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Grote uitdagingen voor 
gemeentelijk constructeur
De bouwwereld staat bol van de nieuwe ontwikkelingen: van innovatieve materialen tot 

3D-software waarbij een heel gebouw tot het laatste boutje in één keer berekend kan 

worden. Van de gemeentelijk constructeur wordt verwacht dat hij meegaat met al deze 

nieuwe ontwikkelingen. Er wordt nu bijvoorbeeld een visie gevraagd op de constructieve 

veiligheid van innovatieve draagconstructies van onder meer CLT (kruislaaghout) en 

geprint beton. Daarnaast is er de zorg over de komst van de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen (Wkb) in gevolgklasse 1. Het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) is 

een belangrijke vraagbaak en kennispartner in deze uitdagende tijd.

Tekst ing. Frank de Groot

Van de gemeentelijk constructeur wordt verwacht dat hij meegaat met alle nieuwe ontwikkelingen.
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Constructieve veiligheid

Het vak van toetsend constructeur is 
anders dan dat van een ontwerpend 
constructeur. Zo moet een toetsend 
constructeur kennis hebben van het 

hele spectrum van constructieve veiligheid, 
van materialen tot berekeningsmethodes. In 
het vak als ontwerpend constructeur is specia-
lisatie mogelijk en kan je vaste berekenings-
methodieken hanteren. Maar de gemeentelijk 
constructeur krijgt diverse berekeningsmetho-
dieken, van diverse materialen, op zijn bordje. 
Er zijn immers diverse aanvliegroutes voor de 
constructieve berekening van een complex 
ontwerp. 
Daarnaast heeft de gemeentelijk constructeur 
te maken met de steeds verdere ontwikkeling 
van onder meer de EEM-berekening (eindige- 
elementenmethode, red.), 3D-tekeningen in 
BIM en innovatieve ontwikkelingen als 3D ge-
print beton en CLT. Dat vraagt om een brede 
kennis. Bedenk daarbij dat veel kleine ge-
meenten maar één toetsend constructeur heb-
ben, of zelfs een beroep moeten doen op een 
extern ingenieursbureau. Dan is het wel be-
langrijk dat je terug kan vallen op een kennis-
netwerk. Het COBc is een expertisenetwerk 
van constructeurs van gemeentelijke bouwtoe-
zichten en omgevingsdiensten en staat voor 
kennisdeling. Bijna alle gemeentelijk con-
structeurs zijn aangesloten bij dit experti-
senetwerk. Sinds 2010 valt het COBc als werk-
groep onder de Vereniging BWT Nederland. 
Het expertisenetwerk is verdeeld in vijf regio’s 
(ROB’s).

Geschiedenis

Eind jaren zeventig is het COBc per toeval ont-
staan. In die periode kwamen de eerste pro-
grammeerbare rekenmachines op de markt. 
Die hadden magneetstrips die je eerst moest 
invoeren in je rekenmachine. De heer Bakker 
van Bouwtoezicht Dordrecht ging te rade bij 
omliggende gemeentes met de vraag: “Hoe 
gaan jullie als gemeente hiermee om? Zijn die 
berekeningen betrouwbaar, wie controleert 
die strips?”
Bij die eerste vergaderingen kwamen meer 
vragen naar boven, onder andere: “Hoe ga je 
om met een ingediende berekening die bijna 

niet te volgen is? Wat doe je als ze binnen de 
gemeente iets willen realiseren en passende 
regelgeving hiervoor ontbreekt?” Dit was re-
den om regelmatiger bij elkaar te komen, met 
als doel onderlinge afstemming op het gebied 
van de constructieve veiligheid. 
Tegenwoordig is de hoofdtaak nog steeds on-
gewijzigd. Het Centraal Overleg Bouwconstruc-
ties heeft nog steeds als doelstelling het be-
spreken van de constructieve aspecten van 
bouw- en funderingsconstructies en plaatst 
deze op de landelijke agenda’s van bouwpart-
ners. Het COBc is vertegenwoordigd in diverse 
(sub)normcommissies. Verder is het COBc ver-
tegenwoordigd in organisaties die werkzaam 
zijn op het gebied van regelgeving, certifica-
tie, ontwerp en uitvoering van bouw- en funde-
ringsconstructies. Wellicht een leuk weetje: de 
kleine c is toegevoegd omdat het Nederlands 
kenniscentrum voor ondergronds bouwen ook 
COB wordt genoemd. 

Professionele tegenspraak

Organiseer professionele tegenspraak in de 
bouw. Dit is een van de aanbevelingen van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rap-
port ‘Bouwen aan Constructieve Veiligheid’. 
Op dit moment zijn de processen in de bouw 
nog niet zodanig ingericht dat alle partijen die 
samen een bouwwerk realiseren zich verant-
woordelijk, uitgedaagd en veilig voelen om 
zaken die beter kunnen of zelfs moeten te 
melden. Professionele tegenspraak speelt ook 
een belangrijke rol binnen het COBc. 
Gemeentelijk constructeurs zien dagelijks de 
gevolgen van onvoldoende professionele te-
genspraak in de bouw. Zij zijn vaak degene die 
tegenspraak in het belang van de constructieve 
veiligheid moeten geven. Zij stellen de vragen 
die een ander niet kan of mag stellen en zij leg-
gen de vinger op de zere plek van het ontwerp 
of tijdens de uitvoering. Eigenlijk is het geven 
van professionele tegenspraak de kern van het 
werk van een toetsend constructeur. Dat is dan 
wel dagelijks werk, maar dat maakt het nog niet 
altijd makkelijk deze tegenspraak op een juiste 
manier over te brengen. 
Belangrijk is verder dat de gemeentelijk con-
structeur, maar ook de kwaliteitsborger en in-

geschakelde externe constructeur, overziet 
hoe ver zijn kennis, ervaring en deskundigheid 
reiken. Dit vraagt om een kwetsbare opstelling 
en het vermogen te aanvaarden iets niet zeker 
te weten en hulp te vragen van een deskundi-
ge, zoals de collega’s binnen het COBc. De ge-
meentelijk constructeur moet ook binnen zijn 
eigen politieke organisatie professionele te-
genspraak kunnen leveren indien politieke 
belangen conflicteren met de constructieve 
veiligheid. Juist het organiseren van tegen-
spraak hoort bij professioneel handelen: bij 
twijfel bereid zijn tot kritisch reflecteren met 
anderen, om vervolgens te kunnen handelen. 
COBc organiseert samen met VN-constructeurs 
workshops over professionele tegenspraak.

Gevolgen Wkb

De komst van de Wkb – waarschijnlijk per 1 ja-
nuari 2023 – heeft eveneens gevolgen voor het 
werkveld van de gemeentelijk constructeurs. Zo 
neemt de kwaliteitsborger de toetsende rol aan 
de bouwregelgeving over voor te bouwen of ver-
bouwen gebouwen in gevolgklasse 1. Dit zijn 
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Constructieve veiligheid geprint beton

Met de start van het printen van het 3D Canal House in Am-

sterdam in 2013 kwam 3D-printen ook in de bouw in een bre-

dere belangstelling te staan. De laatste jaren zijn er al diverse 

bruggen, trappen, balkons, keermuren en zelfs al complete 

gebouwen geprint. Meest bekend is wellicht wel gebouw ‘De 

Vergaderfabriek’ in Teuge, dat ter plaatse is geprint. Ook in 

de ons omringende landen staan al geprinte woningen. 

De meest gebruikte printtechniek is extrusie. Hierbij wordt door een 

printrobot als een soort tandpasta sneldrogend beton laag op laag 

gezet. Een belangrijk voordeel is de hoge productiviteit. De bouw-

tijd is 50 tot 70 procent te verkorten. Andere voordelen zijn lagere 

personeels- en materiaalkosten, vormvrijheid, meer veiligheid en 

minder afval. Het printen van hoge wanden en het inbrengen of 

meeprinten van bewapening is nog lastig. Het potentieel van 

3D-printing ligt met name bij bouwonderdelen waarbij veel vorm-

vrijheid is gewenst en prefabricage in een fabriek mogelijk is.

Helaas ontbreken nog rekenmethodieken en normen voor  

3D-printen. COBc heeft zitting in de CROW-Adviescommissie 3D 

geprint beton. Doelstelling: hoe kunnen we 3D geprint beton 

toetsbaar maken? Hoe moet je een geprinte betonconstructie be-

proeven? Het is ook geen homogene constructie: er is sprake van 

diverse lagen. Hoe is de onderlinge hechting? Voorlopig wordt er 

nog op basis van gelijkwaardigheid goedkeuring gegeven. Zo zijn 

er geprinte fietsbruggen goedgekeurd na zware proefbelastingen 

en het opheffen van trekspanning door het aanbrengen van vol-

doende naspanning in het werk. 

nog wel de gebouwen in een laagste risicoklas-
se. De gemeentelijk constructeur krijgt voor 
deze bouwwerken bij de aanvraag omgevings-
planactiviteit alleen de risicoanalyse en het 
borgingsplan te zien. In het borgingsplan staat 
welke risicovolle punten tijdens het bouwpro-
ces gecontroleerd moeten worden en hoe hier 

bewijsstukken voor kunnen worden verzameld. 
Bouwtoezicht beoordeelt voor de constructie of 
alle voor dat project specifieke risico’s in beeld 
zijn en vraagt daar waar nodig gegevens op om 
dat te kunnen onderbouwen. 
In specifieke gevallen kan Bouw- en Woning-
toezicht daarnaast zelf een technische contro-

le uitvoeren op een risicovol onderdeel. Dit 
kan ook op basis van signalen van de kwali-
teitsborger of derden. Maar in de praktijk zal 
de gemeentelijk constructeur vooral moeten 
vertrouwen op de kwaliteitsborger. Daar ligt 
een uitdaging. Uit de proefprojecten blijkt dat 
een deel van de toetsing van de constructieve 

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.

Het printen van ‘De Vergaderfabriek’ in Teuge.
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Constructieve veiligheid

Constructieve veiligheid en CLT

De toepassing van CLT-draagconstructies in gebouwen neemt 

wereldwijd toe. CLT staat voor Cross Laminated Timber (kruis-

laaghout). Ook in Nederland wordt CLT steeds vaker toege-

past, zelfs bij hoogbouw. Probleem is echter dat de door het 

Bouwbesluit aangewezen Eurocode 5 nog geen CLT kent. Dus 

moet CLT op basis van gelijkwaardigheid worden beoordeeld.

In Amsterdam is recent de 73 meter hoge woontoren HAUT opge-

leverd. Deze heeft een hybride constructie van CLT en beton. In 

Oostenrijk en Noorwegen staan zelfs houten torens (wonen, wer-

ken en hotelruimten) met een hoogte van circa 85 meter. CLT is 

kruislaaghout waarbij er lamellen kruislings op elkaar worden ge-

lijmd. Het gaat veelal om drie, vijf, zeven of negen lagen. De op-

bouw is altijd symmetrisch. Er ontstaat hierdoor een groot formaat 

gelamineerd houten paneel. Dikte van de panelen kan variëren 

tussen 80 mm in drie lagen tot 350 mm in zeven lagen. Overigens 

zijn de hoofddraagconstructies meestal hybride. Bij HAUT bestaat 

de constructie uit een kern van beton, hybride vloeren (houten 

vloer met tussenlaag van beton) en houten wanden. 

Voor kruislaaghout zijn weinig normen beschikbaar. NEN-EN 

16351:2021 ‘Houtconstructies – Kruisgelaagd gelamineerd hout 

– Eisen’ is beschikbaar, maar CLT is nog niet in de door het Bouw-

besluit aangewezen Eurocode 5 ‘Ontwerp en berekening van 

houtconstructies’ opgenomen. Naar verwachting gebeurt dat pas 

in 2024. Onduidelijkheid kan er ook zijn over de gebruikte lijm en 

het brandgedrag. Welke inbrandsnelheid wordt gehanteerd? Is er 

hittebestendige lijm gebruikt? 

Werkgroep CLT

In 2021 is een werkgroep CLT opgericht, om bestaande kennis te 

bundelen. De deelnemers in deze werkgroep zijn adviseurs, produ-

centen, wetenschappelijk onderzoekers en het COBc. Bedoeling is 

verder een CLT-richtlijn te ontwikkelen die gemeenten kunnen ge-

bruiken bij de toetsing van bouwwerken met een draagconstructie 

van CLT. Marktpartijen vragen daar ook om, omdat gemeenten 

CLT-constructies op verschillende wijzen beoordelen. Omdat er 

nauwelijks normen zijn voor CLT, zal goedkeuring dus moeten 

plaatsvinden op basis van gelijkwaardige oplossingen. Van de 

CLT-richtlijn is in april een proefversie verschenen, die de komende 

tijd verder zal worden ontwikkeld.

veiligheid niet door de kwaliteitsborger ge-
daan gaat worden, maar door de hoofdcon-
structeur. Deze heeft vaak alleen in zijn op-
dracht een controle op uitgangspunten. De 
ervaring leert echter dat vooral de detailengi-
neering bij deelconstructeurs extra aandacht 
vraagt, zoals dimensionering van lassen of 
ingestorte leidingen op plaatsen waar veel 
dwarskrachten optreden.
Er is verder een risico dat de beoordeling 
door de kwaliteitsborger wordt beïnvloed 
door commerciële belangen. De prijzen voor 
onder meer hout en staal zijn enorm geste-
gen. Daardoor zullen bijvoorbeeld hout- en 
staalconstructies helemaal worden uitge-
kleed en op de minimumeisen worden uitge-
rekend. Dan ben je een hoop reservecapaci-
teit kwijt. Gaat dan een kwaliteitsborger zijn 
zorg daarover uitspreken? Die is immers com-
mercieel afhankelijk van de opdrachtgever. 
Het is een spanningsveld dat de komende 
jaren de volle aandacht zal vragen.
De invoering van de Wkb heeft met name grote 
invloed op de gemeentelijk constructeur bij de 
kleinere gemeenten, waar vooral CC1 gebouwd 
wordt. Voor deze constructeur zal het grootste 
deel van zijn toetsende werk vervangen wor-
den door handhaving indien er bij oplevering 

iets niet voldoet qua constructieve veiligheid. 
Bij de grotere gemeenten zal er minder veran-
deren omdat hier meer CC2 en CC3 gebouwd 
wordt en vaak CC1 gedaan werd door een flexi-
bele schil of een lagere prioritering kreeg door 
capaciteittekorten.
Wat tot slot ook speelt, is dat bouwwerken 
met een gelijkwaardige oplossing in eerste 
instantie niet onder de Wkb komen te vallen. 
Dat mag alleen een gemeente doen. De vraag 
is of er nu juist voor innovaties gekozen 
wordt om niet onder de Wkb te hoeven vallen 
of dat men deze innovatie dan maar laat 
schieten om maar onder de kwaliteitsborging 
te vallen. 

Uitholling

Zorgpunt is niet alleen de constructieve veilig-
heid van nieuwbouw, maar ook die van be-
staande bouw. Naar aanleiding van het rap-
port van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(OvV) over de instorting van het dak van het 
AZ-stadion heeft de minister van BZK besloten 
een wettelijke periodieke beoordeling (een 
soort ‘apk’) voor de constructieve veiligheid 
van grote publieke gebouwen in te stellen. 
Daarmee wordt de zorgplicht van gebouweige-
naren concreter ingevuld en het vereenvoudigt 

de rol van de gemeente als bevoegd gezag. De 
NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve vei-
ligheid grote publieke gebouwen’ is op dit mo-
ment in een afrondende fase. Uiteindelijk zal 
deze NTA aangewezen worden vanuit het 
Bouwbesluit of Besluit bouwwerken leefomge-
ving (Bbl).
De vraag is dan wie toeziet op de regelmatige 
controle van grote publieke gebouwen. Als in 
de toekomst mogelijk ook gevolgklasse 2 en 3 
naar de verantwoordelijkheid van de kwali-
teitsborger schuiven, zullen veel gemeenten 
geen gemeentelijk constructeur meer in dienst 
kunnen houden. Maar wie schrijft gebouwei-
genaren dan aan hun gebouwen op veiligheid 
te controleren na weer een calamiteit? Denk 
aan instortende galerijvloeren, balkons, ge-
vels, vloeren, tribunedelen en stadiondaken? 
Of aan de brandveiligheid van gevels na de 
brand in de Londense Grenfell Tower? Het 
COBc staat dan ook de komende jaren voor 
talrijke uitdagingen.

Informatie COBc: https://www.vereniging-bwt.
nl/centraal-overleg-bouwconstructies.

Gebruik van CLT bij project HAUT in Amsterdam.
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