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Over dit controleplan… 

 

Naast de geschreven tekst, het bestek, is de tekening de belangrijkste informatiedrager. Hierop 

vinden we hoe we iets moeten maken. Gegevens over maatvoering, toe te passen materialen, 

aantallen, kleuren, aansluitingen, kortom, zonder een tekening komen we tot niets.  

De tekening is geen doel op zich. Uiteindelijk staat er een timmerman op de werkvloer, om aan 

de hand van een werkplattegrond profielen te stellen ten behoeve van het metselwerk. Op deze 

tekening dient te staan aangegeven dat de status 'Definitief' is. Maar wie bepaalt dat eigenlijk?En 

wanneer kan een tekening definitief worden gemaakt? Wat zijn de consequenties als er in deze 

tekening een fout is geslopen?  

Een goed georganiseerd tekeningenproces heeft een positieve invloed op de afname van de 

faalkosten. Dit controleplan geeft inzicht in de tekeningenstroom. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - Van oudsher was de architect verantwoordelijk voor het totale tekenwerk van een bouwproject. Dit is 

allang niet meer het geval, met name in de woningbouw. Fabrikanten hebben voor hun producten eigen tekeningen 

beschikbaar. Showrooms van keukens en badkamers produceren complete tekeningen voor kopers van particuliere 

woningen. De installatiebedrijven tekenen hun installaties compleet uit en maken op hun beurt weer gebruik van 

tekeningen van hun toeleveranciers. In dit licht gezien is het niet vreemd dat de regie soms onduidelijk is geworden 

en daarmee ook verantwoordelijkheden. VO en DO behoren duidelijk nog tot de ontwerpfase. De DNR (de nieuwe 

regelingen) geeft richting aan de mate van het uitwerkingsniveau van de verschillende fasen van tekenwerk. We 

constateren dat er een scheiding kan ontstaan in het vervolgtraject bij woningbouwprojecten ten opzichte van 

utiliteitswerken. We zullen eerst ingaan op de utiliteitswerken (punt 1 t/m 10) en vervolgens ingaan op de 

woningbouw. 

1. Initiatief-fase: de initiatieffase is een fase waarin in geschrift de wensen, eisen ten aanzien van het toekomstige 

gebouw worden vastgelegd, het zogenoemde Programma van Eisen (PvE). De opdrachtgever zal hierin eisen ten 

aanzien van garanties, materialisatie, duurzaamheid en milieu vastleggen. Hierin worden zowel zaken 

beschreven die de architect als ook de constructeur en de installatie adviseur als uitgangspunten dienen aan te 

houden.  

2. VO-fase: na de initiatieffase gaat de architect over op de Voorlopige Ontwerpfase. In deze fase wordt de basis 

gelegd voor het uiteindelijke ontwerp. Op basis van de VO-tekeningen zal een onderzoek naar uitvoerbaarheid 

en kosten duidelijk moeten maken dat het plan past binnen het PvE en dat men een stap verder kan maken.  

In deze fase moet al een toetsing plaatsvinden op basis van het Programma van Eisen, Bouwbesluit, 

bestemmingsplan, EPN, duurzaam bouwen, politiekeurmerk, handboek voor toegankelijkheid en bouwkundige, 

constructieve en installatietechnische uitgangspunten. 

3. DO-fase: het voorlopige ontwerp wordt op een niveau hoger gebracht tot een Definitief Ontwerp. De architect 

zal, samen met de adviseurs voor de constructies en installaties, in deze fase de basis leggen voor de 

materialisering, kosten en kwaliteit. Opnieuw is een toetsing nodig op basis van de hierboven genoemde 



   CONTROLEPLAN TEKENINGEN 01.05 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 3 - 20 

punten. Een directiebegroting geeft inzicht in de kosten. De belangrijkste elementen dienen nu al te worden 

vastgelegd in een document dat als basis kan dienen voor het bestek. Ook na afronding van deze fase is het 

zaak een toetsing te doen aan de uitgangspunten en tot een beslisdocument te komen, wat als basis dient voor 

bestek en tekeningen, die gebruikt kunnen worden bij de omgevingsaanvraag en aanbesteding. 

4. DO-plusfase: de kwaliteit van het tekenwerk dient zodanig te zijn dat men hiermede een omgevingsvergunning 

kan aanvragen en dat, bij koopwoningen, een verkoopbrochure kan worden opgesteld. Bij utilitaire- en sommige 

woningbouwprojecten kan een scheiding worden gemaakt tussen de tekeningen van architect en van de 

adviseurs.  

5. Bestekfase: de DO+ tekeningen worden nu zover uitgewerkt dat zij, samen met een bestek, geschikt zijn als 

basis voor de aanbestedingstukken dan wel een contract tussen opdrachtgever en aannemer. Dit betekent dat 

plattegronden, doorsneden, gevels, principedetails 

en andere tekeningen geen ruimte meer mogen 

bieden voor een andere uitleg. Zij vormen de basis 

voor een calculatie en voor de werktekeningenfase. 

Ook hier kan een scheiding worden gemaakt tussen 

de bouwkundige set bestek en bestektekeningen, 

de constructieve en de installatietechnische 

uitwerking. Tot dit moment zijn nog geen 

fabrikanten en leveranciers betrokken in het 

tekenstadium. Wel kunnen reeds contacten zijn 

gelegd met fabrikanten en basisprincipes worden 

meegenomen in tekeningen. 

6. V&G-plan ontwerpfase: de ontwerpende partij, de 

architect, dient al vanaf dag één een dossier aan te 

leggen en om de V&G-aspecten bij te houden van 

het ontwerp. Het doel hiervan is om alle risico’s 

met betrekking tot veiligheid en gezondheid door 

middel van de tekeningen en de technische om-

schrijving (bestek) te elimineren of te omschrijven. 

Alle niet uitgewerkte risico’s dienen vermeld te 

worden in het V&G-plan ontwerpfase. Deze dienen 

dan opgepakt te worden in het V&G-plan 

uitvoeringsfase. 

7. Werktekeningenfase: er is een duidelijke scheiding 

tussen de ontwerpfase en de uitwerkingsfase. 

Tekeningen in de ontwerpfase dienen door de architect en door de adviseur(s) geproduceerd te worden. In de 

werktekeningenfase kunnen andere afspraken gemaakt worden. De architect kan zelf werktekeningen maken of 

bijvoorbeeld een tekenbureau belasten met de werktekeningenfase. Het kan ook zijn dat de aannemer belast 

wordt met het maken van werktekeningen, waarbij dit door het eigen bedrijf wordt gedaan of wordt uitbesteed. 

Ook hier is van groot belang dat de ontwerpers de tekeningen controleren. Werktekeningen worden ter controle 

verzonden aan partijen en de maker van de werktekeningen (veelal de architect) verzamelt de opmerkingen, 

verwerkt deze en bepaalt daarmee de definitieve status van de tekeningen. De constructeur doet dit voor zijn 

discipline. De installateurs starten hun tekenwerk op nadat de werkplattegronden definitief zijn gemaakt. De 

installatie adviseur behoudt de eindcontrole. Werktekeningen behoren alle informatie te bezitten om het werk te 

kunnen realiseren. 

8. Productietekeningen: pas nu komen de fabrikanten en leveranciers in beeld. De vloerenfabrikant tekent zijn 

vloeren uit, de kozijnenfabrikant de kozijnen, enz. Wederom is het van groot belang dat, naast de aannemer 

zelf, de ontwerpers betrokken zijn in het controleproces. De bouwbegeleider gaat na of contractueel is geregeld 

dat de ontwerpers betrokken zijn bij deze tekeningencontrole.  

9. Revisietekeningen: al tijdens de uitvoering is het van belang om rekening te houden met revisie. Van de 

buitenriolering dienen de putten in het werk te worden ingemeten, voor zover zij later door grond aan het oog 

Fig. 1 | Op basis van de VO-tekeningen zal een onderzoek naar 

uitvoerbaarheid en kosten moeten worden gestart 
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worden onttrokken. Deze gegevens dienen in revisietekeningen te worden vastgelegd. Ook wijzigingen tijdens 

de uitvoeringsfase moeten zorgvuldig worden gereviseerd. Na de realisatie van een project dienen complete 

sets revisietekeningen aanwezig te zijn. Er moeten afspraken gemaakt worden over de onderleggers voor 

revisietekeningen. Omdat het meeste tekenwerk momenteel met de computer wordt vervaardigd, is een keuze 

niet moeilijk. Bestektekeningen of werktekeningen, beiden is mogelijk. Werk van derden wordt via separate 

revisietekeningen gereviseerd. Van gebruikerswensen, bijvoorbeeld een inbraakbeveiligingsinstallatie, dienen 

eveneens revisietekeningen te worden gemaakt. Op deze wijze ontstaat er een “as build” set, nodig bij de 

oplevering en in de gebruiksfase. 

10. Gebruiksvergunningstekeningen: bij utiliteitswerken wordt vaak een separate opdracht gegeven voor het 

produceren van tekeningen die als bijlage moeten worden meegezonden bij het aanvragen van een 

gebruiksvergunning. Van geval tot geval moet worden nagegaan welke tekeningen zich het beste lenen als 

drager. Soms kan dit de tekening zijn van de installateur, waar de complete noodverlichtingsinstallatie staat 

aangegeven. De tekening kan worden uitgebreid met gegevens van de brandmeldinstallatie en 

vluchtwegaanduidingen. 

11. Woningbouw: bij sommige woningbouwprojecten wordt een contract tussen ontwikkelaar en aannemer 

afgesloten op basis van een verkoopbrochure en DO+ tekeningen. Er is dan geen bestek en er zijn geen 

bestektekeningen aanwezig. De werktekeningen worden getoetst aan het DO+ en de verkoopbrochure. De 

aannemer kan de werktekeningen toepassen in zijn contracten met onderaannemers en leveranciers.  

 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING – De gehele tekeningenproductie wordt geacht vooraf contractueel te zijn geregeld tussen de 

opdrachtgever en de adviseurs (architect, constructeur en installatieadviseur). Hierbij zijn één of meerdere 

controlerondes inbegrepen. Een tekeningenroulatieschema (TRS) is een prima middel om te bereiken dat er lijn 

komt in de controlerondes. Zo kan worden vermeden dat tekeningen worden gewijzigd en er later nog opmerkingen 

worden gemaakt op een eerdere versie.  

1. Faalkosten: bij een traditionele bouworganisatie zullen architect, constructeur en adviseurs rechtstreeks van de 

initiatiefnemer hun opdracht hebben gekregen. De initiatiefnemer is dan hun opdrachtgever, veelal ook de 

opdrachtgever van het project (en de aannemer). Indien op de definitieve tekeningen van deze partijen fouten 

aanwezig zijn waardoor meerkosten ontstaan tijdens de uitvoeringsfase, dan heeft de opdrachtgever de 

mogelijkheid om partijen hierop financieel aan te spreken. NAZIEN OF DIT OOK WAAR EN HIER RELEVANT IS> 

2. Meldingsplicht: krachtens de UAV 2012, paragraaf 6 lid 14, is de aannemer aansprakelijk voor de schadelijke 

gevolgen die voortvloeien uit het uitvoeren van constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen die fouten 

bevatten welke hij had moeten en kunnen weten, zonder de directie hiervan in kennis te stellen. Dit is ook van 

toepassing op de levering van diensten en producten namens de opdrachtgever. Cruciaal in dit verband is het 

tijdstip waarop deze zaken worden gemeld.  

Geschiedt de melding tijdens de uitvoeringsfase, dus nadat het contract tussen opdrachtgever en aannemer is 

getekend, dan vermeldt het Burgerlijk Wetboek (titel 12 boek 7) hierover dat de herstelwerkzaamheden voor 

rekening van de aannemer zijn en de aannemer geen aanspraak kan maken op een vergoeding voor meerwerk. 

Geschiedt de melding tijdens de inschrijvingsperiode dan kan de opdrachtgever het bestek laten aanpassen en 

zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

3. Wijzigingen: indien de aannemer bepaalde zaken anders wenst uit te voeren dan is aangegeven op de 

tekeningen, dan moet worden afgewogen of de werktekeningen van de ontwerpers moeten worden aangepast, 

na goedkeuring van het voorstel van de aannemer. Als de tekeningen moeten worden gewijzigd, dan dienen de 

extra kosten te worden verrekend binnen het wijzigingsvoorstel van de aannemer. Uitgangspunt is dat 

wijzingen op verzoek van de aannemer nooit tot kostenverhoging bij de opdrachtgever kunnen leiden tenzij de 

opdrachtgever hiermee instemt. Hierbij moet ook gekeken worden wie opdracht heeft voor en voor wiens 

rekening de “as build” set gemaakt moet worden. 
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4. Gebruikerswensen: soms is het ten gevolge van wijzigingen van de gebruiker nodig om werktekeningen aan te 

passen. Men kan er voor kiezen de kosten die hiermee gepaard gaan ten laste te brengen bij de gebruiker. 

5. Gebruiksvergunning: het aanvragen van een gebruiksvergunning is een verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

De bouwbegeleider kan hier echter een rol in spelen door enige maanden voor de oplevering dit als agendapunt 

te behandelen in een bouwvergadering.  

Door de gebruiksvergunning ruim voor de oplevering aan te vragen, kan worden bereikt dat bij de 

ingebruikname van een kantoor of winkelcentrum de gebruiksvergunning reeds aanwezig is. De bouwbegeleider 

kan gebruik maken van zijn contacten met Bouw- en Woningtoezicht om nader vast te stellen welke informatie 

nodig is op de tekeningen, die bij de vergunningsaanvraag moeten worden meegezonden. Wel dienen afspraken 

gemaakt te worden over de extra kosten die met dit tekenwerk gepaard gaan. Verder dient met rekening te 

houden met een doorlooptijd bij de vergunningverlener (een termijn van 8 tot 26 weken kan zomaar 

voorkomen). 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING – Met betrekking tot tekenwerk en in het verlengde hiervan het uitvoeren van berekeningen, is de 

rechtsverhouding en de honorering geregeld in de DNR 2005 (De Nieuwe Regeling). 

1. Regelingen: de DNR 2005 geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de desbetreffende partijen. 

Ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de tekeningen zijn hierin geregeld. In 

essentie zullen architect en adviseurs hun eigen tekeningen definitief moeten vaststellen. Dit legt de 

verantwoordelijkheid direct bij die partijen.  

2. Verkoopbrochure: een verkoopbrochure heeft de vorm en inhoud van een contractstuk tussen koper en 

verkoper. Afwijkingen van de werktekeningen ten opzichte van deze brochure zijn dus niet zondermeer 

acceptabel.  Let wel: contract tussen koper en verkoper gaat boven de afspraken en contracten van verkoper 

met andere partijen. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - We zullen ons in dit hoofdstuk niet gaan richten op de ontwerpfase. Deze kan per bedrijf sterk 

verschillen en ook nog eens binnen één bedrijf per project een andere aanpak vragen. Wij richten ons op de fase 

nadat bestek en bestektekeningen gereed zijn, nog voordat de werktekeningen aanwezig zijn. De aannemer is 

gecontracteerd en de uitvoeringsfase is nog niet opgestart. Veel aandacht wordt gevraagd voor de roulatieschema’s 

van de tekeningen (TRS). We hebben de aanbesteding gehad en we starten met het opzetten van de werktekeningen.  

1. Tekeningenroulatieschema: voor de diverse tekeningenstromen is een concept-tekeningenroulatieschema 

bijgevoegd als model dat voor ieder werk toepasbaar is. De schema’s moeten per project nader worden 

ingevuld, met name de tijd die beschikbaar is voor de diverse controlerondes. In de tekeningenroulatieschema’s 

(TRS) zal duidelijk – in de tijd uitgezet – aangegeven moeten worden wie bij deze tekeningenstromen betrokken 

zijn (vervaardiging, controles, verantwoordelijkheid met betrekking tot het bewaken van de wijzigingen, 

verwerking, goedkeuring (door adviseurs, BWT, bouwdirectie) en de distributie).  

We onderscheiden tekeningen vervaardigd door: de architect, constructeur, installatiebedrijven als 

nevenaannemer, aannemer, leveranciers als nevenaannemers en derden (nutsbedrijven en directieleveringen) en 

tekeningen die zijn vervaardigd onder de verantwoordelijkheid van de aannemer van onderaannemers en 

leveranciers. Naast afspraken over de beschikbare tijd voor de controle van het tekenwerk, dient ook duidelijk 

te worden afgesproken dat wie meer tijd nodig heeft voor het tekenen en of de controle, dit schriftelijk bij de 

bouwdirectie meldt. 

2. Computertekenwerk: zo dit niet bestekmatig of anderzijds is geregeld, dan moet worden afgesproken hoe men 

omgaat met de onderlinge uitwisselbaarheid van computerbestanden. Het onderling mailen van tekeningen 
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geeft veel tijdwinst. Wel zijn duidelijke afspraken noodzakelijk over het beheer van de digitale postbus.  

Er kan gekozen worden voor een digitale omgeving waar alle belanghebbende toegang hebben om de stukken 

te  up en downloaden ter controle. Ook hier is een gebruiksprotocol van belang om een soepele verwerking van 

de stukken te bewerkstelligen. Op het tekeningenroulatieschema kan worden aangegeven hoe men tekeningen 

aangeleverd wenst te hebben (op papier en/of digitaal) en in hoeveelvoud. Een tekeningenlijst is een belangrijk 

controlemiddel om te bewaken of men de laatste versie heeft. Daarom moet worden afgesproken dat iedere 

tekening moet worden begeleid met een bijgewerkte tekeningenlijst. 

3. Tekeningenbehoefte schema: het eerste wat aan de aannemer gevraagd zal worden, is het opstellen van een 

planning van de werkzaamheden. Daaraan gekoppeld kan hem worden gevraagd aan te geven welke tekeningen 

hij het eerste, en wanneer de daaropvolgende tekeningen nodig heeft. Hij dient dit te vertalen in een 

tekeningenbehoefte schema (TBS). Als alle partijen met dit schema instemmen dan wordt dit in de 

bouwvergadering goedgekeurd. Daarmee verplicht iedereen zich te houden aan de leverdata van tekeningen. 

Dit schema wordt door de aannemer tijdens de werkvergaderingen bewaakt. Indien nodig, dan kan dit punt 

worden geagendeerd in de bouwvergadering. 

4. Werk derden: het komt voor dat de opdrachtgever op eigen gezag onderdelen laat uitwerken door derden. Een 

keuken binnen een restaurant is hier een goed voorbeeld van. De directievoerder dient te bewaken dat deze 

tekeningen door de bouwpartners (aannemer, installateurs) gecontroleerd worden. Ook de eventuele technische 

omschrijvingen van deze derden dienen te worden gecontroleerd. Tijdens de uitvoering hebben deze partijen 

met elkaar te maken, en men moet vooraf weten wat men van elkaar mag verwachten. Denk bijvoorbeeld aan de 

vraag wie verantwoordelijk is voor kraantransport. 

5. Goedkeuringen: het is gebruikelijk dat de betreffende adviseur de goedkeuring geeft op door of namens hem 

verstrekte tekeningen. De status van iedere tekening moet worden vermeld (concept, voorlopig, definitief).  

De bijgewerkte tekeningenlijsten geven inzicht in deze status. Er moeten afspraken worden gemaakt over de 

distributie van definitieve tekeningen op de bouwplaats. Bij een fulltime bezetting is het raadzaam om dit te 

laten verzorgen door de bouwdirectie (opzichter). Tekeningen worden dan afgestempeld en voorzien van een 

datum. Dit is een belangrijk controlemiddel om te kunnen waarnemen of tekeningen die op de bouwplaats 

worden gebruikt, altijd de laatste versie zijn. Dit kan ook gebeuren door de laatste tekeningenlijst af te 

stempelen en gewaarmerkt rond te sturen. In een digitaal tijdperk scheelt dit papier. Het afstempelen van 

tekeningen dan wel tekeningenlijst houdt in, dat tekeningen conform het TRS zijn vervaardigd. De 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de tekeningen berust altijd bij de partij die de 

tekeningen heeft geproduceerd.  
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V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde controleformulier is voor de bouwbegeleider een hulpmiddel om zijn werkzaamheden 

gestructureerd te kunnen uitvoeren. Hierbij is de periode van aanbesteding (punt 4) en Uitvoering (punt 10) 

afhankelijk van de tijd die hiervoor is ingeruimd in de diverse planningen. Ook de overige tijdsbalken zijn 

afhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid tekenwerk van het project. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. VO, DO en DO+ gereed.                    

2. Bestek en bestektekeningen                    

3. Bestek en bestektekeningen installaties                    

4 Aanbesteding, contractvorming                    

5. Palenplan en funderingstekeningen                     

6. Werktekeningen architect                    

7. Werktek. constructies beton en staal                    

8. Werktek. installaties(installateurs)                    

9. Start bouw                    

10. Uitvoering                    

11. Revisietekeningen                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Palenplan 

2. Funderingstekeningen 

3. Werkplattegronden 

4. Geveltekeningen 

5. Doorsneden en details 

 

6. Kozijntekeningen 

7. Betonskelet 

8. Technische installaties 

9. Productietekeningen 

10. Algemeen 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - De tekeningenprocedure is een proces waar alle partijen mee te maken hebben. Is de directievoering 

ondergebracht bij het architectenbureau, dan wel bij een onafhankelijk adviesbureau, dan is bewaking van de 

tekeningenplanning een taak van de bouwdirectie. Het hoofdstuk Techniek geeft aan waar de opeenvolgende 

behoefte van tekeningen aan dient te voldoen en waar de taken liggen van de bouwbegeleider inzake de 

tekeningenstroom en het controleren van tekeningen. 

1. Palenplan: controleren op: 

- Onderlinge afstanden van palen; te dicht op elkaar betekent tijd houden tussen het heien van de palen.  

- Heiroute; op de tekening aangeven met de datum van het heien.  

- Paallengte; berekenen op basis van inheidiepte en bovenkant paal, inclusief stekwapening, t.o.v. NAP.  

- Status goedkeuring bij Bouw- en Woningtoezicht.  

- In overleg met de aannemer 1e paal vaststellen bij sondering en de routing vaststellen.  

- Tekening gebruiken om ingemeten paalafwijkingen aan te geven.  

2. Funderingstekeningen: het eerste waar behoefte aan is, zijn tekeningen van de fundering. Heipalen en 

funderingsbalken staan als eerste in de uitvoeringsfase op de planning. Veelal zal de constructeur belast 

worden met deze tekeningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vorm- en wapeningstekeningen.  

Op basis van de vormtekening kunnen coördinatiebesprekingen worden gehouden inzake de sparingen ten 

behoeve van nutsaansluitingen en riolering.  

- Controle ten opzichte van bovenkant heipalen, rekening houdend met steklengte wapening.  

- Controle grondwaterstand voor de diepst gelegen funderingen.  

- Controle opgave sparingen riolering en nutsvoorzieningen alsmede de aarding.  

- Controle status goedkeuring bij Bouw- en Woningtoezicht.  

- Controle verwerkbaarheid beton door wapening.  

- Controle opgave wapeningsdekking en kwaliteit beton.  

- Controle op stekwapening en eventuele ankerplannen voor het opgaande betonwerk.  

3. Werkplattegronden: de plattegronden zullen minimaal op schaal 1 : 50 moeten worden uitgetekend.  

De tekenaar en bouwbegeleider dienen zich voor ogen te houden dat deze tekeningen de basis gaan vormen 

voor de uitvoering. De vakmensen moeten het werk met deze tekeningen kunnen maatvoeren en dienen inzicht 

te hebben in de details. De tekeningen zullen worden gebruikt als onderleggers voor alle installaties. 

Controleren: 

- op hoofdmaatvoering; bij seriematige woningbouw één woning geheel controleren op maatvoering, in 

samenhang met de detailleringen.  

- of complete maatvoering is aangegeven.  

- of metselwerk op koppenmaatvoering is getekend; indien halfsteens verband. Gebruik hiervoor de meest 

recente stenen.  

- op deurafmetingen (algemeen: dagmaat > 850 mm) in verband met Toegankelijkheid.  

- op verkoopbrochure bij koopwoningen.  

- op brandcompartimentering bij utiliteitswerken.  
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4.  Geveltekeningen: gevels moeten worden uitgetekend. Bij metselwerk zal een koppen- en lagenmaatverdeling 

moeten worden aangegeven, ook al is er sprake van wild verband. Een penant van 260 mm is niet in wild 

verband uitvoerbaar!  

De tekenaar en de bouwbegeleider moeten zich realiseren dat de tekeningen gebruikt gaan worden voor het 

stellen van kozijnen, het metselen, het houden van sparingen in binnenmuren (kalkzandsteen, prefabbeton), het 

uittekenen van gevelvullende elementen, het opstellen van een geveldilatatieadvies, het uitwerken van lateien, 

het uitwerken van details van de verschillende aansluitingen, enz.  

Indien metselwerk, controle op: 

- koppen- en lagenmaat; 

- alle voorkomende situaties zijn uitgetekend; 

- geveldilataties en stabiliteit, advies laten opstellen indien nodig (dit is nodig bij metselwerk hoger dan 2 

verdiepingen en langer dan ca.10 meter horizontaal).  

- plaats HWA in relatie tot dilataties en individueel onderhoud bij koopwoningen.  

- op inbraakwerendheid klasse 2 (bij woningen). 

- op brandoverslagmaatregelen, toegepaste glassoorten vanuit geluidsberekening gevels.  

- op aanduiding installatiecomponenten (zoals in- en uitblaasroosters, verlichting). 

5. Doorsneden en details: bij het vaststellen van de benodigde doorsneden en de details kan de tekenaar zich 

dezelfde vraag stellen. Wat is nodig om het project te kunnen realiseren. Die informatie moet beschikbaar 

komen. Daarnaast kent hij de vraag vanuit het tekeningenbehoefte schema.  

Tijdens de diverse controlerondes kan een nieuwe vraag ontstaan. Ook daar moet een antwoord op komen in de 

vorm van extra doorsneden of details. Tenslotte moet de werktekeningenfase worden afgerond met een 

dakafschottekening en wellicht uitgewerkte plafondindelingstekeningen.  

Een eerste beoordeling moet zijn om te kijken naar de compleetheid van de gegevens. Zijn er voldoende 

doorsneden gemaakt en ontbreken er geen details? Ontbrekende gegevens opvragen.  

Controle op peilmaatvoering ten opzichte van NAP. Relaties met terreingegevens nagaan.  

6. Kozijntekeningen: kozijnen dienen compleet uitgetekend te worden.  

Bij houten kozijnen de diverse details uitwerken, zodanig dat een timmerfabriek voldoende gegevens heeft om 

productietekeningen te vervaardigen. Bij aluminium en kunststof kozijnen hoofddetaillering aangeven, 

detaillering dorpels en stijlen volgt uit gegevens fabrikant.  

Hang- en sluitwerk vermelden, alsmede glas en paneelvullingen. De brandwerendheid dient eveneens te worden 

vermeld. Zowel van de buitenkozijnen als van de binnenkozijnen dienen aparte tekeningen te worden gemaakt. 

De detaillering van de kozijnen dient compleet te zijn. Op de kozijntekeningen dienen alle glassoorten te 

worden aangegeven, en verder het hang- en sluitwerk, hardstenen dorpels en neuten, paneelvullingen, 

inbraakwerendheidsklasse, toe te passen materialen, kleuren en brandwerendheid. Eventuele sterkteberekening 

opvragen bij de fabrikant. Bij afwijkende kozijnvormgeving separaat nagaan of dit voldoet aan KOMO-certificaat. 

7. Betonskelet: op basis van de werktekeningen van de architect en de bestektekeningen van constructeur en 

installatieadviseur kan het tekenwerk worden opgestart van een eventueel (prefab)betonskelet.  

De constructeur of de betonfabriek weet nu pas voldoende van de details en maatvoering rondom de raam- en 

deursparingen en instortvoorzieningen, zodat hij het tekenwerk kan beginnen en afmaken. Hetzelfde is van 

toepassing op de overige constructieve onderdelen zoals een staalskelet.  

Er zal een scheiding zijn in vorm- en wapeningstekeningen. Vormgeving controleren op hoofdmaatvoering en 

op details architect. Kritische controle bij woningscheiding, trapsparingen, oplegging vloerelementen, 

raamopeningen en installatie instortingen, is gewenst. Nagaan of sparingencoördinatie goed verloopt. Alle 

randdetails controleren. Goedkeuring van hoofdconstructeur opvragen. Nagaan status indiening bij Bouw- en 

woningtoezicht, inclusief berekeningen.  

8. Technische installaties: het is voor de installateurs ook de hoogste tijd om aan de werktekeningen te beginnen. 

Zij kunnen aan de slag, nu de werkplattegronden definitief zijn. Eerder was dat niet mogelijk, omdat het 

opstarten van het tekenwerk op basis van voorlopige tekeningen altijd het risico van fouten met zich mee 

brengt. Een uitzondering kan gemaakt worden voor de installaties die in de funderingsfase moeten worden 

aangelegd. De voortgang van het project kan inhouden dat deze gegevens eerder nodig zijn. Ook dan dienen 

bepaalde elementen binnen het plan vast te liggen. Denk bijvoorbeeld aan een verticale schacht waar leidingen 
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in worden aangebracht.  

Controleren op: 

- of de definitieve werkplattegronden van de architect en constructeur als onderleggers zijn gebruikt; 

- controle en goedkeuring door adviseur van de werktekningen; 

- plaats roosters in gevels en vloeren.  

- op brandcompartimentering (en plaats brandkleppen), isolatie, in te storten kanalen en leidingen, 

ventilatiemogelijkheden trappenhuizen en liftmachinekamers, plaats verdeelinrichtingen, toegankelijkheid tot 

technische ruimten en daken.  

- of coördinatie met andere installaties goed loopt.  

- eventueel proefopstellingstekeningen zijn opgevraagd van wastafelopstelling, miva toilet, enz.  

- status indiening bij Bouw- en Woningtoezicht, inclusief berekeningen.  

- uitwerking van te verwachten knooppunten doorsneden laten uitwerken.  

9. Productietekeningen: er kan op basis van definitieve werktekeningen een grote hoeveelheid tekenwerk worden 

opgestart. Denk bijvoorbeeld aan stelkozijnen, de kozijnen zelf en lateien. Van belang is dat voor wat betreft de 

maatvoering, de architect de tekeningen ter controle krijgt toegezonden. Indien het constructieve onderdelen 

betreft, dan is het belangrijk dat de constructeur de tekeningen krijgt toegezonden. Indien de installateurs 

werktekeningen maken, dan zal de installatie adviseur deze dienen te controleren (en goedkeuren). De 

bouwbegeleider draagt zorg voor een tijdige terugkoppeling van architect, constructeur en installatie adviseur, 

zoals vastgelegd in het tekeningenbehoefteschema. Bij alle productie(werk)tekeningen geldt dat deze 

gecontroleerd dienen te worden aan de hand van de bestekstukken dan wel contractstukken.  

10. Algemeen: elke definitieve tekening die op de bouwplaats verspreid moet worden, wordt voorzien van een 

stempel waarop de datum van verspreiding is vermeld en door wie, zie hiervoor ook de 

tekeningenroulatieschema's. Alle tekeningen die worden verzonden dienen vergezeld te zijn van een 

bijgewerkte tekeningenlijst, welke ook dient te worden afgestempeld. 

Naast de informatie over de tekeningen zelf zal er ook gekeken moeten worden of de tekeningen in 3D 

programmatuur wordt opgezet. En hoe worden de tekeningen beheerd, in een web-based omgeving of lokaal bij 

iedere partij apart. Als de gehele communicatie van al het tekenwerk digitaal gebeurd zullen ook tekeningenlijst 

en tekeningen wellicht digitaal voorzien moeten worden van een handtekening of stempel. 

11. Revisietekeningen: dit onderdeel dient tijdig aan de orde gesteld te worden. Bij het controleproces dient de 

bouwdirectie te worden ingeschakeld, als meest geïnformeerde partij. 

Hiervoor is het zaak dat tijdens het bouwproces wijzigingen en aanpassingen goed worden vastgelegd door alle 

betrokken partijen. Vroegtijdig moet bekeken worden wie opdracht heeft voor het maken van de revisiestukken. 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Inventariseren contractstukken    

B. Voorbereiding    

2. Opstellen van tekeningenroulatieschema’s (TRS)    

3. Opstellen tekeningenbehoefteschema (TBS) door aannemer    

4. Reële afstemming op overallplanning    

5. Afspreken wie voortgang tekeningen bewaakt    

6. Worden tekeningen centraal beheerd (bijv. in docstream, box, 

chapoo of andere web-based omgevingen) 

   

7. Wordt er in 3D getekend    

8. Afspreken wie sparingencoördinatie bewaakt    

C. Uitvoering    

 Tekeningen algemeen    

9. Bijgewerkte tekeningenlijst aanwezig    

10. Laatst gewijzigde datum op tekening    

11. Situatietekening gebouw met arcering betreffende onderdeel    

12. Renvooi met relevante informatie    

13. Stramienaanduiding en maatvoering    

14. Status aangegeven (voorlopig of definitief) en op welke wijze    

15. Bij verwijzing naar graden stelsel aangeven (360º of 400º)    

 Palenplan    

16. Maatvoering palen t.o.v. stramienen    

17. Inheiniveau t.o.v. NAP    

18. Plaats sonderingen    

19. Positie funderingsbalken    

20. Bij schoorpalen schoormaat aangegeven    

21. Principedoorsneden van paal, met inheiniveau en afhakhoogte    

 Funderingstekeningen    

22. Maatvoering balken t.o.v. stramienen    

23. Peilmaten van balken en vloeren t.o.v. NAP    

24. Positie palen    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

25. Constructiehoogte diverse vloeren    

26. Overspanningsrichting vloeren    

27. Plaats kolommen en stekwapening    

28. Kruipluiken    

29. Sparingen wanden i.v.m. uitstekken    

30. Doorsneden balken    

31. Details en positie details    

32. Maatvoering prefab beton t.o.v. stramienen (trappen)    

33. Maatvoering staalconstructie, ankerplan    

34. Vormtekeningen    

35. Wapeningstekeningen    

 Constructieve tekeningen opbouw: vloeren    

36. Peilmaten t.o.v. NAP    

37. Constructiehoogte vloeren, druklagen separaat vermelden    

38. Overspanningsrichting en type prefab vloerelementen aangeven    

39. Plaats stekwapening kolommen en wanden    

40. Sparingen, vorm en maatvoering, inclusief details    

41. Details en positie details    

42. Maatvoering prefab beton t.o.v. stramienen (trappen, consoles)    

43. Maatvoering staalconstructie, ankerplan    

44. Vormtekeningen    

45. Wapeningstekeningen    

46. Instortvoorzieningen voor gevelopvang, balklagen, lateien enz.    

47. Instortvoorzieningen voor veiligheidsvoorzieningen    

 Constructieve tekeningen opbouw: wanden    

48. Peilmaten t.o.v. NAP    

49. Verdiepingshoogte    

50. Sparingen, vorm en afmetingen t.o.v. stramienen    

51. Details en positie details    

52. Maatvoering prefab beton t.o.v. stramienen (trappen, consoles)    

53. Maatvoering staalconstructie, ankerplan    

54. Vormtekeningen    

55. Wapeningstekeningen    

56. Instortvoorzieningen voor gevelopvang, balklagen, lateien enz.    

57. Instortvoorzieningen voor veiligheidsvoorzieningen    

 Werktekeningen architect    

58. Werkplattegronden    

59. Details    

60. Kozijnmerken incl. draairichtingen bewegende delen gevellijn    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet 

akkoord 

N.v.t. 

61. Idem, binnenkozijnen    

62. Ruimtecodering inclusief verdieping of woningnummer en type    

63. Maatvoering gevel (koppenmaat) t.o.v. stramienen    

64. Maatvoering casco t.o.v. stramienen    

65. Maatvoering trappenhuizen, op- en aantreden, schrobranden    

66. Maatvoering vloerbeëindigingen en vloerluiken    

67. Aanduiding brandcompartimentering    

68. Aanduiding wand- en vloertegelwerk    

69. Installaties: rioleringsafvoerpunten, koud-/warmwatertappunten    

70. Installaties: schakelaars, WCD's, rookmelders, 

vluchtwegaanduidingen 

   

71. Installaties: radiatoren, thermostaatkranen, thermostaat, 

temperatuur 

   

72. Installaties: luchtroosters afzuig en aanvoer    

 Werktekeningen installateur    

73. Installaties W: dakgoten en hemelwaterafvoeren    

74. Installaties W: binnenriolering    

75. Installaties W: waterinstallaties    

76. Installaties W: sanitair    

77. Installaties W: brandbestrijdingsinstallaties    

78. Installaties W: gasinstallaties    

79. Installaties W: perslucht en vacuüminstallaties    

80. Installaties W: verwarmingsinstallaties    

81. Installaties W: ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties    

82. Installaties W: koelinstallaties    

83. Installaties W: regelinstallaties    

84. Installaties E: elektrotechnische installaties    

85. Installaties E: communicatie en beveiligingsinstallaties    

86. Installaties E: gebouwbeheerssystemen    

87. Liftinstallaties    

88. Roltrappen en rolpaden    

89. Hef- en hijsinstallaties    

90. Goederentransport- en –distributiesystemen    

91. Gevelonderhoud installaties    

 Geveltekeningen    

92. Peilmaten van vloeren en kozijnen    

93. Kozijnmerken, inclusief draairichting en kleuren aanduiding    

94. Kozijnmerken, inclusief draairichting en kleuren aanduiding    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet 

akkoord 

N.v.t. 

95. Maatvoering t.o.v. stramienen    

96. Aanduiding stramienen    

97. Metselwerkverbanden, kleurenscheiding steen en/of voegwerk    

98. Materiaalomschrijvingen van toegepaste materialen    

99. Installaties: elektrapunten en watertappunten    

100. Installaties: HWA aangegeven    

101. Horizontale en verticale geveldilataties    

 Doorsneden    

102. Peilmaten van vloeren en kozijnen    

103. Aanduiding stramienen    

104. Materiaalomschrijvingen van toegepaste materialen    

105. Detailnummering en doorsnede aanduiding    

106. Maatvoering t.o.v. stramienen    

 Kozijntekeningen    

107. Kozijnmerken, aantallen getekend en gespiegeld    

108. Draairichting bewegende delen    

109. Brandwerendheid, zelfsluitendheid    

110. Complete maatvoering en aansluitdetails rondom    

111. Peilmaten t.o.v. afgewerkte vloer    

112. Materiaalspecificatie kozijn, glas, panelen, hang- en sluitwerk    

113. Roosters    

114. Aanduiding kleuren    

 Details    

115. Complete materiaalspecificatie    

116. Peilmaten t.o.v. afgewerkte vloer    

D. Nacontrole    

117. Agenderen revisietekenwerk    

118. Vastleggen wie wijzigingen en aanvullingen bijhoudt    

119. Controle revisietekeningen    
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 Eventuele opmerkingen: 
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D | Tekeningenroulatieschema architect 

Projectdeel: Werktekeningen   Datum:  

Productieonderdeel:   Wijziging:  

 

Partners Productie Controle Bespreken 

opmerkingen 

Verwerken 

opmerkingen 

Controle Verwerken 

opmerkingen 

Verspreiden 

bouwplaats 

Verspreiding 

post 

Tijd: … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen 

Opdrachtgever   

  

 

  

 

Architect 

 

  

 

  

 

 

Constructeur 

 

 

 

 

 

   

Adviseur installaties 
 

 

    

 

 

Aannemer bouwkundig 
 

 

  

 

 

 

 

Aannemer installaties  

 

 

  

 

 

 

 

Bouwdirectie 

 

 

      

.3 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

ter controle 

 

…-voud 

ter controle 

 

…-voud 

ter controle 

 

verzamelen 

commentaar 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

ter controle 

 

voorstel 

alternatief 

...-voud 

 

…-voud 

ter controle 

 

verzamelen 

opmerkingen 

 

definitief  

...-voud 

gestempeld 

 

…-voud 

definitief 

 

…-voud 

definitief 

 

…-voud 

definitief 

 

…-voud 

definitief 

 

eventueel 

bespreken 

 

…-voud 

ter controle 

 

…-voud 

voorlopig 
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D | Tekeningenroulatieschema constructeur, vorm 

Projectdeel: Werktekeningen   Datum:  

Productieonderdeel:   Wijziging:  

 

Partners Productie Controle Bespreken 

opmerkingen 

Verwerken 

opmerkingen 

Controle Verwerken 

opmerkingen 

Verspreiden 

bouwplaats 

Verspreiding 

post 

Tijd: … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen 

Opdrachtgever   

  

 

  

 

Architect 
 

 

     

 

Constructeur 
 

 

    

  

Adviseur installaties 
 

 

 

    

 

Aannemer bouwkundig 
 

 

  

 

  

 

Aannemer installaties  

    

  
 

 

Bouwdirectie 

 

 

   

 

  

.3 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

ter controle 

 

…-voud 

ter controle 

 

…-voud 

ter controle 

 

verzamelen 

commentaar 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

voorlopig 

 

…-voud 

voorlopig 

 indienen bij B&W 

…-voud 
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 D | Tekeningenroulatieschema constructeur, wapening 

Projectdeel: Werktekeningen   Datum:  

Productieonderdeel:   Wijziging:  

 

Partners Productie Controle Bespreken 

opmerkingen 

Verwerken 

opmerkingen 

Controle Verwerken 

opmerkingen 

Verspreiden 

bouwplaats 

Verspreiding 

post 

Tijd: … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen 

Opdrachtgever 

        

Architect 

        

Constructeur 
  

 
 

 

 
  

Adviseur installaties 

  

 

    

 

Aannemer bouwkundig 

 

 

  

 

 

 

 

Aannemer installaties  

 

 

  

  

  

Bouwdirectie 
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D | Tekeningenroulatieschema installaties W&E&Lift 

Projectdeel: Werktekeningen   Datum:  

Productieonderdeel:   Wijziging:  

 

Partners Productie Controle Bespreken 

opmerkingen 

Verwerken 

opmerkingen 

Controle Verwerken 

opmerkingen 

Verspreiden 

bouwplaats 

Verspreiding 

post 

Tijd: … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen 

Opdrachtgever   

  

 

  

 

Architect 
 

 

  

 

  

 

Constructeur 
 

 

  

 

 

 

 

Adviseur installaties 
 

 

     

 

Aannemer bouwkundig 
 

 

  

 

 

 

 

Aannemer installaties  
 

 

 

 

  
 

 

Bouwdirectie 
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D | Tekeningenroulatieschema derden 

Projectdeel: Werktekeningen   Datum:  

Productieonderdeel:   Wijziging:  

 

Partners Productie Controle Bespreken 

opmerkingen 

Verwerken 

opmerkingen 

Controle Verwerken 

opmerkingen 

Verspreiden 

bouwplaats 

Verspreiding 

post 

Tijd: … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen … werkdagen 

Opdrachtgever 

 

 

  

 

  

 

Architect 
  

  

 

  

 

Constructeur 

 

 

  

 

 

 
 

Adviseur installaties 
 

 

  

 

  

 

Aannemer bouwkundig 
 

 

  

 

 

 

 

Aannemer installaties  

 

  

 

  

  

Bouwdirectie 
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