FICHE 2.1 - PREFABRICATIE
DOEL
Gebruik maken van geprefabriceerde bouwonderdelen (daar waar het om reële en exploiteerbare voordelen gaat) en zich
vergewissen van de omkeerbaarheid van de bevestigingen van de geprefabriceerde onderdelen.
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BESCHRIJVING
De "off-site" constructie waaraan prefabricatie te pas komt, minimaliseert de hoeveelheid afval door het optimaliseren van de
bouwmethodes (minder vallen, bescherming van materialen, …) omdat het werk in een fabriek gestandaardiseerder is dan op de
werf en bijgevolg is schrootafval minder frequent en beter beheersbaar.
Talrijke elementen van een gebouw kunnen worden geprefabriceerd (technisch en sanitair lokaal, trappen, houtskelet, sanitaire
en elektrische systemen in valse plafonds, enz.).
Tijdens de prefabricatie van bouwelementen is het van ideaal dat men de omkeerbaarheid kan garanderen van de
bevestigingssystemen tussen de verschillende onderdelen van het geprefabriceerd element en tussen het geprefabriceerd
element en zijn steunvlak (gebouwstructuur), teneinde desolidarisatie mogelijk te maken voor de terugwinning van materialen
en de eventueel behouden delen van het gebouw niet te wijzigen.
De geprefabriceerde elementen zijn zoveel interessanter als ze hanteerbaar en transporteerbaar zijn. Bovendien zijn
geprefabriceerde elementen voordeliger tijdens een herhaaldelijk gebruik in eenzelfde gebouw, ongeacht of ze worden
toegepast in de bouwfase of tijdens de ontmanteling.
Het gebruik van geprefabriceerde elementen vereist een efficiënte samenwerking tussen de architect en de aannemer tijdens de
verschillende uitvoeringsfases:
- Nauwkeurig overzicht maken van de karakteristieken en afmetingen van de te prefabriceren elementen (hoofdaannemer)
- Evalueren van de prefabricatiemogelijkheden vanaf de ontwerpfase (hoofdaannemer)
- Plannen van de uitvoeringswerken zodanig dat de geprefabriceerde elementen net worden geleverd op het moment waarop ze
nodig zijn (aannemer)
- Voorzien van een lokalisatie van de geprefabriceerde elementen zodat ze gemakkelijk kunnen worden gemonteerd (aannemer)
- Vragen aan de leveranciers om de hoeveelheid geproduceerd afval tijdens de prefabricatie in de fabriek te evalueren
- Voorzien van bescherming in de opslagzones om beschadiging aan de geprefabriceerde elementen te vermijden (aannemer)
- Gebruiken van aangepast gereedschap om de geprefabriceerde elementen efficiënt te hanteren (aannemer)
- Geven van feedback aan de leveranciers over de praktische aspecten van hun geprefabriceerde systemen met het oog op een
continue verbetering (hoofdaannemer + aannemer)
KRITIEKEN
Voordelen
Verbeterde efficiëntie (timing) van de werf
Vermindering van de afvalproductie
Vermindering van de activiteiten op de werf (minder risico op ongevallen)
Vermindering van het aantal materiaaltransporten
Vermindering van fouten op de werf

Nadelen
Nauwkeurige en duidelijke planning
Moeilijk laden en lossen
Nauwkeurigheid van de afmetingen van
geprefabriceerde elementen

LINK MET ANDERE FICHES
Deze praktijk behoort tot de familie van de praktijken:
A - Moderne bouwtechnieken : Off-site, flexibiliteit, omkeerbaarheid, aanpasbaarheid, 3D-printing…
B - Materialenvalorisatie : recyclage, hergebruik, terugwinning

Met de steun van de Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en
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