
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Barbapapahuizen for real!” 
3D betonprinten in de bouw 

 
School: ………………..    Vak:    ……………….. 
Leerjaar:  ………………..    Periode:   ………………..
          
 
        



 

Informatie over de opdracht 
Situatie 

Lui op de bank ontwerp je je nieuwe droomhuis of aanbouw op een tablet. Als je tevreden 
bent met het resultaat, stuur je het op naar de aannemer en die print jouw idee in no time 
op de bouwplaats. Toekomstmuziek? Nee hoor, het kan al met 3D-betonprinten! 

3D-betonprinten is bezig om de manier van bouwen drastisch te veranderen. Nederland 
loopt hierin voorop met een paar spraakmakende pilotprojecten, zoals in Eindhoven en 
Den Helder. 

De betonprinter 
De betonprinter is een mobiel apparaat dat direct op de bouwplaats de ruwbouw van je 
gebouw in een paar dagen komt printen. Of je gebouw wordt prefab in delen geprint en 
later in elkaar gezet. Afwerken en klaar! Geen bekistingen meer, en creatieve, organische 
vormen zijn haalbaar én betaalbaar. Bij betonprinten breng je bovendien het materiaal 
alleen daar aan waar het nodig is, zodat je zo min mogelijk grondstoffen verspilt en heel 
weinig afval produceert. Nog duurzaam ook dus! 
 
Voordelen en beperkingen 
Deze innovatieve techniek is niet alleen snel, goedkoop en duurzaam. Betonprinten geeft 
ook nog eens ruimte voor de wens van klanten om te wonen in een huis waarvan ze de 
vorm helemaal zelf kunnen bepalen. Maatwerk is dus een ander belangrijk voordeel. 
 
De nieuwe techniek staat nu nog de kinderschoenen. Bouwbedrijven moeten hun klanten 
daarom nog wel goed begeleiden bij het zelf ontwerpen van hun 3D-geprinte huis, 
aanbouw of schuur. Want aan de ene kant denken ze bij een huis nu nog vooral aan 
standaardwoningen. Dus hebben ze inspiratie nodig voor gekke vormen. Maar je kunt 
ook weer niet helemaal losgaan met creatieve vormen, want 3D-betonprinten heeft ook 
beperkingen. Door de uithardingstijd van beton bijvoorbeeld kan niet alles. En het moet 
blijven aansluiten op traditionele elementen zoals deuren en kozijnen om de bouw 
goedkoop te houden. 

Wat pakt een aannemer erbij als hij samen met de klant aan tafel zit en de aanbouw of 
nieuwe schuur gaat ontwerpen om 3D te printen? Net zoals je interactief een keuken of 
badkamer kan samenstellen, willen aannemers de klant kunnen laten zien, voelen en 
ervaren wat er allemaal wel en niet mogelijk is met 3D-betonprinten. 

 

  



 

Het beroep en waar je werkt  
Als werkvoorbereider ben je actief in het voortraject van projecten in de bouw. Je zorgt 
ervoor dat het werk kan beginnen en maakt een goede planning. Je adviseert, verzorgt 
technische tekeningen met softwareprogramma’s als AutoCad en je onderhoudt 
contacten met opdrachtgevers. Je bent goed met cijfers, werkt nauwkeurig en hebt 
technisch inzicht. Je beschikt bovendien over analytisch vermogen, hebt een klantgerichte 
houding en kan goed luisteren. 

 
De opdracht 
Maak een interactieve 3D-woningplanner waarmee bouwbedrijven consumenten kunnen 
begeleiden om stapsgewijs tot een realiseerbaar, eigen ontwerp van een 3D-geprint 
gebouw te komen: van het opdoen van de wildste ideeën tot het rekening houden met de 
beperkingen van 3D-betonprinten. 

 
Programma van eisen 
De 3D-woningplanner is een tastbaar en/of digitaal hulpmiddel dat 

● leidt tot een realiseerbaar ontwerp voor eenvoudige bouwwerken, zoals een 
uitbouw of schuur 

● de fantasie van klanten prikkelt om iets anders te bedenken dan bestaande en 
veel gebruikte vormen 

● rekening houdt met de combinatie met traditionele elementen (zoals standaard 
kozijnen, elektra, cv, enzovoorts) 

● gebruik maakt van meerdere voorbeelden of specimens 
● inzicht geeft in de voordelige eigenschappen van de gebruikte materialen  

 

Oplevering 

Presenteer je 3D-woningplanner in de vorm van een kort filmpje waarin je het product 
demonstreert aan de hand van een nagespeeld gesprek tussen een bouwbedrijf en de 
klant. 

 



 

Uitwerking van de opdracht 

Fasen  
 

Oriënteren  
 
- Maak een overzichtelijke checklist voor de go/no go momenten. 
- Stel een fotostudie samen die een overzichtelijk beeld geeft van de verschillende 

soorten projecten die al met 3D-betonprinten zijn gerealiseerd. De fotostudie 
bevat bij elke afbeelding een kort commentaar. 

- Laat in een storyboard zien hoe een 3D-geprint object van beton stapsgewijs tot 
stand komt, van idee tot oplevering. 

 
 
 
 
 

Voorbereiden 
 
- Maak een imageboard met niet alledaagse (aparte) vormen van gebouwen. 

Gebruik bijvoorbeeld de denkbeeldige wereld van cartoons of games om op 
ideeën te komen. 

- Niet alle vormen zijn met 3D-betonprinten mogelijk. Geef een helder overzicht van 
de beperkingen van 3D-betonprinten, waarbij je in ieder geval let op 
uithardingstijd, wapening, koudebruggen, detaillering en overhang. 

- In 3D-geprinte gebouwen worden nog steeds standaard elementen geplaatst. 
Stel een kleine catalogus samen waarin de eigenschappen van enkele typische 
elementen staan vermeld. 

- Er bestaan al allerlei 3D-planners, zoals keuken- en badkamerplanners of 3D-
tuning voor auto’s. Schrijf een klantbeoordeling voor enkele bestaande 3D-
planners, waarin je de tops en flops van hun functionaliteit benoemt en hun 
gebruiksvriendelijkheid waardeert. 

 
 
 
 
 

  

GO, NO-GO à reflectiemoment 

GO, NO-GO à reflectiemoment 



 

Uitvoeren 
 
- Stel een mindmap samen waarin je de verschillende keuzeopties opsomt en 

groepeert die de klant moet maken bij het ontwerpen van zijn 3D-geprinte 
gebouw van beton. 

- Maak een flowchart voor de 3D-woningplanner die inzicht geeft in de stappen die 
klant moet doorlopen om tot een realiseerbaar ontwerp te komen. Schenk in je 
flowchart aandacht aan de keuzemomenten van de klant, de opties die hij of zij 
daarbij heeft en de informatie of hulp die de klant dan steeds nodig heeft. 
 

 
 

 
Opleveren 
 

- Demonstreer je 3D-woningplanner in een nagespeeld gesprek tussen een klant en 
het bouwbedrijf dat 3D-geprinte gebouwen van beton aanbiedt. 

 

 
 

 

GO, NO-GO à reflectiemoment 


