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Voorwoord

Het voorliggende rapport heeft als doel om bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van 
tekenwerk in de bouw. Het blijkt namelijk dat in de dagelijkse bouwpraktijk deze kwaliteit te wensen 
overlaat. Regelmatig komt het voor dat er te weinig, onjuiste of te veel informatie op tekeningen staat. 
Het gevolg hiervan is dat onnodig veel tijd en geld verloren gaat.    

In deel A van dit rapport wordt geanalyseerd waarom tekenwerk niet aan de verwachtingen voldoet, 
wat hiervan de oorzaken zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. In deel B wordt aan de hand van een 
praktische richtlijn ingegaan op het benodigde informatieniveau van verschillende tekeningen.

De ontwikkelde richtlijn kan alleen een bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit, wanneer deze 
door de verschillende bouwpartijen en de opdrachtgevers in de bouwketen wordt gebruikt. Hiervoor zijn 
bij ieder project opnieuw een constructieve samenwerking, integrale afstemming en heldere afspraken 
tussen de bouwpartijen en de opdrachtgever nodig. 

Samen met de begeleidingscommissie is in enkele praktijkproeven bewezen dat dit rapport met de richtlijn 
al direct toepasbaar is in de huidige bouwpraktijk en tot sterke verbeteringen leidt. Voor afspraken over 
de opbouw van tekenwerk wordt verwezen naar GBCAS4.
Momenteel is een ontwikkeling gaande rondom een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Op termijn zullen 
daardoor tekentechnieken veranderen. Dit vraagt te zijner tijd een aanpassing van deze richtlijn en andere 
tekenafspraken. Momenteel is een BIM nog geen gemeengoed. 

Veel dank gaat uit naar de leden van de begeleidingscommissie, die dit rapport mede mogelijk hebben 
gemaakt door hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen. De begeleidingscommissie was als volgt 
samengesteld:
ir. J.H. Tieleman   BAM Advies & Engineering
ir. F.M. van Angelen  BAM Advies & Engineering
ing. R. Daru    Technische Universiteit Eindhoven
E. Dekker    Smit’s Bouwbedrijf
A.A.M. Hemels    BAM Utiliteitsbouw
dr. ir. P. van Hoof   Technische Universiteit Eindhoven
ing. O.A. Langendorff   Van den Hengel Bouwbedrijf
ing. B.A. van der Linden  Bouwbedrijf Bosch
A. Nieuwland    Van Hoogevest
H. van de Steeg   Heijmans Bouw
ing. A.J. van Wingerden   Bouwend Nederland

Voor het bepalen van het juridische kader is een commissie samengesteld, bestaande uit:
A. Dasselaar    Heijmans Bouw
mr. A. Foppen    Koninklijke BAM Groep
R. van Gent    Van Hoogevest
mr. S.J.Th. Homan   Van Benthem en Keulen
mr. L.B. Sauerwein   BNA
mr. D. Smits    Van Hoogevest
ir. P. Oortwijn   ONRI (afwezig)
mr. D.E. van Werven   Bouwend Nederland

Bij het samenstellen van dit rapport is een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de betrokken 
partijen en de Stichting Research Rationalisatie Bouw kan echter geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard indien gegevens uit dit rapport niet mochten leiden tot de bedoelde resultaten of aanleiding 
mochten geven tot enigerlei schade. 
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2.	 Plan	van	Aanpak

2.1.	 Opbouw	onderzoek

De begeleidingscommissie is samengesteld vanuit leden van Bouwend Nederland. Het zijn voornamelijk 
vertegenwoordigers van ontwikkelende bouwbedrijven die deelnemen aan de commissie. Maar ook de 
Technische Universiteit Eindhoven is vertegenwoordigd.
Een compleet overzicht van leden van de begeleidingscommissie is terug te vinden in bijlage �.

De begeleidingscommissie heeft vooronderzoek gedaan. De analyse die hieruit is gevolgd vormt een 
van de uitgangspunten van dit onderzoeksrapport. Het andere uitgangspunt is de richtlijn ‘Kwaliteit 
Tekenwerk’, die BAM Advies & Engineering gebruikt als standaard voor haar tekeningen. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn er een-op-een gesprekken gevoerd met de leden van de commissie 
afzonderlijk. Om de resultaten uit deze gesprekken weer in lijn te trekken met het vooronderzoek van 
de begeleidingscommissie, zijn er in deze periode drie evaluatiegesprekken met de voltallige commissie 
gevoerd. 
Daarnaast zijn in deze fase van het onderzoek de conceptrichtlijnen getoetst aan de praktijk. Dit is 
gebeurd voor de fase Technisch Ontwerp  in een project van Heijmans, en voor de fase Uitvoeringsgereed 
Ontwerp in een project van Smit’s Bouwbedrijf. De resultaten van deze test zijn verwerkt in deel B van 
het rapport, de Richtlijn.
Ten slotte hoorden de leden van de onderzoekscommissie naar het juridisch kader van de Richtlijn in fase II 
van het onderzoek. Juristen hebben, namens de bedrijven vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie, 
BNA en ONRI, deelgenomen aan een bijeenkomst waarbij het thema ‘Juridisch kader van de richtlijnen’ 
is uitgekristalliseerd. De resultaten hiervan zijn terug te lezen in hoofdstuk zes.

Schematisch ziet het onderzoek eruit als weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.�.

Voor fase II en III is in juni 2006 BAM Advies & Engineering benaderd om deze fasen te begeleiden en 
uit te voeren. In februari 200� is het project tot en met fase III afgerond.
Hierna heeft Bouwend Nederland een vervolg aan het project gegeven door het benaderen van BNA en 
ONRI. De gemaakte opmerkingen zijn, voor zover relevant, in dit rapport verwerkt.

1.		Inleiding

�.�. Organisatie

De onderzoeksstichting RRBouw van Bouwend Nederland is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van 
werktekeningen in de bouw. Er is een begeleidingscommissie ingesteld, met leden vanuit onder andere 
verschillende bouwbedrijven en de Technische Universiteit Eindhoven, waarmee de stichting samen het 
vooronderzoek heeft gedaan. 

BAM Advies & Engineering is benaderd om het onderzoek voort te zetten en een heldere en praktijkgerichte 
analyse te maken. Deze moet uitmonden in een eindrapport, waarin conclusies worden opgenomen en 
waaraan een praktische handreiking is toegevoegd.

�.2. Aanleiding

Regelmatig voldoen werktekeningen niet aan de verwachtingen van de uitvoerende partij. Er 
worden tekortkomingen of fouten geconstateerd, welke verschillende oorzaken kunnen hebben. De 
eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit blijft meestal in het midden liggen, waardoor de partijen extra 
werk hebben. In de basis moeten zaken omtrent goede tekeningen beter geregeld worden.
Binnen de bouw bestaat er geen heldere en toepasbare standaard waaraan bouwtekeningen moeten 
voldoen. De informatie, die de DNR en de NEN 25�4 hierover geven, blijkt niet afdoende.

Tijdens het ontwerp- en bouwproces is heldere communicatie onmisbaar. Een groot deel van de 
communicatie verloopt via tekeningen.
De praktijk leert dat te vaak onduidelijk is wie wat tekent en aan welke criteria de tekeningen moeten 
voldoen. Kortom: de kwaliteit van het tekenwerk wordt niet altijd als optimaal ervaren, met als gevolg 
verstoringen van het bouwproces in tijd, kwaliteit en/of geld.

�.3. Probleemstelling

Hoe kan de kwaliteit van werktekeningen in de bouw verbeterd worden?

Hiervoor moet geanalyseerd worden wat de mogelijke gebreken zijn, hoe deze ontstaan en hoe ze 
verbeterd kunnen worden.
Het onderzoek zal zich richten op het traditionele traject van aanbesteding en beperkt zich tot de 
fase Technisch Ontwerp/Bestek en de fase Uitvoering/Uitvoeringsgereed Ontwerp voor de disciplines 
bouwkunde en constructie.

Fase I Fase II Fase III

vooronderzoek een-op-een gesprekken Opstellen rapport

evaluatiegesprekken

Begeleidingscommissie

Begeleiding BAM

praktijktest richtlijnen 

juridisch kader richtlijn 
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In dit rapport wordt de terminologie van de DNR gebruikt. En wordt gekeken naar de fasen Technisch 
Ontwerp/Bestek en de fase Uitvoering/Uitvoeringsgereed Ontwerp.
  
De normen en de regelgeving in de bouw zijn helder over de opbouw van de tekeningen. Zo geeft de NEN 
25�4 informatie over tekeningen in de bouw, indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen en een 
omschrijving van de tekeningen. De fase Technisch Ontwerp/Bestek wordt in de NEN omschreven als 
‘het ontwerp wordt uitgewerkt ten behoeve van de aanvraag van de bouwvergunning, de aanbesteding 
en de prijsvorming.’. Daarbij moet het volgende getekend worden:
• Technische uitwerking, ten behoeve van de prijsvorming, van:

o de definitieve bouwkundige indeling;
o de constructie;
o de installaties;
o de vaste inrichting;
o de terreininrichting.

• Principeoplossingen, ten behoeve van de prijsvorming, van de samenvoeging en verbinding van:
o de bouwkundige elementen;
o de constructie-elementen;
o de installatie-elementen ten opzichte van de gebouwelementen.

• Principeoplossing, opstelling en bevestiging van de vaste inrichting ten opzichte van de gebouwdelen 
ten behoeve van de prijsvorming.

• Principeoplossing van de opstelling en verbinding van de terreinelementen ten behoeve van de 
prijsvorming.

• Overzicht van buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten ten behoeve van de 
prijsvorming.

• Principeoplossingen van de samenvoeging van componenten tot gebouwdelen ten behoeve van de 
prijsvorming.

Volgens de NEN 25�4 wordt de werkvoorbereiding omschreven als ‘nadere uitwerking, ten behoeve 
van de uitvoering’. Te tekenen bij deze fase, Uitvoeringsgereed Ontwerp:

• Plaats- en maataanduiding voor de uitvoering:
o het gebouw(deel) en de bouwkundige elementen daarbinnen;
o de constructie;
o de installaties;
o de vaste inrichting;
o de terreininrichting.

• Samenvoeging en verbinding ten behoeve van de uitvoering van:
o de bouwkundige elementen;
o de constructie-elementen;
o de installatie-elementen ten opzichte van de gebouwelementen.

• Opstelling en bevestiging van de vaste inrichting ten opzichte van de gebouwdelen ten behoeve van 
de uitvoering. 

• Opstelling en verbinding van de terreinelementen ten behoeve van de uitvoering.
• Overzicht van buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten.
• Samenvoeging van componenten tot gebouwdelen.
• Vervaardigen van componenten voor het samenstellen van gebouwdelen.

Tevens zijn bij de NEN 25�4 tabellen gevoegd waarin aangegeven staat waar de tekeningen aan moeten 
voldoen. Zaken als schaal en arcering worden genoemd. Dit zijn tabellen met een complexe en minder 
duidelijke lay-out, daardoor moeilijk toegankelijk en in de praktijk weinig gebruikt.

In de Standaard Taak Beschrijving (STB) van de DNR 2005 worden zowel de taken en resultaten als 
inhoudelijke kwaliteitseisen benoemd per fase en per discipline. De taken in de STB zijn voor alle 
disciplines op een uniforme wijze beschreven volgens de volgende verdeling:
• De taaknaam.

2.2.	 Resultaat

Het resultaat van het onderzoek is tweedelig,
• Deel A, rapportage;
•	 Deel B, Richtlijn kwaliteit tekenwerk.

De rapportage omvat een analyse van de problemen met de achtergronden en mogelijke oplossingen. 
Deel B is een Richtlijn, een soort checklist, waaraan het tekenwerk in de fasen Technisch Ontwerp en de 
fase Uitvoeringsgereed moet voldoen.

3.	 Onderzoeken

3.1.	 Inleiding

Het uit te voeren onderzoek is opgesplitst in de twee fasen zoals weergegeven in figuur 2.1. 
Fase I richt zich op het vooronderzoek. De begeleidingscommissie heeft deze fase afgerond met een 
basisdocument. Dit document heeft als bron gediend voor dit onderzoek en voor het verdere rapport. 
Fase II bestaat uit de een–op-een gesprekken met de leden van de begeleidingscommissie, de 
evaluatiegesprekken, de praktijktest van de richtlijnen kwaliteit tekenwerk en de themabijeenkomst over 
het te vormen juridisch kader. Deze vormen samen het veldonderzoek.
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de twee fasen beschreven. In paragraaf 2 wordt het algemene 
beeld van de problematiek omschreven, waarna er in paragraaf 3 een verdiepingsslag wordt gemaakt.

3.2.	 Algemeen

3.2.1.	Regelingen	en	normen

De NEN 25�4 omschrijft per fase en per tekeningsoort het doel van de tekening. Er worden aanwijzingen 
gegeven voor inhoud en de grafische opzet van de tekeningen. De Nieuwe Regeling (DNR) 2005 geeft 
de rechtsverhoudingen weer tussen de betrokken partijen in de bouw.

Met invoering van De Nieuwe Regeling 2005 zijn de benamingen van de tekeningen veranderd ten opzichte 
van de benaming in de NEN 2574. Deze verandering staat weergegeven in de tabel in figuur 3.1.

Figuur 3.�.

NEN 2574 DNR 2005

Initiatief
Haalbaarheid studie

Initiatief/HaalbaarheidProgramma

Projectdefinitie Projectdefinitie
Structuurontwerp Structuurontwerp
Voorlopig ontwerp Voorontwerp

Ontwerp

Definitief ontwerp Definitief ontwerp
Bestek Technisch Ontwerp/BestekUitwerking
Prijsvorming Prijs en contractvorming
Werkvoorbereiding
(werktekeningen)

Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp

Uitvoering

Bouw

Oplevering
Uitvoering – Directievoering

Beheer & gebruik Beheer en gebruik Nazorg
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3.3.	 Bevindingen

In het veldonderzoek zijn er op verschillende niveaus problemen geconstateerd, die direct van invloed 
zijn op de kwaliteit van de tekeningen in de bouw. Een overzicht is weergegeven in de tabel in figuur 3.4. 
In de volgende paragrafen worden de verschillende problemen nader uitgelegd.

Figuur 3.4.

3.3.1.	Strijdigheid

Uit de diverse een-op-een gesprekken bleek strijdigheid een terugkomend probleem met betrekking tot 
de tekeningen. Op verschillende manieren kwam dit aan de orde.
• Strijdigheid met de bouwregelgeving en de bouwvoorschriften.
 Bij dit soort strijdigheden kan gedacht worden aan het niet voldoen van de tekeningen aan het 

bouwbesluit. Ook komt het voor dat de adviezen in het rapport van de brandweer niet worden 
overgenomen in de tekeningen. Er ontstaat discrepantie tussen de documenten.

•	 Strijdigheid tussen de tekeningen gemaakt door één partij.
 In de praktijk blijkt dat binnen een ontwerp- of adviesbureau meerdere tekenaars aan één project 

werken. De consistentie tussen de verschillende tekeningen wordt niet altijd even zorgvuldig 
bewaakt. Knelpunten hebben vaak met de opbouw van de tekeningen te maken. Te denken valt aan 
nulpunten, layers en arceringen. Informatie, zoals maatvoering, kan op de ene tekening wel staan, 
terwijl deze op de andere tekening ontbreekt.

•	 Strijdigheid tussen de tekeningen gemaakt door verschillende partijen.
 Bij grotere projecten werken er vaak meerdere bureaus aan de tekeningen van één project. Dit kunnen 

meerdere architectenbureaus zijn, maar ook tekenbureaus, ingenieursbureaus of installatiebureaus. 
Een zorgvuldige ontwerpcoördinatie is noodzakelijk. Strijdigheden op dit vlak komen veelal voor 
met betrekking tot de structuur van de tekeningen. Het gaat hier om zaken als nulpunten, layers en 
arceringen. Het maken van afspraken met betrekking tot de lay-out van de tekeningen tussen de 
diverse bureaus wordt complexer indien er verschillende tekenprogramma’s worden toegepast door 
de partijen, die niet onderling converteerbaar zijn. 

• Een aanduiding van de status van de taak:
o Noodzakelijke taak;
o Multidisciplinaire taak (door meerdere participanten uit te voeren);
o Clustertaak (bundeling van gelijksoortige taken).

• De activiteiten binnen de taak.
• De resultaten per activiteit, vastgelegd in de vorm van resultaatdocumenten. Van resultaatdocumenten 

zijn inhoudsomschrijvingen en globale eisen opgenomen in de STB. 
De DNR gaat met betrekking tot de inhoud van de tekeningen minder ver dan de NEN 25�4.

Ondanks dat de regelgeving en regelingen sluitend lijken, zijn er onduidelijkheden omtrent de tekeningen. 
De regelgeving bestaat uit lijsten en documenten, die niet makkelijk toepasbaar blijken in de praktijk. 

3.2.3.	Het	proces

In de bouw worden diverse contractvormen gebruikt. Per contracttype liggen de taken en  
verantwoordelijkheden anders. In figuur 3.2. worden enkele belangrijke contractvormen weergegeven.

Figuur 3.2.

Dit onderzoek richt zich op de contractvorm ‘aanbesteding’. In figuur 3.2. wordt duidelijk waar het 
moment van overdracht zich bevindt bij deze vorm. Namens de opdrachtgever is de ontwerpende partij 
verantwoordelijk voor de engineering, waarna het bestek met de tekeningen op de markt wordt gebracht 
en een aanbesteding volgt. Vervolgens neemt de uitvoerende partij het stokje over. Als deze grens altijd 
zo helder was als hier wordt geschetst, zou er geen verwarring ontstaan. 
De scheidingslijn tussen de verschillende partijen ligt echter versprongen. Na het moment van aanbesteden 
worden er veelal nog tekeningen in opdracht van de opdrachtgever door de ontwerpende partij gemaakt. 
Dit is schematisch weergegeven in figuur 3.3. 

Figuur 3.3.

Contracttype Verantwoordelijke voor
engineering

Verantwoordelijke voor
uitvoering

Een-op-een contracten
/ onderhoudscontracten

Ontwerpende partij Uitvoerende partij

Aanbesteding Ontwerpende partij Uitvoerende partij

Design & Construct Opdrachtgever tot SO, daarna integraal proces onder
verantwoordelijkheid van uitvoerende partij.

Turnkey Integraal proces, dus 1 partij. De verantwoordelijkheid ligt bij de
uitvoerende partij.

Opdrachtgever (tekende partij namens opdrachtgever) 

Voorontwerp Definitief Ontwerp Technisch Ontwerp Uitvoering

Bestek

Opdrachtgever Aannemer

VO-tekeningen DO-tekeningen Bestektekeningen Werktekeningen

Detaillering

Coördinatieplicht uitvoerende partij

Uitvoerende partij

Knelpunten met betrekking tot het tekenwerk in de bouw

Thema Onderwerp
Strijdigheid Strijdigheid met bouwregelgeving en bouwvoorschriften

Strijdigheid tekeningen onderling van één partij
Strijdigheid tekeningen onderling van meerdere partijen

Wijzigingen Niet bijhouden of markeren van wijzigingen
Doorvoeren van wijzigingen langlopend proces
Geen duidelijke fase afsluiting

Afstemmingen Verstrekken versies (onjuiste versies)
Verschillende (digitale) structuren in de opbouw van de tekeningen

Tekortkomingen Witte vlekken
Ontbreken (duidelijke) arceringen en/of renvooi
Onduidelijke, onjuiste of onvolledige maatvoering 
Niet 1 op 1 tekenen
Ontbreken productspecificaties van bouwdelen (kozijnen, prefab, etc)
Te veel of te weinig informatie op tekening
Niet uit te voeren detaillering

Contractueel Strijdigheid tussen contractstukken (bestek en bijbehorende tekeningen)
Geen inzicht in afspraken (contract en budget) met architect
Grijze gebieden in contracten
Onduidelijke coördinatie
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•	 ontbreken productspecificaties van onderdelen (kozijnen, hekwerken, prefab, etc.);
•	 onjuiste aanduiding tegelwerk.

De geleverde detaillering door de ontwerpende partij naar de uitvoerende partij voldoet vaak niet aan de 
verwachtingen van de bouwende partij. De maakbaarheid is dan een van de discussiepunten. 
Een architect werkt en denkt vooral vanuit een esthetische en ontwerpende visie, terwijl een bouwer 
werkt en denkt vanuit een uitvoerende visie. Dit kan op wederzijds onbegrip stuiten.

3.3.5.	Contractueel

Met betrekking tot de contractuele zaken worden problemen op verschillende niveaus geconstateerd.
•	 Strijdigheid tussen de contractstukken.
 Het bestek met de bijbehorende tekeningen vormen met elkaar in belangrijke mate de contractstukken. 

Wanneer de tekeningen en het bestek niet overeenkomen levert dat problemen op.
 Bij de verdere uitwerking van het bestek, het maken van tekeningen in de fase Uitvoering/

Uitvoeringsgereed Ontwerp, komt het voor dat bijvoorbeeld andere materialen beter toepasbaar 
worden gevonden dan vernoemd in het bestek. Oorzaak hiervoor kan zijn dat er een andere 
leverancier wordt benaderd, die andere specifieke materialen toepast. Het probleem ontstaat echter 
wanneer deze veranderingen niet in overleg worden gewijzigd, met als gevolg dat werktekeningen 
en bestek strijdig zijn.

•	 Geen inzicht voor de aannemer in de afspraken (contract en budget) met de opdrachtgever en met 
de architect.

 Nadat de aanbesteding is geweest, krijgt de aannemer de coördinatie over het (uitvoerings)proces. 
In deze fase van het project tekent de ontwerpende partij nog onder verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever. De aannemer weet in dit geval niet wat de afspraken zijn met de ontwerpers, hij weet 
niet wat hij mag verwachten.

•	 Grijze gebieden in contracten.
 De opdrachtgever sluit de contracten af met de ontwerpende partijen en de bouwende partijen. 

Tussen deze contracten bestaan grijze gebieden, waardoor er over bepaalde onderwerpen of 
verantwoordelijkheden geen beslissingen genomen kunnen worden. 

•	 Onduidelijke coördinatie.
 In de gebruikelijke situatie ligt de (uitvoerings)coördinatie en verantwoordelijkheid vanaf de 

aanbesteding bij de aannemer. Indien dit niet helder in het contract wordt vermeld, kan er 
onduidelijkheid ontstaan over bij wie de coördinatie ligt en wat deze inhoudt.

 De tekeningen van de verschillende bureaus zijn inhoudelijk ook nog wel eens inconsistent. 
Bijvoorbeeld gevelopeningen, die wel op de bouwkundige tekening staan, maar niet op de 
constructieve tekening.

3.3.2.	Wijzigingen

Het ontbreken van duidelijke afspraken of procedures omtrent het doorvoeren en verwerken van wijzigingen 
kwam in de onderzoeken naar voren als een oorzaak voor de tekortkomingen in de tekeningen.
•	 Niet bijhouden of markeren van wijzigingen.
 Tijdens het tekenproces worden er regelmatig veranderingen of wijzigingen aangebracht in  tekeningen. 

Regelmatig komt het voor dat deze niet worden gemarkeerd, zodat het niet voor alle partijen helder is 
wat de veranderingen zijn. De wijzigingen worden niet door alle partijen overgenomen en verwerkt.

•	 Doorvoeren van wijzigingen is een langlopend proces.
 Als er in de fase Uitvoering/Uitvoeringsgereed Ontwerp wijzigingen noodzakelijk zijn, is er nog wel 

eens toestemming nodig van de opdrachtgever. Hier kan een lange periode overheen gaan, terwijl 
het uitwerken en tekenen van het project doorgaat.

 Wijzigingen in het bestek zijn achteraf niet eenvoudig door te voeren. Het komt niet zelden voor dat 
er bij vragen in de besteksfase van het project geen besluit wordt genomen. Het probleem lost zich 
niet op, maar verplaatst zich naar de uitvoering.

•	 Geen duidelijke faseafsluiting.
 Nadat er met de tekeningen uit de fase Uitvoering/Uitvoeringsgereed Ontwerp wordt gestart, moet 

het ontwerp reeds afgerond zijn. Vaak komt het voor dat het ontwerpproces nog doorgaat. 
 Het kan hier gaan om wijzigingen die voortkomen vanuit het bouwproces, maar ook om wijzigingen 

die vanuit de opdrachtgever worden aangegeven.

3.3.3.	Afstemmingen

Hoe meer partijen er aan één project werken, hoe belangrijker de afstemming onderling wordt. Een 
integrale aanpak wordt bij complexe projecten noodzaak. De rol van coördinatie is hierbij onmisbaar. 
De grootste problemen op het gebied van afstemmingen worden veroorzaakt door het werken met 
onjuiste of verschillende versies. Dit komt vooral voor als er vanuit diverse bureaus aan hetzelfde project 
wordt getekend, bijvoorbeeld wanneer een constructeur met een verouderde tekening van de architect 
aan de slag gaat. 
Indien de tekeningen van de verschillende partijen niet dezelfde structuur hebben, wordt het moeilijk de 
tekeningen (digitaal) over elkaar heen te leggen. Om de knelpunten tussen de verschillende disciplines 
te lokaliseren is het belangrijk dat tekeningen in structuur en opbouw kloppend zijn. 

3.3.4.	Tekortkomingen

Tekortkomingen, onjuistheden en onvolledigheden komen op verschillende manieren terug in 
tekeningen.
In de dagelijkse praktijk worden er regelmatig ‘witte vlekken’ aangetroffen op over te dragen tekeningen. 
Het gaat dan om onderdelen waarover nog geen besluit is genomen, bijvoorbeeld een nog nader te 
benoemen materiaal. Bij zo’n witte vlek moet duidelijk omschreven zijn dat er nog een beslissing genomen 
moet worden en wanneer deze genomen moet worden. Niet al deze ‘witte vlekken’ staan als zodanig 
gemarkeerd.
Andere tekenkundige tekortkomingen die voor kunnen komen zijn:
•	 ontbreken van arceringen van het te gebruiken materiaal;
•	 ontbreken van een renvooi;
•	 onjuiste of onduidelijke maatvoering;
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Figuur 4.2.

Complexer wordt het als er naar de coördinatie wordt gekeken. Om hier meer duidelijkheid in te verkrijgen 
is het belangrijk te kijken naar de fasering van het proces.

Fasering is van belang om ontwerpprocessen goed te organiseren en de informatie te verrijken en 
te verdiepen. Dit betekent concreet: het verdelen van de ontwerptaken die alle betrokken partijen 
in een bepaalde volgorde en tijd moeten uitvoeren. Bij elke taak behoort de voor die partij geldende 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, zoals geregeld in het contract. 
Voor dit rapport is ervoor gekozen om de bouwkundige en constructieve tekeningen voor de fasen 
Technisch Ontwerp/Bestek en Uitvoering/Uitvoeringsgereed Ontwerp te beschouwen. In figuur 4.3. staat 
omschreven wat volgens de NEN 25�4 per fase het doel is.

Figuur 4.3.

De fasering in het proces wordt gebruikt als een organisatiemiddel voor de beheersing van karakteristieke 
taken die in ieder project, ongeacht de organisatievorm, moeten worden uitgevoerd. De overgang van 
fase naar fase gaat bij voorkeur gepaard met een fasedocument, waarin de output van de afgeronde 
fase is opgenomen met bijbehorend commentaar en de uitgangspunten voor de vervolgfase worden 
geformuleerd.

4.	 Analyse

4.1.	 Inleiding

Vanuit de onderzoeken in hoofdstuk 3 is er in hoofdlijn een tweedeling te maken in het type probleem 
met betrekking tot de kwaliteit van de werktekeningen. Zo wordt deze kwaliteit beïnvloed door het proces, 
maar ook door problemen met het tekenwerk zelf.
In paragraaf 3.2 zijn onderwerpen besproken die van invloed zijn op het proces. De in paragraaf 3.3 
besproken zaken zijn naar thema in te delen, zoals is gedaan in figuur 4.1.

Figuur 4.�.

In paragraaf 4.2. wordt ingegaan op de problematiek die zijn weerslag heeft op het proces. In de derde 
paragraaf worden de problemen die direct van invloed zijn op de kwaliteit van het tekenwerk behandeld.

4.2.	 Proces

Bij het traditionele proces van aanbesteden staan de ontwerpers en adviseurs onder contract bij de 
opdrachtgever. Dit terwijl de aannemer de directe gebruiker is van de producten van de ontwerpers, de 
tekeningen. Na de aanbesteding contracteert de opdrachtgever eveneens de aannemer. Zo ontstaat 
er een merkwaardige verhouding die de aannemer geen inzicht geeft aan welke, kwantitatieve of 
kwalitatieve, eisen de producten voldoen die hij kan verwachten. De afspraken hierover zijn immers al 
gemaakt voordat de aannemer in beeld kwam bij de opdrachtgever. Het komt niet vaak voor dat de NEN 
25�4 in de architectenovereenkomst wordt opgenomen.
Schematisch is deze driehoeksverhouding weergegeven in figuur 4.2.

Strijdigheid

Contractueel

Proces

Tekenwerk inhoudelijk

Proces

Wijzigingen

Proces

Afstemmingen

Proces

Tekortkomingen

Opdrachtgever

Ontwerper Aannemer

Fase Doel fase
7 Technisch Ontwerp/ 

Bestek
Ontwerp uitwerken ten behoeve van de bouwvergunning, de
aanbesteding en de prijsvorming. Dit omvat de aanvraag en
verkrijging bouwvergunning, het maken van een ruimteboek, het 
maken van bestektekeningen (waarop op nauwkeurige wijze een 
definitieve prijsvorming mogelijk is) en het maken van een 
bijbehorend bestek conform STABU, waarbij ook de 
berekeningen op constructief, installatietechnisch en
bouwfysisch gebied horen o.a. ten behoeve van de 
bouwaanvraag. Op basis van deze stukken worden een
bestekbegroting en investeringskostenbegroting opgesteld. 

Uitwerking

Bouw 9 Uitvoering – 
Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Nadere uitwerking ten behoeve van de uitvoering. Dit omvat 
bijstelling van het ruimteboek, het voorbereiden van de bouw en
het opstellen van werktekeningen waarin bepaalde facetten van 
de bestektekeningen nader worden uitgewerkt in locatie-, 
assemblage- en componenttekeningen teneinde uitvoering van 
het werk mogelijk te maken. Ook wordt een werkbegroting 
opgesteld.
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belang goede afspraken te maken omtrent het uitwisselen van digitale tekeningen. Aangezien elke 
tekenende partij mogelijkerwijs met een ander tekenprogramma of -systeem werkt, is hier in algemene 
zin moeilijk een leidraad voor te maken. 

De afspraken moeten per project worden gemaakt en vastgelegd. Van partijen wordt verwacht dat zij in 
goed onderling overleg komen tot een werkbare oplossing, alvorens met het tekenwerk wordt gestart. 
De te maken afspraken betreffen onder meer bestandstructuur, bestandsnaamgeving, dataformaat, 
lagenindeling en koppeling tussen bestanden, maatvoering en teksten. Partijen dienen eventuele 
aansprakelijkheden en auteursrechten zelf te regelen in hun contracten.

Het afstemmen van de verschillende informatiestromen op elkaar is een verantwoordelijkheid van alle 
betrokken partijen. 

4.3.	 Tekeningen

Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat een aantal geconstateerde problemen met de kwaliteit van 
het tekenwerk direct terug geleid kan worden naar de inhoudelijkheid van de tekeningen. 
Figuur 4.5. geeft de uitkomsten van de onderzoeken op dit gebied weer.

Figuur 4.5.

Omdat het hier om praktische tekeninhoudelijke zaken gaat, kunnen deze door middel van heldere 
afspraken ondervangen worden. De meeste duidelijkheid wordt gecreëerd als deze afspraken in een 
richtlijn, een soort checklist, worden opgesteld. Zo is het niet nodig dat deze afspraken per project worden 
vastgelegd. De richtlijn moet het niveau aangeven waaraan tekeningen in de bouw ten minste moeten 
voldoen. 
De DNR en de NEN 25�4 geven een voorzet van zo’n richtlijn, maar treden onvoldoende in detail en zijn 
minder goed toegankelijk. De richtlijn zal dus als basis de DNR en NEN-norm hebben, maar zal tevens 
verder uitgewerkt worden.

Het is belangrijk om de gelegenheid te bieden om opmerkingen te maken en deze te verwerken. Alle 
partijen dienen zich nadrukkelijk te conformeren aan deze fasedocumenten.

Bij de contractvorm ‘aanbesteding’ is de coördinatie gedurende het gehele project een primaire 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, al dan niet gedelegeerd. Voor de fasen Voorontwerp tot 
en met Technisch Ontwerp/Bestek wordt voor het ontwerpinhoudelijke deel ook wel gesproken van 
ontwerpmanagement. 
Ontwerpmanagement wordt veelal gedelegeerd aan de architect, maar partijen kunnen ook besluiten 
deze taak bij een specifieke ontwerpmanager onder te brengen. Onder ontwerpmanagement verstaan 
we het aansturen (in kosten, tijd en kwaliteit) en coördineren van het tekenwerk van alle disciplines tot 
een geïntegreerd ontwerp. 

In de uitvoeringsfase wordt de aannemer verantwoordelijk gesteld voor de coördinatie van het proces en 
de inhoudelijke vertaling van het bestek naar het tekenwerk van de leveranciers en onderaannemers. 
Met name de afstemming van het tekenwerk van de architect en van de adviseurs met de tekeningen van 
onderaannemers en/of toeleveranciers is hierbij van belang. 
In de fase Uitvoering/Uitvoeringsgereed Ontwerp tekenen leveranciers en comakers in principe alleen 
hun eigen product. De aannemer is er verantwoordelijk voor dat deze producten voldoen aan de 
uitgangspunten die in eerdere fases zijn vastgelegd. De aannemer coördineert dit traject in overleg met 
de architect, de constructeur en de overige adviseurs. 

Figuur 4.4.

In figuur 4.4. is de fasering binnen een project met een aanbesteding als contractvorm weergegeven. 
Ook de verantwoordelijke partijen zijn in dit schema gekoppeld aan een fase.

De betrokken partijen dienen gedurende de verschillende fasen met elkaar te communiceren over het 
niveau van de tekeningen, zodat meningsverschillen of onduidelijkheden boven water komen vóór de 
deadline van het tekenwerk. 
Verwarrend is de verdeling, zoals te zien is in figuur 4.4., van de verantwoordelijkheden voor de tekeningen 
in de uitvoering. De werktekeningen, tekeningen die behoren tot de fase Uitvoering/Uitvoeringsgereed 
Ontwerp, worden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever gemaakt, terwijl de aannemer in 
deze fase al een coördinatieplicht zal hebben. Wanneer de aannemer geen zicht heeft op de afspraken 
tussen de opdrachtgever en de producenten van de tekeningen, kan de aannemer niet inschatten wat hij 
kan verwachten van de tekeningen.

Om de communicatie tussen de disciplines te vergemakkelijken en het opbouwen van de digitale 
tekeningen gedurende de opeenvolgende fasen van het ontwerpproces mogelijk te maken is het van 

Opdrachtgever (tekende partij namens opdrachtgever) 

Voorontwerp Definitief Ontwerp Technisch Ontwerp Uitvoering

Bestek

Opdrachtgever Aannemer

VO-tekeningen DO-tekeningen Bestektekeningen Werktekeningen

Detaillering

Coördinatieplicht uitvoerende partij

Uitvoerende partij

Tekortkomingen

‘witte vlekken’ 

ontbreken van renvooi en/of
duidelijke arceringen

onjuiste en/of onduidelijke
maatvoering

ontbreken productspecificatie 

Tekenwerk inhoudelijk

te veel of te weinig informatie 
op tekening

niet uit te voeren detaillering 
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wijzigingen, respectievelijk verstoringen, het proces maximaal te blijven beheersen en verantwoord om 
te gaan met de consequenties in kosten, kwaliteit en tijd. 

Om de afstemming tussen de tekeningen te verbeteren zullen de inhoud van de tekeningen en de 
verwachtingen hiervan regelmatig besproken moeten worden. Een tekeningenoverleg kan onderdeel 
worden van de bestaande overlegstructuur.

Met betrekking tot de strijdigheid tussen tekeningen gemaakt door verschillende partijen en het werken 
van alle betrokken partijen met de juiste versies kan een projectweb uitkomst bieden. Projectwebs leveren 
een digitaal dossier waar alle leden van een projectteam toegang voor kunnen krijgen en zo de meest 
recente tekeningen van elkaar kunnen gebruiken.
Vooral bij het gebruiken van zo’n projectweb wordt het cruciaal dat er een intelligente tekeningidentificatie 
wordt toegepast. Een tekeningnummer of -naam moet ten minste een verwijzing naar het bouwdeel en 
de verdieping bevatten. Daarnaast is het wenselijk dat de status vermeld is.

6.2.	 Kansen	voor	de	tekeningen

De probleemstelling die centraal stond in dit onderzoek, was hoe de kwaliteit van tekeningen in de bouw 
verbeterd kan worden. Het onderzoek heeft zich gericht op het informatieniveau van de tekeningen.
Het uiteindelijke informatieniveau kan door toepassing van deze richtlijn worden verbeterd. Deze richtlijn 
geeft per tekening een overzicht van wat er ten minste op de tekening behoort te staan. 
In aanvulling op de richtlijn is het nodig aandacht te hebben voor de structuur van de tekeningen. Het 
gaat hierbij om afspraken over bijvoorbeeld nulpunten, coördinatenstelsel, lijndiktes of de lagenopbouw. 
Extra onderzoek van dit onderwerp is sterk aan te bevelen, omdat het een complexe materie bevat door 
de grote diversiteit in computerprogramma’s. 
Aanvullend onderzoek is tevens sterk aan te bevelen op het gebied van multidimensionaal modelleren. 
Door deze modelleertechniek toe te passen kan met name de huidige strijdigheid in de tekeningen van 
de verschillende disciplines aangepakt worden. Het gaat hier om het Bouwwerk Informatie Model (BIM). 
Het principe van een BIM wordt nu al op onderdelen toegepast. En een brede implementatie van het BIM 
zal naar verwachting veel voordelen opleveren.

Deze richtlijn kan als checklist tijdens het proces van tekenen worden gebruikt. Maar belangrijker nog 
is dat door deze richtlijn het gesprek aangegaan kan worden door en met de verschillende partijen. 
Verwachtingen van de tekeningen kunnen beter uitgesproken worden door de partijen.
Een investering in kwaliteit betaalt zich altijd terug. En een brede toepassing zorgt dat er veel fouten 
worden voorkomen. 

6.3.	 Conclusie

De ‘Richtlijn Kwaliteit Tekenwerk’ is terug te vinden in deel B van dit rapport.

Deel B van dit rapport heeft betrekking op de fasen Technisch Ontwerp/Bestek en Uitvoering/
Uitvoeringsgereed Ontwerp. Er bestaat uiteraard een samenhang in de tekeningen tussen de overige 
fasen, die niet in dit onderzoek zijn behandeld. Het in kaart brengen van deze verbanden zou een 
waardevolle aanvulling kunnen geven. Wel zou hiervoor extra onderzoek nodig zijn. Een voorbeeld voor 
een methode waarop deze verbanden in kaart gebracht kunnen worden is terug te vinden in bijlage I.

In vervolg op dit onderzoek is het aan te bevelen verder onderzoek uit te voeren op het gebied van:
•	 de procedures omtrent wijzigingen;
•	 de (digitale) structuur van tekeningen;
•	 multidimensionaal tekenen.

 

5.	 Juridisch	Kader

De Richtlijn, zoals opgenomen in deel B van dit rapport, heeft de intentie om te omschrijven wat op het 
punt van de kwaliteit en het informatieniveau van de te vervaardigen tekeningen mag worden verwacht. 
De Richtlijn is een praktische uitwerking van de NEN 25�4.

Om ervoor te zorgen dat de (ontwerp)activiteiten van alle bij een bouwproject betrokken partijen in 
overeenstemming zijn met de Richtlijn, dient in de afzonderlijke contracten tussen de verschillende 
bouwparticipanten te worden bepaald dat zij de Richtlijn zullen hanteren. 

Daarmee is echter nog niet bereikt dat een bouwparticipant die geen partij is bij een bepaald contract, 
een van die partijen rechtstreeks op de naleving van de Richtlijn kan aanspreken. 
Wanneer opdrachtgever en aannemer de toepasselijkheid van de Richtlijn hebben afgesproken en 
de opdrachtgever dat op zijn beurt heeft gedaan in het contract met zijn adviseur, en de aannemer 
in zijn overeenkomst met een onderaannemer, dan kan die onderaannemer niet rechtstreeks naar de 
adviseur stappen als zijn tekening niet voldoet aan de Richtlijn, maar zal hij dat bij de aannemer moeten 
aankaarten, waarna de aannemer het bij diens opdrachtgever ter sprake brengt. En deze stelt het dan 
aan de orde bij zijn adviseur.

Aan die gang van zaken is alleen te ontkomen doordat alle bij een project betrokken partijen gezamenlijk 
met elkaar afspreken dat zij zich aan te Richtlijn zullen houden. Partijen kunnen elkaar dan onderling – dus 
rechtstreeks – op de naleving van de Richtlijn aanspreken. Een opstap – in de vorm van een verplichting tot 
het aangaan van zo’n alomvattende afspraak - zou gelegd kunnen worden in de afzonderlijke contracten 
tussen de verschillende bouwparticipanten. 

Voor het geval de ontwerpers in opdracht van de opdrachtgever werken, ligt het initiatief om de Richtlijn 
van toepassing te laten zijn bij de opdrachtgever, maar bedacht moet worden dat het bevorderen 
van het kwaliteits- en informatieniveau van tekeningen uiteindelijk vooral in diens belang is. Heeft de 
opdrachtgever de naleving van de Richtlijn niet in de overeenkomst met zijn adviseurs afgesproken, dan 
is het de taak van de aannemer om de opdrachtgever alsnog van het belang daarvan te doordringen.

6.	 Conclusie

6.1.	 Kansen	in	het	proces

Uit de analyses in hoofdstuk 4 blijkt dat er in het proces kansen liggen om de kwaliteit van het tekenwerk 
in de bouw te verbeteren. Een paar belangrijke kansen zitten in:
•	 de faseafsluiting;
•	 de procedures rondom wijzigingen;
•	 afstemmingen;
•	 documentenbeheer.

Heldere afspraken over de inhoud en de status van fasedocumenten, aan het einde van iedere fase, 
zijn aanbevolen. Houd rekening met de tijd die gemoeid is met het geven van opmerkingen en het 
verwerken daarvan. Wanneer het fasedocument volledige en op elkaar afgestemde stukken bevat, zal 
het ‘doorontwerpen’ niet meer aan de orde zijn.
Voor opdrachtgevers en hun eventuele directievoerders kan het moeilijk zijn de consequenties van een 
wijziging in te schatten. Wat betekent de wijziging in tijd en geld, wat voor een vertraging levert deze op het 
proces? Een procedure met betrekking tot het doorvoeren van wijzigingen zou helderheid kunnen bieden.
Een voorbeeld van zo’n procedure is opgenomen onder bijlage IV. Het doel van zo’n procedure is bij 
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Bijlage	I

Bouwkundig tekenwerk 

Plattegronden
VO DO BE WE

Voorkeurschaal xxx002:1
xxx001:1

05:1
Algemene
Informatie

- positionering van gebruikersfuncties in onderling 
verband

x x

- globale ruimtelijke indeling en compositie x   
- ruimtelijke structuur en vaste inrichtingselementen x
- ruimtelijke reservering van hoofddraagconstructies x   
- plaats en afmeting van bouwdelen x
- ruimtelijke reservering van installaties x   
- ruimtelijke integratie van constructies en installaties x
- indeling x
- inrichting (vast en los) x
- specificaties van ruimten en bouwdelen x
- ruimtebenaming -nummering en oppervlak x
- ruimtelijke reservering van constructies en 

installaties
x

Maatvoering - stramienen x x x
- systeemlijnen x
- peilmaten vloerniveaus x x x
- hoofdafmetingen gebouw x x x
- deelmaatvoering ruimten en bouwdelen x

Specifieke
Informatie - verwijzingen naar 

doorsneden x x
fragmenten en details x
trappen x

- ruimtebenamingen en nummering x
- draairichting deuren x x
- trappen en hellingbanen (looplijnen) x x x
- vloerranden en balustraden x
- leidingschachten x x
- gebouwdilataties x x
- kozijnmerken x
- afwerkingen van vloeren, wanden, plafonds en 

trappen
x

- specifieke installatieonderdelen: 
sanitair, meterkasten, trafo, liften, roltrappen x x x
hwa, riolering, drainage, vet- en olieafscheiders, x x
droge blusleiding, gaskast, c.v., hydrofoor, x x
sprinkler, LAN, SER, MER, kruipluiken x x
koelmachines, watermeterruimte, x
gevelreiniging, luchtbehandeling x

- specifiek voor dakplattegrond: 
opstortingen en verhogingen, roosters, daklichten, 
dakluiken

x x

liftmachinekamers, glazenwasinstallatie, x x
afschot, spuwers, afvoeren x x
dakrandbreedtes en -hoogten, hijsluiken, tegelpaden x x

Bouwkundig tekenwerk

Plattegronden
VO DO BE WE

Ten behoeve van - onderscheid in bestaande en nieuwe situatie fase1 fase2
Reg.
bouwaanvraag - aanduiding en oppervlakken van bestemmingen

fase1 fase2

- beoogde en huidige gebruik van het bouwwerk fase1 fase2
- bruto inhoud in m3 volgens NEN 2580 fase1 fase2
- bruto oppervlakte in m2 volgens NEN 2580 fase1 fase2
- aanduiding van gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, 

verblijfsruimten en verkeersruimte
fase2

- brand- en rookcompartimentering fase2
- brandwerendheid (wbdbo-eisen) fase2
- noodverlichting, vluchtwegaanduiding met

loopafstanden
fase2

- noodstroomvoorzieningen fase2
- stallingsruimte voor fietsen fase2
- blusvoorzieningen fase2
- ruimte voor opslag huishoudelijk afval fase2
- brandmeldinstallatie en rookmelders fase2
- aanduidingen m.b.t. geluidsisolatie en thermische 

isolatie
fase2

- voorzieningen integrale toegankelijkheid (miva) fase2
- brandweerlift fase2
- opstelplaats kooktoestel, stooktoestellen, 

warmwatertoestel
fase2



24 KWALITEIT VAN TEKENWERK IN DE BOUW Deel A 25KWALITEIT VAN TEKENWERK IN DE BOUW Deel A

•	 Aangrenzende onderdelen zullen altijd compleet afgewerkt worden en als onderdeel van de 
verbouwing worden aangepast of worden aangeheeld.

•	 Na goedkeuring wijziging zowel financieel als in tijd zal de wijziging in uitvoering worden 
genomen.

4. Algehele verstoring
•	 Ernstige stagnatie van werkzaamheden.
•	 Invloed op overige werkzaamheden is groot en/of niet meer overzichtelijk.
•	 Verdere bouw overige onderdelen is op de werkplek niet meer goed te organiseren.
•	 Proces wordt onbeheersbaar.
•	 Goede kwaliteit eindproduct is niet langer te waarborgen.
•	 Verstoringen en vertragingen zijn aanzienlijk.
•	 Vertragingen zijn binnen de oorspronkelijke geplande afbouwstromen niet meer in te lopen.

Hoe hiermee om te gaan?

�. Inpassen
Meenemen in lopend proces van voorbereiding.
Inpassingen bijhouden in coördinatievergaderingen en nummeren.

2. Holds
Primair uitgangspunt is het zo veel mogelijk veiligstellen van de oorspronkelijk geplande
schema’s.Nogmaals: het betreft hier alleen de gegevensverstrekking zoals afgesproken in de
coördinatievergadering.

Holds moeten heel duidelijk op tekening worden vermeld, waarbij gedacht moet worden aan de
volgende opmerkingen;
•	 Duidelijk een nummer geven aan de hold.
•	 Aangeven wat de wijziging is.
•	 Aangeven wat wel mag doorgaan, bouwkundig, secundaire installaties, primaire installaties, 

beveiliging, signalering enz.
•	 Beoordeling van wat wel of niet mag doorgaan door de directievoerder.
•	 Aangeven nummers door uitvoeringscoördinator.
•	 Holds bijhouden in coördinatievergadering en nummeren.

Om de oorspronkelijke planning zo veel mogelijk veilig te stellen zal een ieder zich extra inspannen 
om de uitloop op de oorspronkelijk geplande planning zoveel mogelijk in te lopen. Indien een ieder 
hierin slaagt, zal geen verrekening van de extra tijdgebonden kosten plaatsvinden, maar zullen deze 
gelden als vergoeding voor de gemaakte extra inspanningskosten.

3. Verbouwingen
Geheel of gedeelte uit te voeren als verbouwingen.
Verbouwingen bijhouden in coördinatievergadering en nummeren.

4. Algehele verstoring
Heel duidelijk vastleggen wat de consequenties zijn. Aangezien deze moeilijk te overzien zijn gaan 
wij er vanuit dat dit niet voorkomt. Indien dit toch gebeurt moeten hiervoor goede afspraken worden 
gemaakt.

Bijlage	II

Een voorbeeld van een wijzigingsprocedure zoals die wordt toegepast binnen BAM Utiliteitsbouw bv.

Wijziging	respectievelijk	verstoringen	gegevensverstrekking

Deze procedure heeft tot doel om bij wijzigingen respectievelijk verstoringen het proces maximaal te 
blijven beheersen en verantwoord om te gaan met de consequenties in kosten, kwaliteit en tijd. Omdat 
de invloed op het proces per wijziging of verstoring sterk kan afwisselen is het noodzaak de wijzigingen 
en verstoringen in categorieën in te delen. Heel duidelijk moet zijn dat het hier gaat over verstrekking van 
gegevens zoals afgesproken in de coördinatievergadering.

Categorieën

Wijzigingen respectievelijk verstoringen van de afbouw zijn onder te verdelen in de volgende 
categorieën:

�. Inpassen
2. Holds
3. Verbouwingen
4. Algehele verstoring

Kenmerken

Als algemene kenmerken voor de verschillende categorieën gelden:
�. Inpassen

•	 Wijziging is bekend en akkoord verklaard door de opdrachtgever.
•	 Prijsconsequenties zijn te overzien en vallen binnen de gemaakte afspraken voor 

bestekswijzigingen.
•	 Nog voldoende tijd beschikbaar voor engineering wijziging, werkvoorbereiding en levering van 

materialen.
•	 Gegevens direct op tekeningen verwerken.

2. Holds
•	 Wijziging bekend en/of nog niet goedgekeurd door de opdrachtgever.
•	 Invloed op overige werkzaamheden is beperkt en overzichtelijk.
•	 Geeft wel stagnatie in voorbereiding en uitvoering.
•	 Proces blijft beheersbaar.
•	 Verstoringen en vertragingen zijn beperkt.
•	 Vertragingen zijn binnen oorspronkelijk geplande planning met extra inspanningen mogelijk in te 

lopen.
•	 Na goedkeuring hold door opdrachtgever worden de consequenties met betrekking tot tijd, geld 

en kwaliteit beoordeeld.
•	 Na goedkeuring meerwerk zal de hold in uitvoering worden genomen.

3. Verbouwingen
•	 Wijziging is bekend en akkoord verklaard door de opdrachtgever.
•	 Betreft een enkele afzonderlijke ruimte of onderdeel.
•	 Is op de werkplek goed te organiseren.
•	 Voorbereiding gaat altijd door, eventueel eerst ongewijzigd en later als een verbouwing 

aanpassen.
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1.	Inleiding

Tijdens het ontwerp- en bouwproces is heldere communicatie onmisbaar. Een groot deel van de 
communicatie verloopt via tekeningen.

De praktijk leert dat te vaak onduidelijk is wie wat tekent en aan welke criteria de tekeningen moeten 
voldoen. Kortom: de kwaliteit van het tekenwerk is niet altijd optimaal, met als gevolg storingen in het 
bouwproces; in tijd, kwaliteit en/of geld.  
Alle partijen zijn er dan ook bij gebaat als er duidelijkheid is over de onderlinge verwachtingen en als er 
afspraken gemaakt kunnen worden over het tekenwerk. Deze richtlijn geeft aan welke (bouwkundige 
en constructieve) informatie de verschillende tekenende partijen dienen te verstrekken. Uiteraard is ook 
tekenwerk van onderaannemers en leveranciers van belang.

Deze richtlijn betreft een vertaling van de geldende normen en regelingen, te weten: NEN25�4 [2e druk 
oktober �993 uitgave Nederlands Normalisatie Instituut] en De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhouding 
opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur [uitgave BNA en ONRI].

Bij het samenstellen van dit rapport is een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de betrokken 
partijen en de Stichting Research Rationalisatie Bouw kan echter geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard indien gegevens uit dit rapport niet mochten leiden tot de bedoelde resultaten of aanleiding 
mochten geven tot enigerlei schade. 
 
De uitvoering van dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Stichting 
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid en de Stichting Financiering Onderzoek en 
Ontwikkeling Grootbedrijf Bouw. 

Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw)
Zoetermeer, oktober 200�
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2.	Doelstelling	Richtlijn	Kwaliteit	Tekenwerk

De Richtlijn Kwaliteit Tekenwerk is bedoeld als communicatiemiddel tussen alle in het bouwproject 
betrokken partners. De focus ligt hierbij op eenduidigheid van inhoud en omvang van de tekeningen en 
andere gegevens die noodzakelijk zijn bij het doorlopen van de fasen Technisch Ontwerp en de fase 
Uitvoeringsgereed in het ontwerp- en bouwproces. 

Tevens kan deze richtlijn dienen als onderhandelingsmiddel bij afspraken tussen 
partijen zodat duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over de kwaliteit 
van het tekenwerk in de fase Technisch Ontwerp en de fase Uitvoeringsgereed. 
Op deze wijze wordt beoogd het uitwerkingsproces per fase te structureren, onnodige discussies te 
voorkomen, het totale bouwproces te optimaliseren en de faalkosten voor iedere bouwpartner te 
verminderen.

3.	 Onderliggende	Normen	en	Regelingen	voor	Tekenwerk

De NEN 25�4 omschrijft per fase en per tekeningsoort het doel van de tekening en geeft aanwijzingen 
met betrekking tot de inhoud en grafische opzet van de tekeningen.
In de NEN 25�4 wordt de internationaal gehanteerde en in de ISO �046 omschreven LACS-indeling 
gebruikt:

• Locatietekeningen (overzichtstekeningen)
• Assemblagetekeningen (doorsneden en details)
• Componententekeningen (tekeningen met één product als thema) 
• Staten (technische omschrijvingen, lijsten)

4.	 Opzet	Richtlijn	Kwaliteit	Tekenwerk

De Richtlijn Kwaliteit Tekenwerk volgt de genormeerde fasering van het bouwproces. Er wordt gebruik 
gemaakt van de in de NEN 25�4 en de ISO �046 omschreven indeling. Voor zowel de bouwkundige 
als de constructieve tekeningen worden voor de fasen Technisch Ontwerp / Bestek en Uitvoering / 
Uitvoeringsgereed Ontwerp de relevante tekeningen benoemd en eisen en aanwijzingen gedefinieerd.

Per tekeningcategorie wordt omschreven:
• doel van de tekening
• de voorkeurschaal van de tekening
• de vereiste informatie (conform de NEN 25�4 en DNR 2005) die de tekening moet weergeven
• aanwijzing met betrekking tot de maatvoering
• belangrijke aandachtspunten bij het maken van de tekening
• (alleen voor bouwkundige tekeningen) relevante informatie met betrekking tot bouwaanvraag

5.	 Grafische	gedragsregels

In de NEN 2574 wordt duidelijk omschreven waaraan tekeningen op grafisch gebied moeten voldoen. 
Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten: 

• Maatvoering dient altijd ten opzichte van de stramienlijnen te zijn aangegeven. Dit geldt ook voor 
het middelpunt van cirkelvormige objecten. Bij ‘vrije’ vormen dient op voldoende punten maatvoering 
aangegeven te zijn ten opzichte van rechte stramienen. Maatvoering bij cirkelvormige stramienlijnen 
wordt van snijpunt naar snijpunt aangeven.

• Teksten van maatvoering mogen van maximaal twee zijden leesbaar zijn.
• In digitale tekeningen dient de maatvoering altijd automatisch te worden gegenereerd en mag nooit 

handmatig worden gewijzigd.
• Een plattegrond moet worden opgevat als een horizontale doorsnede op 1 meter boven vloerpeil; 

bovengelegen elementen worden eventueel gestippeld aangegeven. Bij een constructietekening 
worden onderliggende elementen eventueel gestippeld.

• Het stempel in de rechter onderhoek dient duidelijk te zijn en voldoende informatie te bevatten zoals 
datum, initialen van opsteller en controleur, wijzigingsdata, versienummer etc.

• Wijzigingen moeten duidelijk worden aangegeven met een wijzigingspijl op tekening en een 
omschrijving met datum in de rechter onderhoek. Tevens editiewijziging door middel van datum en 
wijzigingsletter/-cijfer doorvoeren.

• Op de tekeningen wordt in het stempel door middel van een verkleinde situatietekening grafisch 
weergegeven naar welk deel te tekening verwijst.

• De verwijzingen naar andere tekeningen of details dienen duidelijk aangegeven te zijn met aanduiding 
van het desbetreffende tekeningnummer.

• Doorsneden dienen zoveel mogelijk in een rechte lijn genomen te worden op relevante plaatsen. 
• Op verkleinde tekeningen duidelijk aangeven, dat het een verkleining betreft.
• Nadat tekeningen definitief zijn verstrekt worden nieuwe wijzigingen in de tekeningen gemarkeerd 

met wijzigingspijlen voorzien van de desbetreffende wijzigingsteksten.

6.	 Maatvoering

De maatvoering (ofwel bematingen) is waarschijnlijk de belangrijkste informatie die op een tekening 
aanwezig moet zijn. Doel ervan is de ontvanger van de informatie ondubbelzinnig maat en/of plaats te 
specificeren van te vervaardigen of te verwerken onderdelen. In het onderstaande worden een aantal 
richtlijnen omschreven die feitelijk van toepassing zijn op elk type tekening.

Van elk bouwdeel dient in een assemblagetekening verstrekt te worden:
•	 de geometrie (onder andere lengte, breedte, hoogte);
• de maatvoering naar de perceelgrenzen en rooilijnen;
• de locatie van de hartlijnen of begrenzingen van een bouwdeel ten opzichte van de ontwerpstramienen 

c.q. ten opzichte van het (Verdiepings-) Peil.
• van elk bouwdeel dient in een componenttekening verstrekt te worden:
• de geometrie (onder andere lengte, breedte, hoogte);
• de locatie van in de component opgenomen onderdelen (zoals openingen, schroefhulzen) ten 

opzichte van de hartlijnen of begrenzingen van een bouwdeel.
• van elk detail dient in een detailtekening gedefinieerd te zijn:
• de locatie van de samenstellende delen ten opzichte van de ontwerpstramienen c.q. ten opzichte 

van (Verdiepings-) Peil. 

Omdat voor de plaatsbepaling van bouwdelen de ontwerpstramienen en de onderscheiden 
Verdiepingspeilen van cruciaal belang zijn, dienen deze uniek gecodeerd, eenduidig bemaat en voor de 
duur van het werk onveranderd te blijven.
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Met het oog op het gebruik van CAD-tekeningen voor het bepalen van productmaten, uitzetmaten 
en stelmaten, dienen 3D CAD-tekeningen en 2D CAD-tekeningen van plattegronden en gevels met 
schaal �:� getekend te worden. Bematingsteksten (Dimensions) dienen door het desbetreffende CAD-
programma automatisch gegenereerd te worden; handmatige wijzigingen (text overrides) in bematingen 
wijzen meestal gebrek aan zorgvuldig tekenwerk en zijn daarom ongewenst.

7.	 Stempel	en	Renvooi

Iedere tekening dient voorzien te zijn van een stempel. In dit stempel dient tenminste te zijn 
opgenomen:
• projectnaam
• tekening nummer
• tekening naam
• opdrachtgever
• opsteller van de tekening
• schaal
• datum
• status
Op de illustraties van de tabellen uit dit document zijn de stempels niet opgenomen.

Naast de stempel is het voor een aantal tekeningen noodzakelijk een renvooi op te nemen. Hierin kan 
gebruik gemaakt worden van de standaard arceringen van de materialen zoals omschreven in de NEN 
25�4. Ook voor het renvooi geldt dat deze niet op de illustraties is terug te vinden.
Het renvooi bevat specifieke informatie en de inhoud is per tekening anders. Het betreft hier materiaal 
aanduidingen, technische informatie of verwijzingen naar de brandwerendheid of isolatie. 

8.	 Tekeningen	Technisch	Ontwerp	/	Bestek	

Het nauwkeurig vastleggen van het plan in tekeningen, op een zodanige wijze dat een definitieve 
prijsvorming op basis van deze tekeningen mogelijk is, samen met het bijbehorende bestek.

Te	tekenen:
•	 technische	uitwerking,	ten	behoeve	van	de	prijsvorming,	van:	
•	 definitieve	bouwkundige	indeling;
•	 de	constructie;
•	 de	installaties;
•	 de	vaste	inrichting;
•	 de	terreininrichting;
•	 principe-oplossingen,	ten	behoeve	van	de	prijsvorming	van	de	samenvoeging	en	verbinding	van:
•	 de	bouwkundige	elementen:
•	 de	constructie-elementen,
•	 de	installatie-	elementen	ten	opzichte	van	de	gebouwelementen.
•	 principe-oplossing,	 opstelling	 en	 bevestiging	 van	 de	 vaste	 inrichting	 ten	 opzichte	 van	 de	

gebouwonderdelen	ten	behoeve	van	de	prijsvorming.
•	 principe-oplossing	 van	 de	 opstelling	 en	 verbinding	 van	 de	 terreinelementen	 ten	 behoeve	 van	 de	

prijsvorming.
•	 overzicht	 van	 buiten	 de	 bouwplaats	 te	 vervaardigen	 componenten	 ten	 behoeve	 van	 de	

prijsvorming.
•	 principe-	oplossingen	van	de	samenvoeging	van	componenten	tot	gebouwdelen	ten	behoeve	van	de	

prijsvorming.
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8.1		Bouwkundig	tekenwerk

Fase	Technisch	Ontwerp	/	Bestek
	
SITUATIE

Door wie
Voorkeurschaal  �:200 / �:500
Algemene Informatie - definitieve positionering gebouw op locatie
 - definitieve oriëntatie (noordpijl)
 - definitieve bouwmassa en bouwblokgrenzen
 - parkeervoorzieningen
 - definitieve terreinindeling

- definitieve hoofd- en neventoegangen
Maatvoering - terreinprofiel (hoogtematen) gerelateerd aan N.A.P. (bouwpeil)

- hoofdafmetingen terrein en gebouw
- meetpunten en/of markante punten belendingen t.o.v. RD
- erfgrens en rooilijnen
- kadastrale gegevens en perceelafmetingen (incl. meetcoördinaten)
- afmetingen bebouwd oppervlak

Specifieke Informatie - terreinontsluiting (wegen, slagbomen, hekwerken)
 - groenvoorzieningen
 - straatwerk
 - terreinverlichting
 - terreinmeubilair
 - belendingen
 - eventueel indeling in bouwblokken / typen
 - omvang bouwterrein tijdens bouw
 - straatnamen
 - terreinleidingen (incl. nutsleidingen)
 - onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
 - inrichting parkeervoorzieningen op eigen terrein
 - brandhydranten
 - opstelplaats brandweerauto
 - aansluiting droge blusleiding
 - sleutelkluis
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PLATTEGRONDEN
Door wie

Voorkeurschaal �:�00 
Algemene Informatie - definitieve indeling
 - definitieve inrichting (vast en los)
 - specificaties van ruimten en bouwdelen
 - ruimtebenaming -nummering en oppervlak
 - ruimtelijke reservering van constructies en installaties
Maatvoering - stramienen

- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- hoofdafmetingen gebouw
- bruto inhoud in m3 volgens NEN 2580
- bruto oppervlakte in m2 volgens NEN 2580

Specifieke Informatie - draairichting deuren
 - verwijzingen naar doorsneden, fragmenten, trappen en details
 - leidingschachten
 - trappen, hellingbanen vloerranden en balustraden
 - kozijnmerken
 - afwerkingen van vloeren, wanden, plafonds en trappen
 - gebouwdilataties
 - specifieke installatieonderdelen:
 sanitair, hwa, riolering, drainage, vet- en olieafscheiders, meterkasten,
 droge blusleiding, gaskast, c.v., trafo, hydrofoor, sprinkler, LAN, SER,
 MER, liften, roltrappen, kruipluiken, koelmachines, watermeterruimte
 - gevelreiniging, luchtbehandeling
 - specifiek voor dakplattegrond:
 opstortingen en verhogingen, roosters, daklichten, dakluiken
 liftmachinekamers, glazenwasinstallatie, afschot, spuwers, afvoeren
 dakrandbreedtes en hoogten, hijsluiken, tegelpaden
 - onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
 - aanduiding en oppervlakken van bestemmingen
 - beoogde en huidige gebruik van het bouwwerk
 - aanduiding van gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, verblijf- en verkeersruimte
 - brand- en rookcompartimentering
 - brand- en rookwerendheid (wbdbo-eisen)

- blusvoorzieningen
- brandmeldinstallatie en rookmelders
- brandweerlift

 - noodverlichting, vluchtwegaanduiding met loopafstanden
- noodstroomvoorzieningen

 - stallingruimte voor fietsen
 - ruimte voor opslag huishoudelijk afval
 - aanduidingen m.b.t. geluidsisolatie en thermische isolatie
 - voorzieningen integrale toegankelijkheid (miva)

- opstelplaats kooktoestel, stooktoestellen, warmwatertoestel
- inbraakveiligheid
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GEVELS
Door wie

Voorkeurschaal �:�00 / �:200
Algemene Informatie - specificaties van bouwdelen

- definitieve indeling gevel
Maatvoering - stramienen

- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- hoofdafmetingen gebouw

Specifieke Informatie - omschrijving op tekening van toe te passen materialen
- omschrijving op tekening van toe te passen kleuren
- draairichting deuren
- metselwerkondersteuningen
- kozijnmerken
- verwijzing naar doorsneden en details
- geveldilataties
- hwa en noodoverlaten
- gevels van belendende bebouwing
- eisen m.b.t. geluidsisolatie en thermische isolatie
- brandwerendheid
- ventilatievoorzieningen
- zonwering
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DOORSNEDEN
Door wie

Voorkeurschaal �:�00
Algemene Informatie - definitieve indeling
 - definitieve inrichting
 - specificaties van ruimten en bouwdelen
 - ruimtelijke reservering van constructies en installaties
Maatvoering - stramienen
 - onderlinge bemating stramienen

- verdiepingshoogte (vrije hoogte)
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen

Specifieke Informatie - doorsneden in meest relevante richtingen maken (lengte- en dwars)
 - omschrijving op tekening van toe te passen materialen
 - ruimtebenaming en -nummering
 - verwijzing naar deeldoorsneden en details
 - plafonds
 - onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
 - aantal bouwlagen
 - eisen m.b.t. geluidsisolatie en thermische isolatie
 - brandwerendheid
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DEELDOORSNEDEN
Door wie

Voorkeurschaal �:20 / �:50
Algemene Informatie - kenmerkende fragmenten in doorsnede

- specificaties van ruimten en bouwdelen
- omschrijving op tekening van toe te passen materialen
- omschrijving op tekening van toe te passen afwerkingen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen

Specifieke Informatie - verwijzing naar doorsneden en details
- plafonds
- metselwerkondersteuningen
- brandwerendheid
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GEVELFRAGMENTEN
Door wie

Voorkeurschaal �:20 / �:50
Algemene Informatie - kenmerkende fragmenten in aanzicht

- maatvoering en aanduiding van materialen voor zover relevant
- voor de globale beeldvorming en bouwfysische en
- installatietechnische berekeningen
- omschrijving op tekening van toe te passen materialen
- omschrijving op tekening van toe te passen kleuren

Maatvoering - stramienen 
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- peilmaten gevelopeningen t.o.v. peil
- bij metselwerk: verband – koppenmaat - lagenmaat
- maatvoering van bouwdelen

Specifieke Informatie - geveldilataties
- brandwerendheid gevelonderdelen
- verwijzing naar doorsneden en details
- metselwerkondersteuningen
- kozijnmerken
- zonwering
- ventilatie
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TRAPPEN(HUIZEN)	EN	DETAILS
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:20 en details �:5
Algemene Informatie - kenmerkende details (ook van balustraden)

- materialisatie van de onderdelen
- looprichting van de trappen
- omschrijving op tekening van toe te passen materialen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen

Specifieke Informatie - brandwerendheid en rookwerendheid
- eisen m.b.t. vluchtroutes (o.a. draairichting deuren)
- ventilatievoorzieningen
- portalen en sluizen
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BESTEKDETAILS
Door wie

Voorkeurschaal  �:5 / �:�
Algemene Informatie - kenmerkende details (relevant i.v.m. de prijsvorming)

- specificatie materialen
- omschrijving op tekening van toe te passen materialen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingsvloer t.o.v. peil
- maatvoering bouwdelen

Specifieke Informatie - isolatiedikten (Rc-waarde)
- luchtdichting, kierdichting
- waterdichting
- brandwerendheid materialen
- afmeting naden (wering ongedierte)
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PALENPLAN
Door wie

Voorkeurschaal �:�00
Algemene Informatie - globale locatie palen

- paalnummering
- paalweergave middels symbolen
- locatie sonderingen / boringen met nummering
- principe detail aansluiting paal met fundering
- palenstaat, waarin per paalsymbool:

     paaltype, doorsnede/diameter, aantal,
     globaal inheiveau tov N.A.P, maximale belasting

- legenda:
     peil t.o.v. N.A.P.
     verwijzing naar grondmechanisch rapport

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen

Specifieke Informatie - bestaande bebouwing
- aardingsvoorzieningen
- verwijzing naar grondmechanisch rapport
- bestaande leidingtracé

- startpunt heiwerk
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BOUWPUTOVERZICHT
Door wie

Voorkeurschaal �:�00 / 200
Algemene Informatie - type bouwputomgrenzing:

-      diepwand, damwand, palenwand, berlinerwand, schermen,
     taluds, enz.

- doorsnede/diameter/afmeting/locatie van anker-/stempelelementen
- type verankering/stempeling
- doorsnede/diameter/afmeting/locatie van bouwputomgrenzingselementen
- fasering/werkvolgorde
- ontgravingsniveau
- grondwaterniveau
- verkeersbelastingen aan buitenzijde put
- (voorspan)krachten ankers/stempels
- legenda:

     peil t.o.v. peil
Maatvoering - stramienen

- onderlinge bemating stramienen
Specifieke Informatie - bestaande bebouwing

- verwijzing naar geotechnisch bemalingsrapport
- materiaalaanduidingen
- Positie bemaling
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PLATTEGRONDEN	BETON
Door wie

Voorkeurschaal �:�00 / �:200 en details �:20 / �:�0 (staal) �:20 / �:50 (beton)
Algemene Informatie - type (prefab / insitu), vorm en globale locatie van constr.-elementen:
      poeren, funderingsstroken, balken, vloeren, kolommen, wanden,
      kernen, trappen, bordessen, dragend metselwerk
      stabiliteitsverbanden
 - dilataties, krimpstroken
 - locatie van doorsneden en details

- veranderlijke belasting
Maatvoering - stramienen
 - onderlinge bemating stramienen
 - verdiepingspeil t.o.v. peil

- maatvoering bouwdelen
- niveau en niveauverschillen

Specifieke Informatie - sparingen vanuit installaties welke invloed hebben op de constructie
- indicatie knooppuntverbindingen
- plattegrond en details combineren op tekening
- materiaalaanduidingen
- overgang in constructies

- toog
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DOORSNEDEN	BETON
Door wie

voorkeurschaal �:�00
Algemene Informatie - type (prefab / insitu), vorm en globale locatie van constr.-elementen:
      poeren, funderingsstroken, balken, vloeren, kolommen, wanden,
      kernen, trappen, bordessen, dragend metselwerk
      stabiliteitsverbanden
Maatvoering - stramienen
 - onderlinge bemating stramienen
 - verdiepingspeil t.o.v. peil

- maatvoering bouwdelen
 - niveau en niveauverschillen
Specifieke Informatie - materiaalaanduidingen
 - situering in het bouwplan
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DETAILS	BETON
Door wie

Voorkeurschaal details �:20 / 50 (beton), �:20 / �0 (staal)
Algemene Informatie - principe details

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering bouwdelen

Specifieke Informatie - indicatie knooppuntverbindingen
- materiaalaanduidingen
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AANZICHTEN	BETON	
Door wie

voorkeurschaal �:�00
Algemene Informatie - type, vorm en globale locatie van constructie-elementen:

     balken, vloeren, kolommen, stabiliteitsverbanden
- verwijzing naar bijhorende tekeningen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimte en bouwdelen
- niveau en niveauverschillen

Specifieke Informatie - materiaalaanduidingen
- situering in bouwplan
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PLATTEGRONDEN	STAAL
Door wie

Voorkeurschaal �:�00 / �:200 en details �:20 / �:�0 (staal) �:20 / �:50 (beton)
Algemene Informatie - type (prefab / insitu), vorm en globale locatie van constr.-elementen:
      poeren, funderingsstroken, balken, vloeren, kolommen, wanden,
      kernen, trappen, bordessen, dragend metselwerk
      stabiliteitsverbanden
 - dilataties, krimpstroken
 - locatie van doorsneden en details

- veranderlijke belasting
Maatvoering - stramienen
 - onderlinge bemating stramienen
 - verdiepingspeil t.o.v. peil

- maatvoering bouwdelen
- niveau en niveauverschillen

Specifieke Informatie - sparingen vanuit installaties welke invloed hebben op de constructie
- indicatie knooppuntverbindingen
- plattegrond en details combineren op tekening
- materiaalaanduidingen
- overgang in constructies

- toog
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DOORSNEDEN	STAAL
Door wie

voorkeurschaal �:�00
Algemene Informatie - type, vorm en globale locatie van constructie-elementen:
      poeren, funderingsstroken, balken, vloeren, kolommen, wanden,
      kernen, trappen, bordessen, dragend metselwerk
      stabiliteitsverbanden
Maatvoering - stramienen
 - onderlinge bemating stramienen
 - verdiepingspeil t.o.v. peil

- maatvoering bouwdelen
 - niveau en niveauverschillen
Specifieke Informatie - materiaalaanduidingen
 - situering in het bouwplan
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DETAILS	STAAL
Door wie

Voorkeurschaal details �:20 / 50 (beton), �:20 / �0 (staal)
Algemene Informatie - principe details

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering bouwdelen

Specifieke Informatie - indicatie knooppuntverbindingen
- materiaalaanduidingen
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AANZICHTEN	STAAL
Door wie

voorkeurschaal �:�00
Algemene Informatie - type, vorm en globale locatie van constructie-elementen:

     balken, vloeren, kolommen, stabiliteitsverbanden
- verwijzing naar bijhorende tekeningen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimte en bouwdelen
- niveau en niveauverschillen

Specifieke Informatie - materiaalaanduidingen
- situering in bouwplan
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9.		Tekeningen	Uitvoering	/	Uitvoeringsgereed	Ontwerp

Het nader uitwerken van bepaalde facetten van de bestektekeningen in locatie-, assemblage- en 
componententekeningen teneinde de uitvoering van het werk mogelijk te maken.

Te	tekenen:
•	 plaats-	en	maataanduiding	voor	de	uitvoering	van:	
•	 het	gebouw(deel)	en	de	bouwkundige	elementen	daarbinnen;
•	 de	constructie;
•	 de	installaties;
•	 de	vaste	inrichting;
•	 de	terreininrichting;
•	 samenvoeging	en	verbinding	ten	behoeve	van	de	uitvoering	van:
•	 de	bouwkundige	elementen:
•	 de	constructie-elementen,
•	 de	installatie-	elementen	ten	opzichte	van	de	gebouwelementen.
•	 opstelling	en	bevestiging	van	de	vaste	inrichting	ten	opzichte	van	de	gebouwonderdelen	ten	behoeve	

van	de	uitvoering.
•	 opstelling	en	verbinding	van	de	terreinelementen	ten	behoeve	van	de	uitvoering.
•	 overzicht	van	buiten	de	bouwplaats	te	vervaardigen	componenten.
•	 samenvoeging	van	componenten	tot	gebouwdelen.
•	 vervaardiging	van	componenten	voor	het	samenstellen	van	gebouwdelen.
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9.1		Bouwkundig	tekenwerk

Fase	Uitvoering	/	Uitvoeringsgereed	Ontwerp
Werktekeningen

TERREININRICHTING
Door wie

Voorkeurschaal �:200
Algemene Informatie - oriëntatie (noordpijl)

- parkeervoorzieningen
- materialisatie straatwerk
- terreinindeling
- hoofd- en neventoegangen

Maatvoering - terreinprofiel (hoogtematen) gerelateerd aan N.A.P.
- hoofd- en detailmaatvoering van terreinonderdelen
- hoofdafmetingen terrein en gebouw
- erfgrens en rooilijnen
- positionering gebouw op lokatie
- meetpunten en/of markante punten belendingen t.o.v. RD

Specifieke Informatie - terreinontsluiting (wegen, slagbomen, hekwerken)
- kadestrale gegevens en perceelafmetingen (incl. meetcoördinaten)
- groenvoorzieningen
- terreinverlichting
- terreinmeubilair
- eventueel indeling in bouwblokken / typen
- straatnamen
- terreinleidingen (incl. Nutsleidingen)
- onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
- brandhydranten
- opstelplaats brandweerauto
- aansluiting droge blusleiding
- sleutelkluisjes
- leidingtracé
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DETAILS	TERREININRICHTING	(DOORSNEDE	/	PROFIEL)
Door wie

Voorkeurschaal �:20
Algemene Informatie - oriëntatie (noordpijl)

- parkeervoorzieningen
- materialisatie straatwerk
- terreinindeling
- hoofd- en neventoegangen

Maatvoering - terreinprofiel (hoogtematen) gerelateerd aan N.A.P.
- hoofd- en detailmaatvoering van terreinonderdelen
- hoofdafmetingen terrein en gebouw
- erfgrens en rooilijnen
- positionering gebouw op lokatie
- meetpunten en/of markante punten belendingen t.o.v. RD

Specifieke Informatie - terreinontsluiting (wegen, slagbomen, hekwerken)
- kadestrale gegevens en perceelafmetingen (incl. meetcoördinaten)
- groenvoorzieningen
- terreinverlichting
- terreinmeubilair
- eventueel indeling in bouwblokken / typen
- straatnamen
- terreinleidingen (incl. Nutsleidingen)
- onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
- brandhydranten
- opstelplaats brandweerauto
- aansluiting droge blusleiding
- sleutelkluisjes
- leidingtracé
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MATENPLANNEN
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:20 
Algemene Informatie - definitieve inrichting (vast en los)

- afwerkingen van vloeren, wanden, plafonds en trappen
- specificaties van ruimten en bouwdelen
- ruimtebenaming -nummering en oppervlak

Maatvoering - stramienen 
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen

Specifieke Informatie - draairichting deuren
- verwijzingen naar doorsneden, fragmenten, trappen en details
- leidingschachten
- trappen, hellingbanen vloerranden en balustraden
- kozijnmerken
- gebouwdilataties
- specifieke installatie-onderdelen:

sanitair, hwa, riolering, drainage, vet- en olieafscheiders,
meterkasten, droge blusleiding, gaskast, c.v., trafo, hydrofoor, 
sprinkler, LAN, SER, MER, liften, roltrappen, kruipluiken,
koelmachines, watermeterruimte, gevelreiniging, luchtbehandeling
verwarmingsinstallatie, valbeveiliging.

- specifiek voor dakplattegrond:
opstortingen en verhogingen, roosters, daklichten, dakluiken
liftmachinekamers, glazenwasinstallatie, afschot, spuwers, afvoeren
dakrandbreedtes en hoogten, hijsluiken, tegelpaden

- onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
- brand- en rookcompartimentering
- brandwerendheid en rookwerendheid (wbdbo-eisen)
- noodverlichting, vluchtwegaanduiding met loopafstanden
- noodstroomvoorzieningen
- blusvoorzieningen
- brandmeldinstallatie en rookmelders
- voorzieningen integrale toegankelijkheid (miva)
- brandweerlift
- opstelplaats kooktoestel, stooktoestellen, warmwatertoestel
- materialisatie wanden (soorten en typen)
- verwijzing naar details
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DEELMATENPLANNEN
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:20 
Algemene Informatie - definitieve inrichting (vast en los)

- afwerkingen van vloeren, wanden, plafonds en trappen
- specificaties van ruimten en bouwdelen
- ruimtebenaming -nummering en oppervlak

Maatvoering - stramienen 
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen

Specifieke Informatie - draairichting deuren
- verwijzingen naar doorsneden, fragmenten, trappen en details
- leidingschachten
- trappen, hellingbanen vloerranden en balustraden
- kozijnmerken
- gebouwdilataties
- specifieke installatie-onderdelen:

sanitair, hwa, riolering, drainage, vet- en olieafscheiders,
meterkasten, droge blusleiding, gaskast, c.v., trafo, hydrofoor, 
sprinkler, LAN, SER, MER, liften, roltrappen, kruipluiken,
koelmachines, watermeterruimte, gevelreiniging, luchtbehandeling
verwarmingsinstallatie, valbeveiliging.

- specifiek voor dakplattegrond:
opstortingen en verhogingen, roosters, daklichten, dakluiken
liftmachinekamers, glazenwasinstallatie, afschot, spuwers, afvoeren
dakrandbreedtes en hoogten, hijsluiken, tegelpaden

- onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
- brand- en rookcompartimentering
- brandwerendheid en rookwerendheid (wbdbo-eisen)
- noodverlichting, vluchtwegaanduiding met loopafstanden
- noodstroomvoorzieningen
- blusvoorzieningen
- brandmeldinstallatie en rookmelders
- voorzieningen integrale toegankelijkheid (miva)
- brandweerlift
- opstelplaats kooktoestel, stooktoestellen, warmwatertoestel
- materialisatie wanden (soorten en typen)
- verwijzing naar details
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DOORSNEDEN
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:20
Algemene Informatie - omschrijving op tekening van toe te passen materialen en afwerking

- omschrijving op tekening van toe te passen kleuren
- indeling
- inrichting
- specificaties van ruimten en bouwdelen
- constructies en installaties

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen
- voegverdelingen tegelwerk
- metselwerk koppenmaat (lagenmaat)

Specifieke Informatie - inpassing van bouwkundige elementen
- ruimtebenaming en -nummering
- verwijzing naar doorsneden / aanzichten en details
- draairichting deuren
- metselwerkondersteuningen
- kozijnmerken
- geveldilataties
- plafonds
- onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
- aantal bouwlagen
- eisen m.b.t. geluidsisolatie en thermische isolatie
- brandwerendheid
- ventilatievoorzieningen
- waterslagen
- zonwering
- noodoverlopen
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DEELDOORSNEDEN
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:20
Algemene Informatie - omschrijving op tekening van toe te passen materialen en afwerking

- omschrijving op tekening van toe te passen kleuren
- indeling
- inrichting
- specificaties van ruimten en bouwdelen
- constructies en installaties

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen
- voegverdelingen tegelwerk
- metselwerk koppenmaat (lagenmaat)

Specifieke Informatie - inpassing van bouwkundige elementen
- ruimtebenaming en -nummering
- verwijzing naar doorsneden / aanzichten en details
- draairichting deuren
- metselwerkondersteuningen
- kozijnmerken
- geveldilataties
- plafonds
- onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
- aantal bouwlagen
- eisen m.b.t. geluidsisolatie en thermische isolatie
- brandwerendheid
- ventilatievoorzieningen
- waterslagen
- zonwering
- noodoverlopen
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AANZICHTEN
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:20
Algemene Informatie - omschrijving op tekening van toe te passen materialen en afwerking

- omschrijving op tekening van toe te passen kleuren
- indeling
- inrichting
- specificaties van ruimten en bouwdelen
- constructies en installaties

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen
- voegverdelingen tegelwerk
- metselwerk koppenmaat (lagenmaat)

Specifieke Informatie - inpassing van bouwkundige elementen
- ruimtebenaming en –nummering
- verwijzing naar doorsneden / aanzichten en details
- draairichting deuren
- metselwerkondersteuningen
- kozijnmerken
- geveldilataties
- plafonds
- onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
- aantal bouwlagen
- eisen m.b.t. geluidsisolatie en thermische isolatie
- brandwerendheid
- ventilatievoorzieningen
- waterslagen
- zonwering
- noodoverlopen
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TRAPPENHUIS
Door wie

Voorkeurschaal �:20 en details �:5
Algemene Informatie - kenmerkende plattegronden en doorsneden

- materialisatie van de onderdelen
- merken en aantallen
- looprichting van de trappen
- oppervlaktebehandeling

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen

Specifieke Informatie - brandwerendheidseisen en rookwerendheidseisen
- bevestiging / verankering
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TRAPDETAILS
Door wie

Voorkeurschaal �:20 en details �:5
Algemene Informatie - kenmerkende (aansluit-)details (ook van balustraden)

- materialisatie van de onderdelen
- looprichting van de trappen
- oppervlaktebehandeling

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering ruimten en bouwdelen

Specifieke Informatie - brandwerendheidseisen en rookwerendheidseisen
- bevestiging / verankering
- merken en aantallen
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PREFAB	BETON-,	KUNSTSTEEN-	EN	NATUURSTEENELEMENTEN
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:20 en details �:5 
Algemene Informatie - kenmerkende (aansluit-)details

- merken en aantallen
- materialisatie van de onderdelen
- oppervlaktebehandeling

Maatvoering - maten tot stramien in geval van kenmerkende aansluitdetails
- maatvoering ruimten en bouwdelen
- peilmaten

Specifieke Informatie - brandwerendheidseisen
- voegdichtingen
- bevestiging / verankering
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METAALWERKEN	EN	KLEIN	IJZERWERK
Door wie

Voorkeurschaal �:20 en details �:5
Algemene Informatie - kenmerkende (aansluit-)details

- merken en aantallen
- materialisatie van de onderdelen
- oppervlaktebehandeling

Maatvoering - maten tot stramien in geval van kenmerkende aansluitdetails
- maatvoering van bouwdelen
- peilmaten

Specifieke Informatie - brandwerendheidseisen
- voegdichtingen
- bevestiging / verankering
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KOZIJNENOVERZICHTEN	EN	DETAILS
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:20 en details �:5 / �:�
Algemene Informatie - materiaalkeuze van alle onderdelen t.b.v. de kozijnen
 (paneelvulling, glasvulling, ramen en deuren)
 - brandwerendheidseisen
 - geluidwerendheidseisen
 - luchtdichtheidseisen
 - inbraakwerendheidseisen
 - draairichtingen
 - glassoort (ZTA, LTA)
 - sluitvolgorde
 - aantallen
 - merken
 - positionering
 - kleuren (RAL) en oppervlaktebehandeling
 - glansgraad
Maatvoering - verdiepingspeil t.o.v. peil
 - maatvoering bouwdelen
 - maten tot stramien in geval van kenmerkende aansluitdetails
Specifieke Informatie - doorvalbeveiliging
 - ventilatieroosters, suskasten
 - hardstenen dorpels en neuten
 - vensterbanken
 - voorzieningen als schopplaten, randbescherming, spion,
 valdorpels, deurdrangers en brievenbus
 - electra-voorzieningen in kozijn en deur (autom. sloten)
 - deurenstaat (apart overzicht)
 - ventilatie op de deur
 - zonwering

- hang- en sluitwerk (separate staat van maken)

- details uittekenen van hang- en sluitwerk passing ruimtebeslag
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UITVOERINGSDETAILS
Door wie

Voorkeurschaal �:5 / �:�
Algemene Informatie - kenmerkende details

- specificatie materialen
- omschrijving op tekening van toe te passen materialen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering bouwdelen

Specifieke Informatie - isolatiedikten (Rc-waarde)
- luchtdichting, kierdichting
- waterdichting
- brandwerendheid materialen
- afm. naden (wering ongedierte)
- valbeveiliging voor onderhoud
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9.2		Bouwkundig	tekenwerk

Fase	Uitvoering	/	Uitvoeringsgereed	Ontwerp
Werktekeningen

PALENPLAN
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:�00
Algemene Informatie - locatie palen

- paalnummering
- paalweergave middels symbolen
- locatie sonderingen / boringen met nummering
- principe detail aansluiting paal met fundering
- palenstaat, waarin per paalsymbool:

     paaltype, doorsnede/diameter, aantal, inheinveau tov N.A.P,
     maximale belasting
     afkaphoogte af te leiden van plattegrond fundering

- legenda
     peil t.o.v. peil
     verwijzing naar grondmechanisch rapport

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen

Specifieke Informatie - bestaande bebouwing
- aardingsvoorzieningen
- verwijzing naar geotechnisch rapport
- startpunt heien
- leidingtracés
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BOUWPUTOVERZICHT
Door wie

Voorkeurschaal �:50 / �:�00
Algemene Informatie - type bouwputomgrenzing:

     diepwand, damwand, palenwand,berlinerwand, schermen,
     taluds, enz.

- doorsnede/diameter/afmeting/locatie van anker-/stempelelementen
- type verankering/stempeling
- doorsnede/diameter/afmeting/locatie van bouwputomgrenzingselementen
- fasering/werkvolgorde
- verwijzing naar grondmechanish-/bemalings rapport
- ontgravingsniveau
- grondwaterniveau
- verkeersbelastingen aan buitenzijde put

(voorspan)krachten ankers/stempels
- legenda

     peil t.o.v. peil
Maatvoering - stramienen

- onderlinge bemating stramienen
Specifieke Informatie - bestaande bebouwing

- verwijzing naar geotechnisch bemalingsrapport
- materiaalaanduiding
- positie stempels
- bemaling
- aanvulhoogte buitenzijde damwand
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ALGEMENEEN	(BETONVORM)
Door wie

voorkeurschaal �:50 en details �:20 / �:�0
Algemene Informatie - type (prefab / insitu), vorm en locatie van constr.-elementen:
      poeren, funderingsstroken, balken, vloeren, kolommen, wanden,
      kernen, trappen, bordessen, dragend metselwerk
 - dilataties, krimpstroken
 - locatie van doorsneden en details
 - sparingen vanuit installaties welke invloed hebben op de constructie
 - in te storten delen voor zover van invloed
 - betonstempel met opgave:
      betonkwaliteit milieuklasse, staalkwaliteit wapening, betondekking
 - veranderlijke belasting
 - verwijzing naar bijbehorende tekeningen
Maatvoering - stramienen
 - onderling bemating stramienen
 - maatvoering bouwdelen

- niveau en niveauverschillen
Specifieke Informatie - situering in het bouwplan
 - indien mogelijk details opnemen op tekening

- volgorde bouw vanuit constructief oogpunt
 - volgorde bouw voor tijdelijke voorzieningen
 - veiligheid permanente gebouwinstallaties

- hoofd draagconstructie aangeven
- overgang constructieafmetingen
- oppervlakte in constructieafwerkingen
- toog
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ALGEMEEN	(BETONWAPENING)
Door wie

Voorkeurschaal �:50 en details �:20 / �:�0
Algemene Informatie - wapening, bestaande uit staven dan wel netten, qua vorm afgestemd

- op de vorm van de constructie elementen:
     poeren, funderingsstroken, balken, vloeren, kolommen, wanden,
     kernen, trappen, bordessen

- staafdiameter
- h.o.h. afstanden, maaswijdte
- laagaanduiding
- staaflocatie in doorsnede
- stekkenbakken, stekankers / stekeinden
- principe wapening rond sparingen
- betonstempel met opgave:

     betonkwaliteit milieuklasse, staalkwaliteit wapening, betondekking
- tabel met las- en verankeringslengten
- verwijzing naar bijbehorende tekeningen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- maatvoering bouwdelen
- verdiepingspeil t.o.v. peil

Specifieke Informatie - actuele vormtekening als onderlegger 
- aanduiding alleen geldig voor wapening
- situering in het bouwplan
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ALGEMEEN	(BETONSPARING)
Door wie

Voorkeurschaal �:50 en details �:20 / �:�0
Algemene Informatie - detailvorming en locatie van constructie-elementen

- te maken sparingen t.g.v. installaties e.d.
- in te storten delen voor zover van invloed op de betonvorm en/of wapening
- verwijzing naar bijbehorende tekeningen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- maatvoering bouwdelen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- niveau en niveauverschillen

Specifieke Informatie - situering in het bouwplan
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AANZICHTEN	(BETON	PREFAB)
Door wie

Voorkeurschaal �:50 en details �:20 / �:�0
Algemene Informatie - type, vorm en locatie van constructie-elementen

- locatie van doorsneden en details
- sparingen vanuit installaties welke invloed hebben op de constructie
- in te storten delen voor zover van invloed
- verwijzing naar bijbehorende tekeningen
- materiaalaanduidingen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering bouwdelen
- niveau en niveauverschillen

Specifieke Informatie - situering in het bouwplan
- codering van elementen
- bouwvolgorde
- hijs / montage voorzieningen
- voorzieningen koudebruggen
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DETAILS	(BETON)
Door wie

voorkeurschaal �:20 / �0
Algemene Informatie - detailvorm van constructie-elementen

- in te storten delen voor zover van invloed op de betonvorm
- verwijzing naar bijbehorende tekeningen

Maatvoering - stramienen
- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering bouwdelen
- niveau en niveauverschillen

Specifieke Informatie - aanduiding vellingkanten
- eisen oppervlakte behandeling
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PLATTEGRONDEN	(STAAL)
Door wie

Voorkeurschaal �:50 en �:20 / �0 (details)
Algemene Informatie - type, vorm en locatie van constructie-elementen:
      balken, vloeren, kolommen, stabiliteitsverbanden
 - dilataties
 - indicatie knooppuntverbindingen
 - locatie van doorsneden en details
 - staalstempel met opgave:
      staalkwaliteit, boutkwaliteit, minimum lasdikte, conservering
 - veranderlijke belasting
 - verwijzing naar bijbehorende tekeningen
 - situering in het bouwplan 
Maatvoering - stramienen

- onderlinge bemating stramienen
- verdiepingspeil t.o.v. peil
- maatvoering bouwdelen
- niveau en níveauverschillen

Specifieke Informatie - situering in het bouwplan 
- toog

- aanduiding hoofddraagconstructie

- sparingen met name door het staal

- bouwvolgorde
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DOORSNEDEN	(STAAL)
 Door wie

Voorkeurschaal �:50
Algemene Informatie type, vorm en locatie van constructie-elementen:

     balken, vloeren, kolommen, stabiliteitsverbanden
dilataties
verwijzing principe details
indicatie knooppuntverbindingen
staalstempel met opgave:
     staalkwaliteit, boutkwaliteit, minimum lasdikte, conservering
verwijzing naar bijbehorende tekeningen

Maatvoering stramienen
onderlinge bemating stramienen
verdiepingspeil t.o.v. peil
maatvoering bouwdelen
niveau en niveauverschillen

Specifieke Informatie situering in het bouwplan
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DETAILS	(STAAL)
 Door wie

Voorkeurschaal �:20 / �:�0
Algemene Informatie - detailvorming van constructie-elementen:
 - dilataties
 - indicatie knooppuntverbindingen
 - staalstempel met opgave:
      staalkwaliteit, boutkwaliteit, minimum lasdikte, conservering
 - verwijzing naar bijbehorende tekeningen
Maatvoering - stramien
 - onderlinge bemating stramien

- verdiepingspeil t.o.v. peil
 - maatvoering bouwdelen
 - niveau en niveauverschillen
Specifieke Informatie - situering in het bouwplan
 - verankering vloer - staal
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