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Over dit controleplan… 

 

Kalkzandsteen lijmwanden worden verreweg het meest toegepast in de woningbouw. Het betreft 

dan een min of meer droog bouwsysteem, meestal in combinatie met kanaalplaatvloeren, zodat 

er relatief weinig beton wordt gestort in het project zelf.  

In aanmerking komen de woningscheidende wanden, massief of als ankerloze spouwmuur, en de 

gevelsluitingen. Eenmaal goed voorbereid kent dit systeem een redelijke bouwsnelheid waarbij de 

kans op fouten klein is. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - In dit overzicht krijgt de bouwbegeleider in één oogopslag een beeld van de meest elementaire 

bewerkingen die noodzakelijk zijn voor het proces van lijmwanden van kalkzandsteen.  

Het vertrekpunt van dit proces zijn de bestektekeningen of anders de contracttekeningen. Bij een koopwoning kan 

ook de verkoopbrochure een contractstuk zijn voor de bouwpartners.  

Het overzicht geeft logistiek de enige juiste volgorde aan. Eerst dienen de werkplattegronden van de architect 

gereed te zijn, waarbij het principe van de detaillering wel bekend moet zijn. Daarna volgt het uitwerken van alle 

details.  

De bouwbegeleider kan aan de hand van de werkplattegronden aangeven welke zaken hij nader uitgewerkt wil zien. 

Bijvoorbeeld plafondaansluitingen, kozijnaansluitingen en verankeringen. Ook de plaats en de vorm van de 

dilataties moeten hier worden vastgesteld. 

1. Werktekeningen plattegronden architect: een absolute voorwaarde voor de verdere uitwerking van een 

bouwproject zijn de definitieve werkplattegronden van de architect. Deze vormen de basis voor de installaties 

en voor de leverancier van lijmblokken en voor die van de vloeren.  

Bij voorkeur bekijken of de dilataties net achter of bij een wand of in de kast uitkomen. De dilataties worden in 

principe door de leverende fabriek aangegeven op tekening; veel fabrikanten hebben hiervoor een standaard 

dilatatietabel die als vuistregel kan worden gehanteerd. De dilataties worden bepaald door de factoren 

wandhoogte, wanddikte en verzwakking door sparingen. 

2. Werktekeningen details architect: bij de controle van de plattegronden kan de bouwbegeleider aangeven welke 

details voor een uitwerking in aanmerking komen. Met name de aansluitingen op de bouwmuren en de 

kozijnaansluitingen zijn in dit kader belangrijk. 

3. Werktekeningen prefab onderdelen: alle voorkomende prefab onderdelen zullen in deze fase moeten worden 

uitgewerkt. De levering van deze elementen dient te worden afgestemd op de startdatum van het lijmwerk. 

4. Werktekeningen wanduitslagen fabrikant: voor de aannemer een onmisbaar onderdeel van het proces. De 

bouwbegeleider zal deze tekeningen op hoofdmaatvoering moeten controleren, aangezien het hier gaat om een 
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procedure tussen leverancier en hoofdaannemer. Elke wand dient te worden uitgetekend zodat de verdeling van 

de blokken en de vorm van de wand duidelijk wordt, de zogenaamde wanduitslagen. Tevens vermelden 

bloktype en blokdikte, de maat t.o.v. de voorgevel, wandlengte, wandhoogte, de passtukken en eventuele 

dilataties. 

5. Werktekeningen sparingen: onder sparingen kan men in dit verband verstaan: alle kozijnopeningen, maar ook 

de sparingen ten behoeve van installaties. Denk hierbij aan doorvoeringen bij schachten e.d.  

 

 

II. Financiën 

INLEIDING – Voordat het lijmwerk 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. De financiële consequenties betreffende 

cascowerkzaamheden zijn binnen het aannemerscontract verwerkt. 

1. Meer- en minderwerk: indien uit de voorbereidingsfase zaken onverhoopt moeten worden gewijzigd, dan dient 

een eventuele discussie over verrekening van kosten te zijn afgehandeld alvorens wordt gestart met de 

uitvoering van dat deel van het lijmwerk; dit geldt tijdens de gehele uitvoeringsfase.  

Verstoringen in het ontwerpproces kunnen soms aanleiding geven tot meer- en minderwerken. Bijvoorbeeld het 

te laat opgeven van sparingen, waardoor deze later moeten worden ingezaagd. 

2. Verrekening extra posten: casco wijzigingen, bijvoorbeeld aanbouwingen die als optie worden aangeboden bij 

koopwoningen, zullen in de meeste gevallen rechtstreeks tussen koper en aannemer worden afgehandeld. De 

bouwbegeleider dient tijdig van deze wijzigingen op de hoogte te worden gesteld en zal voor deze wanden 

dezelfde criteria hanteren als voor de overige wanden. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Met name op het gebied van Arbo is de regelgeving de laatste jaren erg veranderd. Dit heeft alles te 

maken met het steeds zwaarder worden van de kalkzandsteenelementen. Men heeft allerlei machines ontworpen die 

het transporteren en het verwerken van de blokken gemakkelijk maken. Daarnaast zijn de eisen met betrekking tot 

geluid zwaarder geworden waardoor veel aandacht dient te worden besteed aan de juiste verwerking van de 

blokken. 

1. V&G-deelplan: in het V&G-plan van de hoofdaannemer kan zijn aangegeven dat de onderaannemer van de 

lijmwanden zelf een aanvulling dient aan te leveren. De bouwbegeleider dient erop toe te zien dat dit tijdig 

gebeurt. Indien de aannemer periodieke veiligheidscontroles laat uitvoeren, bijvoorbeeld door Aboma-Keboma, 

dan dient aandacht te worden geschonken aan het lijmen van de wanden. Vaak wordt hier met hijskraantjes 

gewerkt, deze dienen jaarlijks te worden gekeurd.  

2. Berekeningen doorsturen naar Bouw- en Woningtoezicht: vooraf dient met de aannemer en de constructeur te 

worden doorgesproken welke berekeningen worden verlangd en wie deze berekeningen uitvoert en controleert. 

Uiteindelijk dient de constructeur van het project deze gegevens in te dienen bij Bouw -en Woningtoezicht als 

hoofdverantwoordelijke constructeur. 

3. Verzamelen attesten en productcertificaten: het beschikbaar stellen van attesten en productcertificaten is in het 

bestek geregeld. Deze worden door de bouwbegeleider in zijn administratie opgeborgen, met name het deel 

verwerkingsvoorschriften zijn in de uitvoering van belang. 

4. Bouwbesluit: een aantal zaken kunnen vanuit het Bouwbesluit van belang zijn, geluidwering van de wanden, 

brandwerendheid van de wanden, maar ook de constructieve zaken dienen we niet uit het oog te verliezen. Dit 

laatste in relatie tot hoogbouw en dragende capaciteit van kalkzandsteen. 
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IV. Organisatie 

INLEIDING - De intentie van dit overzicht is na te gaan of alle relevante zaken tijdig bekend en onderkend zijn. 

Hieruit blijkt dat de aannemer veel gegevens dient aan te dragen. We gaan ervan uit dat het bestek een compleet 

inzicht geeft van alle zaken, maar de praktijk wijst uit dat dit niet altijd het geval is. De bouwbegeleider dient erop 

toe te zien dat gegevens tijdig beschikbaar komen zodat er voldoende tijd beschikbaar is voor het 

beslissingstraject. 

1. Vaststellen tekeningenprocedure: de tekeningenstroom dient te worden geregeld door middel van een 

tekeningenroulatieschema (TRS). Hierin dient te worden vastgelegd wie welke tekeningen produceert, wie 

controleert en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is. Hoe wordt omgegaan met de diverse opmerkingen op de 

concepttekeningen, wie maakt de tekeningen definitief en hoe verloopt de distributie op de bouwplaats. De 

bouwbegeleider regelt dat het TRS wordt opgesteld en bewaakt via werkbesprekingen. 

2. Dilatatieoverzicht vaststellen: het kan verstandig zijn om de dilataties separaat te bespreken met architect, 

constructeur en de uitvoerende partij (aannemer en leverancier). Dit dient dan wel in een vroeg stadium te 

geschieden, wellicht al bij de uitwerking van de werktekeningen. 

3. Stabiliteitsonderzoek: een belangrijk aspect is dat de aannemer via de leverancier een stabiliteitsberekening 

opstelt. Dit kan in samenspraak met de hoofdconstructeur geschieden. Een uitwisseling van gegevens over de 

constructieve opzet van de hoofdconstructie zal nodig zijn. Hierin kan ook de tijdelijke opslag van de elementen 

worden meegenomen. 

4. Berekening op te nemen onderdelen, spouwankers: indien onderdelen worden verankerd aan het lijmwerk, 

bijvoorbeeld metselwerk of natuursteen, dan zal de leverancier de verankering moeten aangeven op basis van 

een berekening; aantallen en afmeting. 

5. Vaststellen eindafwerking: de bouwbegeleider zal nagaan welke afwerkingen worden toegepast op de 

lijmwanden. Dit kan van invloed zijn op de wijze van uitvoering. Hij kan overwegen monsters te laten opzetten.  

6. Documentatie, certificaten en bemonstering: in de voorbereiding tot de uitvoering dienen de nodige 

bemonsteringen, documentatie en attesten te worden overhandigd. 

7. Verwerkingsadviezen: de leverancier dient een verwerkingsadvies op te stellen en te verstrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. V&G-plan actualiseren: indien er sprake is van een onderaannemer, dan kan het nodig zijn dat die 

Fig. 1 | Tijdens de organisatiefase zal o.a. moeten worden vastgesteld volgens welke werkwijze het casco zal worden gerealiseerd 
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onderaannemer het V&G-plan van de hoofdaannemer aanvult, met een V&G-deelplan. 

9. Startbespreking: de aannemer dient vroegtijdig een bespreking te organiseren waarin een zogenaamd lijmplan 

kan worden opgesteld en worden vastgesteld. Hierbij kunnen aanwezig zijn, van de aannemer de projectleider 

of werkvoorbereider (voorzitter), uitvoerder, onderaannemer, vertegenwoordiger fabrikant en, namens de 

opdrachtgever, de opzichter. 

10. Begeleiding door leverancier: het is verstandig om tijdens het bouwen een projectbegeleider van de leverancier 

op het bouwwerk uit te nodigen een rapportage te maken om zodoende een indruk te krijgen over de manier 

van werken.  

 

 

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. Zo niet, dan kan hij de planning aanpassen. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat ca. 13 weken voorbereidingstijd nodig is voordat met het lijmwerk 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. Werk tek. plattegronden architect                    

2. Werk tek. details architect                    

3. Tekeningen prefab onderdelen                    

4. Tekeningen wanduitslagen leverancier                    

5. Werkplan aannemer                    

6. Documentatie, bemonstering, attesten                     

7. Proefopstelling                    

8. Startbespreking en start lijmwerk                    
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Aandachtspunten 

INLEIDING - De meest voorkomende aandachtspunten worden hieronder besproken. Het blijft aan te bevelen om met 

de leverancier en de aannemer om de tafel te gaan om de diverse details en uitvoeringspunten, vooraf te bespreken. 

1. Vaststellen dilataties: het vaststellen waar dilataties moeten komen en hoe deze er dan uit gaan zien, gebeurt 

aan de hand van een aantal criteria.  

Wanden die gedilateerd moeten worden 

 niet dragende wanden op een doorbuigende ondergrond; 

 dragende (gefundeerde) wanden; 

 niet dragende gefundeerde wanden; 

daarnaast zijn er nog 3 soorten dilataties, te weten: 

- koude dilatatie,  

 blokken tegen elkaar 0-1 mm zonder lijm;  

 veelal bij niet doorbuigende ondergronden; 

 indien geen extra stelruimte wenselijk is bijvoorbeeld woningscheidende wanden; 

- gevulde (open) dilatatie,  

 circa 10 mm groot;  

 veelal bij doorbuigende ondergronden; 

 dichting met een elastische luchtdichte rugvulling; later kan de dilatatie worden gekit met een 

overschilderbare elastisch blijvende kit van minimaal 3 mm tussen 2 stucstopprofielen, afhankelijk van de 

wandafwerking. Ook kan worden gekozen voor 250 mm breed spanningsverdelend glasvliesband met in het 

midden een 50 mm versterkt vlies opgenomen in de afwerklaag; 

 niet-dragende scheidingswanden en binnenspouwbladen in langsgevels; 

- flexibele dilatatie / aansluiting;  

 veelal aansluitingen tussen wanden van verschillende materialen die ook nog haaks op elkaar kunnen staan, 

waarbij het niet uitmaakt of de ondergrond doorbuigt of niet; 

 er wordt hierbij gebruik gemaakt van ankers, veerankers; 

verder is van belang de maximale wandlengte vast te stellen: 

 De maximaal verantwoorde lengte van de wand is afhankelijk van de dikte van de wand. Doordat een 

dikkere wand minder snel uitdroogt en meer trekspanningen kan opnemen is er minder kans op 

vormverandering, scheurvorming. 

 Verder zijn de belemmeringen in de wand van belang, dat zijn dan sparingen, vrije uiteinden van de 

wanden; 
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Bij het lijmen altijd beginnen bij de dilatatie zodat een rechte lijn ontstaat. Bij dilataties met luchtspouw bij 

ankerloze spouwmuren er vooral op toezien dat er geen puinbrokken in de spouw terechtkomen. De 

puinbrokken kunnen het contactgeluid dan mogelijk doorgeven.  

2. Wijze van opslag: de aannemer zal in de startbespreking de wijze van opslag bespreken; 

 Kunnen de vers gestorte betonvloeren het gewicht dragen van de aangevoerde en te verwerken elementen; 

 Dienen er tijdelijke ondersteuningsmaatregelen getroffen te worden onder de desbetreffende vloeren; 

 De aangevoerde elementen op een vlakke en stabiele en niet vervuilde ondergrond plaatsen; hiervoor 

worden meestal steigerdelen of baddingen gebruikt zodat optrekkend grondvocht geen kans krijgt; 

 Het is raadzaam de stenen ventilerend af te dekken zodat ze niet natter kunnen worden dan wenselijk is; 

hoe meer vocht er in de stenen aanwezig is hoe meer krimp (scheuren) er bij de droging kan ontstaan; 

 Het kan voorkomen dat kalkzandsteen warm wordt aangevoerd. Deze stenen niet verwerken binnen 2x24 

uur. - In de winter de eventueel aanwezige folie verwijderen ten einde stukvriezen van de stenen te 

voorkomen en ventilerend afdekken. 

3. Systeem en controle van maatvoeren: aannemers werken soms met een eigen methodiek van maatvoeren.  

Het is belangrijk dat de bouwbegeleider kennis heeft van de methodiek van de aannemer. 

Tevens kan de bouwbegeleider voor zichzelf bepalen welke onderdelen van de maatvoering in aanmerking 

komen voor een controle: 

 hoogte (meterpeil) aangegeven op de profielen; 

 maatvoering en toleranties van de producten bekend; 

 komen de plaats van de profielen overeen met de wanduitslagen; 

 zijn de sparingen conform wanduitslagen boekje met profielen uitgezet; 

4. Verankeringen: de verankeringen betreffen een breed scala van onderdelen.  

Vaak worden ankers toegepast voor het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen zoals leuninghouders. Het is 

verstandig deze ankers te laten bemonsteren, compleet met attesten. Indien het bestek aangeeft dat onderdelen 

in de spouw rvs dienen te zijn, dan geldt dit ook voor de onderdelen van de lijmwanden.  

Er zijn diverse ankers ontwikkeld die goed in de lijmmortel kunnen worden opgenomen, zoals: 

 lijmkozijnankers voor de bevestiging van kozijnen aan de wand; 

 wandankers voor de koppeling van wanden onderling in starre en schuivende uitvoering; 

 ook worden hiervoor lijmkoppelstrips gebruikt; 

 veerankers voor een flexibele wand-/plafondaansluiting van binnenwanden; 

 prik-spouwankers 4/m2 tot 10 m bouwhoogte daarna 6/m2 (let hierbij goed op de lengte van het anker ter 

overbrugging van de spouw en dat de gesloten kant bovenaan zit tijdens het vol en zat inlijmen); 

 leuningankers en pijpdragers t.b.v. randbeveiligingen van vloeren en koppeling van steigers; 

 gordingschoen voor het aanbrengen van een balklaag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 | De zwaardere elementen worden met een elementenmachine geplaatst 
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5. Afwerkingen: de basis van het eindresultaat wordt bepaald door de kwaliteit van het lijmwerk.  

De wanden kunnen tijdens de ruwbouwfase behoorlijk verzadigd raken van vocht. Het is raadzaam wanneer het 

bouwwerk waterdicht is zoveel mogelijk te ventileren om het bouwvocht te verwijderen uit het materiaal en zelfs 

schimmel te voorkomen. Het is niet raadzaam om bij een te hoog vochtgehalte (vochtmeting verrichten) in het 

materiaal over te gaan tot afwerking omdat dan onthechting, verzeping of verkleuring het gevolg kan zijn.  

Indien toch met de afwerking moet worden gestart neem dan tijdig maatregelen in de vorm van ontvochtigers 

of droogstookkachels. Bij toepassing van ontvochtigers moet alles worden afgesloten zodat er niet opnieuw 

vocht van buitenaf wordt aangezogen.  

Na het lijmen en afsteken van de lijmresten worden alle naadaansluitingen en beschadigingen uitgevlakt met 

een geschikt vulmiddel. Indien de wand goed vlak en verticaal is uitgevoerd, leent deze wand zich uitstekend 

voor een dunpleister afwerkmateriaal (affilmen). Bij verticale afwijkingen is stukadoren de aangewezen 

afwerking.  

Afwerking met spuitwerk: op uitgevlakte wanden er rekening mee houden dat bij de dilataties deze worden 

ingesneden of indien er wordt gestukadoord d.m.v. 2 stucstopprofielen beëindigen. Het is niet aan te bevelen 

om over dilataties heen te spuiten. Indien dit toch wordt voorgeschreven, dan de dilatatie voorzien van 250 mm 

breed spanningsverdelend glasvliesband met in het midden een 50 mm versterkt vlies en deze ingebed in de 

stuclaag verwerken. Dit geeft geen enkele garantie dat de scheur niet zal ontstaan, maar zal e.e.a. wel tot een 

minimum beperken.  

Afwerking met tegels en tegellijm op cement of kunststofbasis conform advies leverancier tegellijm, indien de 

wand niet voldoende vlak blijkt te zijn deze eerst op cementbasis uitvlakken. Bij dilataties is het aan te bevelen 

om vanuit de dilatatie te beginnen en deze voeg later te kitten. indien een dilatatie niet kan worden weggewerkt 

achter een trap of wand, moet worden afgesproken hoe de dilatatie wordt afgewerkt.  

6. Uitvoering: hieronder volgen een aantal aandachtspunten die gericht zijn op de uitvoering van het lijmwerk: 

- Bij hogere temperaturen en sterk drogend weer de kalkzandsteenblokken een dag voor verwerking 

bevochtigen. 

- De kim is de onderste laag kalkzandsteenblokken op de ruwe vloer die als basis dient voor een vlakke 

horizontale ondergrond en tevens als functie heeft het opvangen van het hoogteverschil tussen de 

standaardblokkenverdeling en de vrije verdiepingshoogte. De kim wordt zuiver waterpas aan de draad 

gemetseld, met gebruik van metselspecie in de verhouding conform opgave fabrikant (afhankelijk van de 

temperatuur). Let erop dat de stootvoegen met lijm of met specie worden verwerkt.  

De kim dient voldoende uitgehard te zijn voordat met het stellen van de elementen wordt aangevangen. Het 

kimblok dient altijd volledig te worden ondersteund op de onderliggende constructie, dus niet overkragend, 

wat nog wel eens voorkomt bij de kopwanden. Bij twijfel overleg met constructeur. Bij nachtvorst de verse 

kimmen afdekken. 

- Bij ankerloze spouwmuren zijn de elementen minder dik, de stabiliteit wordt verkregen d.m.v. intanding van 

het binnenspouwblad of een gelijmde loodvoegverbinding. Indien de woning daarmee nog niet stabiel 

genoeg is dan zal per vloer worden doorgekoppeld d.m.v. rvs/verzinkte trek-, drukstangen opgenomen in 

de betonvloer 

- De handzame elementen worden d.m.v. een klemboy aangebracht. De veelal zware elementen worden op 

hun plaats gehesen met een mechanische of hydraulische elementenstelmachine. De verwerking van grote 

elementen gebeurt door 2 mensen, een voor de besturing van de kraanmachine en een voor het aanbrengen 

van de lijm en het zuiver op de plaats brengen van het element.  

- Het verband moet minimaal zijn 0,4 x blokhoogte. 

- Het verband bij de grote elementen wordt gegarandeerd door de aanwezige gaten onder en bovenin (tevens 

hijsgaten), hierin past een speciaal ontwikkelde nok waardoor de blokken altijd op de juiste maat op elkaar 

worden geplaatst. 

- Uitsluitend de lijm gebruiken die door de fabrikant wordt meegeleverd en te verwerken volgens de 

verwerkingsvoorschriften op de verpakking (zomer en wintermortel). 

- Het lijmen dient te geschieden met een speciaal door de fabrikant ontwikkelde lijmbak voor de lintvoegen 

en de lijmschep voor de stootvoegen. Hierdoor ontstaat een gelijkmatig verdeelde lijmlaag van voldoende 
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dikte op de steen. Veelal wil een werknemer dit nog wel eens zonder lijmbakjes doen en met een troffel 

werken, hiermee krijg je nooit hetzelfde eindresultaat als met de lijmbakjes met als gevolg dat de hoogte 

van de wand niet geheel vlak en waterpas loopt en er ook kans is op open of slecht gevulde naden tussen 

de blokken onderling. Op de wanduitslagen wordt namelijk rekening gehouden met blijvend 2 mm lintvoeg 

en 3 mm stootvoeg.  

- De lijmbak niet meer dan 2 m vooruittrekken tijdens het lijmen. Ter voorkoming van verbranding van de 

lijmmortel bij warm weer is het raadzaam om de hechtvlakken met bijvoorbeeld een natte stoffer te 

bevochtigen.  

- Na het verlijmen dienen de lijmresten te worden afgestoken met een zogenaamde schraper en niet te 

worden uitgesmeerd. Wat nog wel eens wordt vergeten is de spouwzijde waardoor de isolatie niet vlak tegen 

een wand zal aansluiten. Indien vellingblokken als schoonwerk worden toegepast, is het noodzaak om de 

lijm direct na het opstijven te verwijderen, anders is dit niet meer mogelijk. Afgeschraapte lijmmortel direct 

opruimen. 

- Bij mogelijk invallende vorst is het raadzaam om een wintermortel te gebruiken. Er bestaat een wintermortel 

waarbij vanaf +8ºC tot -3ºC kan worden doorgewerkt. Ook dient er dan extra aandacht te worden besteed  

aan bescherming van materiaal en materieel door afdekking, mortelopslag in vorstvrije loodsen, beschutting 

van de werkplek en bescherming van vers lijmwerk door afdekking en vanzelfsprekend geen bevroren 

beijzelde lijmblokken verwerken. Geen pekel of keukenzout strooien op de werkplek, dit kan schade 

veroorzaken aan kalkzandsteen en andere materialen. 

- Direct na het lijmen van een wand en tijdens het afschoren controleren of de wand nog verticaal is, het kan 

ook voorkomen dat de wand bij harde wind door de draad wordt gemetseld of dat tijdens het hijsen een 

profiel licht wordt aangeraakt, de wand zo nodig nastellen. Ook dient de stelploeg dit tijdens het lijmen te 

controleren en d.m.v. speciale hardkunststof wiggen dit nog te sturen tijdens het lijmproces. 

- Kalkzandsteenwanden nooit laten hechten aan nog te storten betonvloeren om scheurvorming te 

voorkomen. Tussen de kalkzandsteen en de te storten vloer een folie aanbrengen, door droging zal 

kalkzandsteen krimpen en beton heeft de neiging tot kruipen (horizontale dilatatie). 

- Niet-dragende binnenwanden van lijmblokken moeten altijd flexibel worden aangesloten. Wanden die op 

een tweezijdig opgelegde vloer geplaatst worden, kunnen door de doorbuiging van deze vloer, scheuren 

vertonen. Daarom moet worden voorkomen dat de wand zich aan de vloer hecht.  

Dit kan door alleen de eerste en laatste 400 mm en bij sparingen en hoeken de wanden op de vloer te laten 

hechten en de overige wandlengte in een kunststofprofiel of op folie te plaatsen.  

- De aansluiting met de constructieve wanden en plafonds kan d.m.v. een kunststof U-profiel al dan niet 

worden voorzien van een gesloten cellenband bij geluidseisen. Een andere mogelijkheid is een loodvoeg 

voorzien van veerankers, deze voeg wordt later flexibel afgewerkt.  

7. Beveiliging: de aannemer dient aan te geven welke onderdelen dienen te worden beveiligd tijdens de 

uitvoeringsfase, bijvoorbeeld tegen storm. Bij het maken van sparingen ten behoeve van installaties dient vooraf 

te worden doorgesproken hoeveel ruimte er nodig is voor de afwerking van de sparing. Bij het brandwerend 

dichten van sparingen in verband met compartimentering is een juiste maatvoering zeer belangrijk.  

In het kader van de veiligheid van het personeel wordt verwezen naar het hoofdstuk Regelgeving, vooral de 

Arbowet geeft hierin duidelijkheid. 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

1. Controle of de kalkzandsteen wanden stabiliteit verzorgen    

2. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

3. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

5. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

6. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

7. Zijn hierin de details, prefab onderdelen en sparingen goed 

verwerkt 

   

8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

14. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

15. Vaststellen wanddilataties    

16. Vaststellen aansluitdetails    

17. Vaststellen hoofdmaatvoering    

18. Vaststellen diverse verankeringen    

19. Wanden afschoren    

20. Wanden afschoren    

21. Prefabonderdelen tijdig aanwezig    

22. Opslag op vloeren constructief verantwoord    

23. Startbespreking door aannemer met onderaannemer    

24. Begeleiding werkzaamheden door leverancier / fabrikant    

25. Is er een werkplan ingediend ter controle    

26. Is het werkplan goedgekeurd    

27. Is het werkplan op de bouw aanwezig    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

28. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

29. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

30. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

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

bouw aanwezig 

   

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

33. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

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

35. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

36. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

37. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

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

39. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

40. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

41. Controle maatvastheid en haaksheid blokken    

42. Geen transportbeschadigingen blokken    

43. Controle plaats stelprofielen m.b.t sparingen en dilataties    

44. Controle kim op vlakheid, plaats en waterpasheid    

45. Controle wand op vlakheid    

46. Lijmresten correct verwijderd    

47. Op te nemen onderdelen (ankers e.d) correct aangebracht    

48. Ankerloze spouw vrij van puin e.d    

49. Windschoren correct aangebracht    

50. Beveiligingen correct uitgevoerd    

51. Is de maatvoering gecontroleerd    

D. Nacontrole    

52. Controle Maatvoering, stramienmaat en kozijnopeningen    

53. Controle ankerloze spouwmuur (schoon / verankering vloer)    

54. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


