard. Dit is echter een 
relatief kleine module. Indien men zoekt naar een grotere 
module om variatie te beperken, wat is dan een goede 
keuze? In heel wat culturen, van Europa tot Japan, vindt 
men de "voet" terug, als maateenheid, maar ook als 
planningsmodule in het horizontaal vlak. Deze module is 
afgerond 3M (30 cm). Het lijkt een pragmatisch uitgangs
punt. 
Al is de 3M-module erg verspreid, vaak is ze nog te klein. 
Men wenst variatie te beperken aan de hand van een nog 
grotere module. Voor die keuze kunnen we ons enkel 
baseren op een aantal functionele en ergonomische 
beschouwingen. 

Twee maten komen veel voor: 60 cm en 90 cm. De 
omhullende breedte van een statisch persoon is afgerond 
6M (60 cm): de dieptemaat voor een kleerkast, het volume 
rond een zittend persoon, ... 
Voor een bewegend iemand is het omhullend profiel 9M 
(90 cm): deurbreedte, douchemaat, een trap voor één 
persoon, ... 
Het zijn telkens afgeronde maten. 
Waar een grotere rastermaat gewenst is, komen vaak een 
aantal combinaties voor: 120, 150, 180 cm ... 

Ruimtes worden ontworpen om een aantal functionele 
activiteiten te herbergen. Soms valt de structuur samen 
met ruimtes, vaak moet een structuurveld op verschil
lende manieren in ruimtes ingedeeld worden. Het is dus 
evident ruimtematen en structuurmaten te baseren op 
veelvouden van de gekozen functionele module. 

Een raster op basis van een functionele module moet 
toelaten in schetsontwerpfase vrij snel een aantal beslis
singen te nemen. Een dergelijk raster kan nooit tot op de 
laatste centimeter verantwoord worden. De functionele 
bruikbaarheid is vooral voor kleine ruimtes kritisch: bad
kamer, WC, inkom, keukens, garage, ... Bij grote ruimtes 
(vergaderzaal, feestzaal, ... ) zijn de functionele eisen min
der strikt gezien de aaneenschakeling van functies die elk 
op zich maar benaderend en statistisch gekend zijn. 

-4-

Per soort maat een andere module 

Op deze functionele beschouwingen is de Belgische 
norm NBN B04-001 gebaseerd. Er worden onder andere 
modules voorgesteld voor functionele maten, voor ruim
tematen en voor structuurmaten in horizontale richting. 
Alle modules passen echter in een samenhangende visie. 

Horizontale coördinatiematen Voorkeursorde 

le 2de 3de 

Structurele coördinatiematen IBM 6M 3M 

Ruimtelijke coördinatiematen 6M 3M lM 

Functionele coördinatiematen 3M lM M/2 

Technische coördinatiematen lM M/2 M/4 

Afhankelijk van het project kan de ontwerper een meer 
strikte modulering nastreven (1e voorkeur) of een meer 
soepele (2de of 3de voorkeur) . Er werd voor gezorgd dat 
een minder beperkende keuze op een hoger niveau niet 
belet op een lager niveau een strengere modulering te 
volgen, bijvoorbeeld de tweede keuze voor een structu
rele module (6M) horizontaal belet de eerste keuze voor 
de ruimtelijke module (6M) niet. 

Analoge afspraken werden gemaakt voor het schets
ontwerpraster in verticale snede met lM (10 cm) als 
eerste voorkeur voor functionele maten, en 2M (20 cm) 
voor ruimtelijke of structurele maten. Ook hier zal de 
keuze voor een minder beperkende module op een hoger 
niveau, niet beletten strikter te zijn op een lager niveau. 

Verticale coördinatiematen Voorkeursorde 

1e 2de 3de 

Structurele coördinatiematen 2M lM M/2 

Structurele coördinatiematen 2M lM M/2 

Structurele coördinatiematen lM M/2 M/4 

Structurele coördinatiematen M/2 M/4 M/8 

De modules voorgesteld voor de verticale maten zijn 
kleiner dan die voor de horizontale maten. Verticale 
afmetingen zijn immers ergonomisch gevoeliger (hoogte 
van werkvlak, hoogte van borstwering, hoogte van raam
openingen, optrede van een trap ... ) en esthetisch delicater 
(de harmonie van verhoudingen valt meer op in het 
verticaal vlak). 
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FUNCTIONELE EISEN EN KEUZE VAN RASTERMODULE 

De keuze van een raster is geen rechtlijnig proces. 
Functionele eisen (ruimtegebruik, comfort... ) en 
prestatie-eisen van materialen (sterkte, 
isolatie waarde .. .) kunnen niet los van elkaar worden 
beschouwd. Bij het dimensioneren van de 
draagstructuur moet de functionele bruikbaarheid 
van het gekozen raster verzekerd blijven. Ook de 
maatvoering van aansluitende bouwdelen 
(scheidingswanden, leidingen .. .) is een belangrijk 
criterium. 

PRESTATIE-EISEN EN MATERIAALKEUZE 
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Schetsratsers 

Een "schetsraster" dient om uit een oneindige variatie van 
maten, pragmatisch en snel een aantal keuzes te maken. 
Daarbij wil men zich niet meer dan strikt nodig is bezig 
houden met detailmaatvoering (is het bv. 87,5 cm, 89 cm 
of 91 cm ?). De rastermazen zijn echter beredeneerd 
vanuit de ergonomie en de functionele bruikbaarheid van 
ruimtes. Men wil ook functionele reorganisaties in de 
toekomst mogelijk maken door de hoofdoptie niet te 
strikt vast te pinnen op het eerste bouwprogramma. 
Hergebruik moet zoveel mogelijk ingebouwd worden. 

Rasters dienen echter niet alleen om in een schetsont
werpfase keuzes te vergemakkelijken over gebruiks
ruimte, zij dienen ook om combineer- en uitwisselbaar
heid van bouwproducten mogelijk te maken. 

Ook hier blijkt dat ontwerpen geen rechtlijnig proces is, 
geen proces waarbij men volgens een strikte hiërarchie 
eerst de functionele schikking oplost en daarna materiaal
keuzen maakt. Soms liggen - bv. omwille van bouwtech
nische prestaties of van stedenbouwkundige bepalingen 
of van voorkeuren van bouwheren - de materiaalkeuzen 
van vóór het schetsontwerp vast. Soms moet men tijdens 
een vroege ontwerpfase in detail de materiaalkeuze (en 
de technische afmetingen die daaruit volgen) verkennen 
om zo te verifiëren of bepaalde functionele lay-outs 
mogelijk zijn: wordt de kolom niet zó dik dat de gang
breedte te smal wordt, kan de luchtleiding nog onder de 
balk door zonder dat de verdiepingshoogte moet aange
past worden, ... 
Vaak echter zal men hoofdopties nemen wat betreft de 
schikking en wil men de keuze voor één bepaald mate
riaal of een technische studie in verband met noodzake
lijk diktes, uitstellen. 

Voegen en bouwknopen 

Om het uitwerken van een schets naar concrete materia
len en aangepaste bouwdetails mogelijk te maken, dienen 
nog twee concepten toegelicht te worden: voegen en 
bouwknopen. 

Voegen 

Indien alle maten van bouwdelen bepaald worden aan de 
hand van een ruimtelijk raster gebaseerd op eenzelfde 
module (bijvoorbeeld van 1M) in de 3 richtingen is er 
alleen een probleem van voegen. Dit probleem kan duide
lijk omschreven worden als we het begrip "coördinerend 
volume" invoeren. Dit is een theoretisch volume rond een 
bouwdeel dat we als volgt kunnen beredeneren. 

Bij elke productie treden er maatafwijkingen op. Men kan 
die beperken, maar dit verhoogt meestal de productiekos
ten. Vandaar dat men bereid is een bepaalde afwijking te 
aanvaarden. 
Naast de lengte-afwijkingen is het meestal zo dat de 
eindvlakken van een balkvormige component nooit per
fect haaks zijn. Meestal zijn ze ook niet perfect vlak, ze 
vertonen een zekere ruwheid. 
Al deze toleranties en variaties worden opgevangen in de 
voeg. Ook fouten die ontstaan bij het uitzetten op de 
bouwplaats en bij het monteren van componenten moe
ten kunnen weggewerkt worden in de voeg. Daarnaast 
dient de voeg om de te verwachten bewegingen tijdens 
het gebruik onder invloed van allerlei belastingen 
(mechanisch, thermisch, hygrisch, ... ) op te vangen. 
De voeg moet dus enerzijds ruim genoeg zijn om al die 
maatvariatie toe te laten, maar mag anderzijds ook niet te 
ruim zijn. Voegmateriaal moet er voor zorgen dat de eisen 
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gesteld aan het geheel gehaald worden. Dit betekent 
bijvoorbeeld voor een buitenwand: waterdichtheid, 
winddichtheid, druksterkte, brand dichtheid, geluidsiso
latie,... Te nauwe voegen maken het aanbrengen van 
voegmateriaal vaak dan weer te moeilijk. 

Het probleem van de voeg vergt dus in heel wat gevallen 
nader onderzoek. Door het begrip "coördinerend volu
me" kan het probleem precies gesitueerd worden en ook 
duidelijk onderscheiden worden van het bouwknooppro
bleem. Aan elke zijde van bijvoorbeeld een balkvormig 
bouwdeel wordt een marge geassocieerd. Deze marge is 
het deel van de voeg conceptueel verbonden met dat 
eindvlak van de component om rekening te houden met 
de hoger vermelde maatvariantie. De marge is soms 
groter of kleiner in de verschillende richtingen, bijvoor
beeld de marge onderaan een wand (waar een heel 
stelsysteem voorzien is) in vergelijking met de marge 
bovenaan (waar een koude opleg van de vloerplaat aan
vaard wordt). 
Dergelijke "coördinerende volumina" zijn dus 100 % 
maatvast, perfect haaks en volledig vlak. Als alle maten 
van die volumina veelvoud zijn van 1M kunnen zij 
perfect ingepast worden in een ruimtelijk raster op basis 
van 1M. De streefmaten bij productie kunnen afgeleid 
worden door aangepaste marges te voorzien. Deze mar
ges hangen af van materiaaleigenschappen, productiewij
zen, montagetechnieken, toekomstige omgevingsvoor
waarden, ... 
Alle componenten in onderstaande figuur worden gete
kend met een bepaalde marge. Voor de verdere omschrij
ving van het bouwknoopprobleem is het niet belangrijk 
hoe groot de marge is. De vlakken van de "coördinerende 
volumina" vallen samen met de rasterlijnen. 

Coördinerend volume, marges, voegen 

Voeg A = marge a, + marge a2 

B b, b 2 

C C, C2 
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Bouwknopen 

Wat er gebeurt als men maatvariatie beperkt .do~r gebruik 
te maken van multimodules is geschetst m fig. b. Alle 
componenten hebben hier dezelfde d~kte en lengte als de 
overeenkomstige componenten van fig. a. De componen
ten werden geplaatst zodat de aslijn in de langsrichting 
van hun coördinerend volume, samenvalt met de raster
lijn van het multimodulair raster. B.ij deze schets zij~ ~r 
heel wat coördinerende volumes dIe overlappen. Dit IS 
uiteraard fysisch niet mogelijk. De overlappingen die 
moeten opgelost worden noemen we bouwknoopproble
men. Met andere woorden, het probleem dat niet alle 
lengtematen van coördinerende volumes veelvoud kun
nen zijn van de multimodules. Sommigen. ~ullen langer of 
korter moeten zijn omwille van de aanslmtmg met andere 
componenten, omwille van de bouwknoop. Soms is de 
aansluitsituatie nog complexer: deels langer en deels 
korter, met een passtuk, ... (fig. c). 

De keuze voor bepaalde rastertypes en plaatsingsafspra
ken moet gemaakt worden op het ogenblik dat de schets 
op het schetsontwerpraster verder uitgewerkt wordt. 

Er zijn telkens meerdere oplossingen mogelijk (zie pag. ~): 
• Men kan coördinerende volumes plaatsen zodat met 
hun aslijn maar een of andere referentielijn samenvalt 
met de rasterlijn. 
• Men kan coördinerende volumes plaatsen zodat het 
grensvlak in langsrichting samenvalt met de multirnodu
laire rasterlijn. 
• Men kan een multimodulair raster onderbreken over 
een bepaalde zone. Deze zone is dan bijvoorbeeld net zo 
breed als de dikte van het coördinerend volume. 

Bij de keuze komt het er op aan het overzicht over het 
geheel te bewaren. Bepaalde regels zullen de afwijkingen 
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voor één familie bouwdelen beperken (bv. vloerplaten) 
maar de afwijkingen omwille van de bouwknoop ver
schuiven naar andere delen (bv. wanden). 

Hetzelfde "bouwknoopprobleem" stelt zich zowel in hori
zontale als in verticale snedes. In fig. a op pag. 10 is de 
lengte van de witte onderdelen van het coördinerend 
volume geen geheel veelvoud van de multimodule. De 
blauwe elementen zijn wél multimodulair. 
Het bouwknoopprobleem is steeds een driedimensionaal 
probleem: bijvoorbeeld, voor het buitenwandpaneel ~n 
horizontale snede aan de hoek van een gebouwen m 
verticale snede aan de dakrand moeten voor linker- en 
rechterzijde, voor boven- en onderkant steeds andere 
bouwknoopproblemen opgelost worden (fig. b). 

Zeer lang heeft men bij het formuleren van modulaire 
maatafspraken het onderscheid tussen "voegproblemen" 
en "bouwknoopproblemen" niet gemaakt. Als bouwkn?
pen toch vermeld werden, werd gedaan of het een afWIJ
king was die slechts sporadisch voorkwam. Vooral pro
ducenten van grote elementen (kamergrote wanden, 
structurele vloerplaten, balken en kolommen) worden er 
permanent mee geconfronteerd. 

Bouwknoopproblemen komen bovenop de voegproble
men: 
• De afwijkingen tussen streefmaten bij fabricage en 
modulaire maten omwille van voegen zijn een kwestie 
van millimeters tot centimeters. 
• De afwijkingen omwille van bouwknopen tussen multi
modulaire maten op basis van het schetsraster en maten 
van het coördinerend volume zijn een kwestie van meer
dere centimeters tot decimeters. 

Om de afwijkingen omwille van de bouwknopen te 
beperken, werd voorgesteld submodules te gebruike~. 
Voor deze technische maten schrijft de NBN B04-00l m 
het horizontaal vlak de modules lM, 112 Men 1/4 M voor 
als respectievelijk le, 2de en 3de voorkeur. In verticale 
richting respectievelijk 112 M, 1/4 M en 1/8 M. 

Afronden van technische maten naar een veelvoud van 
een submodule betekent extra prestaties, maar ook meer 
materiaalverbruik. Vooral voor vloeren en balken bete
kent dit extra eigengewicht en dus extra buigmomenten. 
Steeds moeten besparingen in productie door het volgen 
van een maatsystematiek afgewogen worden tegen 
andere extra kosten. 

Sommige maten kunnen bij de productie moeilijk aange
past worden (de dwarsdoorsnede van een extrusieprofiel, 
een oppervlak gegoten tegen een complexe mal, ... ) andere 
maten kunnen heel gemakkelijk aangepast worden (de 
lengte van een extrusieprofiel, de tussenafstand tussen 
complexe ruimtelijke zijmallen van een I-balk, ... ). 

Het is vaak een goede zaak de afwijkingen omwille van 
de bouwknoop op te vangen via eenvoudig aanpasbare 
maten in productie. Inzicht in de bouwknoopproble~a
hek en de aanpassingsmogelijkheden van een productIe
techniek moet toelaten hierover correcte beslissingen te 
nemen. 
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Rasterverlies 

Bij het maken van een schetsontwerp stelt 
zich ook de vraag of er geen verliezen 
optreden door een raster te gebruiken. De 
afmeting die men vanuit een functionele 
analyse nodig heeft, moet immers afge
rond worden naar de net hogere multimo
dulaire maat. 

In werkelijkheid is het probleem com
plexer omdat voor een gegeven ftmctio
nee! programma niet alle functionele 
maten even vaak voorkomen. Bij de keuze 
voor één multimodule kunnen de gewen
ste maten gemiddeld net onder de modu
laire maat zitten en dus slechts een kleine 
toeslag genereren. Bij de keuze voor een 
andere multimodule kan de afronding 
gemiddeld zeer groot zijn (a). 

Nog complexer wordt het als de functio
nele eis geformuleerd is in m' vloeropper
vlakte en dool' de keuze van de (gemid
delde) diepte de breedtemaat beïnvloed 
wordt, zodat deze gemiddeld net onder of 
boven een multimodulaire maat zit (b). 

Hoe groter de multimodule, hoe groter de 
afrondingsverliezen, maar indien men 
(voor grotere maten) aanneemt dat func
tionele eisen nooit zeer strikt zijn, kan 
men echter gemiddeld even vaak naar 
onder als naar boven afronden en is het 
verlies onbestaande (c). 
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