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Neem eerst het invulblokje bij stap 1 over op een blad papier. 

 

2. Ontwerp en vergunning . . .  Het totale vloeroppervlak van het pand is 100.000 

m2. Kun je je voorstellen hoe groot dat is? Een 

voetbalveld is ongeveer 60 x 100 meter. Hoeveel 

voetbalvelden passen op 100.000 m2 ? 

A. 4: zet een A in vakje 4 en 7 bij stap 1  

B. 8: zet een O in vakje 4 en 7 bij stap 1 

C. 16: zet een E in vakje 4 en 7 bij stap 1 

 

De kosten voor de aanvraag van de bouwvergunning 

bedragen 1,2% van de bouwsom. De bouw is begroot 

op 380 miljoen euro. Wat kost de aanvraag?  

A. €45.600 euro: zet een T in vakje 5 

B. Ruim 4,5 miljoen: zet een R in vakje 5 

C. Ongeveer 45 miljoen: zet een L in vakje 5 

 

 

 

 

 

3. . . . uitzetten . . .  Welke machine is het meest geschikt om een grote 

bouwput uit te graven? 

A. Laadschop: zet een G in vakje 6 

B. Rupsgraafmachine: zet een B in vakje 6 

C. Dumper: zet een G in vakje 6 

 

 

 

 

 

 

 

4. . . . fundering . . .  Voordat de fundering wordt gestort, wordt van de 

bovenkant van de heipalen het beton weggehaald. 

Hoe heet dit: 

A. IJzervlechten: zet een P in vakje 8 

B. Betonkraken: zet een T in vakje 8 

C. Koppensnellen: zet een R in vakje 8 

  

Wat is het doel van een fundering: 

A. Zorgt dat een kelder mogelijk is: zet IE in 

vakje 9 

B. Verdeelt de druk op de ondergrond: zet OE in 

vakje 9 

C. Dan hebben de leidingen van buiten naar 

binnen een vaste plaats: zet EI in vakje 9 
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5. . . . ruwbouw . . .  Hieronder staan 3 beroepen. Welk beroep heeft NIET 

te maken met de ruwbouw? 

A. Plafond – en wandmonteur: zet P in vakje 10 

B. Werkvoorbereider: zet een R in vakje 10 

C. Calculator: zet een T in vakje 10 

 

Een deel van het pand heeft een dak met pannen. 

Wat is de volgorde van de dakbedekking: 

A. Isolatieplaten, balklaag, panlatten, pannen: 

zet een O in vakje 2 

B. Balklaag, isolatieplaten, panlatten, pannen: 

zet een A in vakje 2 

C. Balklaag, panlatten, isolatieplaten, pannen: 

zet een U in vakje 2 

 

 

 

6. . . . afbouw . . .  Bij de afwerking wordt veel hout gebruikt. Welke 

beroep werkt NIET met hout? 

A. Terrazzomedewerker: zet een D in vakje 3  

B. Parketteur: zet een T in vakje 3 

C. Interieurbouwer: zet een V in vakje 3 

 

 

 
 

7. . . . inrichten Hoe heet officieel het controleren van het gebouw 

door aannemer, architect en opdrachtgever. 

A. Inspectie: zet een D in vakje 1 

B. Pandschouw: zet een L in vakje 1 

C. Opleveren: zet een K in vakje 1 

 

 

 

 

 
 

Terugblik  

Wat zou je vaker willen doen? 

Geef een cijfer van 1 tot 10 (10 = 

heel graag, 1 = nooit meer): 

 

 cijfer 

Puzzels oplossen 
 

 

Het bouwen zelf 
 

 

Gebouwen inrichten 
 

 

Scherp inkopen en/of de financiën in de 

gaten houden 

 

 

Alle regelwerk rond de bouw 
 

 
 


