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Waar gaan we het over hebben ?Waar gaan we het over hebben ?

• Faalkosten in de bouw

• Gegevensverstrekking

• Benadering betonwerk

T- beheersing

Sterkte ontwikkeling

• Conclusie



Faalkosten in de bouwFaalkosten in de bouw

( Volgens USP-Marketing )

• Percentage faalkosten in betonwerk 
15 – 20 % ( volgens SBR )

Wat gaan WE hieraan doen ??Wat gaan WE hieraan doen ??



Ervaringen nieuwe NormErvaringen nieuwe Norm

• Maakt het proces NIET gemakkelijker

• Milieuklassen op verschillende wijzen te 

interpreteren

• Bestekken onduidelijk / onvolledig

• Gegevens worden in uitvoering pas 

volledig.

• Bestellen / afroepen betonmortel is 

complexer.



Benadering betonwerkBenadering betonwerk

Handelingen in ontwerp- / calculatiefase

• Beoordeling van het bestek

• Keuze bouwmethode / Projectanalyse

• Projectbeoordeling betonmortel

Handeling in de voorbereidingsfase

• Rapportage T-beheersing

• Optimalisatie bouwproces / Procesanalyse

reële kostprijsbepaling



Benadering betonwerkBenadering betonwerk

Handelingen in uitvoeringsfase

• Opstellen werkplannen

• Afstemming mengseloverzicht

• Coördinatie leveranties > contact met centrales. 



Aspecten in betonwerk  Aspecten in betonwerk  

Wanneer benodigde gegevens beschikbaar ??





Maken van een projectanalyseMaken van een projectanalyse

Personeel
ploeggrootte
cyclustijden

Materieel
bekisting
kraan

Materiaal

Wat is invloed van het product Wat is invloed van het product 

betonmortel op het bouwproces ???betonmortel op het bouwproces ???



Hst.1.0

Normen

Hst. 21.0 ( Stabu )

Omschrijving

milieuklasse

consistentieklasse

Beoordeling Beoordeling 

bestekbestek

OntwerpOntwerp--

/ calculatiefase/ calculatiefase



ProjectProject--beoordeling betonmortelbeoordeling betonmortel

Bij ramingen in ontwerpfase / 

begroting in calculatiefase 

• Vaststellen benodigde mengsels

• Opstellen 1e mengseloverzicht

• Reëlere kostprijs bepalen.

CalculatiefaseCalculatiefase



ProjectProject--beoordeling betonmortelbeoordeling betonmortel



Bepalen betonsamenstellingen Bepalen betonsamenstellingen 

• Sterkteontwikkeling
Ontkisten

Fasering bouwfase
Eindsterkte / rekenwaarde

• Milieuklasse

• Verwerking => consistentieklasse
Kubel / pomp

Liggende leiding / hoogte

• Fijn grind50 of 100 %
verwerkbaarheid / wapening

• Zichtwerk

• Wintertoeslag

• Vloeistofdicht
CalculatiefaseCalculatiefase



Sterkte ontwikkelingSterkte ontwikkeling

• Volgens opgave bestek.

= karakteristieke sterkte 

( 28 daagse ) volgens controle / 

certificering betoncentrale.

• Ontkistingsterkte vgls. VBU-02 ( NEN 6722 )

Niet-dragende delen > 3,5 N/mm²

Dragende delen > 14 N/mm²

• Aanvullende prestatie

Benodigd voor voortgang project.

- versnelde sterkte ontwikkeling

- uitgestelde sterkte ontwikkeling



Sterkte ontwikkelingSterkte ontwikkeling

Aanvullende sterkte ontwikkeling

Wanneer kan 

de ondersteu-

ning weg / 

herstempelen ??

UitvoeringsfaseUitvoeringsfase



Sterkte ontwikkelingSterkte ontwikkeling

Aanvullende sterkte ontwikkeling

Wat is 

benodigde 

sterkte ??

UitvoeringsfaseUitvoeringsfase



Controle a.d.h.v. Gewogen Rijpheid

Sterkte ontwikkelingSterkte ontwikkeling

IJklijn

Rijpheids-
computer

Meting

UitvoeringsfaseUitvoeringsfase



Opstellen spanningsberekeningOpstellen spanningsberekening

• Temperatuursontwikkeling

� optredende spanningen

• Simulatie /
berekening 
T-ontwikkeling
Krimpgedrag

voorbereidingsfasevoorbereidingsfase



Temperatuur ontwikkelingTemperatuur ontwikkeling



Handelingen n.a.v. Handelingen n.a.v. 

spanningsberekeningspanningsberekening

• Aangepaste samenstelling i.o.m.

betonmortelleverancier

• Bekisting langer laten staan

• Isoleren van de bekisting

• Isoleren van de betonconstructie

• Koelen van de betonconstructie

voorbereidingsfasevoorbereidingsfase



Handelingen in Handelingen in 

uitvoeringsfaseuitvoeringsfase

• Opstellen    

mengseloverzicht

• Aanvullend overleg m.b.t. 

methode, constructie-

onderdeel en weerstype 

• Opstellen draaiboeken 

• Bestellen afroepen betonmortel



Opstellen mengselOpstellen mengsel--

overzichtoverzicht

• Juiste mengsel voor 

juiste constructie-

onderdeel

• Minder kans op fouten 

procesbeheersing

UitvoeringsfaseUitvoeringsfase



”Ca. 20 % van de betonmortel is vrijdag voor de 

volgende week nog NIET afgeroepen.” 

Bestellen / afroepen Bestellen / afroepen 

betonmortel     betonmortel     ProcesbeheersingProcesbeheersing

“ 70 % van opgegeven 

bestellingen wordt 

gewijzigd voor levering”

UitvoeringsfaseUitvoeringsfase



Conclusie :Conclusie :

• Meer / eerder contact 

• Betere afspraken

• Risico-/ procesbeheersing

• Minder faalkosten

• Vaste leverancier



ConclusieConclusie

• Overleg met betonleverancier in eerdere 

fase geeft inzicht en bespaart kosten.



GietbouwGietbouw--

pocket 2009pocket 2009



Bouwkundig adviesbureauBouwkundig adviesbureau

NeedsNeeds

- Bouwkundig advies

- Product promotie

- Projectmanagement

Telefoon : 0252 Telefoon : 0252 -- 523803523803

Mobiel : 06 Mobiel : 06 -- 2279058422790584



Vragen ??Vragen ??



Bedankt voor uw aandacht!

Bedankt voor uw aandacht!


