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Over dit controleplan… 

 

In tegenstelling tot de baksteen beschouwen we de betonsteen niet als een natuurproduct, 

hoewel het naar de aard van de materialen waarvan de steen is gemaakt strikt genomen wel het 

geval is.  

De steen wordt niet gebakken maar gedroogd. Doordat de materialen vrij constant zijn en goed 

doseerbaar, is in de regel een constante kwaliteit leverbaar. Het is een sterke steen met 

akoestische eigenschappen, maatvast. De maatvastheid van de steen brengt met zich mee dat 

tijdens de ontwerpfase al strikt moet worden gemaatvoerd met de moduulmaat van de steen.  

De open oppervlaktestructuur van de steen vraagt tijdens de productie, het transport en de 

verwerking continu om beschermende maatregelen tegen beschadigingen, vervuiling en 

benatting. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - De bestektekeningen, en zeker de werktekeningen, dienen gedetailleerd uit te gaan van de moduulmaat 

van de betonsteen. Dit geldt zowel voor geveltekeningen als voor schoonwerk binnenwanden. Er moet nagedacht 

worden over alle installaties die in de muren van deze stenen moeten worden opgenomen.  

Het verdient aanbeveling om de beschermende maatregelen op te nemen in het bestek, om te vermijden dat bij 

ieder project opnieuw discussie ontstaat over wat wel en wat niet moet worden gedaan om het schone metselwerk 

te beschermen. 

1. Werktekeningen plattegronden, gevels, details: maatvoering dient te geschieden op de exacte koppenmaat van 

de betonsteen. Dat betekent dat ook de kozijnen op deze maatvoering moeten worden geënt. Op de tekeningen 

van de binnenwanden dienen de elektradozen te worden ingetekend en tevens moet worden aangegeven waar 

vormstenen moeten worden toegepast voor de leidingen (dit kan ook in het bestek worden vastgelegd). Het is 

goed om ook in de ontwerpfase principes aan te geven in detailtekeningen. 

2. Werktekeningen kozijnen architect: ook deze elementen dienen op koppenmaat te worden gemaatvoerd. Zeker 

als het metselwerk boven de kozijnen doorloopt, moet het halfsteensverband perfect doorlopen. Alle details, 

inclusief de afwerking van de kozijnstijlen, moeten worden uitgetekend. 

3. Werktekeningen kozijnen door fabrikant: als de tekeningen van de architect definitief zijn, kan de fabrikant van 

de kozijnen productietekeningen maken van de kozijnen. Bij de controle van deze tekeningen is de koppenmaat 

opnieuw het uitgangspunt. En zijn de details met de overige onderdelen (E en W installaties) en de kozijnen net 
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zo belangrijk. 

4. Werktekeningen overige onderdelen: alle elementen, zoals kozijnlateien, geveldragende lateien, gevelroosters 

en stalen hulpconstructies dienen in deze fase te worden uitgetekend met opnieuw de koppenmaat als 

uitgangspunt. Ook de elektra en werktuigbouwkundige installaties die opgenomen dienen te worden zullen 

uitgetekend moeten worden, zoals schakelaars, brandhaspelkasten etc. 

5. Werktekeningen dilataties: als onderdeel van de plattegronden en aanzichttekeningen (gevels en binnenwanden) 

moet aandacht worden geschonken aan de noodzaak van dilataties en de vorm ervan. Denk hierbij ook aan 

prefab beton lateien boven kozijnen of stalen lateien of balken die opgelegd worden op de wanden. 

6. Anti-graffitilaag: vooraf dient te zijn overwogen of een anti-graffitilaag moet worden toegepast.  

Bij binnenstedelijke projecten kan dit wenselijk zijn. Het middel, de applicatie en de hoogte van de laag moeten 

dan in het bestek en op de tekeningen zijn vastgelegd. Let op: niet elke steen is hiervoor geschikt en daarbij 

zijn de beschikbare middelen ook zeer divers; vooraf je goed laten informeren is de norm. 

7. Hydrofoberen: vooraf dient te zijn overwogen of gevels moeten worden gehydrofobeerd. Het middel, de 

applicatie en de hoogte van de laag moeten dan in het bestek en op de tekeningen zijn vastgelegd. 

Bij hydrofoberen is een advies van de steenfabrikant altijd noodzakelijk, vergezeld van een onderhoudsadvies.  

Het hydrofoberen is een vorm van impregneren, waarbij er een waterafstotend middel op een steenachtig gevel 

wordt aangebracht. Het vloeibare middel maakt de gevel waterwerend en soms ook vergemakkelijkt het de 

verwijdering van grafitti. 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING - Voordat het metselwerk wordt besproken, is het belangrijk nota te hebben genomen van het geen in het 

bestek is omschreven, dit om discussie tijdens de uitvoering te voorkomen. Vaak worden er tijdens de bouw 

bepaalde zaken gevraagd die besteksmatig niet zijn geregeld. 

We noemen hier bijvoorbeeld het waterbestendig maken van een steiger met behulp van netten en dakkappen. Het 

is goed dat deze zaken vooraf worden besproken. De opdrachtgever kan de risico's  afwegen en weloverwogen een 

besluit nemen. Wel dienen eventuele meer- en minderwerken schriftelijk te zijn opgedragen alvorens met de 

uitvoering van het metselwerk wordt gestart. 

1. Meer- en minderwerk: bij het toekennen van meer- of minderwerk gaat het om de vraag of iets bestekmatig is 

geregeld. Een voorbeeld is hier op zijn plaats: 

- Het bestek schrijft voor: schoonmetselwerk in een gekleurde betonsteen. De opdrachtgever mag verwachten 

dat de aannemer dit realiseert en mag ook van de aannemer verwachten dat hij die maatregelen treft die 

behoren bij een goed eindresultaat. Als de bouwbegeleider een suggestie doet om folie in te metselen om het 

schone metselwerk te beschermen tegen vervuiling, bijvoorbeeld tijdens het aanbrengen van de 

cementdekvloer, dan is dit geen meerwerk. Immers, de aannemer kan ervoor kiezen geen folie aan te brengen 

en het risico te nemen dat het metselwerk vervuilt. 

2. Verrekening stelposten: indien voor de aankoop van de stenen een stelpost is omschreven in het bestek, dan 

dient deze stelpost te worden ingevuld alvorens met de uitvoering wordt gestart. 
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III. Regelgeving 

INLEIDING - Zowel bij de voorbereiding als bij de start van het metselwerk dient de administratie van de 

bouwbegeleider compleet te zijn.  

Er zal gekeken moeten worden naar het bestek en de daarin opgenomen normbladen en specificatie ten aanzien van 

het totale metselwerk. 

Verder zal er nagegaan moeten worden of het bevoegd gezag nog eisen stelt aan het metselwerk als zodanig en 

vooral ook ten aanzien van de uitvoering daarvan. En of de nodige goedkeuringen aanwezig zijn op berekeningen. 

Het moet duidelijk zijn dat veiligheid en gezondheid een probleem kunnen vormen bij de verwerking van stenen; 

denk hierbij om steigers en Arbo wetgeving; om verwerking van stenen en het zagen hiervan. 

Verder dienen de specificatieformulieren van de bakstenen, de adviezen inzake de mortel, de dilataties, de voegen 

en het reinigen beschikbaar te zijn voor de start van het metselwerk.  

Daarnaast dient goedkeuring aanwezig te zijn van de bouwpartners, met name de opdrachtgever, over de 

toepassing van alle materialen. 

1. Aanvullingen V&G-plan: indien er sprake is van een onderaannemer die het metselwerk gaat uitvoeren, kan het 

gebeuren dat het V&G-plan uitvoering van de hoofdaannemer een aanvulling behoeft. De hoofdaannemer kan 

hiervoor een onderlegger beschikbaar stellen. Het bovenstaande kan ook van toepassing zijn voor een 

steigerbouwer, een voeger, glaszetter enz. Daarnaast heeft een onderaannemer altijd de goedkeuring van de 

opdrachtgever nodig. 

2. Berekeningen doorsturen naar Bouw- en Woningtoezicht: voordat er met de uitvoering van het metselwerk kan 

worden gestart, dient de bouwbegeleider zich ervan te overtuigen dat alle noodzakelijke berekeningen bij Bouw- 

en Woningtoezicht zijn, en dat deze zijn goedgekeurd. 

3. Attesten en verwerkingsvoorschriften: het aanleveren van attesten en verwerkingsvoorschriften, dient door de 

aannemer te worden geregeld. De bescheiden dienen aan de bouwbegeleider te worden overhandigd voor de 

start van het metselwerk. 

4. Garanties: het is van belang dat de benodigde garanties vooraf in beeld zijn gebracht en gecheckt, dus voordat 

er gestart wordt met het metselwerk. 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Juist omdat er zoveel factoren zijn die invloed hebben op het eindresultaat, dient het metselen goed te 

worden georganiseerd. Dit organiseren is een taak van de aannemer en een zorg van de bouwbegeleider. Daarom is 

het goed dat de bouwbegeleider inzicht heeft in wat er moet worden georganiseerd. 

1. Tekeningenprocedure vaststellen: de tekeningenstroom dient te worden geregeld door middel van een 

tekeningenroulatieschema (TRS). Hierin dient te worden vastgelegd wie welke tekeningen en berekeningen 

produceert wie controleert en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is, hoe wordt omgegaan met de diverse 

opmerkingen op de concepttekeningen, wie tekeningen definitief maakt en hoe de distributie op de bouwplaats 

verloopt. Dit wordt vanuit de bouwdirectie in de 1
e

 bouwvergadering vastgelegd dit geldt ook voor het gegevens 

behoefte schema(GBS) wat de aannemer dient aan te leveren. 

2. Vaststellen lagen- en koppenmaat en metselverband: de lagen- en koppenmaat dient al in een vroeg stadium te 

worden/zijn vastgesteld. De bouwbegeleider controleert of de uitgangspunten hiervan nog in overeenstemming 

zijn met de meest recente bemonstering van de bakstenen. Ook zal er ten aanzien van de kozijnen, 

muurdammen etc. gekeken moeten worden dat de tekeningen nog overeen komen met de uitgangspunten en 

steenspecificaties. Dit dient te gebeuren voordat de steller de metselprofielen gaat plaatsen. 

3. Vaststellen proefmuur: laat zo snel mogelijk een proefmuur metselen. Dit geeft inzicht in de toepasbaarheid 

van het verband of de verbanden onderling bij meerdere steensoorten. Hier kan worden bepaald hoe diep een 

voeg moet worden uitgekrabd en hoe de vorm van de voeg zal worden. Ook afgeschuinde hoeken, bogen, 

rollagen etc. kunnen hier worden meegenomen. Het is raadzaam om de vorm van de voeg besteksmatig vast te 

leggen, om financiële consequentie te voorkomen. 
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4. Bemonstering stenen, isolatie en ankers: de 

bemonstering van de betonsteen dient vergezeld te gaan 

van een specificatieformulier conform de geldende 

normen. De gegevens op dit formulier zijn voor de 

morteladviseur van groot belang bij de weging van het 

advies voor de juiste mortel. Ook andere materialen die 

zullen worden toegepast, dienen te worden bemonsterd. 

Denk hierbij aan isolatie, ankers, geveldragers, 

muisroosters enz.  

5. Advies metselmortel: het samenspel tussen betonsteen, 

metselmortel, voegvorm en voegmortel dient goed te 

worden voorbereid. Een specifiek morteladvies is 

noodzakelijk. De fabrikant van de betonsteen dient dit 

advies te ondersteunen.  

Natte prefab mortels dienen te worden vermeden. Hierin 

zijn hulpstoffen toegevoegd voor een langere 

verwerkingstijd en deze kunnen invloed hebben op 

uitslag van de gevel. Een droge prefab mortel is de meest 

gangbare mortel; bij doorstrijk, is deze zelfs op kleur 

verkrijgbaar.  

6. Advies voegmortel: de voegmortel dient te zijn afgestemd 

op de kwaliteit van de betonsteen en de metselmortel. 

Een zware kwaliteit steen en mortel vragen om een zware 

kwaliteit voeg. Soms komt men in dit stadium tot de 

conclusie dat de voeg zo sterk dient te zijn dat deze niet handmatig kan worden aangebracht. Bij twijfel kan een 

voegadvies worden overwogen. Men denkt er goed aan om vooraf de voeghardheid in het bestek te omschrijven 

of zeker voor uitvoering deze vast te leggen. De vorm van de voeg is bepalend voor de diepte van het 

uitkrabben direct na het metselen. 

7. Advies geveldilataties: het opstellen van een geveldilatatie-advies is noodzakelijk, en moet worden opgesteld 

aan de hand van de werktekeningen van de gevels. Uiteindelijk dient de definitieve versie voor akkoord te zijn 

ondertekend door de aannemer, met onderliggende akkoordverklaringen van betonsteenfabrikant en 

betonsteenleverancier. De hoofdconstructeur controleert deze berekening en is verantwoordelijk voor de 

indiening bij Bouw- en Woningtoezicht. De hoofdconstructeur controleert deze tekeningen en is hiervoor mede 

verantwoordelijk. 

8. Beperkingen weersinvloeden: maak vooraf afspraken met de aannemer over het beschermen van metselwerk 

tegen hemelwater, vorst en extreme hitte, maar ook tegen lekwater van werkzaamheden op boven gelegen 

verdiepingen. Bij doorstrijken (pointmaster) is een waterwerende steiger noodzakelijk. 

9. Systeem steiger vaststellen: maak vooraf afspraken met de aannemer over het type steiger. Vermijd dat 

kortelingen in het metselwerk worden gelegd, waardoor later stenen moeten worden ingemetseld. Kies bij 

voorkeur voor een dubbele steiger met verschillende werkhoogtes. Hiermee wordt voorkomen dat metselaars 

onder en boven hun macht staan te metselen. Bij hoogbouw gaat de voorkeur uit naar hefsteigers, dit is echter 

sterk afhankelijk van de overige werkzaamheden aan en in de gevel, en de daarbij behorende veiligheidseisen. 

10. Bespreking planning, routing metselwerk: bespreek de planning met de aannemer en kom tot een logische 

volgorde van achtereenvolgens het metselen (inclusief isoleren en plaatsen geveldragers), het voegen, het 

plaatsen van kozijnen, het plaatsen van raamdorpelstenen, het plaatsen van glas en het demonteren van de 

steiger. Voegspecie op bijvoorbeeld glas of aluminium raamdorpels geeft zeer veel nazorg en is soms niet meer 

te corrigeren. 

11. Reinigingsadvies: bespreek de mogelijkheid van het 'uitslaan' van de gevel, hoe dit het beste kan worden 

voorkomen en hoe dit als het zich voordoet gereinigd kan worden. Laat op voorhand een reinigingsadvies 

opstellen. Leg vast in welke mate het ‘uitslaan’ van de gevel niet acceptabel is.  

Fig. 1 | De bemonstering van de betonsteen dient vergezeld 

te gaan van een specificatieformulier conform de normen 
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12. Uitvoeringszaken doornemen: Bespreek met de aannemer de uitvoeringszaken en laat deze vastleggen. Enkele 

zaken die besproken moeten worden zijn: 

- de wijze van aanvoer; hele of halve pallets; hulo; wel of niet in folie verpakt en moet deze verwijderd worden; 

- de wijze van opperen; met verreiker; met lift en stenenwagen; (denk aan toelaatbare gewicht op een steiger) 

- de wijze van verwerken;  

- de wijze van sorteren; op de steenfabriek of bouwplaats vanaf de pallet; of totaal niet omdat ze erg consistent 

zijn. 

- type steiger; verankering aan gebouw; schoonhouden; opbouw en aanbrengen doeken; veiligheid; 

13. Werkplan: bij gecompliceerde metselwerken kan het uitermate zinvol zijn dat de aannemer een werkplan opstelt 

waarin hij een gedeelte van de voorbereiding en de uitvoering grondig voorbereidt. Dit is niet altijd omschreven 

in het bestek. 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan 

verlopen. De bouwbegeleider zal voor zichzelf vooraf een inschatting dienen te maken of het beeld voor zijn project 

overeenkomt met het voorbeeld. Uit dit voorbeeld blijkt dat ca. 16 weken voorbereidingstijd nodig is voordat met 

het metselwerk kan worden aangevangen. 

 

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. Werktek. architect gevels en plattegrond.                    

2. Detailleringen architect                    

3. Kozijntekeningen architect                    

4. Kozijntekeningen fabrikant                    

5. Geveldilatatie advies                    

6. Tekeningen prefab onderdelen                    

7. Indienen tekeningen/berekeningen BWT                    

8. Opstellen mortel- en dilatatie-adviezen                    

9. Proefmuur                    

10. Werkplan aannemer (eis bestek)                    

11. Stelwerk (stel)kozijnen en profielen                    

12. Aanvoer materiaal en materieel                    

13. Start metselwerk                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Proefmuur 

2. De aanvoer en opslag van de stenen 

3. Het opperen van de stenen 

4. Bewerking en zagen stenen 

5. Het principe van de steiger 

6. De verankering van de steiger 

7. Beschermen tegen weersinvloeden 

8. Leidingen in de muur 

  

9. Orde en veiligheid 

10. Het stellen van profielen en kozijnen 

11. Het aanbrengen van de waterkeringen achter de isolatie 

12. Het aanbrengen van isolatie 

13. Het metselen 

14. Het aanbrengen en beschermen van kozijnen 

15. Aanbrengen en beschermen waterslagen 

16. Het voegen en nabehandelen 

17. Het demonteren van het steiger 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING – Bij het metselen zijn veel partijen betrokken zoals: 

- baksteenfabrikant, de leverancier van de stenen, de mortel en de voegmortel, de metselaar en de voeger, de 

steigerbouwer, en niet te vergeten de aannemer; 

- adviespartijen zoals de constructeur, de architect en de adviseur van de baksteenindustrie, die hun steentje 

bijdragen aan het proces; 

- bouwbegeleiders die namens de opdrachtgever optreedt als kwaliteitsbewaker, niet alleen voor het procesmatige 

deel, maar ook met name in de uitvoering en zal dan ook indien nodig op tijd ingrijpen. 

De uitvoering van metselwerk in betonstenen is uitermate kwetsbaar, zeker als er gekozen is voor sprekende 

kleuren waarin de stenen leverbaar zijn. Een beschadiging is in veel gevallen moeilijk onzichtbaar te herstellen. 

Daarnaast kan vocht in de vorm van regenwater en optrekkend vocht soms blijvende schade aanrichten aan het 

eindproduct. Zonder beschermende folie kan het gebeuren dat tijdens het aanbrengen van een cementdekvloer de 

gemetselde muur ernstig vervuild raakt door de vloerspecie. 

1. Proefmuur: een proefmuur is voor dit type metselwerk niet zozeer van belang als het gaat om de maatvoering. 

De maatvoering moet perfect op de tekeningen zijn verwerkt. De proefmuur is hier primair van belang voor het 

vaststellen van de vorm en de kleur van het voegwerk.  

het is aan te bevelen om de proefmuur door te spreken: 

- laat een vorm maken waarbij alle detaillering van het metselwerk tot uiting komt; 

- laat een dam mee metselen om na te gaan of de koppenmaat overeenstemt met het ontwerp; 

- pas alle voorkomende soorten stenen toe in de proefmuur; 

- pas zo nodig rollagen en bijzondere onderdelen, afgeschuinde hoeken (sluitstenen) toe; 

- breng afwerkingen aan zoals anti-graffitilagen en/of hydrofobeerlagen om de effecten waar te nemen; 

- breng het voegwerk aan, dit is zeer bepalend voor de kleur en uitstraling van het metselwerk. 

2. De aanvoer en opslag van de stenen: kijk naar de opslag en verwerkingsvoorschriften van leveranciers: 

- de stenen dienen in folie te worden aangevoerd en opgeslagen; 

- indien pallets met folie worden toegepast, dan dienen deze zo laat mogelijk los gesneden te worden;  

- denk ook aan het beschermen van de opslag tegen opspattende modder indien de opslag naast de bouwweg is 

gelegen. De wijze van opslag heeft invloed op het schoonhouden van de stenen;  

- de aangevoerde stenen dienen regelmatig te worden getoetst aan de goedgekeurde monsters. 

3. Het opperen van de stenen:  

- stenen moeten worden geopperd op de plek waar gemetseld gaat worden; 

- afhankelijk van de omstandigheden dienen de stenen beschermd moeten worden, bijvoorbeeld bij 

aanwezigheid van plassen water; 

-het kan wenselijk zijn de geopperde stenen opnieuw af te dekken met folie, zeker wanneer er bijvoorbeeld 
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kans is op lekwater tijdens betonstort of regenwater van een hoger gelegen vloer. 

 

4. Bewerking en zagen stenen: bij specifiek metselwerk kan het wenselijk zijn de metselaars nadere instructies te 

geven. 

- hoekoplossingen vragen altijd om aparte stenen. Indien er schuine hoeken moeten worden gerealiseerd, 

moeten de stenen wellicht worden gezaagd om een strak uiterlijk van de hoek te krijgen; 

- indien stenen moeten worden gezaagd op het werk, dan dient er sprake te zijn van doorstromend water bij de 

zaagmachine. Water dat wordt rondgepompt, zoals dat vaak gebeurt, heeft een overmaat aan steenstof dat zich 

afzet aan het zaagvlak van de steen die wordt gezaagd. Als dit niet wordt gereinigd, dan is dit soms nog jaren 

zichtbaar;  

- omdat de stenen niet nat verwerkt kunnen worden, moet er voldoende voorraad gezaagde stenen aanwezig 

zijn. Het droog zagen van stenen is niet toegestaan in verband met stofvorming / fijn stof. 

5. Het principe van de steiger: het is niet aan te bevelen dat kortelingen in het metselwerk worden opgelegd, 

waardoor er bij het demonteren van de steiger alsnog een steen wordt aangebracht. De aannemer kan gebruik 

maken van speciale schoenen die in de dikte van de voeg passen. Een dubbelsteiger is aan te bevelen i.v.m. 

steigerslagen, beschadigingen etc. Het is van groot belang om een goede werkhoogte voor de metselaar te 

creëren. Een steiger moet de instelmogelijkheden hebben om op verschillende werkhoogtes te kunnen werken. 

6. De verankering van de steiger: bij hoogbouw is het helaas onvermijdelijk dat de steiger op bepaalde hoogtes 

moet worden verankerd aan het gebouw. Zowel de isolatie als het metselwerk worden dan onderbroken en 

moeten later worden aangeheeld. Maak hierover met de aannemer goede afspraken. Dit geldt ook voor 

bouwliften; deze worden veelal aan de constructieve wanden/vloeren vastgezet, waardoor er gaten in het 

metselwerk ontstaan. 

7. Beschermen tegen weersinvloeden: niet alleen het verse metselwerk dient beschermd te worden tegen 

weersinvloeden, ook het binnenmetselwerk moet beschermd worden nadat het metselwerk gereed is, tot het 

moment dat weersinvloeden geen invloed meer hebben op het binnenmetselwerk.  

Bij gevelmetselwerk moet er een waterdichte steiger worden gemaakt die pas na het voegen wordt verwijderd. 

Bij vorst en extreme droogte gelden geëigende maatregelen.  

Daarnaast is het belangrijk dat de HWA worden aangebracht direct nadat dak en goten functioneren.  

Een ander maatregel kan zijn het inpakken van de steiger met netten en het voorzien van de steiger van een 

“dakkap”.  

Welbekend is het afdekken van het verse metselwerk aan het einde van iedere werkdag of tijdens een 

onderbreking door regen met houten delen of kunststof slabben.  

Ook het omkeren van de steigerplank die nagenoeg tegen het metselwerk aanligt, is niet onbekend.  

Mocht het toch gebeuren dat vers metselwerk besmet raakt door specie, laat dit dan met spoed verwijderen. 

8. Leidingen in de muur: er zijn vormstenen in de handel waarin een leiding kan worden weggewerkt. Dit vereist 

enige coördinatie maar is verder goed uitvoerbaar. Bij het toepassen van elektra-inbouwdozen dienen de stenen 

eveneens door middel van zagen te worden ingekort, nooit hakken of door het boren van passende gaten 

waarin de dozen worden gemonteerd. 

9. Orde en veiligheid: Steigers dienen te zijn voorzien van een label waaruit blijkt dat deze is goedgekeurd door 

een keurende instantie volgens de Arbo regelgeving. Verder is het belasten van de steiger met stenen een item 

dat vooraf besproken moet zijn; wellicht blijkt dan dat er voor een andere steiger type gekozen moeten worden, 

of dat er op een andere wijze stenen moeten worden aangevoerd. Daarnaast is het schoonhouden van het 

steiger een item dat na iedere werkdag moet zijn opgelost; het voorzien van trappenhuizen en vluchtwegen dan 

wel bouwliften voor materiaal als personen moet zijn besproken voor start metselwerk. 

10. Het stellen van profielen en kozijnen: tijdens de uitvoering van het metselwerk zijn de meest kwetsbare punten 

het volmetselen bij kozijnaansluitingen en het uitkrabben van de voegen achter de profielen. Het is daarom 

zaak dat de profielen zo worden gesteld dat het voor de metselaar goed uitvoerbaar is; bij het metselen en het 

uitkrabben, maar ook bij het pointmasteren dient het profiel niet in de weg te zitten! Kozijnen mogen niet aan 

het buitenblad worden verankerd. 

11. Het aanbrengen van de waterkeringen achter de isolatie: de opeenvolgende bewerkingen van het repareren van 
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de achtergrond, het aanbrengen van waterkerende lagen en het aanbrengen van isolatie dienen zoveel mogelijk 

gestructureerd te geschieden, bijvoorbeeld per steigerslag.  

12. Het aanbrengen van isolatie: aan de hand van de verwerkingsadviezen is er inzicht te verkrijgen hoe sommige 

isolatieproducten moeten worden aangebracht en moeten worden beschermd tegen invloeden van buitenaf, 

zoals zonlicht en regenwater. Het is aan te bevelen, niet meer (vooraf) te isoleren dan de te verwerken meters 

metselwerk. 

13. Het metselen: bij het metselen zelf komen een aantal punten naar voren, die onderkend dienen te worden: 

- er dient ruimte te zijn tussen de isolatie en het buitenblad van minimaal 40 mm; 

- de baarden aan de spouwzijde dienen minimaal te zijn. Men kan dit beperken door een houten lat op de 

spouwankers mee omhoog te trekken tijdens het metselen; 

- het buitenspouwblad mag nooit hoger worden gemetseld dan de aangebrachte isolatie; hiermee wordt 

voorkomen dat specie op de isolatie valt; 

- de oplegging van lateien verdient de aandacht. Een 

betonlatei moet de mogelijkheid hebben om te kunnen 

glijden bij de opleggingen; 

- aanbevolen wordt om de 1-minuuts-proef uit te voeren 

bij de metselmortel; dit geeft de bouwbegeleider een 

indicatie over de samenwerking tussen de betonsteen 

en de metselmortel; 

- geef vooraf aan, waar open stootvoegen moeten 

komen; boven de kozijnen voor de afvoer van water en 

onder raamdorpels voor de zwakke ventilatie van de 

spouw; 

- overweeg proefblokjes te laten maken om de kwaliteit 

van de mortel te controleren; 

- vers metselwerk aan het einde van de (dag)productie 

altijd laten afdekken met houten delen of kunststof 

slabben. 

14. Het aanbrengen en beschermen van kozijnen: in de 

meeste gevallen worden houten kozijnen vooraf gesteld 

en aluminium kozijnen achteraf in vooraf gestelde 

stelkozijnen. Cement, of dit nu van de metselmortel of 

van de voegmortel afkomstig is, tast aluminium aan. 

Cement tast ook glas aan. Wees hierop bedacht en 

maak vooraf afspraken met de aannemer over 

werkvolgorde en bescherming van de al geplaatste 

onderdelen. 

15. Het aanbrengen en beschermen van waterslagen: het aanbrengen van de waterslagen in de negge voorkomt dat 

er water in de spouw komt; echter als dit te snel gebeurd dan dienen deze weer beschermd te worden tegen 

mechanische beschadigingen. De bouwbegeleider kan dit al tijdens de ontwerpfase aangeven, en er vervolgens 

tijdens de uitvoeringsfase extra aandacht voor vragen. 

16. Het voegen en nabehandelen: Zie controleplan 22.72. De hardheid van de voeg kan worden gecontroleerd met 

de Smidt-hamer.. 

17. Het demonteren van de steiger: voordat een steiger gedemonteerd wordt, dient een opname van de gevel te 

worden gedaan. Het herstellen van de eventueel opgenomen punten kan dan nog vanaf de steiger geschieden 

en naderhand worden gecontroleerd. Men moet zich wel realiseren dat een opname vanaf de steiger een 

beperkt zicht geeft. Het beeld kan anders worden nadat een totale steiger is gedemonteerd. 

 

  

Fig. 2 | De voor- en nabehandelingen van het voegwerk dienen 

te worden doorgesproken 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

1. Werktekeningen gevels / plattegronden gereed    

2. Werktekeningen kozijnen/prefab onderdelen/ dilataties    

3. Specificatieformulieren aanwezig en gecontroleerd op bestek    

4. Werking lateien (samengesteld/zelfstandig werkend) bekend    

5. Metselverbanden bekend    

6. Proefmuur besproken    

7. Dilatatie advies aanwezig    

8. Afwerking gevels (anti graffiti/hydrofoberen) bekend    

9. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

10. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

11. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

12. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

13. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

14. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

15. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

16. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

17. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

18. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

19. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

B. Voorbereiding    

20. Steenmonsters aangeleverd en gekeurd    

21. Steenmonsters gecheckt op lagen- en koppenmaat    

22. Morteladviezen aangeleverd    

23. Proefmuur uitgevoerd en gekeurd    

24. Geveldilataties horizontaal en verticaal vastgesteld    

25. Aangevoerde mortel conform advies    

26. Uitvoering steiger besproken    

27. Aanvoer, opslag en opperen stenen besproken    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

28. Openstootvoegen, spouwankers, overige voorzieningen, bekend    

29. Voegmortel advies (icm morteladvies)    

30. Planning en routing, werkvolgorde bekend    

31. Is er een werkplan ingediend ter controle    

32. Is het werkplan goedgekeurd    

33. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

34. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

35. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

36. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

37. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

38. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

39. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

40. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

41. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

42. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

43. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

C. Uitvoering    

44. 1-minuutsproef mortel en steen    

45. Voorzieningen correct aangebracht (isolatie, vochtwering, ankers)    

46. Maatvoering, plaats stootvoegen correct uitgevoerd    

47. Oplegging lateien (glijdend)    

48. Afdekken vers metselwerk    

49. Omslaan steigerdelen    

50. Voldoende diep uitgekrabd (ook achter profielen)    

51. Afvoeren overtollig materiaal    

52. Bij doorstrijken ook achter de profielen correct uitgevoerd    

53. Beschermen kozijnen / overige onderdelen correct uitgevoerd    

D. Nacontrole    

51. Opname en afwerking gevels voor demontage steiger    

52. Eindbeoordeling na demontage steiger    

53. Voldoende reservestenen aanwezig    

54. Garantieverklaring en attesten aanwezig    

55. Schoonhouden van de gevel    

56. Aanbrengen van anti graffiti of hydrofobeerlaag    

57. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

58. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    
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 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


