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Florian F. Dingler,  
directeur-commanditaris van  
MEVA Schalungs-Systeme GmbH

„De bauma is een smeltkroes van ideeën die ons 

 stimuleren en aansporen om onszelf voortdurend 

 verder te verbeteren. Wij van MEVA kijken er naar uit.“

Beste lezers,

Na twee moeilijke jaren van beperkingen als gevolg 
van de Coronapandemie leek het onlangs mogelijk 
terug te keren naar de gewenste levensomstan-
digheden van vóór de uitbraak van Covid 19. Nu 
is er een nieuwe en verschrikkelijke dreiging. Sinds 
24 februari, de dag waarop het Russische leger Oe-
kraïne binnenviel, hebben raketaanvallen, de vlucht 
van honderdduizenden mensen en dramatische 
beelden de krantenkoppen beheerst.

Eens te meer wordt duidelijk hoe fragiel de poli-
tieke wereldstructuur is geworden. De gevolgen 
treffen alle sectoren van de economie, alle mensen. 
Massale uitval van grondstoffen en productiemate-
rialen leidt tot het uiteenvallen van bevoorradings-
ketens. Door aanvoerbeperkingen laten de kosten 
van energie, voedsel en dagelijkse goederen tot 
duizelingwekkende hoogten stijgen. De schappen 
van de supermarkten blijven leeg. Ook bouwmate-
rialen zijn veelgevraagd en dringend nodig, maar er 
is reeds een tekort.

Aan de andere kant moet er nog veel worden 
gebouwd. Huisvesting is schaars, talloze infra-
structuurprojecten moeten dringend worden 
uitgevoerd. Dus het moet doorgaan, op een of 
andere manier. En het gaat door: een aanwijzing 
daarvoor zijn de voorbereidingen van onze sector 
voor het beurshoogtepunt van het jaar, de bauma 

in München. Deze beurs is voor ons meer dan een 
product- en dienstenshow: een indicator van ons 
concurrentievermogen, een contactbeurs voor 
persoonlijke gesprekken en discussies met u, onze 
partners en klanten. De bauma is een smeltkroes 
van ideeën die ons stimuleren en aansporen om 
onszelf voortdurend verder te verbeteren. Wij van 
MEVA kijken er naar uit.

Op de vorige bauma, nu drie jaar geleden, hebben 
wij onze Mammut XT en StarTec XT gepresenteerd, 
een nieuwe innovatieve generatie wandbekisting 
die zich tot op de dag van vandaag vele malen 
heeft bewezen en steeds meer bouwondernemin-
gen inspireert. Een voorbeeld daarvan vindt u op 
pagina 14 in deze BekistingsKrant.

Ik zou ook uw aandacht willen vestigen op een 
ander project dat in dit nummer wordt beschreven. 
Building Information Modelling is geen volledig 
nieuw onderwerp, maar het staat nog in de kin-
derschoenen. Vanaf pagina 16 kunt u lezen hoe 
bekistingsconstructie met een BIM-benadering de 
werkzaamheden bij de bouw van een spoorweg-
brug in Noorwegen concreet vereenvoudigt.

Ik hoop dat u het met plezier leest.
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© Museum of the Future, Dubai
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Nieuws

Informatie over MEVA

Succesvol debuut in Mexico

Het MEVA32 ondersteuningssysteem dat reeds 
een gevestigde waarde is in de VS, wordt nu voor 
het eerst gebruikt in Mexico. Tijdens de bouw van 
flatgebouwen in Guadalajara waren de bouwvak-
kers al snel gewend aan de eenvoudige hantering 
en de grote flexibiliteit van het systeem. Het Art 
Park is een nieuwe woonwijk met appartemen-
tengebouwen van 13 verdiepingen en een chique 
inrichting, tussen veel groen en water – midden in 
de populaire wijk Zapopan, die wordt gekenmerkt 
door kunstmusea en culturele centra.

Architectonische kenmerken van het project zijn 
onder meer balkons en etages met verschillende 
geometrieën en hoogten, alsmede breed uitkragen-
de appartementen die als oversized dozen boven 
de gevel uitsteken. Hierbij toonde het MEVA32- 
systeem zijn sterke kanten. Het heeft een draagver-
mogen van 142 kN per frame en is geschikt voor 
een breed scala van toepassingen. De aluminium 
frames zijn zeer licht ondanks hun grote stabiliteit 
en draagvermogen. De typische grote framemodule 
van 6 x 6 ft (ongeveer 180 x 1,80 m) weegt slechts 
22 kg. Het systeem kan door slechts één arbeider 
krachtenbesparend worden bediend.

Na zes jaar bouwen, waarvan 18 maanden alleen 
al aan de spectaculaire gevel, werd in februari het 
„Museum of the Future“ in Dubai geopend. Als 
wereldwijd centrum voor ideeën, technologieën 
en innovaties van de toekomst zal ook dit museum 
waarschijnlijk een nieuwe bezoekersmagneet voor 
het emiraat worden. Op zeven verdiepingen kun-
nen geïnteresseerde bezoekers voor een toegangs-
prijs van 145 AED (ca. 35 €) een zeer goed inzicht 
krijgen in het onderzoeks- en ontwikkelingswerk 
van technologiebedrijven en start-ups. De denktank 
vormt ook het decor voor belevenistentoonstellin-
gen over bijvoorbeeld het leven in de ruimte.

De 77 m hoge ovale torus aan de prachtige Sheikh 
Zayed Road wordt beschouwd als een van de 
meest complexe gebouwen ter wereld. Voort-
durend veranderende structuren en geometrieën 
domineren het gebouw met zijn gevel die bestaat 
uit 1024 afzonderlijke delen met gegraveerde 
Arabische kalligrafie. Rond, hoekig, gebogen, 
maar zonder zuilen. De sensationele architectuur 
laat doorschemeren dat de bouwwerkzaamheden 
complex waren. BAM Higgs & Hill LLC gebruikte 
verschillende MEVA systemen: de wandbekisting 
Mammut 350, de ronde bekisting Radius, MevaDec 
en MevaFlex vloerbekisting, Triplex schuine schoren 
en het geleide klimsysteem MGC.

Museum of the Future geopend
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Attractie aan de Gold Coast

Een buitengewoon project bracht MEVA-partner 
Novatec Formwork Systems en bouwonderne-
ming Foreshore Marine naar de Australische Stille 
Oceaan. De funderingen voor het „Wonder Reef“ 
werden gestort aan boord van een kraanschip. Dit 
attractiepark voor duikers ligt 2,5 km voor de kust 
van de stad Gold Coast. Het kunstmatige rif trekt 
diverse soorten zeedieren aan en biedt duikers van 
alle ervaringsniveaus een opwindende blik in de 
kleurrijke wereld van het exotische zeeleven – mili-
euvriendelijk en zonder verstoring van natuurlijke, 
kwetsbare koraalriffen.

Het rif van 32.000 m³ bestaat uit boeiensculpturen 
van drijvend staal tot 8 m hoog. Deze zweven in 
het water en zijn met kettingen bevestigd aan be-
tonnen en stalen funderingen met een gewicht tot 
75 ton, die op de zeebodem rusten op een diepte 
van ongeveer 30 m. Zo trotseren de kunstmatige 
riffen sterke waterstromingen, seizoensgebonden 
cyclonen en golven tot 18 m hoog. Voor de bekis-
ting van de tot 5 x 5 x 1,5 m betonnen sokkels met 
4 x 4 x 2,5 m stalen piramides, reisden 14 voorge-
monteerde bekistingssets met het StarTec wand-
bekistingssysteem naar Brisbane. Daar werden zij 
geïnstalleerd aan boord van de grootste drijvende 
kraan van Australië die in de haven is gestatio-
neerd.

Wat is er nieuw op de bauma 2022?

Dit jaar zal de bauma, 's werelds grootste han-
delsbeurs voor de bouwsector in München, zes 
maanden te laat worden gehouden wegens de 
Coronapandemie en van 24 t/m 30 oktober een 
groot internationaal publiek aantrekken. MEVA zal 
er ook weer zijn, met de presentatie van nieuwe 
producten en innovaties met grote voordelen voor 
de klant: hoge veiligheid, economische efficiëntie, 
flexibiliteit en eenvoudige bediening.

Net als in 2019 bevindt de beursstand van MEVA 
met een oppervlakte van 400 m² zich in bekistings-
hal B3, stand 236.

Volgens de organisatoren van de handelsbeurs van 
München zijn de tentoonstellingsruimten groten-
deels volgeboekt. Bij de vorige bauma, drie jaar ge-
leden, waren er ongeveer 3.700 exposanten in de 
hallen en op het buitenterrein. Ongeveer 630.000 
bezoekers uit meer dan 200 landen en regio's wer-
den verwelkomd op het beursterrein in de Beierse 
metropool en maakten een pelgrimstocht over het 
614.000 m² grote tentoonstellingsterrein.
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In Oron-le-Châtel, bij het meer van  Genève in 
het schilderachtige westen van  Zwitserland, 
bouwde WALO Bertschinger een nieuw 
drinkwaterreservoir met behulp van 
 Mammut 350 wandbekisting en MevaFlex 
vloerbekisting. Het project verliep technisch 
vlekkeloos en werd ook goed berekend qua 
rendement – dankzij MEVA HuurPlus.

Het „Réservoir des Clos“ met een capaciteit van 
1.800 m³ zal de regionale voorziening van drink-
water en industrieel water voor vele decennia 
veiligstellen – en het blijft toch onzichtbaar. Het 
gebouw, niet ver van het mooie kasteel van Oron, 
werd in de zomer van 2021 „verborgen“ onder de 
grond toen het voltooid was. Het ervaren team van 
WALO Bertschinger had in de smalle bouwput niet 
veel ruimte voor installatiewerkzaamheden, opslag 
en materiaalonderhoud.

Om toch een snelle voortgang van de bouw te berei-
ken, vertrouwde het bedrijf op robuuste bekistingen 
die flexibel en met slechts enkele handgrepen veilig 
moesten kunnen worden gemonteerd. Bovendien 
moet de bekistingsplaat bestand zijn tegen zware 
belastingen zonder dat dit later extra en onvoor-
ziene kosten zou veroorzaken. De keuze viel op de 
gehuurde wandbekisting Mammut 350 (600 m² 
elementoppervlak) en de vloerbekisting MevaFlex 
(560 m²). WALO Bertschinger kent de beproefde 
MEVA systemen van vele projecten en bestelde de 
bekisting in het MEVA HuurPlus totaalpakket.

Betrouwbaar berekend
Geslaagde bouw van een drinkwaterreservoir in Zwitserland

Arbeiders pakken onbekommerd aan
HuurPlus van MEVA garandeert kostenzekerheid 
vanaf het begin, want behalve de huur en de 
logistiek zijn ook alle diensten al inbegrepen in 
de huurprijs. Dan krijg je later geen vervelende 
discussies over afwijkingen van de leveringsnorm of 
bijkomende kosten. MEVA HuurPlus omvat de com-
plete eindreiniging na retourlevering, veiligheids- 
en functietesten alsmede de reparatie van alle 
geleverde onderdelen inclusief las- en richtwerk. 

Bij het Oron-project heeft met name de bekistings-
plaat van de Mammut 350-elementen het zwaar 
te verduren gehad, aangezien de binnenbekisting 
met waterafvoerende vliesbekledingsbanen was 
bekleed om het beton harder, dichter en resistenter 
te  maken. Deze banen werden met nieten bevestigd 
op de alkus volkunststofplaten. Met het HuurPlus 
pakket konden de arbeiders de klus zorgeloos 
klaren. 

Wanddiktes 30 en 40 cm
Het nieuwe drinkwaterreservoir werd gebouwd 
volgens de strikte veiligheidsspecificaties van de 
SUVA (“Schweizerische Unfallversicherungsanstalt”, 
het Zwitsers Verzekeringsfonds voor Ongevallen) 
en de eisen van de SVGW (“Schweizerischer Verein 
des Gas- und Wasserfaches”, Zwitserse Gas- en 
Watermaatschappij). Het rechthoekige gebouw is 
41,10 m lang en 13,80 m breed. Een dwarsmuur 
scheidt de 33 m lange en 5,50 m hoge watertank 
van de 6,60 m hoge ventielruimte. De buitenmuren 
alsmede de dwarsmuur en een centraal binnenin 
geplaatste langsmuur werden gestort met een 
wanddikte van 40 cm. Twee andere binnenwanden 
in de lengterichting en een functioneel bijgebouw 
hebben wanden van 30 cm. 

Met het oog op de grote oppervlakten en de ver-
wachte hoge belasting was Mammut 350 de beste 
keuze. Deze groot-vlak bekisting wordt gekenmerkt 
door een volvlaks mogelijke betondrukopname tot 
100 kN/m². Het verankeren geschiedde met DW-20 
centerpennen. 

Efficiënte plaatsing van de hoge bekisting maakte 
deel uit van het takenpakket binnen de gegeven 
ruimtelijke mogelijkheden. De elementen werden 
met elkaar verbonden tot grootvlaks bekistingspane-
len en met een kraan verplaatst. Waterkeringen 
werden als verloren onderdelen in de centerpenpo-
sities achtergelaten. Naast de huurbekisting werden 
H20-dragers en bekistingspanelen uit de eigen 
materiaalvoorraad van het bedrijf gebruikt.

Gegevens & feiten

 Æ Project
 - Nieuwbouw van een drinkwaterreser-

voir, Oron-le-Châtel, Zwitserland

 Æ Bouwbedrijf
 - WALO Bertschinger SA Romandie, 

Eclépens (CH)

 Æ MEVA-systemen
 - Wandbekisting Mammut 350
 - Vloerbekisting MevaFlex

 Æ Planning en begeleiding
 - MEVA Schalungs-Systeme AG, 

Seon (CH)

i
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Hierboven: het gebouw werd opgetrokken in een smalle bouwput. Op de voorgrond de ventielruimte, daarachter het waterreservoir met binnenwanden in de 
 lengterichting. Hieronder: met Mammut 350 bekisting konden de sterke, tot 6,60 m hoge muren eenvoudig en snel worden gestort.
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Bij het maken van element- en breedplaat-
vloeren kunnen bouwondernemingen veel tijd 
en kosten besparen door gebruik te maken 
van een ondersteuningssysteem dat weinig 
componenten, stempels en onderdelen nodig 
heeft: het nieuwe MEVA VarioMax systeem.

Als alternatief voor de klassieke betonnen vloeren 
kunnen elementenvloeren worden gebruikt, ook 
bekend als breedplaatvloer, bekistingsplaatvloer 
of tralieliggervloer. Ze worden geprefabriceerd, 
geleverd als gewapend betonelementen van slechts 

enkele centimeters dik, ter 
plaatse gemonteerd en met 
in situ beton afgewerkt tot 
de gewenste vloerhoogte. 
Voor dit doel worden meestal 
klassieke ondersteuningscon-
structies met H20 houten 
dragers gebruikt.

Tot 50% minder stempels
Door zijn eigenschappen biedt VarioMax ver-
schillende voordelen die uiteindelijk tot een hoge 
economische efficiëntie leiden: met slechts drie 
componenten – bouwstempel, dubbele drager en 
inschuifdrager – is de toepassing snel en eenvou-
dig. In vergelijking met conventionele methoden 
zijn er voor het VarioMax-ondersteuningssys-
teem tot 50 % minder stempels en onderdelen 
zoals draagvorken nodig. De dubbele dragers en 
inschuifdragers zijn van aluminium met poedercoa-
ting Ze zijn dus licht, duurzaam en belastbaar. Door 
de lage betonhechting kunnen ze snel en op een 
grondstofbesparende manier worden gereinigd.

Angststempels? Overbodig!
Bijzonder slim is de eenvoudige hantering, die een 
foutloze montage en een flexibele aanpassing aan 
elk vlak mogelijk maakt met weinig leerinspanning. 
De inschuifdragers worden, zoals de naam al zegt, 
gewoon en zonder raster in de dubbele dragers 
geschoven. Geïntegreerde houderstiften aan de 
onderzijde van de inschuifdragers en dubbele 
dragers geven de posities en het aantal benodigde 
stempels aan, waarin ze gewoon van bovenaf wor-
den ingestoken en stevig verankerd. Met andere 
woorden: angststempels worden overbodig.

Nieuw: MEVA VarioMax
Voordelige en tijdbesparende ondersteuning voor breedplaatvloeren



9

Simply smart

 Æ Laag gewicht en hoog 
 draagvermogen

 Æ Geïntegreerde houderstift in de 
drager bepaalt de positie van de 
stempel

 Æ Snelle, eenvoudige opbouw

 Æ Angststempels zijn overbodig

 Æ Vereist weinig tijd en materiaal

 Æ Lage kosten

 Æ Eenvoudige opslag en logistiek

VarioMax is compatibel met de MEVA-stempels en 
ondersteuningssystemen. Klemprofielen kunnen 
worden bevestigd voor een hoge stabiliteit en een 
veilige verstijving van de dragers. Dit gebeurt een-
voudig met hamerkopbouten in de inschuifdrager 
en helemaal zonder verliesbare onderdelen.

Meer bewegingsvrijheid
Aangezien VarioMax veel minder stempels nodig 
heeft, is er meer bewegingsvrijheid voor de bouw-
vakkers op de verdieping onder de elementvloer. 
In het beste geval bedraagt de afstand tussen de 
stempels 2,82 m en zijn er slechts 4 stempels nodig 
voor een dragerlengte van 8,76 m. 

Lagere arbeidskosten
De lage materiaal- en dus ook arbeidskosten voor 
montage en demontage betalen zich ook terug: de 
arbeidskosten liggen tot 40 % lager dan bij gebruik 
van andere ondersteuningen. En niet in de laatste 
plaats wordt ook de opslag en logistiek vereenvou-
digd. Kortom: minder is soms gewoon meer.

i
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Uitdagende ziekenhuisbreiding
Project in Denemarken: Goed berekend met HuurPlus

Het ziekenhuiscomplex in de voorstad Glo-
strup in Kopenhagen wordt uitgebreid met 
een neuro-revalidatieafdeling met 25.000 m² 
ruimte en vijf gebouwen van maximaal vijf 
verdiepingen. Hiervoor worden enkele dui-
zenden m² MEVA-bekisting gebruikt. MEVA 
Denemarken leverde aan de verantwoordelijke 
aannemer, Arkil A/S.

Grote en brede funderingen, muren met geïnte-
greerde kolommen, lift- en trapschachten met ont-
kistingshoeken en ontlastingsdragers... er moesten 
in dit project enkele moeilijke hindernissen worden 
genomen.

Funderingen vast bekist met AluFix
De bouw van het nieuwe centrum stond onder 
tijdsdruk en moest zo snel mogelijk beginnen. 
Daarom heeft MEVA de AluFix-elementen 150/90 
voor het storten van de funderingen al op de 
dag na de bestelling geleverd. De kracht van dit 
systeem is de combinatie van flexibiliteit en een 
laag gewicht. AluFix is de eerste keuze wanneer re-
sultaten van hoge kwaliteit worden vereist zonder 
het gebruik van een kraan. De funderingen werden 
eenvoudig uitgevoerd met droge ankers boven 
de bekisting en funderingsspanners op de grond. 
AluFix heeft dus geholpen om reeds in de opstart-
fase van het project veel tijd te besparen. Toen later 
de kraan werd gebruikt, kon de bekisting gewoon 
naar de volgende stortfase worden vervoerd. 

Muren met geïntegreerde kolommen
De constructie van de muren was complexer. Zij 
moesten tijdens het storten worden voorzien van 
geïntegreerde kolommen om plaats te bieden 
aan prefab-betondragers. De afstand tussen de 
kolommen varieerde per geval en de voorbereiden-
de werkzaamheden moesten dus zeer nauwgezet 
worden aangepast. Deze taak werd opgelost met 
een combinatie van de compatibele AluStar- en 
StarTec-elementen. MEVA leverde meer dan 
1000 m² bekisting voor de bouw van de buiten-
muren.

Kernen met ontkistingshoeken gebouwd
In de drie gebouwen, die zich uitstrekken van de 
kelder tot de vijfde verdieping, moesten kernen 
voor liften en trappenhuizen worden gebouwd. 
Deze zijn betrekkelijk klein en de binnenkanten 
moesten worden voorzien van ontkistingshoeken. 

Het complexe storten van de kernbuitenkanten met uitkragingen 
werd met behulp van AluStar en StarTec succesvol uitgevoerd.
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Gegevens & feiten

 Æ Project
 - Nieuwbouw revalidatiecentrum, 

 Glostrup, Denemarken

 Æ Bouwbedrijf
 - Arkil A/S, Greve (DK)

 Æ MEVA-systemen
 - Wandbekisting AluFix
 - Wandbekisting StarTec

 Æ Planning en begeleiding
 - MEVA Denmark, Køge/DK

i

Op die manier kon de bekisting voor de binnenkant 
van de kern na het storten gewoon met een kraan 
worden gelicht en naar de volgende stortfase wor-
den verplaatst. Nog complexer en veeleisender was 
het maken van de buitenkant van de kernen: een 
reeks uitkragende steunbalken, die op nokken lij-
ken, moesten in de kernstructuur worden gegoten 
en met bekisting worden ondersteund. AluStar- en 
StarTec-elementen bewezen ook in dit geval hun 
waarde.

Meest duurzame bekisting
In totaal werd meer dan 3.000 m² bekisting 
gebruikt voor de bouw van het revalidatiecen-
trum. Alle elementen zijn voorzien van de alkus 
volkunststofplaat, die ook na een groot aantal 
veeleisende bekistingsinzetten voor hoogwaardige 
betonoppervlakken zorgt. Met een levensduur tot 
1.500 toepassingen zonder vervanging, helpt zij de 
impact op het milieu laag te houden. Aan het einde 
van hun lange levensduur worden de alkus-platen 
gewoon gerecycled. Omdat het oppervlak niet 
absorberend is, is de bekistingsplaat gemakkelijk te 
reinigen en is er aanzienlijk minder ontkistingsolie 
nodig.

Economische zekerheid
Alle voor dit project gebruikte MEVA-bekistingen 
vielen onder het complete HuurPlus-pakket. Aldus 
profiteerde Arkil A/S van berekeningszekerheid 
– vanaf het begin en totdat de bekisting was 
teruggegeven. Bijkomende diensten zoals reiniging 
en herstel na terugkeer zijn inbegrepen. Alleen ver-
loren onderdelen en onherstelbare schade worden 
afzonderlijk in rekening gebracht. HuurPlus kan 
afzonderlijk worden overeengekomen op project-
specifieke basis. 

Het project Glostrup Hospital heeft geen extra, niet 
berekende kosten veroorzaakt voor bijvoorbeeld 
het reinigen of vervangen van bekistingsplaten.
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De uitbreiding van een commercieel gebouw 
met winkel- en kantoorruimte vereiste onder-
steuning van een sterk ondersteuningssys-
teem: MT 60 maakte een snel bouwproces 
mogelijk in combinatie met de economische 
MevaFlex vloerbekisting.

Een gevestigde supermarkt in Bad Krozingen werd 
flink uitgebreid met een „drive-in-market“ en twee 
bovenliggende kantoorverdiepingen. Bouwonder-

Sterk en ongecompliceerd
Ondersteuning MT 60 ondersteunt de constructie van grote vloeroverspanningen

neming Koch-Voegele GmbH liet eerst de begane 
grond, die tot 7,86 m hoog is, als winkelruimte op 
2.060 m² bouwen, daarbovenop een 4,05 m hoge 
verdieping en een iets kleinere tweede bovenver-
dieping met een oppervlak van 1.450 m² en 3,55 m 
hoogte.

Het vlak was vrij eenvoudig, maar de noodzakelijke 
bekistings- en ondersteuningsperioden vormden 
een uitdaging: de geometrie van het gebouw en de 
grote vloeroverspanningen vereisten dat alle drie 
de vloeren bekist moesten blijven totdat de boven-
ste vloer boven de 2e verdieping volledig gestort 
en uitgehard was. Dit betekende dat de beneden-
verdieping ook de lasten van de bovenverdiepin-
gen moest dragen. Het Koch-Voegele team onder 
leiding van senior projectleider Bernhard Kotterer 
vertrouwde op het krachtige MT 60 ondersteu-
ningssysteem in combinatie met de economische 
MevaFlex vloerbekisting.

Eenvoudige en veilige opbouw
Het ondersteuningssysteem maakt een veilige 
toegang tot de vloerbekisting mogelijk en is 
ontworpen voor belastingen van 60 kN per stijl en 
vloeren met een dikte tot 71 cm. Er wordt geen 
afbreuk gedaan aan de persoonlijke veiligheid, 
aangezien de geïntegreerde oplossingen het risico 
op ongevallen tot een minimum beperken, niet 
alleen tijdens het gebruik, maar ook tijdens het 
opbouwen en afbouwen. Veiligheidsladders in elk 
segment, valbeveiliging rondom op elk platform, 
toegangsluiken, moduleverbindingen door middel 
van een simpele draaibeweging tijdens de opbouw, 
automatisch beveiligde steigerdekken – dit voor-
komt onnodige inspanningen voor de bescherming 
tegen lichamelijk letsel en bespaart tijd. Veiligheids-
relevante montagefouten zijn vrijwel uitgesloten.

MT 60 kan nauwkeurig worden afgesteld door 
middel van voet- en kopspindels. De torens 
kunnen liggend of staand op de grond worden 
gemonteerd en met een kraan (met behulp van 
geïntegreerde kraanogen) of op rollen worden 
vervoerd. In dit project werden ze comfortabel 
liggend voor het gebouw gemonteerd en met een 
kraan in het gebouw gehesen. Voor het ontkisten 
werden de torens iets neergelaten, uit het gebouw 
geduwd en weer liggend gedemonteerd. Slechts 
drie frametypes – 100, 75, 50 cm – zijn beschik-
baar, montage zonder gereedschap, bouten en 
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vestiging Stuttgart

ipluggen. Het zwaarste onderdeel weegt slechts 
15 kg. Dit resulteert in energiebesparend werken, 
overzichtelijke opslag en een slanke logistiek. „Het 
ongecompliceerde gebruik van MT 60 heeft ons 
werk vereenvoudigd. Wij zullen dit systeem graag 
opnieuw gebruiken“, aldus Thomas Sieg, uitvoerder 
bij Koch-Voegele GmbH.

Ook de conventionele vloerbekisting MevaFlex 
is eenvoudig te monteren met slechts drie com-
ponenten: bouwstempel met draagvork, houten 
drager H20 of aluminium hoofdligger, bekistings-
plaat naar keuze. Koch-Voegele maakte gebruik 
van de voordelen van de MEVA systemen en heeft 
het gebouw op tijd, veilig en in de gewenste kwa-
liteit opgetrokken. De grootvlaks wanden werden 
gestort met de robuuste bekisting Mammut 350, 
die bestand is tegen 100 kN/m² volvlaks betondruk. 
Aangezien op de bovenste verdiepingen extra 
scheidingswanden moesten worden gebouwd, 
moest de vloer van de begane grond gedeeltelijk 
lineair worden ondersteund met triplex-scho-
ren. Vanwege de lange bekistingstijden werden 
bovendien in totaal ongeveer 4.000 EuMax-bouw-
stempels in de formaten 20/400, 30/350 en 30/450 
gebruikt.



14

BekistingsKrant V/22

Een handelaar in landbouwmachines gaf op-
dracht tot de bouw van een tentoonstellings-
hal met statige oppervlakken van zichtbeton 
en glas. Dankzij de grootformaat elementen 
van de wandbekisting StarTec XT kon de ruw-
bouw op tijd en met homogene oppervlakken 
worden opgetrokken.

De ervaren bouwonderneming Erich Ehrsam weet 
uit vele projecten dat een snelle bouwvoortgang en 
kwaliteit tot in het kleinste detail elkaar niet uitslui-
ten. Om geen tijd te verliezen werden bij het project 
in het Zwarte Woud – net als bij vele  andere woon- 
en bedrijfsgebouwen van de  bouwonderneming uit 
Nagold – de grootste elementen van de wandbekis-
ting StarTec XT uit eigen voorraad gebruikt.

„De gebruikelijke elementhoogten zijn vaak niet 
toereikend voor de gewenste verdiepingshoogten. 
Dit probleem hebben wij niet met het grootvlaks 
element 330/270 en de bijbehorende pasele-
menten“, legt projectleider Andreas Ehrsam uit. 
„Omdat er minder ophogingen nodig zijn, bereiken 
we kortere insteltijden.“ Dit was ook het geval op 
de bouwplaats in Altensteig. De achterwand van 

Zichtbetonmuren snel opgetrokken
StarTec XT bespaart hoeveelheid werk en tijd met grote elementen 330/270

het gebouw is 4,50 m hoog, met daarbovenop 
een 2 m hoog glazen oppervlak. De zijmuren, die 
aan de achterzijde 6,50 m hoog zijn, lopen aan de 
voorzijde op tot een hoogte van 7,60 m en werden 
elk in twee stortfases gestort.

Perfect centerpengat en voegpatroon
De geïntegreerde combi-centerpengaten van 
de StarTec XT maken een snelle keuze uit drie 
verankeringsmethoden mogelijk. Het Ehrsam-team 
gebruikte enkelzijdige verankering met XT- 
konusanker. Hierdoor hoefde de stelkistzijde niet 
met borgschroeven te worden vastgezet en kon het 
bekisten en ontkisten snel en gemakkelijk plaats-
vinden. Vooral omdat de grootvlaks elementen 
aanzienlijk minder verbindingsonderdelen vereisen 
die in voorraad moeten worden gehouden en ge-
monteerd en weer verwijderd moeten worden. De 
toelaatbare mogelijke betondrukopname van het 
systeem – volvlaks 60 kN/m² – maakte korte stort-
fases mogelijk. De horizontale constructievoegen 
aan de zijwanden werden elegant verborgen door 
de later geïntegreerde tussenvloer. Het resultaat: 
homogene oppervlakken en een uniform voeg- en 
centerpengatenpatroon, mogelijk gemaakt door de 

Andreas (links) en 
Steffen Ehrsam: „Met 
 StarTec XT bekisten we 
aanzienlijk sneller, soms 
tot 30 %.“
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symmetrische binnenste centerpenposities van de 
StarTec XT. Bij dit project heeft de wandbekisting 
eens te meer bewezen dat zij aan hoge architecto-
nische eisen kan voldoen.

Test met gehuurde Mammut XT
Alvorens een beslissing te nemen over de bekisting 
met combi-centerpengat, wilde de bouwonderne-
ming dit concept eerst uitproberen. „We hebben 
Mammut XT gehuurd voor een bouwplaats met 
12 m hoge muren, die we in stortfases van 6 m 
hebben gestort. Ook in dit geval hebben we XT- 
konusankers gebruikt om steigers aan de kant van 
de stelkist uit te sparen“, meldt Andreas Ehrsam. 

AluStar wordt niet afgedankt
Erich Ehrsam Bauunternehmung is een MEVA 
klant vanaf het prille begin, dus ongeveer 50 
jaar, die zijn vijfde generatie bekisting in gebruik 
heeft.  Uiteindelijk moesten de StarTec- en AluStar- 
systemen, waarvan sommige al 15 jaar in gebruik 
waren, worden afgedankt ten gunste van de nieu-
we bekisting. „Met de nieuwe  StarTec XT bekisten 
we aanzienlijk sneller, soms tot 30 %“, constateert 
Andreas Ehrsam. „Maar omdat de oude elementen 
nog in goede staat zijn, houden we ze, bijvoor-
beeld voor woningverbouwingen.“ Aangezien 
StarTec, AluStar en de nieuwe StarTec XT volledig 
compatibel zijn, staat niets een verder intensief 
gebruik meer in de weg.

Het bouwteam van 
Erich Ehrsam heeft met 
het StarTec XT systeem 
tot in het kleinste detail 
mooi werk afgeleverd.
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De langste spoorbrug van Noorwegen
Geavanceerd bekistingsontwerp met BIM-benadering

Voor de bouw van een spoorbrug in Noorwegen 
heeft MEVA klant MAXBO Teknikk een geavanceer-
de bekistingsplanning uitgevoerd met behulp van 
BIM (Building Information Modeling) methodolo-
gie. Teknikk werd ondersteund door BIM², MEVA’s 
partner voor digitalisering. Om de uitwisseling 
van het model met de aannemer van Teknikk te 
vereenvoudigen en een optimale aansluiting op de 
BIM-workflow mogelijk te maken, werd gebruik 
gemaakt van bekistingsplanning in 3D.

Bekistingsplanning is een vaak onderschatte dis-
cipline met betrekking tot de gehele levenscyclus 
van een gebouw. Bekistingen bevinden zich echter 
altijd op het kritieke pad van het bouwproces en 
moeten daarom altijd in het proceslandschap in 
aanmerking worden genomen. Daartoe behoort 
ook de nauwgezette voorbereiding van bekisting 
en steiger, die opnieuw moet worden gedefinieerd 
in een digitale, geïntegreerde BIM-omgeving.

Het project
De Minnevika-spoorbrug ligt in Minnesund, een 
uur rijden ten noorden van Oslo. Als de brug in 
het najaar van 2023 klaar is, zal zij met 836 m 
de langste spoorbrug van Noorwegen zijn en zal 
de reistijd tussen de hoofdstad en Hamar met de 
hogesnelheidstrein aanzienlijk worden verkort. De 
brug maakt deel uit van de lopende modernisering 
van het Noorse spoorwegnet door het staatsbedrijf 

Bane NOR. Het bouwbedrijf PNC Norge voert de 
betonwerkzaamheden uit. De constructie is geba-
seerd op een uitgebreide paalfundering, funderin-
gen en 20 dubbele pijlerkolommen tot 14 m hoog. 

De brug wordt ondersteund door een combinatie 
van ovale kolommen (3,2 x 2,2 m) en dwarsdra-
gers. De opdracht was om een efficiënte bekis-
tingsplanning te maken vanaf de paalkopplaten 
en funderingen tot aan de kolomkop. Vanwege de 
hoogteverschillen van de pijlerkolommen moest 
vanaf het begin rekening worden gehouden met 
aanpassingen van de bekistingsconstructie. Andere 
uitdagingen die in de vroege ontwerpfase moes-
ten worden overwonnen, waren de complexe 
structuur, de demontage en de herbruikbaarheid 
voor de bouw van andere pijlerkolommen. Er werd 
gebruik gemaakt van het wandbekistingssysteem 
Mammut 350, ondersteund door Triplex schuine 
schoren, en het KLK-klimsysteem van MEVA. Voor 
het bekisten en verstijven van schuin aflopende 
pijlerkolomzijden werden bovendien houten frames 
gebruikt.

Over MAXBO Teknikk
MAXBO Teknikk is opgericht in 1962 en heeft zijn 
hoofdkantoor in Sandvika bij Oslo. Het bedrijf 
heeft een lange staat van dienst als leverancier van 

... lees verder op pagina 18
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Er werd gebruik gemaakt van krachtige Mammut 350-elementen, 
Triplex schuine schoren en houten frameconstructies.

bekistings- en ondersteuningsoplossingen aan de 
Noorse bouwindustrie. Men is zeer klantgericht en 
hecht er belang aan vertrouwde benaderingen te 
toetsen aan innovatieve oplossingen en bijzonder 
efficiënte en rendabele bekistingsconcepten aan te 
bieden.

Morten Hernes, technisch manager bij MAXBO 
Teknikk: „BIM²form vergemakkelijkte de complexe 
bekistingsplanning en door de BIM-aanpak bij dit 
project waren we in staat om informatie uit te 
wisselen en te communiceren met alle betrokken 
partijen om de best mogelijke bekistingsoplossin-
gen te realiseren.“

Over BIM²
BIM² is een start-up in Nagold, aan de rand van het 
noordelijke Zwarte Woud. Het jonge bedrijf, opge-
richt in 2019, is gepassioneerd door de voortgang 
van de digitalisering in de bouwsector en is met 
name gespecialiseerd in efficiënte bekistingsplan-
ning. Het hoofddoel van dit groeiende bedrijf is het 
bereiken van een reële meerwaarde op de bouw-
plaats door middel van intelligente hulpmiddelen 
bij de planning en de werkvoorbereiding.

Over BIM²form
Voor dit project werd de bekistingsplanning uitge-
voerd in een geavanceerde digitale 3D-omgeving. 
Autodesk® Revit® en de bijbehorende add-in 
BIM²form werden hiervoor gebruikt. Deze tool is 
ontwikkeld door technici met vele jaren praktijker-
varing in de bouwsector voor technici om hen zo 
goed mogelijk te ondersteunen bij hun dagelijkse 
uitdagingen.

BIM²form maakt gebruik van intelligente benade-
ringen die commando’s aanbieden in verschillende 
automatiseringsfasen. Of het nu gaat om het 
eenmalig handmatig plaatsen van twee bekistings-
sloten of het geautomatiseerd rangschikken van 
enkele honderden of duizenden verschillende ele-
menten in een project. Door gebruik te maken van 
volledig in eigen huis ontwikkelde en parametrisch 
geneste Revit® families, laat het ongeëvenaarde 
prestaties zien. Dit maakt de bekistingsplanning in 
het algemeen veel efficiënter.

BIM²form volgt de hoogste standaards van soft-
wareontwikkeling en wordt voortdurend verbeterd 
via een open innovation concept: het biedt zijn 
gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan 
de productontwikkeling en directe feedback te 
geven aan het ontwikkelingsteam. Dit garandeert 
de beste algoritmen en stelt de software in staat 
de perfecte digitale tweeling te creëren die voldoet 
aan alle BIM-projectvereisten.

Bovendien biedt de tool de mogelijkheid om het 
bekistingsmodel gemakkelijk te integreren in de 
BIM-workflow. Door plaatsing in de cloud kunnen 
alle bij het proces betrokken partijen tegelijkertijd 
toegang krijgen tot en werken aan het project. Een 
webgebaseerde uitwisseling stelt ook mensen die 
geen CAD-gebruikers zijn in staat om de huidige 
status te bekijken, laatste wijzigingen te bestellen 
en de voortgang van de planning te controleren. 
Dit alles draagt bij tot uitstekende engineering- en 
constructieprestaties.
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Om de uitwisseling tussen de projectdeelnemers te vereenvoudi-
gen, werd gebruik gemaakt van bekistingsplanning in 3D.

Naast het gebruik van BIM²form werd ook het 
planningsmodel van het project voor de toepassing 
van de BIM-methodologie uitgewisseld tussen de 
bekistingsleverancier MEVA, zijn bekistingspartner 
MAXBO Teknikk en BIM² als consultants. Dit omvat 
een standaardbasis voor bekistingsplanning en 
versiebeheer tussen alle partijen om de complexe 
bouw van de Minnevika-spoorbrug te bewerken.

Communicatie met de aannemer
Gedurende het hele project werd het model 
gebruikt in de communicatie met PNC Norge om 
de beste bekistingsoplossingen te bespreken en te 
kiezen. Het BIM-model omvat de betonstructuur, 
bekistingselementen en houten frames. Zo kon de 
bouwonderneming de montage van het materiaal 
en de centerpennen in de structuur plannen.

Voor elke fundering en elke pijlerkolom van de 
brug werd het BIM-model gebruikt om de bekisting 
te tekenen. Voor de kolommen 12 en 13 hadden 
de pijlers afgeronde uiteinden en een hellinghoek 
die speciale houten frames binnen de bekisting 
vereiste. Door het BIM-model met de leverancier te 
delen, was het gemakkelijk om de juiste geometrie 
te krijgen voor de houten frames die aan de bekis-
tingselementen werden bevestigd.

Meer informatie over BIM² en de Revit® add-in 
BIM²form krijgt u bij MEVA verkooppartners en op 
de website www.bim2.eu.
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