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Over dit controleplan… 

 

Stukadoorswerk (of stucwerk) wordt zowel in de utiliteitsbouw als in de woningbouw toegepast. 

Dit controleplan behandelt stukadoorswerk dat binnen wordt toegepast. (Voor stukadoorswerk 

buiten, in combinatie met gevelisolatie, zie het controleplan 40.50.) 

Het aanbrengen van stukadoorswerk kan binnen een project aan meerdere bedrijven zijn 

uitbesteed. Zo kan de ene onderaannemer het plaatsen van de binnenwanden hebben 

aangenomen, inclusief het aanbrengen van de pleisterlaag. Het aanbrengen van spackspuitwerk, 

met name op plafonds, kan door een andere onderaannemer worden verzorgd. En weer een ander 

verzorgt het aanbrengen van een raaplaag met blauwpleisterwerk. 

Het bewaken van de kwaliteit vormt op die manier een extra uitdaging. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - We gaan er vanuit dat het bestek en de bestektekeningen in de ontwerpfase definitief zijn. De architect 

en opdrachtgever hebben de keuzes gemaakt en een goede besteksomschrijving opgesteld. 

1. Fase werktekeningen architect:  er moet worden 

aangegeven hoe de afwerking van wanden dient 

te geschieden. Dit kan op de werktekeningen of 

door middel van een materiaal en afwerkstaat, 

maar dat is niet in alle gevallen afdoende. Deze 

afwerkingen dienen overeen te komen met de 

bestekstukken. 

2. Detailleringen: met name de aansluitingen met 

kozijnen, de overgangen van de verschillende 

materialen en de afwerking van hoeken dienen in 

details tot uitdrukking te komen. De dikte van 

raaplagen is bepalend voor de maatvoering van 

ondergronden zoals bijvoorbeeld metselwerk. In 

natte ruimten dienen raap- en pleisterlagen op 

cementbasis te worden omschreven omdat gips 

vocht opneemt en dan kan verzepen.  

3. Afwerkstaten: de materiaal en afwerkstaten 

dienen onderdeel uit te maken van de 

contractstukken. De afwerkstaten geven per 

ruimte aan hoe wanden, vloeren en plafonds 

dienen te worden afgewerkt. 

 

 

 

 

Fig. 1 | De dikte van een pleisterlaag is bepalend voor de maatvoering  

van de ondergrond, bijvoorbeeld kalkzandsteen 
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II. Financiën 

INLEIDING - Voor dit onderdeel kennen we nauwelijks verrekeningen in de zin van meer- en minderwerk. Het is voor 

de bouwbegeleider echter wel zinvol om de materiaal en afwerkstaat goed door te nemen met betrekking tot 

bijvoorbeeld de kwaliteit en praktische bruikbaarheid van de toepassing. Wellicht kunnen er dan alternatieven 

worden besproken en toegepast. Het is bijvoorbeeld mogelijk denkbaar dat wanden of schuine plafonds onder de 

kap worden afgewerkt met een spackspuitpleister en er onvoldoende is nagedacht over de kwetsbaarheid hiervan. 

Ook wordt het toepassen van hoek bescherming- of overgangprofielen nogal eens over het hoofd gezien.  

1. Beoordeling meer- en minderwerk voor uitvoering. Door opdrachtgevers of kopers kunnen aanvullende eisen 

worden gesteld aan het pleisterwerk wat eventueel leidt tot meer- of minderwerk. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Bij dit onderdeel komt ook regelgeving aan de orde. De regelgeving is ook van invloed op de 

uiteindelijke uitvoering en op de planning. Men dient hiermee dus rekening te houden. 

1. Attesten en certificaten: er dienen attesten aanwezig te zijn van de materialen die worden toegepast. Een attest 

garandeert niet de kwaliteit van het eindproduct. Er dient dan ook gezorgd te worden voor een certificaat van 

het eindproduct.  

2. Productomschrijving en verwerkingsadviezen: bij een toe te passen product dient een duidelijke 

productomschrijving te worden geleverd zodat duidelijk is waarmee men werkt. Ook moeten er duidelijke 

verwerkingsadviezen zijn zodat men weet hoe er met het product gewerkt moet worden. 

3. Aanvullen V&G-plan: als er sprake is van een onderaannemer die het stukadoorswerk gaat uitvoeren, dan kan 

het voorkomen dat het V&G-plan uitvoering van de aannemer een aanvulling nodig heeft. De aannemer kan 

hiervoor een onderlegger beschikbaar stellen. 

4. NEN-bladen: het bestek verwijst naar de van toepassing zijnde NEN-normen voor de betreffende onderdelen. 

5. Garanties: Om de kwaliteit aan te tonen kunnen er proeven worden gedaan. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een 

vriesproef om de vorstbestendigheid aan te tonen. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Er moet bij een relatief klein onderdeel zoals stucwerk, al veel geregeld worden. Dee aandachtspunten 

moeten goed georganiseerd en op elkaar afgestemd worden. 

1. Tekeningprocedures vaststellen: de tekeningenstroom kan worden vastgelegd door middel van een tekeningen 

roulatieschema. Hierin dient te worden vastgelegd wie welke tekeningen produceert, wie controleert, hoeveel 

tijd er beschikbaar is, hoe wordt omgegaan met de diverse opmerkingen op de concepttekeningen, wie 

tekeningen definitief maakt en hoe de distributie op de bouwplaats verloopt. De bouwbegeleider kan ervoor 

zorgen dat er een tekeningen roulatieschema wordt opgesteld en bewaakt. 

2. Vaststellen proefmonsters: laat zo vroeg mogelijk proefmonsters leveren om de juiste keuze door de architect 

of opdrachtgever te laten vaststellen. Dit heeft vooral betrekking op de te kiezen structuren van de 

oppervlakten. In deze fase kan tevens worden vastgesteld waar hoekbeschermers en stucstop profielen moeten 

worden toegepast en hoever het stucwerk van de wanden moet doorlopen naar de vloeren. Dit laatste i.v.m. de 

hoogte van de toe te passen vloerplinten of eventueel plintloos uitvoeren van de wanden.  

3. Advies voorbehandeling: de soorten ondergronden en de verschillende omstandigheden zijn van invloed op de 

keuze voor de benodigde voorbehandeling. 

4. Eventuele beperking weersinvloeden: er dienen afspraken te worden gemaakt over de klimatologische 

omstandigheden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en de omstandigheden waarin de materialen 
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worden opgeslagen. Met name in de wintermaanden is het aanbrengen van bijvoorbeeld spackspuitpleister 

kritisch en zal er mogelijk verwarmd moeten worden. 

5. Bespreken planning, routing: er dient een planning te worden opgesteld waarin de verschillende onderdelen van 

het stucwerk op elkaar zijn afgestemd en ook het eventuele steigerwerk is meegenomen. Daarnaast dient men 

rekening te houden met de verschillende disciplines, zoals de reparatie van betonwanden, reparatie van 

binnenwanden en het aanbrengen van stuc- en spuitpleisterwerk. 

6. Steigerwerk: bij het bewerken van hogere wanden en plafonds zal een steiger nodig zijn. Dit kan een grote 

impact hebben op de toegankelijkheid van het bouwwerk voor andere arbeiders van andere disciplines. Dit zal 

moeten worden onderkend en opgenomen in de planning en de routing. 

 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft inzicht hoe het proces in de tijd kan 

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

project overeenkomt met het voorbeeld. Zo nodig kan hij de planning aanpassen. 

 

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. Bestek en bestektekeningen                    

2. Werktekeningen                    

3. Detaillering                    

4. Vaststellen bemonstering                    

5. Startbespreking                    

6. Start reparaties                    

7. Start affilmen wanden                    

8. Start aanbrengen spackspuitwerk                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Raaplaag en blauwpleister op metselwerk 

2. Reparatielaag op diverse ondergronden 

3. Filmlaag op glad metselwerk en beton 

4. Filmlaag op binnenwanden van gasbeton en gipsblokken 

5. Spackspuitwerk 

6. Reparaties 

7. Voorbehandelingen 

 

 

8. Krimpnaden 

9. Bescherming tegen weersinvloeden 

10. Opslag van materialen 

11. Schoonmaken ondergrond 

12. Proeflaag aanbrengen 

13. Uitwendige hoeken 

14. Eindcontrole 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Stucwerk is als ondergrond bepalend voor het eindresultaat. Dit kan verf of behang zijn maar 

bijvoorbeeld ook structuurspuitwerk. Elke oneffenheid in de pleisterlaag vindt men terug in deze afwerkingen. 

Daarom is een controle van de kwaliteit m.b.t. de vlak- en gladheid van stucwerk een goede zaak. Strijklicht maakt 

oneffenheden als pukkels en slagen duidelijk zichtbaar. 

1. Raaplaag en blauwpleister op metselwerk: dit wordt toegepast op een ruwe ondergrond, bijvoorbeeld vuil 

metselwerk. Voor een goede hechting dient de ondergrond te worden behandeld met een hechtlaag ( primer ). 

De minimale dikte van de raaplaag is 8 tot 10 mm. Voor mengsels zie STABU-standaard, de bijlagen van 

hoofdstuk 40. Voor de afwerking van de raaplaag kunnen wandtegels worden toegepast maar ook 

blauwpleister. Blauwpleister is een mengsel van gips en kalk en moet worden aangebracht op de raaplaag 

voordat is afgebonden. Overgangen van ondergronden die bestaan uit verschillende soorten materialen moeten 

worden gedilateerd door bijvoorbeeld stucstop- of overgangprofielen. Aansluitingen op kozijnen e.d. kunnen 

worden afgetimmerd of voorzien van een stucstop profiel. Bij een lage luchtvochtigheid of in sterk drogende 

situaties dienen de wanden te worden bevochtigd. 

2. Reparatielaag op diverse ondergronden: er wordt veel gebruik gemaakt van kant en klare gips-/kalkmortels om 

lagen aan te brengen tussen de 2 en 10 mm voor het uitvlakken van wanden. Belangrijk is dat deze mengsels 

juist worden verwerkt conform hun specifieke verwerkingsvoorschriften. Gipsmortels moeten niet worden 

doorgestreken omdat er dan na droging hechtingsproblemen ontstaan bij bewerkingen zoals schilderwerk.  

3. Filmlaag op glad metselwerk en beton: met name kalkzandsteenwanden zijn van zichzelf al vlak en behoeven 

niet te worden voorzien van een raaplaag. Bij betonwanden is de noodzaak van het aanbrengen van een 

raaplaag afhankelijk van de kwaliteit van deze wanden in relatie tot het gewenste eindresultaat. Bij een goede 

uitvoering van de basis kan dan worden volstaan met een dunne pleisterlaag, de zogenaamde filmlaag. De 

uiteindelijke wandafwerking is bepalend voor de mate van afwerking van de filmlaag. Wanneer een wand 

uiteindelijk alleen wordt voorzien van muurverf gelden er strengere eisen met betrekking tot de gladheid en 

dichtheid van deze laag dan bijvoorbeeld bij een afwerking met behang. Voor eisen m.b.t. de afwerking van 

stucwerk verwijst het bestek naar STABU-standaard hoofdstuk 40 bijlage A. Voor mortelsamenstellingen van 

stucwerk wordt verwezen naar STABU-standaard hoofdstuk 40 bijlage B. 

4. Filmlaag op binnenwanden van gasbeton en gipsblokken: deze ondergronden zijn in de basis al vlak. De 

eventuele sleuven van elektraleidingen en ook voor de afwerking van verticale en horizontale hoeken kunnen 

worden gerepareerd. Plaatsen waar krimpnaden te verwachten zijn, en op overgangsnaden van verschillende 

materialen in de ondergrond moeten worden voorzien van een wapeningsgaas van glasvezel. De plaatsen waar 

krimpnaden worden verwacht dienen voor het aanbrengen van een wapeningsgaas te worden ingesneden. Op 

uitwendige hoeken kunnen beschermingsprofielen worden toegepast omdat het stucwerk daar kwetsbaar is. Het 

is belangrijk om de voor de situatie juiste profielen toe te passen, de filmlaag is ca. 1 mm dik. 
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5. Spackspuitwerk: we bedoelen hier het in de woningbouw veel toegepaste mechanisch aangebrachte spuitwerk 

met een korrelstructuur. Feitelijk een afwerking van het stucwerk, maar omdat het als één discipline wordt 

aangebracht, is dit als aandachtspunt meegenomen. Na reparatie en voorbereiding van de ondergrond wordt de 

eerste laag, de meslaag, aangebracht. De ondergrond is dan vrij van gaten, volledig glad afgewerkt en moet 

drogen totdat deze niet meer glimt voordat de gekorrelde afwerklaag kan worden opgebracht. Het aanbrengen 

van spackspuitwerk geschiedt machinaal en bouwdelen die hiervan vrij moeten blijven worden afgedekt met 

papier of folie. Denk hierbij glas, kozijnen, deuren enz. Na het aanbrengen van de laatste korrellaag moet het 

papier worden verwijderd en dient een laatste afwerking plaats te vinden. Denk hierbij aan het afsteken van 

overtollige spatten op betonwanden. Met name in de winter droogt spuitwerk langzaam zodat er vaak moet 

worden verwarmd voor een voldoende snelle droging zodat het materiaal niet verkleurd van wit naar geelbruin. 

Naden van prefab-vloerelementen zoals kanaalplaten mogen niet worden dichtgezet omdat hierin op termijn 

krimpscheuren kunnen ontstaan.  

6. Reparaties: reparaties voor de filmlagen en de 

meslagen moeten altijd vlak of iets terugliggend 

worden uitgevoerd en dus zeker niet uitgezakt.  

7. Voorbehandelingen: sterk zuigende onder-

gronden moeten voor het stuken worden 

behandeld met een voorstrijkmiddel. Het doel 

hiervan is om te voorkomen dat de op te 

brengen stucmortel geen goede hechting en 

onderlinge samenhang kan vormen, doordat 

het vocht hieraan te snel wordt onttrokken. 

Ook bevorderd een voorstrijkmiddel of primer 

een egale droging en afbinding wat nodig is 

voor de uitvoering. 

8. Krimpnaden: Krimpnaden kunnen worden  

voorzien van een gaas en afgewerkt door middel 

van stucprofielen. Een goed voorbeeld van een 

krimpnaad is de aansluiting van een binnenwand op een plafond. Er kan een wapeningsgaas worden 

aangebracht over de aansluiting van wand en plafond als deze bijvoorbeeld van PUR of PS-schuim is voorzien. 

Het gaas wordt dan vlak op de wand aangebracht tot in de hoek met het plafond. De naad van de overgang is 

dan te zien als een strakke lijn. Een overgang tussen bijvoorbeeld metalstudwanden en betonwanden moet men 

behandelen als een dilatatie en afwerken met stucprofielen. 

9. Beschermen tegen weersinvloeden: Vocht en temperatuur spelen een rol bij een goede droging van raaplagen. 

Door een te snelle of te langzame droging van raaplagen kunnen krimpscheuren ontstaan en bindt of hecht de 

mortel onvoldoende. Hiermee is ook aangegeven dat de opslag van de materialen moet voldoen aan de eisen 

zoals deze in de verwerkingsvoorschriften zijn vermeld ( droog en vorstvrij en in gesloten verpakking ) en de 

mortel binnen de gestelde termijn moet worden verwerkt. 

10. Opslaan van materialen: de materialen die worden gebruikt dienen in originele verpakking, op een koele, 

droge, vorstvrije en veilige plaats te worden opgeslagen.  

11. Schoonmaken ondergrond: de ondergronden waarop stucwerk wordt aangebracht dienen schoon, stof- en vetvrij 

en vrij van lijmresten te zijn.  

12. Proeflaag aanbrengen: er kan een proefvlak worden opgezet ter bemonstering, om te kijken of de hechting 

voldoet en of de gekozen mortel/spuitlaag voldoet aan de gestelde eisen. 

13. Uitwendige hoeken: deze hoeken zijn per definitie kwetsbaar en moeten worden beschermd. Dit kan door 

middel van een houten koplat met kloostersponning op wanden in bijvoorbeeld in keukens, door toepassing 

van natuursteen maar ook met door de stukadoor aan te brengen hoekprofielen. E.e.a. dient voor uitvoering te 

zijn afgestemd en vastgesteld. 

 

 

Fig. 2 | Uitwendige hoeken zijn per definitie kwetsbaar en moeten  

worden beschermd door het aanbrengen van metalen hoekprofielen 
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14. Eindcontrole: voordat een eindafwerking wordt aangebracht, dient de ondergrond, de pleisterlaag, 

gecontroleerd te worden. Niet alleen een esthetische beoordeling is nodig, ook moet gecontroleerd worden of 

de pleisterlaag voldoende hechting geeft voor de eindafwerking. 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

1. Materiaal en afwerkstaten aanwezig    

2. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

3. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

4. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

5. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

6. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

7. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

9. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

10. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

11. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

12. Doorspreken maattoleranties op basis van bestek    

13. Alternatieven spackspuitwerk wanden / schuine plafonds    

14. Vochtmetingen voor de start van de uitvoering    

15. Maatregelen bij extreme temperaturen    

16. Afspraken maken over afwerking krimp- en dilatatienaden    

17. Planning en routing vaststellen    

18. Is er een werkplan ingediend ter controle    

19. Is het werkplan goedgekeurd    

20. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

21. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

22. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

23. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

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

bouw aanwezig 

   

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

 



  CONTROLEPLAN STUKADOORSWERK 40.00 

 

 © 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 9 - 9 

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

26. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

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

28. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

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

30. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

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

32. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

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

C. Uitvoering    

34. Controle aanbrengen voorstrijk lagen    

35. Controle afwerking tot bij vloeren    

36. Controle op vlakheid, te lood werken, dichtheid en hechting    

37. Maatregelen ter bescherming tegen weersinvloeden (tocht, 

regenwater, vorst) 

   

38. Keuring stucwerk voor het aanbrengen van de eindafwerking    

39. Insnijden van krimp- en dilatatienaden    

D. Nacontrole    

40. Ten behoeve van verflagen hechtingsproef uitvoeren    

41. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

42. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


